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Jogforrás: 

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról   

(Hatály: 2018.I.1.-) 

13. § Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra vonatkozó mindenkori adatokkal 

és dokumentumokkal, egyedi tartós megjelöléssel rendelkező állat esetében az állat azonosítására 

vonatkozó adatokkal és dokumentumokkal is. Amennyiben az állat új tulajdonoshoz kerül, részére e 

dokumentumokat át kell adni, illetve tájékoztatni kell az állat fajáról (fajtájáról), - ha ismert - az egyed 

neméről és koráról, továbbá az egyed tartásához szükséges minimális ismeretekről. 

13/A. § A Magyarországon tenyésztett madarat - a 15/A. § (4) bekezdésében meghatározott 

kivétellel - legkésőbb a kikelést követő 14 napon belül meg kell jelölni varratmentesen zárt, egyedileg 

megjelölt lábgyűrűvel. 

14. § (1) Az állatok számára a táplálékot, továbbá a nyulak és rágcsálók esetében a fogak 

koptatásához szükséges rágóanyagot az adott fajnak, az egyed korának és élettani állapotának 

megfelelő minőségben, mennyiségben és lehetőség szerint az adott faj természetes viselkedési 

szokásaihoz leginkább alkalmazkodó időközönként kell biztosítani. 

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) 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. 

(5) Tilos 

a) kistestű ebet 10 m
2

-nél, közepes testű ebet 15 m
2
-nél, nagytestű ebet 20 m

2
-nél kisebb területen 

tartósan, 

b) 

c) gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú akváriumban, 

d) gerinces állat kifejlett egyedét 30 liternél kisebb űrtartalmú térben 

tartani. 

(6) Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m
2
 akadálytalanul 

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

kölykeivel, azok hathetes koráig. 

(7) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az emlősök és a madarak esetében az egyed tartásakor 

az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 

jogszabály mellékletében foglalt, az állatok minimális elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseknek kell 

megfelelni. 

(7a) A (7) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni 

a) emlősöknél 

aa) a háziasított fajok (kutya, macska, vadászgörény, háziló, szamár, szarvasmarha, juh, kecske, 

sertés, házinyúl), 

ab) a sünfélék (Erinaceidae) családjának fajai, 

ac) a csincsillák (Chinchilla spp.), 

ad) a degu (Octodon degus), 

ae) a tengerimalac (Cavia porcellus), 
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af) a hörcsögfélék (Cricetidae spp.) családjának fajai és 

ag) az egérfélék (Muridae spp.) családjának fajai, 

b) madaraknál 

ba) a háziasított fajok (házigalamb, japán fürj, házityúk, pulyka, gyöngytyúk, házi lúd, házi kacsa, 

pézsmaréce), 

bb) a papagájfajok (Psittaciformes spp.), kivéve az arák (Anodorhynchus spp., Cyanopsitta spp., Ara 

spp., Orthopsittaca spp., Primolius spp.) és a bejelentésköteles kakaduk (Cacatuidae spp.), 

bc) a galambfajok (Columbiformes spp.) és 

bd) a pintyfajok (Fringillidae, Ploceidae, Viduidae, Estrildidae, Passerellidae, Thraupidae, 

Cardinalidae spp.) 

esetében. 

(8) A csoportosan tartott állatok esetében - hacsak az adott fajra vonatkozó tudományosan elfogadott 

ismeretekből más nem következik - a tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy mindegyik egyed 

versengés és agresszió nélkül egy időben hozzáférjen az etető-, itató-, fürdő-, pihenő-, és búvóhelyhez. 

(9) A talajszinten élő állatok hálós aljzaton nem tarthatók, kivéve, ha füves területen, vagy 

közvetlenül a talajon helyezik el a ketrecet. 

(10) A nem kizárólag talajon vagy vízben lakó fajok esetében legalább két olyan polcot vagy ágat, 

ülőrudat kell elhelyezni, amelyek mérete és kialakítása olyan, hogy az állat biztonságban és 

természetes testhelyzetben tud rajtuk ülni, pihenni. 

