
NEM TILOS MEGKÖTNI AZ EBEKET ! 

 
 

Félreértések miatt háborodott fel sok kutyatartó azon az új rendeleten, amely tiltja a kutyák 
láncon tartását. Nem tilos ugyanis megkötni az ebeket. 
2016. január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve tartani. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (NÉBIH) szeretné felhívni a figyelmet a rendelettel kapcsolatos néhány, nagy 
publicitást nyert félreértésre.  
A legfontosabb, hogy helytelen az az értelmezés, mely szerint a kutyákat mostantól egyáltalán 
nem lehet láncon tartani. Szintén fontos tisztázni, hogy az, aki vét a rendelet ellen, nem követ 
el bűncselekményt, mivel az előírás nem esik a Btk. hatály alá. Probléma esetén nem a 
rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie. 

Fontos, hogy a bejelentés bizonyíthatóan megalapozott legyen. A rossz szomszédi 
viszonyból eredő valótlan bejelengetések a hatóság félrevezetését jelentik. 
A kutya az egyetlen olyan állatfaj, mely – az emberrel való évezredes együttélés 
eredményeként – fajtársaival szemben is inkább az ember társaságát választja. Ennek ellenére 
sokan ma is egyszerű „jelzőrendszerként” folyamatosan kikötve, vagy kennelbe zárva tartják 
ebüket. Azon körülmények részletes jogszabályi meghatározása, amik ahhoz szükségesek, 
hogy egy kutya jól szocializált, boldog, kiegyensúlyozott lényként élhessen, lehetetlen, hisz 
az igények egyedenként, fajtánként eltérőek. Éppen ezért a rendelet előírásai egyfajta 
követendő irányt határoznak meg, segítve a felelős állattartási szokások kialakulását. 
A jogszabálynak nem az a közvetlen, azonnali célja, hogy minden, jelen állapotában sajnos 
szabad tartásra alkalmatlan kutya is végleg lekerüljön a láncról, de az igen, hogy ezután egy 
kutya se kerüljön tartósan láncra! 

Az állattartók kötelessége, hogy – bármely tartási mód esetében – biztosítsák a kutyájuk 
egyedi igényeinek megfelelő életkörülményeket, beleértve a rendszeres és megfelelően 
szervezett szabad mozgás lehetőségét is. Szintén a gazda felelőssége, hogy az eb 
szükségtelenül ne zavarja a lakóközösség életét, emellett kiemelten fontos az ember 
egészségének és testi épségének védelme! Egy összetett témáról van tehát szó, melyben az 
állat és az emberi környezet jogos igényeit is kielégítő feltételeket kell megteremteni. 

Az állatvédelmi hatóság továbbra is hangsúlyozza, hogy ha valaki kutya tartására vállalkozik, 
tartsa szem előtt a felelős állattartás szabályait és mérlegelje, hogy meg tudja-e teremteni 
mind a háziállata személyes szükségleteit, mind a saját környezetének jogos elvárásait 
kielégítő körülményeket. 



A családi házaknál időnként elkerülhetetlen, hogy a családi kedvencet megkössék, legalább 
átmenetileg. A láncon tartás tilalmát azonban sokan úgy értelmezték, hogy a kutya kikötése 
minden körülmények között tilos. A NÉBIH közleményben jelezte, hogy szó sincs arról, hogy 
az ebeket egyáltalán ne lehetne láncon tartani. 
A NÉBIH arra is felhívja a figyelmet, hogy aki vét a szabály ellen, az nem követ el 
bűncselekményt, ezért az ilyen ügyek nem is a rendőrségre, hanem a jegyzőre és az 
állategészségügyi szolgálatra tartoznak. 

A rendelet előírásai egyfajta követendő irányt határoznak meg, segítve a felelős állattartási 
szokások kialakulását – írja a NÉBIH. 

