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Állatok világnapja - október 4. 

 
„Jó gazda gondossága az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az 

állat számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, 

fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai 

sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási 

igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, 

gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet).”  

(Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény.) 

 

 
Az állatjólét hangsúlyozásán túl fontos felhívni a figyelmet az állatok tartásával járó felelősségre is. A 

jogsértések megelőzése és felismerése céljából célszerű tisztában lenni a közigazgatási 

szabályszegések, a szabálysértések és a bűncselekmények elkövetési magatartásaival, illetve 

elhatárolásával. 

 

Az állatvédelmi törvény szerint, aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, 

kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, állatvédelmi bírságot 

köteles fizetni. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) kormányrendelet tartalmát 

alapvetően az állatvédelmi törvény és a kedvtelésből tartott állatokról szóló 41/2010. (II. 26.) 

kormányrendelet adja. Ez azt jelenti, hogy hatósági eljárásban elsősorban ebben a két jogszabályban 

foglalt állattartói minimumkövetelményeket lehet számonkérni. Az állatvédelmi törvény az állat 

tartására és kíméletére, megfelelő és biztonságos elhelyezésére, illetve szökésének megakadályozására 

ír elő kötelezettséget. A kedvtelésből tartott állatokról szóló kormányrendelet egyebek mellett azt is 

meghatározza, az állatot úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethesse más állatok, illetve az ember 

biztonságát. 

 

Az állatvédelmi bírság kiszabásához nem szükséges felróhatóság, nem kell vizsgálni, hogy miért 

történt meg, az állattartónak milyen szándékos vagy gondatlan magatartása vezetett ehhez. Ez azt 

jelenti, hogy az állatvédelmi törvényben, továbbá a kedvtelésből tartott állatokról szóló 

kormányrendeletben előírt kötelezettség megszegése esetén – a további körülmények vizsgálata nélkül 

– állatvédelmi bírság kiszabásának van helye. 

 

A szabálysértési bírság kiszabásánál a szabálysértés tényállásának megvalósulását szükséges 

vizsgálni. Ez esetben egyrészt a felügyelet nélküli közterületre bocsátás, másrészt a kóborolni hagyás 

megszüntetésének elmulasztása is szándékos cselekmény. 

 

A közigazgatási szabályszegéseket a szabálysértéstől az határolja el, hogy puszta szabályszegésről van 

szó vagy pedig szándékos cselekmény, illetve mulasztás vezetett a megvalósulásához. 

 

 

 



A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény szerint szabálysértést követ el, aki 

 

▪ a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy 

kóborolni hagyja; 

▪ természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen kutyáját – a vadászkutya kivételével 

– póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja; 

▪ kutyáját szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – segítő kutya kivételével – 

szállítja; 

▪ élelmiszerüzletbe, közfürdő területére, vagy játszótérre – segítő kutya kivételével – kutyáját 

beengedi, illetőleg beviszi; 

▪ veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre 

utaló megfelelő figyelmeztető táblát; 

▪ a felügyelete alatt lévő állat által közterületen, közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy 

közforgalmú közlekedési eszközön okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik. 

 

A felsorolt szabálysértések esetében a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a 

természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi 

őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.  

 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerint bűncselekménynek minősül 

 

▪ a gerinces állat – maradandó egészségkárosodást, vagy pusztulást okozó – indokolatlan 

bántalmazása; 

▪ a gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmód alkalmazása, amely alkalmas arra, hogy 

annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza; 

▪ a gerinces vagy veszélyes állat elűzése, elhagyása;  

▪ a gerinces állat részvételével tiltott állatviadal szervezése,  

▪ a tiltott állatviadalra fogadás szervezése, vagy kötése; 

▪ a tiltott állatviadal céljára gerinces állat megszerzése, tartása, tenyésztése, kiképzése, idomítása, 

vagy forgalmazása; 

▪ a veszélyes állat engedély nélküli tartása, szaporítása, elidegenítése, az ország területére történő 

behozatala, a tartására vonatkozó biztonsági előírások megszegése; 

▪ a veszélyes eb szaporítása, az ország területére történő behozatala, kivitele, versenyeztetése, 

engedély nélkül tartása, jogszabály megszegésével elidegenítése, vagy megszerzése, az 

ivartalanítására előírt kötelezettség megszegése, a tartására vonatkozó biztonsági előírások 

megszegése;  

▪ a veszélyes eb tartása, kiképzése őrző-védő feladat ellátására, illetve veszélyes ebbel ilyen feladat 

végeztetése. 

 

Fentieken túl fontos még kiemelni, hogy aki állatot tart, felel egyrészt az állat által másnak okozott 

kárért, másfelől az esetlegesen bekövetkező sérülésekért. Amennyiben az állat sérülést okoz, a gazdája 

tartozik büntetőjogi felelősséggel a bűncselekmény elkövetése miatt. 
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