(11) Az akváriumot, amelyben halat tartanak, üveglappal, hálóval vagy más arra alkalmas tárggyal 

kell lefedni, vagy az akvárium olyan mértékben tölthető fel vízzel, hogy a vízszint és az akvárium 

felső pereme közti távolság alkalmas legyen a hal kiugrásának megakadályozására. 

(12) Patás állat és eb kivételével kedvtelésből tartott állatot kikötni tilos. Patás állatot állandó 

jelleggel, ebet tartósan kikötve tartani tilos. 

(13) Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére kizárólag nyakörv 

vagy hám használható oly módon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse. 

(14) Az (5) bekezdés a) pontjában, valamint a (6) bekezdésben foglalt rendelkezés nem terjed ki az 

állatmenhelyekre, valamint a hatósági megfigyelés alá vont ebek tartására. 

(15) Az eb, macska és görény kölyköket nyolchetes korukig anyjukkal kell tartani. 

(16) Hím sziámi harcoshalakat úgy kell tartani, hogy azok egymást, illetve tükörképüket ne 

láthassák. 

15. § (1) Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok - kivéve a ragadozó 

állatok táplálására szánt élő egyedek -, illetve az ember biztonságát. 

(2) Különböző fajhoz tartozó állatok csak akkor tarthatók együtt - az (1) bekezdésben leírtak 

figyelembevételével -, ha az állatok egymás testi épségét nem veszélyeztetik, az együtt-tartás idegi 

megterhelést egyik fajhoz tartozó egyed számára sem okoz, továbbá ha minden egyed rendelkezik 

olyan tartózkodási hellyel, ahol zavarás nélkül nyugalomban táplálkozhat és pihenhet. Agresszív 

viselkedésű állatokat tilos más állatokkal együtt tartani. 

15/A. § (1) Madarak vadon befogott egyedeit - a vadászható madárfajok egyedeinek kivételével - 

kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyével szabad tartani. 

(2) Eltérő rendelkezés hiányában az (1) bekezdés előírásai nem vonatkoznak a vadon élő állat- és 

növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 

9-i 338/97/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 338/97/EK tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó 

példányokra. 

(3) Az állattartónak a madárra felhelyezett varratmentesen zárt, egyedileg megjelölt 

lábgyűrűvel kell igazolnia - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - azt, hogy egy 

példány nem vadon befogott, hanem tenyésztett. A természetvédelmi hatóság engedélyezheti 

a madár más módszerrel történő megjelölését abban az esetben, ha a tenyésztett madár ily 

módon történő megjelölése nem lehetséges. 
(4) Az ellenkező bizonyításáig a (3) bekezdés szerinti jelölés hiányában is tenyésztett példánynak 

kell tekinteni a következő madárfajok egyedeit: 
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a) a tyúk-, a lúd- és a galambalakúak rendjének, valamint a futómadarak valamennyi faja, 

b) a 338/97/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó papagájfajok, 

c) ezüstcsőrű pinty (Lonchura cantans), malabári pinty (Lonchura malabarica), muskátpinty 

(Lonchura punctulata), japán sirályka (Lonchura striata domestica), 

d) ausztrál pintyfajok [Gould-amandina (Erythrura gouldiae), ékfarkú amandina (Poephila 

acuticauda), szakállas amandina (Poephila cincta), álarcos amandina (Poephila personata), zebrapinty 

(Taeniopygia castanotis), rácsosszárnyú asztrild (Taeniopygia bichenowii), barnacsíkos pinty 

(Aidemosyne modesta), kákapinty (Neochmia ruficauda), festett asztrild (Emblema pictum), 

gyémántpinty (Stagonopleura guttata)] és 

e) kanári (Serinus canaria). 

