
A felelős kutyatartás szabályai 

 

Az ebtartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni, a 

veszettség ellen történő immunizálás során az ebet széles spektrumú féreghajtó szerrel is 

kezelni kell. 

2013. január 1-jétől minden 4 hónaposnál idősebb eb csak 

transzponderrel – bőr alá ültetett mikrochippel – megjelölve tartható.  

A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről 

mindenkor köteles eltávolítani! Ennek elmulasztása köztisztasági 

szabálysértést valósít meg. 

Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet 

vezetni, valamint közterületen ebet csak olyan személy vezethet, 

aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. 

Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell továbbá, hogy 

az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne 

veszélyeztethessen. 

Az állattartó mindenkor gondoskodni köteles az állat szökésének megakadályozásáról. 

Ügyeljünk rá, hogy a kerítést úgy alakítsuk ki, hogy azon a kutya ne férjen át, illetve az alatt ne 

tudja „átásni” magát, és átugorni se tudja. 2016. január 1-jétől az ebek tartós kikötve tartása 

tilos, alapelvként elmondható, ha a körülményeink csak a kutya láncon tartását teszik lehetővé, 

akkor ne tartsunk kutyát! 

Az állat igényeinek megfelelő mozgástér biztosítása kiemelten fontos követelmény a 

kutyatartás során. 

Tilos kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, 

nagy testű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani, 

valamint a tartósan csoportosan tartott ebek esetén 

számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul 

használható területet kell biztosítani. 

Ha az eb kutyának, egyéb állatnak, embernek sérülést 

okoz, a járási állat-egészségügyi hatóság köteles vizsgálni 

a sérülés keletkezésének körülményeit, különösen a sérült ember vagy állat magatartását, 

szükség esetén az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértő bevonásával. 

 

Általános jelleggel tilos az állatviadallal kapcsolatos valamennyi tevékenység, így az állat 

fizikai, pszichikai állapotának olyan megterhelése, küzdelemre késztetése egy másik állattal 

vagy emberrel, amely sérülést vagy halált okozhat.  



A Ptk. 6:562. §-a értelmében az állattartás 

körében okozott kárért az állattartó felel, 

kivéve, ha bizonyítja, hogy az állat tartásával 

kapcsolatban felróhatóság nem terheli. 

Aki tevékenységével vagy mulasztásával az 

állatok védelmére, kíméletére vonatkozó 

jogszabály vagy hatósági határozat előírását 

megsérti, vagy annak nem tesz eleget, 

magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és 

különösen az állatnak okozott sérelem 

jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű 

állatvédelmi bírságot köteles fizetni.  

 

ELJÁRNI JOGOSULT HATÓSÁGOK 

Amennyiben a kutyát, kutyákat nem a fent ismertetett szabályok szerint tartják, az alábbi 

hatóságokhoz lehet panasszal, közérdekű bejelentéssel fordulni: 

Illetékes járási hivatal 

Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala (8700 Marcali, Petőfi u. 14. 

tel.: 85/795-000) 

Illetékes jegyző 

Mestyán Valéria címzetes főjegyző, Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 

(Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 52, tel.: 85/575-810) 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(ingyenesen hívható zöldszám: 06-80-263-244, ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu) 

 

Amennyiben állatkínzást tapasztalunk: 

Illetékes rendőrkapitányság  

Marcali Rendőrkapitányság (8700 Marcali, Rákóczi u. 55., tel.: 85/515-150) 

 

Amennyiben kóbor kutyát látunk az utcán: 

Illetékes önkormányzat 

Balatonberény Község Önkormányzata (Balatonberény, Kossuth tér 1., tel: 85/377-482) 

 

Forrás: KUTYAKÖTELESSÉG, Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz. 

(NÉBIH)[6139612a-1f45-305d-93f5-9e103cc3a970 (gov.hu)] 

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1055767/kutyatartasi_kezikonyv_2018_2kiad_ON.pdf/6139612a-1f45-305d-93f5-9e103cc3a970

