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I 
Kutyakötelességünk 
Kutyát tartani felelősségteljes döntés, mind magunkra, mind a környezetünkre nézve. 
Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat élettani szükségleteinek 
megfelelő életfeltételekről gondoskodni. 
A jó gazda gondossága mindazon állattartói magatartásokat magában foglalja, 
amelyek az állat jólétéhez nélkülözhetetlenek. Különösen ezen fogalomkörbe vonható 
a megfelelő elhelyezés, ellátás, táplálás, valamint a mozgás lehetőségének a 
biztosítása. A szakszerű és jogkövető gondozás fogalomkörébe esik a kutya 
mikrochippel történő egyedi megjelölése, valamint az eb életkorának megfelelő 
veszettség elleni oltás biztosítása.  2013. január 1. napjától minden 4 hónaposnál 
idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható. 
A kutyatartás során azonban nem „csak” az állatra és annak jólétére kell figyelemmel 
lennünk, hanem - a társadalmi együttélés íratlan és minden kutyatartó számára 
kötelező szabályai szerint- az embertársainkra is.  
Sajnálatos módon a hírek (túl) gyakran szólnak kiszökött, elkóborolt kutyákról, akik 
riadalmat, súlyos sérülést, vagy tragédiát okoztak, amelyeknek jellemzően 
védekezésre kevésbé képes kisgyermekek vagy idős, mozgásukban korlátozott 
emberek az elszenvedői. 
Az állattartó mindenkor köteles gondoskodni az állat szökésének megakadályozásáról. 
A kutya életterének kialakításakor a biztonságos, szökésmentes elhelyezésre is nagy 
gondot kell fordítani, elsősorban az emberek védelme érdekében. 
A kedvtelésből tartott állatok tartását több törvény és rendelet szabályozza, így ezek 
rendelkezéseivel sem árt tisztában lenni mikor úgy döntünk, hogy kutyát tartunk, vagy 
fogadunk be. 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény a kutyával történő veszélyeztetés kapcsán az 
alábbi rendelkezéseket tartalmazza:  
„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. 
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) 
bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést 
követ el. 
(2a) E § alkalmazásában segítő kutya a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának 
és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya. 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-
felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi 



jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, 
továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.” 
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) 
Korm.rendelet szerint belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt 
területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. 
Közterületen kutyát csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és 
féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb 
sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Szájkosarat 
használni – ha a jogszabály a szájkosár használatát nem írja elő – kizárólag az egyed 
jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell. 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának, megszegésének 

jogkövetkezményeiről szóló 15/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete 

értelmében közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás követ el, aki 
ebet többlakásos épület közös használatú helyiségében vagy közterületen tart. Ezen 
önkormányzati rendelet értelmében a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás elkövetőjével szemben 50.000,- forintig terjedő helyszíni bírság, illetve 
150.000,- forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. 
A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről mindenkor köteles 
eltávolítani. 
A mellett, hogy aki erről nem gondoskodik, köztisztasági szabálysértést követ el, és 
pénzbüntetéssel kell számolnia, a kutyák iránt közömbös vagy kifejezetten állatbarát 
embereket is kutyaellenessé tehetünk, ha ezt az egyszerű együttélési szabályt nem 
tartjuk tiszteletben. 
Tisztelt Kutyatartók! 
Mindannyiunk közös érdekében kérjük, hogy a fentiekben ismertetett szabályok 
betartásával tartsák kutyáikat. Ellenkező esetben kénytelenek leszünk eljárást indítani. 
  
Velencei Polgármesteri Hivatal 
Közterület-felügyelete 
 