(5) A Kormány az Ávtv. 45/B. §-a tekintetében az (1)-(4) bekezdésben foglaltak betartásának 

vámeljárás során történő ellenőrzése vonatkozásában az állami adó- és vámhatóságot állatvédelmi 

hatóságként jelöli ki. 

16. § (1) A kedvtelésből tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak szükségtelenül fájdalmat, 

szenvedést, illetve félelmet okozni nem szabad. 

(2) A kedvtelésből tartott állat tartója köteles az állat életfeltételeinek kialakítása és a tartása során 

a) az adott faj viselkedési és szociális igényeit is figyelembe venni, 

b) az állatot a fajának (fajtájának), korának, fiziológiai állapotának és tartási céljának 

(használatának) megfelelően olyan takarmánnyal ellátni, amely annak jólétét szolgálja. 

(3) A kedvtelésből tartott állat tartójának meg kell akadályozni azon állatok szaporodását, 

amelyeken olyan küllemi, illetve viselkedésbeli hibák fordulnak elő, melyek szenvedést okoznának az 

utódaiknak, vagy káros egészségügyi hatással lennének rájuk nézve. 

(4) Reklám, bemutatás, illetve a figyelem felkeltése céljából tartott állat az állatkert és állatotthon 

létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló külön rendeletben 

meghatározott tartási feltételek mellett tartható. 

(5) Eb küllemének megváltoztatása érdekében farok kurtítás végezhető, az eb hét napos koráig. 

17. § (1) Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon 

lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és 

féken tartására képes. 

(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert 

harapásával ne veszélyeztethessen. 

(3) Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében - ha törvény, 

kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő - kizárólag az egyed 

jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell. 

17/A. § Az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással járó tevékenységek, időjárási 

jelenségek teljes időtartama alatt, különösen az év azon szakában, amikor a polgári célú pirotechnikai 

tevékenységek felügyeletéről szóló jogszabály szerinti pirotechnikai termékek engedély, bejelentés 

nélkül is felhasználhatók, az állat tartójának gondoskodnia kell az állat félelmében történő 

elszökésének megakadályozásáról és törekednie kell az állat megnyugtatására. 

17/B. § (1) A szolgáltató állatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat 

transzponderrel jelölt-e. 

(2) A transzponderrel való megjelölés vagy az ivartalanítás megtörténtét az azt elvégző szolgáltató 

állatorvos az oltási könyv vagy a kisállatútlevél megfelelő rovatának kitöltésével, aláírásával és 

bélyegzőjével igazolja. Az ivartalanítás megtörténte utólag kizárólag az ebtartó költségén elvégzett 

eredményes bizonyító vizsgálatot követően igazolható. 

(3) Az eb transzponderrel történő megjelölését követő 8 napon belül a beavatkozást végző 

szolgáltató állatorvos köteles az állatnak az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatait a 

transzponderrel megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban (továbbiakban: 

adatbázis) regisztrálni. 

(4) A transzponderrel megjelölt, az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles 

2012. december 31-ig a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. 
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(5) Az adatbázisba történő regisztráció, valamint az adatbázisban regisztrált eb adatának 

megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes. 

(6) A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén 

a) az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban 

regisztráltatni, 

b) az adatbázis működtetője köteles a korábbi tartó adatait legalább öt évig nyilvántartani. 

(7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat 

elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az 

adatbázisban regisztráltatni. 

(8) A transzponderrel megjelölt eb ivartalanítását vagy kisállatútlevele kiállítását az azt elvégző 

szolgáltató állatorvos 8 napon belül köteles az adatbázisban regisztrálni. 

(9) Az ebösszeírás során felvett, az adatbázisban nyilvántartottaktól eltérő vagy abból hiányzó 

adatokról a jegyző köteles az adatbázis működtetőjét értesíteni. 

(10) Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható. 

(11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hatóság 

ellenőrzi. 

(12) A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos 

köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hatóság felé. 

Jogforrás: 

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről   (Hatály: 2021.I.7.-) 

Az állat tartásának általános szabályai 

 

4. § (1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani 

szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. 

