
Rendelkezés a kutyák szabadon tartásáról
Részletek az 1972. július 27-én hatályba lépett német állattartási törvényből

I. CÉLSZERŰ ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET

1. §

1. Ezek a rendelkezések azokra a házőrző kutyákra
érvényesek, amelyeket szabadon tartanak.

2. A szabadon tartás meghatározása a rendelkezések
értelmében:

l.) megkötött tartás;
2.) ketrecben tartás;
3.) szabad létesítményben tartás;
4.) a pajtában, csűrben, nem használt istállóban,

telepcsarnokban vagy hasonló létesítményben
való tartás.

3. Ezek a rendelkezések nem érvényesek a következőkre:
1.) őrzőkutyákra a nyájterelés közben;
2.) orvosi kezelés alatt álló kutyákra, továbbá azokban

az egyedi esetekben, ahol az orvos döntése mást
igényel;

3.) azokra a kutyákra, amelyek tudományosan vezetett
kísérleti állattartásban vannak, és azokra a kutyákra,
amelyekre a kísérleti állattelep vezetőjének egyéb

döntése érvényes;
4.) az állatorvosi, a rendőrségi és egyéb különleges

hivatalos rendelkezések változatlanul maradnak.

II. KÖTÖTT TARTÁS

2. §

1. Kutyákat csak akkor lehet megkötve tartani, ha
tartózkodási területén egy védett helyiség, például ku-
tyaház áll rendelkezésére.

2. A védett helyiségnek minden oldalról melegedés-
gátló, az egészségre ártalmatlan anyagból kell készül-
nie. Az anyagot úgy kell eldolgozni, hogy a kutya abban
magát fel ne sértse. A védett helyiségnek a rossz idő-
járás hatása ellen védelmet kell nyújtania, különösen a
nedvességet nem szabad beengednie.

3. A védett helyiséget úgy kell méretezni, hogy abban
a kutya viselkedéséhez mérten mozogni tudjon, és ezt
a légteret a saját testmelegével fel tudja melegíteni.
A védett helyiség belsejét tisztán, szárazon és ürülék-
mentesen kell tartani.

4. A védett helyiség (bejárati) nyílásának a kutya mé-
retének kell megfelelnie: olyan nagynak kell lennie,
hogy a kutya akadálytalanul közlekedhessen rajta.
A (bejárati) nyílást az eső felőli oldalon a szél és a
csapadék ellen le kell takarni.

5. A tartózkodási területet a védett helyiség szűkebb
környezetében tisztán kell tartani. A padozatot úgy kell
kialakítani, hogy a nedvesség elszivároghasson vagy
elfolyhasson.

6. Erős napsugárzásnál és magas külső hőmérséklet
esetében a kutyának a védett helyiségen kívül egy ár-
nyékos helynek kell rendelkezésre állnia.

3. §

1. A kutyákat csak széles, nem bevágó nyakörvvel, vagy
ennek megfelelő mellhámmal szabad megkötni.

2. A köteléket (lánc, kötél, egyéb) forgóval kell felszerelni,
ami a kötelék megrövidülését felcsavarodással megakadá-
lyozza. A kötelék anyagának kis súlyú, és olyan anyagból kell
lennie, hogy a kutya meg ne sérthesse vele magát. A láncon
az egyes szemek vastagsága nem lépheti túl a 3,2 mm-t.

3. A köteléket egy legalább hat méter hosszú futófel-
szereléssel (futókerék, futódrót) kell felszerelni. A kö-
teléknek a futófelszerelésen szabadon kell csúszkálnia, és
úgy kell felszerelni, hogy az állatnak legalább 2,5 m-es
kétoldali, kiegészítő mozgás- és játékteret kínáljon.

4. A futófelszerelést és a kötélzetet úgy kell kialakítani,
hogy a kutya a védett helyiséget akadálytalanul felkeres-
hesse. A futó területen semmilyen tárgyat nem lehet elől-
hagyni, ami a kutya mozgását akadályozhatja, vagy sé-
rülésekhez vezethet. Az ürülék rendszeresen eltávolítandó.

III. A KETRECBEN TARTÁS

4. §

1. A kutyákat csak akkor lehet nyílt vagy részben
nyílt ketrecben tartani, ha a ketrecen belül vagy köz-
vetlenül a ketreccel összeköttetésben egy védett helyi-
ség áll a kutya rendelkezésére. A védett helyiségnek a
2. § előírásainak kell megfelelnie.

2. A ketrec alapterületének tekintettel kell lennie az
ott tartott kutyák számára és fajtájára. A ketrecek legki-
sebb szélességeinek meg kell felelnie az ott tartott ku-
tya testhosszának. Egy közepes termetű 20 kg feletti
kutya számára legalább hat négyzetméter alapterületű
ketrec szükséges a védett helyiségen kívül. Minden
további, ebben a ketrecben tartott kutya után három
négyzetméter alapterület szükségeltetik, kivéve a kö-
lyökkutyával rendelkező anyakutyákat.

V. ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS
7.§

1. A gazdának vagy a kutya ápolásával és gondo-
zásával megbízottnak legalább naponta egyszer meg kell
győződnie a kutya állapotáról, a kutya szállásának ál-
lapotáról, a kötélzetről, a kötelékek állapotáról, és a hibát
azonnal ki kell igazítani.

2. Az evő- és ivóedények tisztán tartandók. Az edé-
nyeknek egészségre ártalmatlan anyagból kell készül-
niük, és úgy kell elhelyezni, hogy a kutya fel ne sértse vele
magát. Friss ivóvíz mindig kielégítő mennyiségben álljon
a kutya rendelkezésére.

3. A kutyákra, amelyeket megkötve nagy térségben
tartanak, a 6. § rendelkezései vonatkoznak. Naponta le-
galább 60 perc szabad futást kell nekik biztosítani.
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