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A közterületi pórázhasználat szabályozása –
egy ombudsmani jelentés tükrében

dr. Vecsera Judit

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

2022. május 10.

Kérdések:

1. Kell-e pórázt használnom a kutyafuttatón kívül?

2. Mi írja elő?

3. Mi van, ha nem használom?

(AJB-192/2021 számú jelentés letölthető az 
www.ajbh.hu oldalról)
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Kiindulási helyzet:

• az ombudsmani vizsgálat általános jellemzői

• nem vizsgált: miért a póráz, kutyafuttatók kijelölése

• a szegedi magánszemély beadványa:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 27/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete 

→ Álla artási szabályok cím ala : Aki ebet nem az ebek szabadon futtatására kijelölt helyen futtatja, az a közösségi együttélés 
alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg és 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
Értelmező rendelkezések között az eb futtatása: Szeged teljes közigazgatási területén a közterületeken póráz nélküli eb 
helyváltoztatása vagy tartózkodása, beleértve az eb sétáltatás közben történő szabadon engedését is.

→ Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások elkövetőivel szemben 20 ezer 
forinttól 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve az e rendeletben meghatározott mértékű közigazgatási bírság szabható ki.

→ E rendeletben szabályozott magatartások elkövetőivel szemben lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásokban átruházott 
hatáskörben a jegyző jár el, helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelők jogosultak.

• az ombudsmani vizsgálat irányai

• A beadványozó érvelése:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény

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, 
szabálysértést követ el.

A kedvtelésből tartott állatok tartása - központi szabályozás/1.

Fő szabályok: az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
Az állat tartásának általános szabályai (jó gazda gondossága, sérülésmentes mozgás, megfelelő mozgástér)
Bírság főbb szabályai

– mikor: 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.

– alapösszege: főszabályként 15 ezer, ha az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője 
kedvtelésből tartott állat akkor 75 ezer

– eljáró szerv: az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki. Az állatvédelmi hatóság állatvédelmi bírság 
helyszíni bírságként történő kiszabására jogosult.

Részletszabályok rendeleti szinten:
1. Ávtv. 49. § (3) bekezdés f) pont: felhatalmazást kap a Kormány, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó 
részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg. 
→ a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 

„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. Ávtv. 49. § (3) bekezdés a) pont: felhatalmazást kap a Kormány, hogy az állatvédelmi bírság mértékét, kiszabásának 
és felhasználásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.
→ az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 

3. Ávtv 49. § (6) bekezdés: felhatalmazást kap a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a 
fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy 
a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait rendeletben határozza meg. 
→ (!!!)
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A kedvtelésből tartott állatok tartása - központi szabályozás/2.
Részletesen az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 

A bírság mértékének megállapításához a bírság alapösszegét - a jogsértés körülményeitől függően - meg kell szorozni az 1-4. 
melléklet szerinti szorzókkal.

1.melléklet - az állatvédelmi bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó, állatcsoporthoz köthető szorzók

2.melléklet - az állatvédelmi bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó, állatlétszámhoz köthető szorzók

3.melléklet - az állatvédelmi bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó egyes szorzók
A mulasztó Alkalmazandó szorzó
… …
g) ember egészségét, testi épségét veszélyeztette 5

4.melléklet - az állatvédelmi bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó minősített esetek és szorzók
A mulasztó Alkalmazandó szorzó   
… …
h) az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy 
nem megfelelően gondoskodott 6

Szabályozási környezetben válaszlépés:

- a beadvánnyal érintett Szeged

- más települések és kerületek 
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Ombudsmani megállapítások és intézkedések 1.

A szegedi közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 
alaptörvény-ellenes → sztességes hatósági eljáráshoz való jog sérelmének 
közvetlen veszélye (önmagában az eljárás lehetősége, Szabs. tv. 
párhuzamosság miatt dupla eljárás)
Felkérés: CSCSM Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás 
Eredmény: rendelkezések hatályon kívül helyezve 

Más településeken tapasztalt jogalkotói gyakorlat 
Felkérés: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Eredmény: miniszteri egyeztetés (+ AM, BM)

Ombudsmani megállapítások és intézkedések 2.

Ávtv. kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó felhatalmazó 
rendelkezések → jogállamiságból fakadó jogbiztonság követelményének 
sérelme

Felkérés: agrárminiszter

Eredmény: kezdeményezi az önkormányzati jogalkotási felhatalmazás 
módosítását
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Belterület közterületén pórázhasználat elmulasztásának 
szankciója

• 244/1998. Kr. szerinti állatvédelmi bírság alkalmazhatósága:

3. melléklet g) pont a mulasztó ember egészségét, testi épségét veszélyeztette
4. melléklet h) pont a mulasztó az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott

• A magatartási szabály:

41/2010. Kr. 17. § (1) bekezdés:
„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.”

• Ombudsmani levezetés a 244/1998. Kr. alkalmazhatóságáról 
(agrárminiszter álláspontja)

vs. 

• szegedi jegyző, CSCSM Kormányhivatal, 
más települések kapcsán tapasztaltak,
Szabs. tv. nagykommentárja

Ombudsmani megállapítások és intézkedések 3.

Belterület közterületén pórázhasználat elmulasztásának szankciója nem 
egyértelműen beazonosítható a jogalkalmazók számára → jogállamiságból 
fakadó jogbiztonság részét képező normavilágosság követelményével 
ellentétes, ezáltal a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog érvényesülését 
akadályozza.

Felkérés: agrárminiszter (belügyminiszterrel együttműködve)

Eredmény: felülvizsgálat 2022. szeptember 30-ig (AM, BM, MvM, IM)
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Válaszok:

1. Kell-e pórázt használnom a kutyafuttatón kívül?

Belterületen igen, külterület minősített részein szintén.

2. Mi írja elő?

Belterületen 41/2010. Kr. 
Külterület minősített részein Szabs. tv. 

3. Mi van, ha nem használom?

Belterületen állatvédelmi bírság – mértéke (???)
Külterület minősített részein – szabálysértési bírság

Köszönöm szépen a figyelmet!
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