(2) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. 

Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását. 

(3) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi 

egyszeri ellenőrzéséről. 

5. § (1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, 

szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. 

(2) A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a 

zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. 

(3) 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. 

(4) Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat 

szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani. 

(5) A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása, szállítása és életének kioltása során előnyben 

kell részesíteni az állatkímélő technológiákat. 

(6) A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani. 

Az állat kímélete, az állatkínzás tilalma 

6. § (1) Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni, 

az állatot károsítani, így különösen az állatot nem szabad: 

a) kínozni, 

b) emberre vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra idomítani, 

c) kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerű táplálás 

esetét, 
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d) a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni, 

e) a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesítményre kényszeríteni, 

f) természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja nem terjed ki az érett libatoll házilagos vagy az engedélyezett 

technológia szerint végzett szedésére, illetve c) pontja a házilagos vagy az engedélyezett technológia 

szerinti liba- és kacsatömésre. 

(3) A 2. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott állatok esetében az (1) bekezdés b) pontját a 

külön jogszabályban meghatározottak szerint kell alkalmazni. 

7. § (1) Tilos az állat fizikai, pszichikai állapotának olyan megterhelése, küzdelemre késztetése egy 

másik állattal vagy emberrel, amely sérülést vagy halált okozhat (a továbbiakban együtt: állatviadal). 

Tilos az állatviadal szervezése, tartása, továbbá az állatviadalra fogadás szervezése, az állatviadalon 

való közreműködés, részvétel, fogadáskötés. 

(2) Tilos állatviadal céljára 

a) állatot tartani, tenyészteni, kiképezni, idomítani, valamint más személynek átadni, vagy 

forgalmazni; 

b) építményt, földterületet vagy egyéb helyet, anyagi eszközt más személy rendelkezésére bocsátani. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a vadászatra alkalmazott állatnak jogszerűen 

történő kiképzésére, vadászaton való alkalmazására. 

8. § Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával 

felhagyni nem szabad. Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos. 

8/A. § Élő állatot nyereményjáték díjaként csak e törvény végrehajtására kiadott rendeletben 

meghatározott feltételek szerint lehet használni, amennyiben az állat elhelyezésének és tartásának 

feltételei biztosítottak. 

8/B. § Állatot a nemi vágy kielégítésére irányuló cselekmény során felhasználni tilos. 

Eb által okozott fizikai sérülés, eb veszélyesnek minősítése és a veszélyes eb tartása 

24/A. § (1) Az állatvédelmi hatóság az ebet egyedileg veszélyesnek minősítheti, amennyiben 

a) az eb fizikai sérülést okozott, és megvalósulnak a veszélyesnek minősítés e törvény 

végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételei, vagy 

b) az eb fizikai vagy pszichikai állapota alapján feltételezhető, hogy az embernek fizikai sérülést 

okozhat, és ez a veszélyhelyzet kizárólag az eb veszélyesnek minősítésével hárítható el. 

(2) Veszélyes eb az állatvédelmi hatóság által egyedileg veszélyesnek minősített eb. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárásba be kell vonni az ebek viselkedésének megítélésében 

jártas szakértőt. 

(4) Veszélyes eb kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel, az e törvény 

végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon, ivartalanítva és 

elektronikus azonosítóval (a továbbiakban: transzponder) megjelölve tartható. 

(5) Tilos veszélyes ebnek bármely módon való szaporítása, tenyésztése - ideértve a vétlen 

szaporulatot is -, kiállítása, bármely formában történő versenyeztetése, őrző-védő feladatokra való 

tartása, képzése és alkalmazása, az országba való behozatala, az országból történő kivitele. 

(6) A veszélyes ebet polgári jogi szempontból vadállatnak kell tekinteni. 