Mit mond a rendelet? 
2016. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állattartási helyének olyan méretűnek kell lennie, 
hogy a fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. 
Tilos kistestű ebet 10, közepes testűt 15, nagytestűt 20 négyzetméternél kisebb területen 
tartósan tartani. 
Kikötve tartósan tartani tilos, a tartására szolgáló építménynek a kutya méreteihez kell 
igazodnia. 
Az állatot a gazdájának 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. 

Mit is jelent ez a változtatás és miért volt szükség rá? 
Sajnos még ma is vannak olyanok, akik a kutyát egyszerű „jelzőrendszerként” kikötve, 
kennelbe zárva, vagy egy hátsó kertbe „száműzve” tartják, egyetlen elvárásuk az állattal 
szemben, hogy riassza el a betörőt vagy a rókát. Miközben tudjuk, hogy a kutya az egyetlen 
olyan állatfaj, mely fajtársaival szemben is inkább az ember társaságát választja, és szüksége 
is van rá, hiszen „társadalmi lénnyé” vált az emberrel való évezredes együttélésben.   
Az emberrel szembeni kutyatámadások vizsgálatakor azt láthatjuk, hogy a komoly sérüléssel 
vagy akár halállal végződő esetek nagy részét rosszul szocializált, tehát olyan kutyák 
okozzák, akiket megfosztottak attól a lehetőségtől, hogy megfelelő kapcsolatot alakítsanak ki 
az emberekkel.  
Természetesen nagyon nehéz lenne jogszabályi keretek között minden egyedre, fajtára, tartási 
módra pontosan meghatározni, hogy hány perc séta, közös játék, irányított tevékenység 
szükséges ahhoz, hogy leghűségesebb társunk jól szocializált, boldog, kiegyensúlyozott 
lényként élhessen. 
Több száz, nagyon is eltérő igényű kutyafajtát ismerünk, így rendkívül nehéz lenne általános 
előírásokat alkalmazni, hiszen egészen más a mozgásigénye például egy mopsznak és más 
egy szetternek, más hőmérsékleten érzi jól magát egy bernáthegyi és máson egy szőrtelen 
fajta –a rendkívül változatos keverékekről nem is beszélve.  
Tehát szinte minden eset –az alapvető, jogszabályokban rögzített kötelezettségeken felül- 
egyedi elbírálást igényelne. Például nem lehet kimondani, hogy az időszakosan használt lánc 
rosszabb, mint a kenneles tartás. Egy jól megválasztott futólánc, melyet a “történések” 
közelében, inger gazdag környezetben helyeznek el, egyrészt nagy mozgásteret biztosíthat a 
kutyának, másrészt kevésbé zárja őt ki az emberekkel való kapcsolat lehetőségéből, mint egy, 
az udvar végében elhelyezett kennel. Ugyanakkor, ha ez a kennel csak a kutya pihenését 



szolgálja, de a nap nagy részét szabadon töltheti a kertben és rendszeresen sétálni is viszik, 
foglalkoznak vele, akkor természetesen megfelelő 

Bármely tartási módban lényeges, hogy a kutyának biztosítani kell a gazdával együtt 
töltött idő, a közös séták (a kertben tartottaknak is!) és a szabad mozgás lehetőségét! 
Törekedni kell arra, hogy minden kutya –még a nehezen kezelhető, harapós állat is- legalább 
időnként szabadon mozoghasson egy biztonságosan bekerített, zárt területen, vagy ha ez az 
állat viselkedése miatt nem lehetséges, akkor egyéb, irányított tevékenységgel kell kielégíteni 
a mozgásigényét. 
Vonatkozik ez természetesen a kis lakásban egész nap bezárva hagyott, sétálni csak pár 
percre, pórázon levitt, nagy mozgásigényű fajtákra is! 

