relmet, különös tekintettel a zajterhelésre, a levegő, a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek
szennyezésére, valamint a káros rovarok és rágcsálók szaporodására.
REGÖLY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
4/2000. (III. 1.), 1/2003 (II. 3.) és 5/2005.
(II. 1.)számú rendelettel módosított
10/1999. (VIII. 10.) számú
önkormányzati r e n d e l e t e
AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL
Regöly Község Önkormányzati Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletben határozza meg az állattartás helyi
szabályait:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya Regöly község közigazgatási területére és területén valamennyi állattartóra kiterjed.
(2) E rendelet alkalmazása szempontjából
haszonállat: a ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske, baromfi, galamb, nyúl, nutria, pézsma, róka, nyérc, nyest,
görény.
kedvtelésből tartott állat: minden állat, ami
nem minősül haszonállatnak, kivéve a vadállatokat.
(3) A kedvtelésből tartott állatok közül veszélyes
állatok: mindazoknak a nem háziállat fajoknak az egyedei, amelyek biológiai tulajdonságaik (méret, testalkat, támadótermészet, marás, csípés, stb.) miatt az ember életére, testi
épségére veszélyt jelentenek, valamint a háziállatok közül a külön-jogszabályban1 meghatározott ebek.
2. §
Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy
az állattartással kapcsolatos tevékenysége során
mások jogai, jogos érdekei ne szenvedjenek sé1

1974. évi 17. tvr. 5. §.

Haszonállatok tartása és elhelyezése
3. §
(1) Tilos haszonállatot tartani középületekkel,
közintézményekkel közös telken.
(2) Közterületen tilos haszonállatot tartani és
legeltetni, az ingatlanról felügyelet nélkül
kiengedni. A közterületen az állatok által
okozott szennyeződést az állat tulajdonosa
vagy a felügyeletével megbízott személy köteles azonnal eltávolítani.
(3) Galambot csak olyan körülmények között
szabad tartani, ahol a galambdúc vagy ketrec
megfelelően elhelyezhető. Többlakásos lakóépület padlásán vagy erkélyen galamb tartása tilos.
4. §
(1) Az állattartónak biztosítania kell, hogy a
tartással a környezetet ne károsítsa, az emberek és az állatok egészségét ne veszélyeztesse, másnak anyagi kárt ne okozzon. Az okozott anyagi kárért az állat tulajdonosa köteles
helytállni.
(2) Állatokat csak az arra alkalmas ingatlanokon, a káros környezeti hatások (zaj, szag,
stb.) kiküszöbölésére alkalmas alábbi védőtávolságok betartásával lehet tartani:
a) baromfi, házinyúl, galamb, nutria, pézsma
és róka ólja kifutója, stb., valamit trágya
tárolója lakóépülettől számított legalább
nyolc /8/ ásott és csőkúttól tíz /10/ méterre,
b) juh, kecske, sertés, ló, öszvér, szamár,
szarvasmarha, bivaly istállója, ólja, kifutója, stb., valamint trágya tárolója lakóépülettől legalább tizenhat /16/, ásott és
csőkúttól legalább tizenöt /15/ méterre
kell, hogy legyen.
(3) Az állattartó épületeket az építésügyi, környezetvédelmi és állategészségügyi szabályok szerint lehet kialakítani, tekintettel a

-

2

letre ne jusson ki és a szomszédokat ne zavarja.

településképi követelményekre is.
(4) Az állattartó épületeket, eszközöket rendszeresen kell tisztítani, szükség szerint fertőtleníteni, a rágcsálók, rovarok, legyek irtásáról
gondoskodni. A trágyát szakszerűen, az előírások megtartásával kell tárolni, illetve annak elhelyezéséről gondoskodni.

5. §

(4) Zárt udvarral nem rendelkező ebtartó köteles
az ebet állandóan és biztonságosan megkötve tartani. Külön jogszabály2 rendelkezései
alapján a veszélyes és a veszélyesnek minősített eb olyan megfelelően zárt, bekerített
vagy elkerített helyen (kennel) tartható,
amely megakadályozza az ebnek közterületre történő, felügyelet nélküli kijutását, illetve, hogy az eb embernek vagy állatnak sérülést okozzon.