(7) Az e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabály szerinti eljárásokban az ebek viselkedésének 

megítélésében jártas szakértőként az a személy járhat el, aki a tevékenység folytatására irányuló 

szándékát a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

törvény szerint bejelenti az állatvédelmi hatóságnak. A bejelentés - a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl - 

tartalmazza a bejelentő természetes személyazonosító adatait, továbbá meg kell jelölni a bejelentő 

telefonos elérhetőségét, valamint elektronikus levélcímét. A bejelentés alapján az állatvédelmi hatóság 

nyilvántartásba veszi a szakértőt. A nyilvántartás tartalmazza - a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl - 
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az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértők természetes személyazonosító adatait. Az 

állatvédelmi hatóság a honlapján közzéteszi a szakértői névjegyzékben szereplő személy nevét, 

telefonos elérhetőségét, valamint elektronikus levélcímét. 

(8) A település jegyzője kérheti az állatvédelmi hatóságtól az eb egyedi veszélyessé minősítését. 

24/B. § (1) Az állatvédelmi hatóság a 24/A. § szerinti engedélyezési eljárásban jogosult kezelni a 

42/A. § (4) bekezdés a)-h) pont szerinti adatokat. 

(2) 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt adatokat az eb elpusztulásától, elvesztésétől, valamint 

tulajdonosváltásától számított három évig kell nyilvántartani. 

(4) 

24/C. § (1) Az állatvédelmi hatóság elrendeli az eb életének kioltását, amennyiben az halálos 

kimenetelű sérülést okoz embernek, és az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértő 

megállapítja, hogy az eb viselkedése egyértelműen a sérülés okozására irányult. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az állatvédelmi hatóság elrendeli a veszélyes eb 

életének kioltását, amennyiben 

a) a veszélyesnek minősítő határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem kérelmezik 

az eb tartásának engedélyezését, 

b) a tartási engedélyében meghatározott biztonságos tartási feltételek az engedélyben előírt 

határidőig, de legkésőbb az engedély kiadásától számított 30. napig nem teljesülnek, 

c) az eb ivartalanítása és transzponderrel való megjelölése a tartási engedély kiadásától számított 30 

napon belül nem történik meg, 

d) az eb a tartási engedélyben meghatározott biztonságos tartási feltételek teljesítéséig embernek 

fizikai sérülést okoz, 

e) az ebre vonatkozó tartási szabályokat megszegik, és emiatt az eb embernek fizikai sérülést okoz, 

f) az ebet az engedélyezett tartási helyen, és az ebtartó felügyeletén kívül fogják be második 

alkalommal, vagy 

g) annak tulajdonosa vagy az ebtartó ellen indított büntető- vagy szabálysértési eljárás során az 

állatot jogerős határozattal elkobozzák. 

(3) Az állatvédelmi hatóság elrendelheti az eb életének kioltását, amennyiben az súlyos vagy 

maradandó sérülést okoz embernek, tartója 14 napon belül nem válik ismertté, viselkedésproblémáinak 

megfelelő kezelése nem biztosított, és az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértő 

megállapítja, hogy az eb viselkedése egyértelműen a sérülés okozására irányult. 

(4) Az állatvédelmi hatóság az eb azonnali elkobzását, elszállítását és megfelelő helyen való tartását, 

valamint transzponderrel való megjelölését 

a) rendelheti el, amennyiben az súlyos vagy maradandó kimenetelű sérülést okoz embernek; 

b) rendeli el, amennyiben az halálos kimenetelű sérülést okoz embernek, vagy amennyiben az 

ebtartó veszélyes eb tartási engedélyét visszavonják. 

(5) A jogerős határozattal elrendelt ivartalanítás, transzponderrel történő megjelölés, elkobzás, 

szállítás, tartás és az eb élete kioltásának költségei az eb tulajdonosát terhelik. 

Az állatvédelmi feladatok pénzügyi fedezete, az ebnyilvántartás, az ebrendészeti hozzájárulás 

42. § (1) Az e törvény szerinti állami feladatok ellátásának, valamint az önkormányzati feladatok 

támogatásának állami pénzügyi forrásai: 

a) a központi költségvetésben állatvédelemre előirányzott pénzösszegek, 

b) az állatvédelmi hozzájárulás, 

c) az állatvédelmi bírság. 

