
Állattartás 

A járási hivatal az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott 

cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme 

érdekében. A járási hivatal az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint 

szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti. 

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. 

Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki. 

Állatvédelmi hatóságként a Kormány a jegyzőt, illetve a járási hivatalt jelöli ki. 

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani 

szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Az állat életfeltételeinek kialakításánál 

tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Az állattartónak gondoskodnia kell az 

állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről. Az állattartó 

gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, 

szökésének megakadályozásáról. 

A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes 

viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és 

szükségtelenül ne zavarja. 

A kedvtelésből tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy 

alkalommal ellenőrizni kell. Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén 

a környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint hogy a tartási helyük 

úgy legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak. Állandó fényben vagy állandó 

sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad. 

A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára 

jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb esetében a mozgási igény az állat 

mozgatása útján is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra, amely 

lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását. 

Tilos kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb 

területen tartósan tartani. 

Ebet tartósan kikötve tartani tilos. 

Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul 

használható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a 

kölykeivel, azok hathetes koráig. 

Eljárás kezdeményezése 

Állatvédelmi hatósági eljárás kérelemre illetve megkeresés vagy bejelentés alapján hivatalból indul. 

A kérelemre indult hatósági eljárásért általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, melynek összege 

3000 forint. 
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