
 
 



Alapfogalmak 

kedvtelésből tartott állat: a rendszertani besorolásától függetlenül minden 

olyan állat, amelyet nem kizárólag tudományos kutatás, állati eredetű termék 

előállítása, igavonás, teherhordás, természetvédelem, géntartalék- védelem és 

– eb és macska kivételével – közcélú bemutatás céljából tartanak, 

tenyésztenek, forgalmaznak, továbbá az az állat, amelyet más kedvtelésből 

tartott állat táplálása céljából tartanak és szaporítanak, valamint a nem 

gazdasági céllal tartott haszonállat, és a vadászatra használt állat; 

 

c) kistestű eb: olyan eb, amelynek testtömege nem haladja meg a 20 

kilogrammot, 

d) közepes testű eb: olyan eb, amelynek testtömege 20–40 kilogramm, 

e)4nagytestű eb: olyan eb, amelynek testtömege meghaladja a 40 kilogrammot. 



 

Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgalmazásnak nem minősülő 

más módon átruházni kizárólag az állatot azonosító elektronikus 

transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése 

után lehet. Amennyiben a jelölésre használt transzponder nem felel 

meg a 11784 ISO-szabványnak vagy a 11785 ISO-szabvány A. 

mellékletének, az állattartónak a hatósági ellenőrzés időpontjában 

biztosítania kell a transzponder leolvasásához szükséges eszközt. 

 

Nem forgalmazható az az állat, 

a) mely szülőjének gondoskodása nélkül nem képes önálló életre, 

b)  melynek utóda nem képes önálló életre, kivéve, ha a szülőt és     

    utódokat együtt értékesítik. 



Kötelező oltás, tetoválás 

Amennyiben jogszabály a kedvtelésből tartott állatfaj esetében kötelező 

immunizálást rendel el, akkor ennek a fajnak az egyede csak akkor 

forgalmazható, ha az állat rendelkezik az életkorának megfelelő igazolt 

kötelező immunizálással. 

Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra vonatkozó 

mindenkori adatokkal és dokumentumokkal, egyedi tartós megjelöléssel 

rendelkező állat esetében az állat azonosítására vonatkozó adatokkal és 

dokumentumokkal is. Amennyiben az állat új tulajdonoshoz kerül, 

részére e dokumentumokat át kell adni, illetve tájékoztatni kell az állat 

fajáról (fajtájáról), – ha ismert – az egyed neméről és koráról, továbbá az 

egyed tartásához szükséges minimális ismeretekről.  

Tilos az állaton olyan maradandó küllemjavító beavatkozást – így 

különösen az állatba történő festékanyag injektálást, ide nem értve a 

jogszabály által egyedi azonosításra kötelezett állat megjelölését – 

végezni, amely kizárólag annak kedvezőbb értékesíthetőségét szolgálja. 

 



Átadandó dokumentumok 

1. A kötelező immunizálásra vonatkozó adatok és dokumentumok. 

2. Egyedi tartós megjelöléssel rendelkező állat esetében az állat azonosítására vonatkozó adatok és 

dokumentumok. 

3. Az állatfaj – a gerinctelen állatok és halak esetében a rendszertani család – tartásának minimális 

feltételeit, annak emberre vonatkozó veszélyeit, illetve egészségügyi ártalmait tartalmazó írásos 

ismertető. Az írásos ismertetőnek tartalmaznia kell mindazokat az ismereteket, amelyek az állat 

egészségének és jólétének, valamint a tartó személy egészségének biztosításához szükségesek. 

Az írásos ismertető minimális tartalmi elemei a következők: 

a) az állat faja és tudományos neve, 

b) az állat neme, amennyiben ez külső jegyek vagy egy egyszerű vizsgálat alapján megállapítható, 

c) a faj származási országa és természetes előfordulási helyei, 

d) a fajra jellemző kifejlett kori méret, 

e) a fajra jellemző elérhető életkor, 

f) a fajra természetes körülmények között jellemző aktivitás és szociális szerveződés, 

g) hogyan lehet az állat táplálkozási igényeit kielégíteni, 

h) hogyan lehet az állat hely, klíma, fény és egyéb igényeit kielégíteni, 

i) hogyan lehet az állat viselkedési szokásaihoz kapcsolódó, illetve szociális igényeit kielégíteni, 

j) hogyan lehet az állat elhelyezését szökésbiztosan megoldani, 

k) bármely betegség, amire az adott faj különösen fogékony, és hogyan lehet ellene védekezni, 

l) az e rendelet szerinti minimális tartási követelmények, 

m) az állat milyen veszélyt és egészségügyi ártalmat jelent az állat tartójának egészségére, és azt 

hogyan lehet megelőzni. 