(2) Az állatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához állatvédelmi hozzájárulást kell fizetni. 

Az állatvédelmi hozzájárulásra kötelezett termékek körét, a hozzájárulás mértékét, valamint 

fizetésének és felhasználásának szabályait külön törvény állapítja meg. 

42/A. § (1) A transzponderrel megjelölve tartható ebekről az állat tartója és más személyek 

jogainak, személyi biztonságának és tulajdonának védelme, valamint az ebrendészeti feladatok ellátása 
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céljából nyilvántartást kell vezetni (a továbbiakban: ebnyilvántartás). 

(1a) Az állatvédelmi hatóság a veszélyes ebek hatékony azonosítása érdekében az 

ebnyilvántartásban rögzíti az eb veszélyessé nyilvánításának tényét. 

(2) Az ebnyilvántartásba való regisztrációért e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 

meghatározott díjat kell fizetni, mely díj az ebnyilvántartás működtetőjének a bevétele. Az eb 

transzponderrel történő megjelöléséért legfeljebb 3500 Ft összeg kérhető az állat tartójától, amely 

magában foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az ebnyilvántartásba való regisztráció díját. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti ebnyilvántartást az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv működteti. 

(4) Az ebnyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

a) az eb tulajdonosának nevét, címét, 

b) az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, 

c) az eb fajtáját vagy fajtajellegét vagy a keverék mivoltára való utalást, nemét, születési idejét, 

színét, hívónevét, 

d) az eb tartási helyét, 

e) a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést végző szolgáltató 

állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, 

f) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos 

nevét, kamarai bélyegzője számát, 

g) az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője 

számát, 

h) az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját, 

i) az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyagot, annak gyártási számát, valamint az 

oltást végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, 

j) a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét, időpontját, 

k) kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, kiállításának időpontját, a kiállító 

szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, 

l) az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot, 

m) elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát. 

(5) Az ebnyilvántartás működtetője jogosult kezelni a (4) bekezdésben meghatározott adatokat. 

(6) Az eb tulajdonosa és tartója köteles a (4) bekezdés szerinti adatokat az eb transzponderrel 

történő megjelölését és regisztrációját végző állatorvos rendelkezésére bocsátani. 

(7) Az ebnyilvántartás működtetője biztosítja a (4) bekezdés c), h) és l) pontja szerinti adatokhoz 

való nyilvános hozzáférést az állatba ültetett transzponder sorszáma alapján. 

(8) Jogszabályban meghatározott közfeladat ellátása érdekében az ebnyilvántartás működtetője az 

ebnyilvántartáshoz 

a) hozzáférést biztosít a települési, fővárosban a fővárosi kerületi és a fővárosi önkormányzat 

részére, 

b) hozzáférést biztosíthat bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és más közigazgatási szerv részére. 

(9) Az ebnyilvántartásban szereplő adatok tulajdonjogot nem igazolnak. 

42/B. § (1) A tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a 

fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat 

ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 

vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. 

(2) Az ebösszeírás során a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi 

önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat jogosult 

kezelni a 42/A. § (4) bekezdés szerinti adatokat. 

(3) A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által 

közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat az ebösszeírás alapján a (2) 

bekezdésben foglalt adatokat összeveti az ebnyilvántartásban rögzített adatokkal, és eltérés esetén 

adatot szolgáltat az ebnyilvántartás működtetőjének. 

(4) Az ebnyilvántartás működtetőjének kérésére a Magyar Állatorvosi Kamara köteles a 

nyilvántartott ebekről adatot szolgáltatni. 
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(5) Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a (2) bekezdés szerinti adatokat a 

települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül 

igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

42/C. § (1) Az ebtartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve 

a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat az 

adott év első napjáig négy hónapos kort betöltött eb után az eb tulajdonosától évente ebrendészeti 

hozzájárulást szedhet be. 

