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MIÉRT NE TARTSUNK 
KUTYÁT?

SZABÁLYOZÁSI 
KÖRNYEZET

1

2



2022. 05. 10.

2

Szabályozási környezet

■ Polgári jog (szerződések – adásvétel, szavatosság, megbízások – pl. 
kutyanapközi, kártérítés)

■ Büntetőjog (állatkínzás, állat által okozott károk, sérülések, halál)

■ Szabálysértési jog (veszélyeztetés kutyával)

■ Közigazgatási jog (valójában erről lesz ma szó nagyrészt)
– Országos és helyi szintű szabályok párhuzamosan.

■ Az alap: az állatvédelmi törvény (az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény):

„4. § (1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának,
fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.”

Szabályozási környezet

■ Mind a helyi szintű, mind az országos szabályozás a 
minimumkövetelményekre koncentrál.

■ Sem a központi, sem a helyi jogalkotó nincs a szabályozáshoz 
szükséges ismeretek birtokában:
– Az országos ebnyilvántartás nem teljeskörű, és 

szabályozási szempontból hiányos tartalmú,
– Az önkormányzati szintű ebösszeírások a tapasztalat 

szerint biztosan súlyosan hiányosak,
– Pl.: Állatorvosi Egyetem kutatása, Soponyán végzett 

ebösszeírás.
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SZABÁLYSÉRTÉS

Szabálysértés

■ Veszélyeztetés kutyával, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. §.

■ „193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát

■ a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,

■ b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a 
triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

■ c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – segítő kutya kivételével 
– szállítja,

■ d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy 
játszótérre – segítő kutya kivételével – beengedi, illetve beviszi,

■ szabálysértést követ el.”
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Szabálysértés

■ A rendelkezés nem egyértelmű, a leglényegesebb tényállási elemek sem 
határozhatók meg pontosan:

– Mi a belterület?

– Mit jelent az, hogy bocsát?

– Mi az, hogy felügyelet nélkül? Felügyelet nélkül van-e a kutya, ha nincs 
pórázon?

– Mi a természeti terület, a természetvédelmi terület és a vadászterület? 
Biztosan tudom-e, hogy ezek valamelyikén járok épp?

Szabálysértés
természeti terület, védett természeti terület

■ A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint:
– Természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli 

állapotok jellemeznek [4. § b) pont],
– Természetközeli állapot: az az élőhely, táj, életközösség, amelynek kialakulására az 

ember csekély mértékben hatott (természeteshez hasonlító körülményeket 
teremtve), de a benne lejátszódó folyamatokat többségükben az önszabályozás 
jellemzi, de közvetlen emberi beavatkozás nélkül is fennmaradnak [4. § d) pont], 
főszabály szerint ilyennek minősülnek a törvény 15. § (1) bekezdésben 
meghatározott területek (erdő, gyep, nádas, művelés alól kivett földterület, mező-
erdőgazdasági hasznosításra alkalmas földterület),

– Védett természeti terület: e törvény vagy más jogszabály által védetté vagy 
fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) 
földterület [4. § g) pont]
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Szabálysértés
védett természeti területek

■ Természeti terület védett lehet

– A természetvédelmi törvény alapján [23. § (2) bekezdés:  valamennyi forrás, 
láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár] 

– Országos szintű védelem miniszteri rendeletben,

– Helyi szintű védelem önkormányzati rendeletben.

■ Kérdés:

– Mennyire ismerhető meg, hogy védett területen járok?

– A szabálysértési törvény fogalmai szerint védett területnek számítanak-e a 
Natura 2000-es élőhelyek (feltehetően nem)

Szabálysértés
vadászterület

■ A vadászterület fogalma: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 8. §. 

■ A vadászterület megismerhetősége: kormányhivatali honlapok

■ Röviden összefoglalva: ha nem lakott terület belterületén vagyunk, akkor vagy 
természetvédelmi, vagy vadászterületen vagyunk, vagy mindkettőn, azaz a jelenlegi 
szabályozás alapján településeken kívül nem lehet elengedni a kutyát.
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KUTYASÉTÁLTATÁS 
VÁROSBAN

A pórázas kormányrendelet

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

■ Egy lényeges szabály:
– 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 [17. § (1) bekezdés].

– Kérdések:
■ Mit jelent a kijelölés?

■ Mit jelent az, hogy az ebek futtatására kijelölt terület?

■ Valóban „futtatni” kell a kutyát?

■ Az ebek futtatására kijelölt területen más tevékenység is végezhető?

■ Kötelező-e ilyen területet kijelölnie az önkormányzatnak?

■ Van-e szankciója annak, ha valaki megszegi a kormányrendeletet?
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Az önkormányzati szabályozás

■ Az önkormányzati szabályozás folyamatosan, alapjaiban változik úgy, hogy a 
részletszabályok lényegében változatlanok.

■ Az önkormányzatok ezeket a változásokat részlegesen és eltérő ütemben követik le, 
eltérő szabályozási konstrukciók léteznek egymás mellett.

■ Az alapvetően jogelméleti jellegű kérdések miatt indukált változások arra vezettek, 
hogy gyakran a kutyafuttatót kijelölő önkormányzati aktus sem található meg: nem 
megismerhető teljeskörűen a helyi szabályozás.

MIT JELENT MINDEZ A 
GYAKORLATBAN?
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A szabályozás gyakorlati 
következményei
■ Elsődlegesen: lakott területen kívül csak pórázon lehet kutyát sétáltatni.

■ Lakott területen belül bizonytalan szabályozási környezetben lehet kutyát sétáltatni.

■ Kevés kutyafuttató van kijelölve, mivel nem minden kijelölés van önkormányzati 
rendeletben, nem is minden esetben megismerhető egyáltalán, hogy pontosan mi 
minősül kutyafuttatónak.

■ Helyi gyakorlatok alakulnak ki a póráz nélküli kutyasétáltatásra
– Margitsziget
– Hajógyári
– Városliget
– Szabadság tér
– Hármashatár-hegy

A szabályozás gyakorlati 
következményei
■ Jószándékú önkormányzati kezdeményezések, amik azonban az alapproblémát, 

azaz, hogy a kutyasétáltatás keretei egyértelműen (és jól) definiálva legyenek, nem 
kezelik.

– Osztott parkhasználat,

– Nyílt kutyafuttatók,

– Integrált parkok

■ Mindezzel párhuzamosan van jelen a kizárólag represszív jellegű szabályozás, azaz 
valójában a szabályozási környezet zárja ki a kutyatartóalapkötelességének 
teljesítését, azt, hogy a kutya fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek 
megfelelő életfeltételekről gondoskodjon.
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KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!
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