
Az állat tartásának általános szabályai 
Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat 

fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő élet-
feltételekről gondoskodni. Az állat életfeltételeinek kialakítá-
sánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. 
Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyug-
talanító állatok elkülönített tartását. 

Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek meg-
felelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről. 

Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biz-

tonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésé-
nek megakadályozásáról. 

A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon kor-
látozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés 
és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. 

A szabadban tartott állatok számára – azok természetes visel-
kedését is figyelembe véve – biztosítani kell olyan területet, 
illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az időjá-
rás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal szem-
ben védelmet találnak. 

Az állandóan zárt körülmények között tartott állat szá-
mára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, 
megfelelő mozgásteret biztosítani. 

A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása, szállítása és 
életének kioltása során előnyben kell részesíteni az állatkímélő 
technológiákat. 

A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterü-
letről köteles eltávolítani. 

Az állat kímélete, az állatkínzás tilalma 
Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, 

szenvedést vagy sérülést okozni, az állatot károsítani, így 
különösen az állatot nem szabad: 
Ø kínozni, 

Ø emberre vagy állatra uszítani, illetőleg 
állatviadalra idomítani, 

Ø kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az 
egészségügyi megfontolásból való kényszerű 
táplálás esetét, 

Ø  a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és 
szállítani, elhelyezni, 

Ø a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó 
teljesítményre kényszeríteni,

Ø természetellenes és önpusztító tevékenységre 
szoktatni. 

Nem kínzás az érett libatoll  házilagos vagy az engedélyezett 
technológia szerint végzett s, illetve nem kényszertáplálás szedé
a házilagos vagy az engedélyezett technológia szerinti liba- és 
kacsatömés. 

Tilos az állat fizikai, pszichikai állapotának olyan 
megterhelése, küzdelemre késztetése egy másik állattal vagy 
emberrel, amely sérülést vagy halált okozhat (a továbbiakban 
együtt: ). Tilos az állatviadal szervezése, tartása, állatviadal
továbbá az állatviadalra fogadás szervezése, az állatviadalon 
való közreműködés, részvétel, fogadáskötés. 

Tilos állatviadal céljára állatot tartani, tenyészteni, kiképezni, 
idomítani, valamint más személynek átadni, vagy forgalmazni; 
építményt, földterületet vagy egyéb helyet, anyagi eszközt más 
személy rendelkezésére bocsátani. A tilalom nem vonatkozik a 
vadászatra alkalmazott állatnak jogszerűen történő kiképzésére, 

vadászaton való alkalmazására. 
Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes 

állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat 

elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos. 
Élő állatot nyereményjáték díjaként csak e törvény 

végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek 
szerint lehet használni, amennyiben az állat elhelyezésének és 
tartásának feltételei biztosítottak. 

Az állat életének kioltása 

Az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül 
kioltani nem szabad.

Elfogadható oknak, körülménynek minősül különösen az 
élelmezési cél vágóállat esetében, a prém termelése, az 
állományszabályozás, a gyógyíthatatlan betegség, illetve 
sérülés, a fertőző betegségek felszámolása, valamint az azok 
ellen való védekezés, a kártevők irtása, a másként el nem 
hárítható támadás megakadályozása, a tudományos kutatás, 
valamint közegészségügyi veszély elhárítása. 

Eb és macska tekintetében az élelmezési cél, illetve a prém 
termelése nem minősül elfogadható oknak, körülménynek, 
továbbá tilos e fajok élelmiszerként és prémként történő 
felhasználása. 

Az állat életének kioltása kizárólag kábítás után 
történhet. 

A kábítási kötelezettség nem vonatkozik a gerinctelen 
állatokra, a háztartásban élelmezési célra levágott baromfira, 
nyúlra, valamint arra az esetre, ha az állat életének kioltását 
szükséghelyzet indokolja. Ezekben az esetekben is 
gondoskodni kell azonban arról, hogy az állat életének kioltása 
szakszerű gyorsasággal és a legkisebb szenvedéssel járjon. 

Jogszabály rendelkezik az állati élet olyan módon történő 
kioltásáról, amelynél az előzetes kábítás nem kötelező. 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
244. §-ában rendelkezik az állatkínzásról:

Aki 
a) gerinces , állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz

vagy olyan  gerinces állattal szemben indokolatlanul 
bánásmódot alkalmaz hogy annak , amely alkalmas arra, 
maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, 

b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja 

vagy kiteszi, vétség miatt két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő 
szabadságvesztés, ha az állatkínzás 

a) , vagy az állatnak különös szenvedést okoz
b)  maradandó egészségkárosodását vagy több állat

pusztulását okozza. 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 193. §-a értelmében:

Veszélyeztetés kutyával 
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, 