(2) Az adott évi ebrendészeti hozzájárulás tekintetében az eb tulajdonosának az év első napján az 

oltási könyvben tulajdonosként feltüntetett természetes vagy jogi személyt jogi személyiség nélküli 

szervezetet kell tekinteni. 

(3) Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékét a tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban 

a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 

tekintetében a fővárosi önkormányzat 

a) az eb tartási céljának, 

b) az eb tartásának állatjóléti és ebrendészeti jellemzőinek (tartási hely típusa, mérete, tartott ebek 

száma), 

c) az ebtartó szociális helyzetének 

figyelembe vételével állapítja meg, de az nem haladhatja meg ebenként veszélyes eb vonatkozásában a 

húszezer, más eb esetében a hatezer forintot. 

(4) Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás 

a) a magyar ebfajtának minősülő törzskönyvezett, 

b) a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő, terápiás vagy az Országos Magyar Vadászkamara által 

kiállított vadászkutya alkalmassági vizsgaigazolvánnyal rendelkező, 

c) a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy 

közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott, 

d) - a veszélyes eb kivételével - az ivartalanított, 

e) az ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy állatvédelmi 

szervezet gondozásában tartott, valamint 

f) állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott 

eb után. 

(5) Az állatvédelmi szervezet gondozásában tartás tényét az állatvédelmi szervezet vezetője írásban 

igazolja. 

(6) Az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől történő örökbefogadás 

tényét az örökbeadó intézmény vagy szervezet vezetője írásban igazolja. 

(7) A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által 

közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat köteles a befolyt ebrendészeti 

hozzájárulás teljes összegét az ebek ivartalanításának támogatására, az állatmenhelyek és az 

ebrendészeti telepek fenntartására, állatvédelmi szervezetek támogatására, valamint az ebösszeírás 

vagy egyéb, az ebtartással kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozására 

fordítani. 

(8) A határidőre meg nem fizetett ebrendészeti hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozás. 

Intézkedések és közigazgatási szankciók 

42/D. § (1) A közigazgatási szankció kiszabása mellett, az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározottak szerint az állatvédelmi hatóság 

a) az ebtartót az eb közterületen való vezetésekor szigorúbb szabályok betartására kötelezheti, 

b) az ebtartót az eb tartási körülményeinek megváltoztatására és szigorúbb tartási feltételek 

kialakítására kötelezheti, 

c) az ebtartót az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértővel egyeztetett képzés 

elvégzésére kötelezheti, 

d) elrendelheti az eb ivartalanítását, 

e) az ebet veszélyesnek minősítheti, 
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f) elrendelheti az eb életének kioltását a 24/C. § szerinti esetekben, 

g) működési engedélyt módosíthatja, visszavonhatja, 

h) létesítményt vagy annak egy részét bezárathatja, 

i) tartási engedélyt visszavonhatja, 

j) az állatjóléti felelőst új képzés elvégzésére kötelezheti. 

(2) Ha az eb ismételten nyolc napon túl gyógyuló, vagy annál súlyosabb sérülést okozott embernek, 

a sérülés keletkezésének vizsgálata során az állatvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti 

intézkedéssel élhet. 

(3) E § rendelkezései nem alkalmazhatóak 

a) a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban, közfeladatot 

ellátó őrszolgálatban szolgáló ebek jogszerű alkalmazása esetén, 

b) a magántulajdon védelmére irányuló hivatásos őrző-védő feladatot ellátó ebek jogszerű 

alkalmazására, 

c) a vadászat során a vadnak sérülést okozó vadászebekkel összefüggésben. 

42/E. § (1) Az állatvédelmi hatóság, valamint természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve a vadon 

élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 1996. 

december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, továbbá veszélyes állat esetében a 

természetvédelmi hatóság az állattartást legfeljebb egy évig megtilthatja. 

