
Pölöske Község Önkormányzati Képviselő-testületének 
14/2005.(X.4.) önkormányzati rendelet 

az állatok  tartásáról  

a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított, 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdése alapján az állattartás szabályozásáról a közegészségügyi, állat-egészségügyi és 
szomszédjogi előírások figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed  Pölöske Községi Önkormányzat   közigazgatási területére. 

Általános rendelkezések 

2.§ /1/ Állattartási ügyekben első fokon  Pölöske  Község  Jegyzője  jár el.

/2/ E rendelet alkalmazása szempontjából 
• nagyhaszonállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, 
• kishaszonállat: sertés, juh, kecske, 
• kisállat: baromfi, díszbaromfi, posta-, sport-, dísz, és haszongalamb, házinyúl 
• kedvtelésből tartott állat: díszhal, díszmadár, kutya, macska
• prémes állatok:  például: nutria, ezüst róka  

/3/  A  kutya  tulajdonosának  az  a  személy  tekintendő,  aki  a  jegyző  által  vezetett 
ebnyilvántartásban tulajdonosként szerepel.  

Az állattartás általános szabályai 

3.§  /1/  Állatot  tartani  csak  annak  közegészségügyi  ,  állategészségügyi  és  műszaki 
szabályainak megtartásával szabad. 
/2)  Állatot  tartani  díszállat,  eb,  macska   kivételével  lakóépületen  kívül  az  erre  a  célra 
megfelelően elkülönített helyen szabad. 

4.§ (1) A község belterületén állatot legeltetni, felügyelet nélkül hagyni tilos. 
(2) Állatot tartani oly módon lehet, hogy az a közterületre kijutni, vagy más ingatlanára átjutni 
ne tudjon. 
(3)  Az  állatok  tartására  szolgáló  helyiségeket  rendszeresen  takarítani,  fertőtleníteni, 
szagtalanítani kell. 

5. §. Prémes állat belterületen és a külterületnek a korábbi zártkerti részén nem tartható. 
6. §. Az állattartó a tartással anyagi kárt senkinek nem okozhat, az okozott kárért felelősséggel 
tartozik. 
7.  §.  Az  állattartó  köteles  eltűrni  ezen  rendeletben  meghatározott  szabályok  betartásának 
ellenőrzését. Az ellenőrzés lefolytatására a jegyző és az illetékes hatóságok jogosultak. 
8. §. Méheket tartani a 15/1969. (XI.6.) MÉM rendeletben előírtak szerint lehet. 
9.§.   E rendelet  alkalmazása szempontjából :

- egy ingatlanon álletenyésztéssel foglalkozik,
- közös háztartásban élők  

  egy állattartónak minősülnek.
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Az  ebtartás szabályai 

10.§ (1) Kutyát megkötve, vagy zárt ajtó mögött kell tartani, és a lakóház bejáratán jól látható 
helyen a  harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni. Ez a szabály kötelező az 
önálló családi házak ebtartó tulajdonosaira is. 
(2)  a  veszélyes  és  veszélyesnek  minősített  eb  tartásáról  és  a  tartás  engedélyezésének 
szabályairól a 8/1999. (VIII.13.) KöM- FVM-NÖKÖM- BM. együttes rendeletben foglaltak 
az irányadók. 
 11.§ A község területén ebtenyészetet létesíteni csak a Jegyző engedélyével szabad. Az 
engedély kiadása előtt az engedélyező hatóság kikéri az ÁNTSZ  szakvéleményét. 
12.§ /1/ Ebet  utcán, parkban és közös használatú területeken csak pórázon, harapós és támadó 
természetű ebet pedig szájkosárral is ellátva kell vezetni. 
/2/  Játszótér,  óvoda,  iskola,  élelmiszer  és  vendéglátó  egységek,  egészségügyi  és  oktatási 
intézmények területére ebet bevinni tilos. 
13.§ /1/ Az eb által okozott szennyeződés eltávolításáról az eb tulajdonosa, illetőleg az eb 
felügyeletével megbízott személy haladéktalanul köteles gondoskodni. 
(2) Az eb közterületen való felügyeletével csak olyan személy bízható meg, aki képes ezt 
biztonságosan ellátni. 
/3/ Az eb tulajdonosa köteles az ebet úgy  tartani, hogy a szomszédok és a környezetében 
lakók  nyugalmát  ne  zavarja,  anyagi  kárt  ne  okozzon,  testi  épségét  és  egészségét  ne 
veszélyeztesse. Köteles továbbá az ebet 3 hónapos kor betöltése után évente veszettség ellen 
beoltatni. 
14.§ Az eb tulajdonosa köteles az ebet egészségügyi  szempontból  megfelelő  körülmények 
között tartani, gondozni és megbetegedés esetén gyógyításáról gondoskodni. 
15.§ /1/  Ismételten  vagy különösen súlyos  szabálysértés  esetén a   szabálysértési   hatóság 
elrendelheti az eb kiírtását. 
/2/ Ki kell irtani az ebet: 
• amelyet a tulajdonosa veszettség ellen nem oltatott be 
• amelyre  nézve  az  eb  tulajdonosa  nem  tett  eleget  az  eb  eltávolítására  kiadott 

