
Állattartási ügyek 

 

Ügyleírás 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény (a továbbiakban Átv.) 1. § értelmében a törvény célja, hogy 

elősegítse az állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza az emberek 

felelősségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód érdekében, 

valamint meghatározza az állatok védelmének alapvető szabályait.  

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat 

fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő 

életfeltételekről gondoskodni. Az Átv.-ben foglaltak alapján az 

állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos 

elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének 

megakadályozásáról. A szabadban tartott állatok számára - azok 

természetes viselkedését is figyelembe véve - biztosítani kell olyan 

területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az 

időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal 

szemben védelmet találnak. 

A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell 

lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja 

elégíteni. 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 közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél 

kisebb területen tartósan tartani. 

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.  

Hatáskör, kapcsolódó jogszabályok 
A hatóság hatáskörét az állatvédelmi hatóság a földművelésügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 383/2016. évi Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése 
szabályozza. 

A hatóaság illetékességét az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény ( továbbiakban Ákr.) 16. § (1) 

bekezdés c) pontja állapítja meg. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvényben (a továbbiakban Átv.) 42.E (3) bekezdés a) pontjában 

fogalaltak értelmében a jegyző az állattartót az állat megfelelő és 

biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása 
érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti.  

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése értelmében 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 (...) 

Ügyintézési határidő ügyintézési határidő 60 nap.  
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Egyéb fontos tudnivalók, tájékoztatók: 
A jegyzői hatáskörben eljáró ügyintéző helyszíni szemle során 

megvizsgálja, hogy az állattartás körülményei megfelelnek az Átv.-

ben, valamint a vonatkozó Korm. rendeltben és egyéb 

jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek. 

Az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén 

meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy 

abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme 

érdekében. 

A szabályszegések szankcióiként a jegyző állatvédelmi bírság 

kiszabására is jogosult. 

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 

2. § ((2) bekezdése szerint a bírság mértékének megállapításához a 

bírság alapösszegét - a jogsértés körülményeitől függően - meg kell 

szorozni az 1-4. melléklet szerinti szorzókkal. 

Az Átv. 43. §. 1a) pontjában foglaltak alapján az állatvédelmi 

bírság alapösszege hetvenötezer forint, ha az állatvédelmi bírság 

kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott 

állat.  

Egyéb esetben tizenötezer forint az alapbírság összege. 

 

 