A rendelet előírásai tehát egyfajta követendő irányt határoznak meg, segítve a felelős 
állattartási szokások kialakulását. 
Másfelől alapvető, általános előírás, hogy a kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, 
hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor 
szükségtelenül ne zavarja a lakóközösség életét, szokásrendjét. Természetesen még ennél 
is fontosabb az ember egészségének és testi épségének védelme! 
A két dolgot –a felelős állattartást és az ember testi épségének védelmét- kell szinkronba 
hozni, törekedni kell arra, hogy csak az tartson állatot, aki e két igénynek meg tud felelni. 

Tehát nem az a közvetlen, azonnali cél, hogy minden kutya végleg lekerüljön a 
láncról, akkor is, ha az adott állat szocializáltsága és a környezete nem biztosítja a 
biztonságos tartás feltételeit, de az igen, hogy ezután egy kutya se kerüljön tartósan 
láncra!  
Tehát lényegében: 
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. kormányrendelet a 
valóságban a tartós kikötést tiltja és nem az abszolút kikötést. 

Megszűnt rendelkezés, de jó lehet: Ha a kutya 20 kiló alatti, azaz kistestű, a kötél vagy lánc 
nem lehet négy méternél rövidebb, 20–40 kilós, azaz közepes testű ebnél 6 méternél, 40 kiló 
fölötti, nagytestű ebnél pedig 8 méternél rövidebb. 

A futólánc jó lehet 
A tartós kikötést ugyanakkor nem definiálja a rendelet, ezért az állattartás valamennyi ágát 
felügyelő Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (NÉBIH) tájékoztatót adott ki arról, 
hogyan kell ezt a kitételt értelmezni.  

Az Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság válasza szerint a tartós láncon tartás 
akkor valósul meg, ha az állat életvitelszerűen ki van kötve, élete túlnyomó részét láncon 
tölti. 
Ezzel ellentétben, ha rövidebb-hosszabb időre megkötik, de kap lehetőséget a szabad 
mozgásra és ami legalább ilyen fontos, a gazda foglalkozik a kutyával, szocializálja, időt szán 
közös tevékenységekre, azt megfelelő tartási módnak nevezhetjük – írták, hozzátéve: nagyon 
sok körülményt kell mérlegelni 
A területőrző kutya futóláncon tartása, mely lehetőséget ad az ebnek mozgásigénye 
kielégítésére, más elbírálás alá esik, mint egy öleb vagy egy emberrel való együtt töltött időt 
igénylő fajta kikötése – persze abban az esetben, ha a területőrző kutyával is végeznek 
szocializációját kielégítő tevékenységet. 



Fontos a kennel mérete 
Nem csak a láncon tartásra kell ugyanakkor odafigyelniük a kutyatulajdonosoknak: a rendelet 
azt is előírja, mekkora területre van minimálisan szüksége egy kutyának abban az esetben, ha 
kennelben tartjuk. Itt is a tartósság a mérvadó, kistestű kutyáknak 10, közepes testű ebeknek 
15, míg nagytestűeknek 20 négyzetméternek kell minimálisan rendelkezésükre állnia. 

Ha ezeket a követelményeket a gazda nem teljesíti, bírságra számíthat. A NÉBIH szerint egy 
eset kivizsgálása után a kutya tartási körülményeit szeretnék javítani, s ha ez nem következik 
be, akkor szabhatnak ki 15 ezer forintos alapösszegű bírságot. Az összeg minősített esetben 
jogszabályban meghatározott mértékű szorzókkal növelhető és elérheti a több százezer 
forintot is. 
Arról ugyanakkor, hogy mennyire tekinthetik bizonyíthatónak a tartós láncon tartást vagy a 
túl kis kennelterület biztosítását, a NÉBIH nem tudott még nyilatkozni, mivel a változás csak 
január elsején lépett életbe. 

Kérek mindenkit, figyeljen oda, hogy a kutya, mint leghűségesebb társunk jól szocializált, 
boldog, kiegyensúlyozott lényként élhessen mellettünk!  

- Készült a NÉBIH közleménye alapján- 
Seregélyes, 2016. február 3. 

 Horváth Károly 
 Jegyző s.k. 

 
 

 