(2) Ha az állattartó a madarak kötelező zárt gyűrűs jelölésére vonatkozó rendelkezéseket megsérti, a 

természetvédelmi hatóság a madarat elkobozza. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szankció mellett a hatóság 

a) az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének 

megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, 

b) az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén az állattartót meghatározott 

cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állatok védelme érdekében. 

43. § (1) 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. 

(1a) Az állatvédelmi bírság alapösszege - az (1b) bekezdés kivételével - tizenötezer forint. 

(1b) Az állatvédelmi bírság alapösszege hetvenötezer forint, ha az állatvédelmi bírság kiszabására 

okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat. 

(2) Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki. 

(2a) Az állatvédelmi hatóság állatvédelmi bírság helyszíni bírságként történő kiszabására jogosult. 

(3) 

(4) A bírság megfizetése nem mentesít más jogkövetkezmények alól. 

(5) Az állatvédelmi bírság mértékét, megállapításának módját, a kiszabására és felhasználására 

vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg. 

(6) Állatvédelmi bírság kiszabása helyett vagy azzal egyidejűleg az állattartót a hiányosságok 

kijavítására, pótlására kell kötelezni, továbbá az állatok gondozásával, a velük való helyes 

bánásmóddal kapcsolatos állatvédelmi oktatáson (továbbiakban: állatvédelmi képzés) való részvételre 

kötelezhető. 

(7) Ha az állatvédelmi képzésen való részvételre kötelezett állattartó a kötelezettségének önként nem 

tesz eleget, az állatvédelmi képzés, illetőleg annak hátralévő része helyébe állatvédelmi bírság lép. 

(8) 

(9) Ha kedvtelésből tartott állat tartója az állatok védelmére vonatkozó jogszabályok vagy hatósági 

határozat rendelkezésének szándékos vagy ismételt megsértésével állatának maradandó 

egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, és a kedvtelésből tartott vagy a jövőben tartandó állat 

jóléte állatvédelmi bírság kiszabásával és az állatvédelmi képzésen való részvételre kötelezéssel sem 

biztosítható, az állatvédelmi hatóság - állatvédelmi bírság kiszabása mellett - az állattartót állat 

kedvtelésből való tartásától a jogsértés súlyától függően 2-8 évre eltiltja. 

(10) Ha nem kedvtelésből tartott állat tartója az állatvédelemre vonatkozó jogszabályok vagy 
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hatósági határozat rendelkezésének szándékos és ismételt megsértésével állatának maradandó 

egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, és a tartott vagy a jövőben tartandó állat jóléte 

állatvédelmi bírság kiszabásával és az állatvédelmi képzésen való részvételre kötelezéssel sem 

biztosítható, az állatvédelmi hatóság - állatvédelmi bírság kiszabása mellett - az állattartót az érintett 

állatfaj tartásától a jogsértés súlyától függően 2-8 évre eltiltja. 

(11) Ha nem kedvtelésből tartott állat tartója az állatvédelemre vonatkozó jogszabályok vagy 

hatósági határozat rendelkezéseinek szándékos vagy ismételt megsértésével állatának maradandó 

egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, és a tartott vagy a jövőben tartandó állat jóléte 

állatvédelmi bírság kiszabásával és az állatvédelmi képzésen való részvételre kötelezéssel sem 

biztosítható, az állatvédelmi hatóság - állatvédelmi bírság kiszabása mellett - az állattartót a jogsértés 

súlyától függően 2-8 évre 

a) az állatok tartása, egészségi állapota tekintetében rendszeres jelentéstételre kötelezheti, vagy 

b) az érintett állatfaj vonatkozásában tartási gyakorlattal rendelkező személy igénybevételére 

kötelezheti. 

(12) Ha az állattartó a (11) bekezdés szerinti kötelezettségeit megsérti, az állatvédelmi hatóság a 

(10) bekezdésben foglalt jogkövetkezményt alkalmazhatja. 

-//- 

 