intézkedéseknek 
• amely az állatorvosnak történt bemutatáskor gümőkóros volt. 
• amely a község területén gazdátlanul kóborol.
16.§ Házőrzés céljából egy család legfeljebb 2 db, hat hónapos kort meghaladó  ebet tarthat. 

Állatok tartásának eltérő szabályai 

17.§ /1/ Az állatok tartása, valamint  állattartásra szolgáló épületek elhelyezésére vonatkozóan 
az  országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló  (röv.:OTÉK) 
253/1997.(XII.20.) Korm. r.,  a  község rendezési  terv,  és a környezetvédelmi jogszabályok 
előírásai az irányadók.
18 .§ /1/  Egészségügyi-,  gyermekintézmények,  élelmiszert  árusító és vendéglátó egységek 
telkének  határától  számított  50  m-en  belül  kisüzemi  állat  tartására  szolgáló  épület  nem 
helyezhető el. 
/2/ A község belterületén kis létszámú és nagy létszámú állattartásra szolgáló  új épületek és 
mellék épületek nem építhetők. 
/3/ Az állattartó épületek elhelyezésére az OTÉK valamint a vonatkozó jogszabályok és az 
alábbi védőtávolságok vonatkoznak:.
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Állattartá
s

Állat faj és szám Legkisebb távolság (m) Védőtávolság (m)

                         db saját 
lakás

ásott kút saját 
vízellátás

egyéb 
fürdő 

medence
Közterü-

let*
oldalkert

*

hátsó 
kert*

saját 
családi 
önellátásr
a

Ba, Ny, 
Br, 1-200 5 15 10 5 15 10 6

Se, Ju, 
Ke, 1-20 10 15 10 5 15 12 6

L, Sz,
1-5 0-5 15 10 5 15 12 6

Kislétszá
-mú 
állattartó 
telep

Ba, , <500
Ny, <100
Br, <2000
Se, <100

15 25 20 20 50 30 30

Ju, <200
Ke, <200
St, <50

25 25 20 25 50 50 50

L, <30
Sz, <50 15 25 20 20 50 30 30

nagylétsz
ámú 
állat-tartó 
telep 
(csak 
külterüle
-ten)

Ba, >500
Ny, >50
Br, >200
Se, >100

- - 50 - 1000**

Ju, >200
Ke, >200
St, >50

- - 50 - 1000**

L, >30
Sz, >50 - - 50 - 1000**

 
 /2/ Ba = baromfi, Ny = nyúl, Br = Broyler, Se = sertés, J = juh, Ke = kecske, St = strucc, L = 
ló, Sz = szarvasmarha, 
/3/  *  :  Már  meglévő,  állattartási  célra  építési  engedéllyel  rendelkező  épület  esetében  a 
képviselő-testület méltányosságból eltérést engedélyezhet.
      **  :  Környezeti  hatástanulmány  alapján,  tartástechnológiától  függően  500  m-re 
csökkenthető.
 
19.§   /1/  Trágya  és  trágyalé  tárolás  csak  zárt  tárolóban  történhet,  és  szükség  szerint 
fertőtleníteni kell. 
/2/ A trágya, valamint a trágyalé a szomszéd területére nem szóródhat, illetve nem folyhat át. 
/3/ A tárgya- és trágyalé gyűjtőt a keletkezett mennyiségtől függően szükség szerint ki kell 
üríteni. 
/4/ A trágyalé gyűjtőt és az állattartásra szolgáló helyiségeket zárt csatornával kell összekötni. 
/5/  Almos trágya tárolása az ingatlan udvarán csak kiépített elfolyás mentes, zárt, átmeneti 
gyűjtőben megengedett. 

20.§ /1/ Gazdaságok, magánszemélyek és társaságaik által létesítendő nagyüzemi építmények 
helyét mezőgazdasági rendeltetésű külterületen kell kijelölni. 