A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé 

tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség 

kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. 

(3) A kedvtelésből tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának 

naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni kell. Az állattartónak 

gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok 

megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint hogy a tartási helyük úgy 

legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak. Állandó 

fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem 

szabad. 

(4) A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell 

lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. 

Lófélék és eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is kielégíthető, 

azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra, amely lehetővé teszi 

az állat kedve szerinti mozgását. 



Tilos 
a) kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb 
területen tartósan, 
b) kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel 
tartósan kikötve tartani. 
(6) Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul 
használható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a 
kölykeivel, azok hathetes koráig. 
(7) Amennyiben ebet futólánccal – vagy ahhoz hasonló elven működő szerkezettel – kikötve 
tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 8 m-nél, valamint a 
futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél. 
(8) A csoportosan tartott állatok esetében – hacsak az adott fajra vonatkozó tudományosan 
elfogadott ismeretekből más nem következik – a tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy mindegyik 
egyed versengés és agresszió nélkül egy időben hozzáférjen az etető-, itató-, fürdő-, pihenő-, és 
búvóhelyhez. 

Patás állatot és ebet állandó jelleggel, hat hónaposnál fiatalabb ebet tartósan kikötve tartani 
tilos. 
Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére 
kizárólag nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse. 

Az eb, macska és görény kölyköket nyolchetes korukig anyjukkal kell tartani. 



 

A kedvtelésből tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak 
szükségtelenül fájdalmat, szenvedést, illetve félelmet okozni nem szabad. 

(2) A kedvtelésből tartott állat tartója köteles az állat életfeltételeinek 
kialakítása és a tartása során 
a) az adott faj viselkedési és szociális igényeit is figyelembe venni, 
b) az állatot a fajának (fajtájának), korának, fiziológiai állapotának és tartási 
céljának (használatának) megfelelően olyan takarmánnyal ellátni, amely 
annak jólétét szolgálja. 

(3) A kedvtelésből tartott állat tartójának meg kell akadályozni azon állatok 
szaporodását, amelyeken olyan küllemi, illetve viselkedésbeli hibák fordulnak 
elő, melyek szenvedést okoznának az utódaiknak, vagy káros egészségügyi 
hatással lennének rájuk nézve. 
  
 



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) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más 

állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. 

(3) Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása 

érdekében – ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár 

használatát nem írja elő – kizárólag az egyed jellemzően agresszív 

magatartásának ismerete esetén kell. 



A magánállatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel 

jelölt-e. 

(2) A transzponderrel való megjelölés vagy az ivartalanítás megtörténtét az azt elvégző magánállatorvos az 

oltási könyv vagy a kisállatútlevél megfelelő rovatának kitöltésével, aláírásával és bélyegzőjével igazolja. Az 

ivartalanítás megtörténte utólag kizárólag az ebtartó költségén elvégzett eredményes bizonyító vizsgálatot 

követően igazolható. 

(3) Az eb transzponderrel történő megjelölését követő 8 napon belül a beavatkozást végző magánállatorvos 

köteles az állatnak az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatait a transzponderrel megjelölt ebek adatait 

nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban (továbbiakban: adatbázis) regisztrálni. 

(4) A transzponderrel megjelölt, az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles 2012. 

december 31-ig a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. 

(5) Az adatbázisba történő regisztráció díja állatonként 200 forint. Az adatbázisban regisztrált eb adatának 

megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes. 

(6) A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén 

a) az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni, 

b) az adatbázis működtetője köteles a korábbi tartó adatait legalább öt évig nyilvántartani. 

(7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása 

esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban 

regisztráltatni. 

(8) A transzponderrel megjelölt eb ivartalanítását vagy kisállatútlevele kiállítását az azt elvégző 

magánállatorvos 8 napon belül köteles az adatbázisban regisztrálni. 

(9) Az ebösszeírás során felvett, az adatbázisban nyilvántartottaktól eltérő vagy abból hiányzó adatokról a 

jegyző köteles az adatbázis működtetőjét értesíteni. 

 