(1) Méhészkedést - a vonatkozó külön (állategészségügyi, növényvédelmi, stb.) jogszabályok megtartásával - az erre alkalmas területeken mindenki szabadon gyakorolhatja.

(5) A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb
módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.

(2) Többlakásos lakóházak udvarán és közös
használatú kertjében méhészetet létesíteni és
fenntartani csak az összes tulajdonos, bérlő,
stb. hozzájárulásával lehet.

(6) Több lakó elhelyezését szolgáló házingatlan
udvarán eb csak az összes lakó egyetértésével és az /1/ bekezdés szabályainak betartásával tartható. Egyetértés vagy zárt udvar
hiányában ebet csak a lakásban lehet - a
többi lakó zavarása nélkül - tartani.

(5) Állatokat csak a szomszédos ingatlanok lakóinak zavarása nélkül szabad tartani.

(3) Méhészetet közös használatú épülettől, szomszédos ingatlantól legalább négy /4/, használatban lévő utaktól pedig az út melletti vízelvezető árok úttól távolabbi szélétől számított
tíz /10/ méter távolságon túl szabad elhelyezni.
A kedvtelésből folytatott állattartás
szabályai
6. §
(1) Ebtartás a település területén e rendeletben
meghatározott feltételekkel történhet. Valamennyi ebtartó köteles az állatát úgy tartani,
hogy mások nyugalmát ne zavarja, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, és anyagi
kárt ne okozzon. Ha az ebtartó e feltételeket
nem tudja biztosítani, akkor az állattartást
meg kell szüntetni.
(2) A település egész területén - zárt udvarban is csak két eb és - az elválasztásig - azok szaporulata tartható az /1/ bekezdés szabályainak
figyelembevételével.
(3) Az ebtartó köteles az állatát zárt udvarban
tartani, illetve biztosítani, hogy az eb felügyelet nélkül sem a közterületre, sem magánterü-

(7) Amennyiben a hatóság a szomszédok vagy
más lakó zavarásának tényét, illetve az /1/
bekezdésben előírt feltételek hiányát megállapítja és ezt a helyzetet az ebtartó - az írásbeli határozatban előírt határidő betartásával
és feltételek megteremtésével - nem szünteti
meg, az ebtartást meg kell tiltani.
(8) Az ebtartó vagy az állat felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról,
hogy az eb a közterületet, több lakásos épületek közös használatú helyiségeit, udvarát,
stb. ne szennyezze, illetve a szennyeződést
haladéktalanul eltávolítani.
7. §
(1) Ebet póráz nélkül közterületre kivinni tilos.
(2) Tilos az ebet bevinni:
- vendégforgalmat is lebonyolító nyilvános
helyiségekbe,
- oktatási, nevelési, művelődési, egészségügyi, stb. intézmény területére,
2

A veszélyes ebek tartásáról szóló 35/1997 (III. 26.)
Korm. rendelet

- ügyfélforgalmat lebonyolító közintézménybe.
(3) Harapós, támadó természetű ebet kiszabadulását megakadályozó módon kell tartani és a
ház, épület, telek, stb. bejáratánál az erre utaló figyelmeztető táblát szembetűnő módon el
kell helyezni.
8. §
(1) Az eb tartója – a külön jogszabályban3 előírt
módon köteles a jegyzőnek bejelenteni, ha állata a három hónapos kort elérte, elhullott
vagy elveszett, tartási helye – három hónapot
meghaladóan – megváltozott, illetve új tulajdonoshoz került. A jegyző a bejelentett ebekről nyilvántartást vezet.
(2) Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles minden
három hónapnál idősebb ebet veszettség ellen
beoltatni az alábbiak szerint:
a) a három hónapot elérteket 30 napon belül,
b) az első oltást követően hat hónapon belül
c) ezt követően pedig évenként.
(3) Az eb tartója köteles az eboltási könyvet a
külön jogszabályban4 előírtak szerint – megőrizni, felszólításra bemutatni, az új tulajdonosnak átadni.
(4) A kóbor, gazdátlan ebek begyűjtését a jegyző
megszervezi.