21.§ /1/  Az állatok  tartására  szolgáló  helyek  (  istállók,  ólak  stb.)  folyamatos  tisztításáról, 
fertőtlenítéséről,  a  kártékony  állatok  és  más  kártevők  (  patkány,  egér,  legyek)  irtásáról 
gondoskodni kell. 
/2/ Az állat tulajdonosa köteles az állatot egészségügyi szempontból megfelelő körülmények 
között tartani, gondozni és megbetegedés esetén gyógyításáról gondoskodni. 
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/3/  Állattartó  köteles  az  állatok  fertőző  megbetegedését,  vagy  ilyen  körülmények  között 
elhullását a körzeti állatorvosnak bejelenteni, annak utasítását maradéktalanul végrehajtani. 
/4/ Az elhullott állatot annak tulajdonosa köteles 6 órán belül megfelelő módon  elhelyezni. 
/5/ Amennyiben a tulajdonos ismeretlen, az állati tetem elszállításáról az önkormányzat saját 
költségén gondoskodik. A tulajdonos ismertté válása után az elszállítással járó költségeket a 
tulajdonos köteles az önkormányzat számára megtéríteni. 
/6/  Az  állattartással  kapcsolatos  rendelkezéseken  túlmenően  mindenki  köteles  biztosítani, 
hogy az állattartás következtében mások jogai sértetlenül maradjanak.

Vegyes rendelkezések 

22.§ /1/  Az  e  rendeletben  nem szabályozott  és  az  engedélyezett  darabszámot  meghaladó 
mértékű  állattartáshoz  a  kerületi  főállatorvos  ,  az  ÁNTSZ  városi  Intézete  és  a 
Környezetvédelmi hatóság véleménye alapján a jegyző adhat engedélyt. 
Bármely szakhatóság elutasító véleménye esetén az engedély nem adható meg. 
/2/  Az  állattartás  megtiltásáról  a  kerületi  főállatorvos  és  az  illetékes  szakhatóságok 
véleményét figyelmbe véve a jegyző dönt. 

23. §. Amennyiben a cselekmény vagy mulasztás más súlyosabb büntető rendelkezés alá nem 
esik, szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az aki: 
• állatot állattartás céljára tiltott helyen tart 
• közterületen állatot legeltet vagy felügyelet nélkül hagy, 
• az  ebet  kóborolni  hagyja  vagy közterületre  póráz  nélkül  kiengedi,  ebek számára  tiltott 

helyen járatja, harapós ebre  vonatkozó védőintézkedéseket megszegi. 
• a tartható állatok meghatározott darabszámon felüli engedély nélküli állatot tart 
• az állattartás műszaki, közegészségügyi feltételeit nem tartja be illetve megszegi, 
• állatot elhagy, bántalmaz, kínoz, uszít, ingerel és zaklat. 
• úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat vagy ember egészségét, testi épségét, életét,
• nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy azok a környező ingatlanokra ne 

tudjanak átjutni. 
• nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésének lehetőségét,
• harapós kutyát, támadó természetű és veszélyes fajtájú kutyát közterületen szájkosár nélkül 

vezet, 
• kutyáját közterületen szabadon felügyelet nélkül engedi kóborolni

/2/  az  állatok  tartására  vonatkozó  rendelkezések  súlyos  és  ismételt  megszegése  esetén  a 
Jegyző az állattartást korlátozhatja, többszöri ismétlődés esetén az állattartást megtilthatja.
/3/ Pénzbírság és az állattartás jogának korlátozása együttesen és külön-külön is alkalmazható. 
/4/  Tettenérés  esetén  a  helyi  Önkormányzat   részéről  eljáró  személyek  helyszíni  bírságot 
szabhatnak ki. 
/5/ A szabálysértési eljárás lefolytatására a jegyző jogosult. 

22.§ /1/  Ezen rendelet  kihirdetését  követően 2005. november.  1-én  lép hatályba  .   Ezzel 
egyidejűleg a Pölöske Község Önkormányzatának állattartásról szóló 7/1991. (XI.5.) számú 
rendelete hatályát veszti.  
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/2/  Az állattartó az állattartást - ha azt e rendelet szerinti tiltott helyen vagy meg nem engedett 
mértékben  folytatja  -  köteles  e  rendelet  hatályba  lépésétől  számított  két  éven  belül 
megszüntetni illetve az előírt mértékre csökkenteni. 

 Pölöske, 2005. október. 04.

               Balázs Árpád                                                                              Csondor Józsefné  
                     polgármester                                                                                                           jegyző  
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