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Tisztelt Ingatlantulajdonosok, tisztelt Állattartók!
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhívja az érintett Tulajdonosokat, hogy
az alábbi, az állattartás alapvető szabályaira vonatkozó előírásokat a településen betartani,
vendégeikkel betartatni szíveskedjenek!
Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani
szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni, azok kialakítása során tekintettel
lenni korára, nemére és élettani állapotára. A jó gazda gondossága mindazon állattartói
magatartásokat foglalja magában, melyek egy állat jóllétéhez nélkülözhetetlenek. Különösen
ezen fogalomkörbe vonható a megfelelő elhelyezés, ellátás, táplálás, valamint a mozgás
lehetőségének biztosítása. Az állat igényeinek megfelelő mozgástér biztosítása kiemelten
fontos követelmény a kutyatartás során.
A kutyát úgy kell tartani, hogy az lehetővé tegye természetes viselkedését, ugyanakkor a
környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. A
kutyatartás során nem csak a „kedvencre” és annak jóllétére kell figyelmet fordítani, hanem a
társadalmi együttélés kölcsönösen kötelező szabályai szerint embertársainkra is.
Tilos kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagy testű ebet 20 m2-nél kisebb
területen tartósan tartani, valamint a tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra
egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani.
A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről mindenkor köteles
eltávolítani. Aki erről nem gondoskodik, köztisztasági szabálysértést (A
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 196. § (1) bekezdés b) pontja szerint szabálysértést
követ el, aki a felügyelete alatt álló állat által közterületen, közforgalom céljait szolgáló
épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön okozott szennyezés megszüntetéséről
nem gondoskodik) követ el.
A fentieken túlmenően az állattartó gondoskodni köteles az állat szakszerű gondozásáról. A
szakszerű és jogkövető gondozás fogalomkörébe esik kutya esetén a mikrochippel történő
egyedi megjelölése, valamint az eb életkorának megfelelő veszettség elleni oltás megléte és
széles spektrumú féreghajtó szerrel történő kezelése.
Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon
lehet vezetni, valamint közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb
irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának
biztosítania kell továbbá, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne
veszélyeztethessen.
Az állattartó mindenkor gondoskodni köteles az állat szökésének megakadályozásáról. Ennek
elmulasztása esetén a szükséges építési munkák elvégzésére kötelezhet az állatvédelmi hatóság.
Ha az eb kutyának, egyéb állatnak, embernek sérülést okoz, a járási állat-egészségügyi hatóság
köteles vizsgálni a sérülés keletkezésének körülményeit, különösen a sérült ember vagy állat
magatartását, szükség esetén az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértő
bevonásával.
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A jogkövetkezmények a következők lehetnek:
 írásos figyelmeztetés,
 eb közterületen vezetése során
szigorúbb szabályok betartására
kötelezés,





szigorúbb
tartási
feltételek
kialakítására kötelezés,
eb veszélyesnek minősítése,
eb életének kioltása.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) rendelkezései a következő
magatartásokat büntetik:
Veszélyeztetés kutyával: A 193. § (1)-(2) bekezdései értelmében szabálysértést követi el, aki
a felügyelete alatt álló kutyát
 a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
 természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen póráz nélkül elengedi
vagy kóborolni hagyja,
 szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön szállítja,
A szabálysértés miatt alkalmazható büntetések:
- pénzbírság: legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer
forint.
A szabálysértés miatt alkalmazható intézkedések:
- elkobzás: akkor is alkalmazható, ha az eljárás alá vont nem büntethető. figyelmeztetés:
szabálysértési hatóság felhívja az eljárás alá vontat, hogy a jövőben tartózkodjon az
elkövetéstől.
Kékkút, 2019. április 23.
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