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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 állatvédelem és állatjólét hangsúlyozásán túl az állatok tartásával 

kapcsolatos jogsértések megelőzése és felismerése céljából ezek elkövetési 

magatartásaira is fontos felhívni a figyelmet. 

  

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 – vakvezető, illetve 

mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével 

– szállítja; 

 élelmiszerüzletbe, közfürdő területére, vagy 

játszótérre – vakvezető, illetve 

mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – kutyáját beengedi, 

illetőleg beviszi; 

 a felügyelete alatt lévő állat által közterületen, közforgalom 

céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési 

eszközön okozott szennyezés megszüntetéséről nem 

gondoskodik. 



 

Bűncselekménynek minősül 

 

 a gerinces állat – maradandó egészségkárosodást, 

vagy pusztulást okozó – bántalmazása; 

 a gerinces, vagy veszélyes állat elűzése, elhagyása;  

 a gerinces állat részvételével tiltott állatviadal 

szervezése,  

 tiltott állatviadalra fogadás szervezése, vagy kötése; 

 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. 

 

 

 

 

Fenti jogsértések gyanúja esetén értesítse a Rendőrséget! 
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