3

egészségügyi, az állategészségügyi szakhatóság állásfoglalását, valamint a telekhatáros szomszéd/ok/ hozzájáruló nyilatkozatát.
(4) A kérelmet el kell utasítani, illetve az állattartást meg kell tiltani, ha annak feltételei
nincsenek meg.
(5) Ha az állattartó az állattartás szabályait
megszegi, a jegyző - kérelemre - az állattartást korlátozhatja vagy megtilthatja.
Állatvédelmi és közegészségügyi szabályok
10. §
(1) Az állattartó köteles az általa tartott állat
részére megfelelő életfeltételeket (elhelyezés, táplálás, gondozás, stb.) biztosítani,
egyúttal köteles betartatni az állategészségügyi szabályokat.
(2) Az állatok tartási körülményeit a jegyző
hivatalból vagy kérelemre vizsgálhatja,
amely során megkeresi az illetékes állategészségügyi és közegészségügyi hatóságot.
A szakvéleményben javasolt szabályok betartására - határidő kitűzésével - írásban felhívja az állattartót. A határidő eredménytelen eltelte után az állattartást határozatilag
korlátozza vagy megtiltja.

Állattenyészet és egyéb állatok
tartásának feltételei

(3) A feleslegessé vált állat elhelyezéséről (értékesítés, elajándékozás, stb.) az állattartó
köteles gondoskodni.

9. §

11. §

(1) Az állattartással kapcsolatos első fokú hatósági jogkört a jegyző gyakorolja.

(1) A fertőző állatbetegségek, továbbá az ember
és a környezet fertőződésének megelőzése
végett a szükséges fertőtlenítést az állattartó
költségére el kell végezni, amelynek helyét,
idejét, módját és szakszerű végrehajtását az
illetékes állategészségügyi hatóság rendeli
el és ellenőrzi.

(2) A jegyző előzetes engedélye szükséges ebvagy egyéb kedvtelésből tartott állattenyészet
létesítéséhez, továbbá a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997.
/II.26./ Korm. rendelet alapján tartott ebek, a
veszélyes és vadállatok tartásához.
(3) Az ilyen állatok tartásának engedélyezésével
kapcsolatos kérelemhez csatolni kell a köz3

Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló
41/1997 (V. 28.) FM rendelet
4
ld. előző

(2) Állati marást, harapást, stb. az állattartó és a
sérült haladéktalanul köteles bejelenteni az
illetékes köz- és állategészségügyi szervnek.
Az állat megfigyelésével, vizsgálatával, stb.
kapcsolatos költségek az állattartót terhelik.

-
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Az állati hullák és állati eredetű hulladékok
ártalmatlanná tétele
12. §
(1) Az állat elhullását az állattartó köteles haladéktalanul bejelenteni - és felhívásra a tetemet bemutatni – a hatósági állatorvosnak.
(2) Az állat hulláját, az állati eredetű hulladékot
és mellékterméket emberi fogyasztásra felhasználni, forgalomba hozni tilos, azt - az állatorvos szakvéleménye alapján meghatározott eljárással - ártalmatlanná kell tenni.

14. §
Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Dávid Sándor sk.
polgármester

Fellinger Károlyné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
1999. augusztus 10.
Fellinger Károlyné sk.
jegyző

Vegyes és záró rendelkezések
13. §
(1) A helyi állattartás rendjének megsértése szabálysértést követi el, és 20.000.-Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 2. §,
3. §, 4. §, 5. §, 6. §, 7. §, 8. §, 9. § (2), 10. §
(1) és 12. §-ainak rendelkezéseit megszegi.
(2) A szabálysértés tetten ért elkövetőjét 2.000.Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja a
polgármesteri hivatal arra feljogosított dolgozója, illetve a rendőr.
(3) A rendelet szabályainak megsértését hivatalból vagy bejelentésre a jegyző kivizsgálhatja
és az állattartót - esetleg szabálysértési eljárás
kezdeményezése mellett és határidő kitűzésével - megfelelő tartásra kötelezheti, az állattartást korlátozhatja vagy megtilthatja.

A rendelet hiteléül:
Regöly, 2005. május 11.
dr. Baranyai Eszter
jegyző

