Az állattartás és ebtartás szabályairól
23/2004.(VII.14.) rendelet

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2004.(VII.14) rendelete
az állattartás és ebtartás szabályairól
(Egységes szerkezetben a 36/2004.(XI.26.), a 21/2005.(VII.08.) és a 36/2005.(X.28.) rendeletekkel.
A dőltbetűs szedés módosító rendelkezés.)
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az 1995.
évi XCI. tv. és végrehajtási rendeleteiben, az 1998. évi XXVIII. tv. és a 35/1971.(II.26.) Korm.
rendeletben foglaltakra, valamint összhangban Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 13/1999.(IX.30.) rendeletében és a
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv-ben, valamint a 218/1999.(XII.28.) Korm. rendeletben
foglaltakkal az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet célja, hogy Balatonkenese Nagyközség területén megállapítsa az eb és állattartással
kapcsolatos legfontosabb helyi szabályokat és követelményeket a magasabb rendű jogszabályokkal
összhangban
mindenki számára közérthető módon;
a településen élők különféle érdekeit figyelembe véve;
az épitési és környezetvédelmi előírások;
a közegészségügyi, az állategészségügyi, az állatvédelmi rendelkezések, követelmények
alapján;
szabályozott keretek között tegye lehetővé az állattartást.
2.§.
(1)

A rendelet hatálya kiterjed - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - Balatonkenese
Nagyközség közigazgatási területén
minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki állatot tart, vagy
minden olyan természetes személyre, vagy szervezetre, akinek a tulajdonában
(használatában, kezelésében ) lévő ingatlanon állat él;
minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol kis létszámú állattartás folyik.

(2)

E rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül állattartásnak az esetenként közvetlen
fogyasztásra beszerzett, levágásra szánt, legfeljebb 5 napig tartott állat.

(3)

E rendelet szabályai nem vonatkoznak a cirkuszra, állatkiállításra, állat kereskedésre, a
fegyveres erők és testületek állattartására, mezőgazdasági nagyüzem állattenyésztő és
állattartó telepére.
3.§.

(1)

Az állat tartásánál meg kell tartani az állategészségügyi, a közegészségügyi, a
környezetvédelmi, valamint az állatvédelmi előírásokat.
4.§.

A rendelet alkalmazása szempontjából:
(1)

Haszonállatok:
a/ nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske
b/ kisállat: baromfi, galamb, házinyúl
c/ prémes állat: nutria, nyérc, csincsilla, hermelin, pézsma,stb.
d/ méh.

(2)

Kedvtelésből tartott állatok:
macska, díszmadár és minden egyéb állatfaj, kivéve, ha azok a tartás céljánál fogva a
jövedelemszerzést szolgálják.

(3)

Veszélyes állatok:
mindazoknak a nem háziállat fajoknak az egyedei, amelyek biológiai tulajdonságaik (méret,
testalkat, támadó természet, mérgező csípés, marás lehetősége miatt ) az emberek életére,
testi épségére veszélyt jelentenek.
II. fejezet
Az állattartás szabályai
5.§.

(1)

Balatonkenese nagyközség közigazgatási területén az állattartás a Helyi Építési
Szabályzatban és a Szabályozási Tervében rögzített építési övezeti besorolásokkal
összhangban az állattartó létesítményekre vonatkozó építészeti, környezetvédelmi,
közegészségügyi és állategészségügyi előírásoknak megfelelően gyakorolható.

(2)

Balatonkenese területén a Helyi Építési Szabályzattal megállapított övezeti besorolású
ingatlanokon az alábbi feltételek mellett lehet állattartást folytatni:
a) Kisvárosi lakó övezet: 100m2 alatti lakóterületen a megengedett épületeken kívül
egyéb, azokat kiszolgáló, vagy kiegészítő funkciójú önálló épület nem helyezhető el;
b) Kertvárosi lakó övezet: 70m2 alatti lakóterületen az övezet területén állattartást
szolgáló épületek, építmények és melléképületek nem helyezhetők el;
c) Falusias lakó övezet: 700m2 alatti lakóterületen az övezet területén állattartást
szolgáló és azt kiegészítő épületek nem helyezhetők el;
d) Vegyes övezet - községközpont területe: állattartás nem folytatható
e) Gazdasági terület : 2000m2 legkisebb beépíthető területen melléképítmény
elhelyezhető, állattartás folytatható;
f) Az Üdülőházas területen és a Hétvégi házas övezetben állattartás nem folytatható.

(3)

A külterületi lakott helyeken, ingatlanokon az állattartásra és azok létesítményeire vonatkozó
szabályok betartása mellett állattartás folytatható az engedélyben meghatározott számban.

(4)

Jelen rendelet a hatálybalépést követően létesített állattartó telepekre és állattartás céljára
épített épületekre vonatkozik.**

(5)

A már meglévő, és az előírásoknak megfelelő állattartást nem korlátozza, de az állatok
tartására szolgáló létesítmény és az állatállomány nem bővíthető, új létesítmény nem
engedélyezhető.
6.§.

(1)

Iskolák, óvodák, napköziotthon, élelmiszerüzletek, vendéglátóipari létesítmények,
üdülőellátó vállalatok udvarában állat tartása - az őrző-védő ebek kivételével- tilos.

(2)

Az orvosi rendelőktől, gyógyszertártól, egészségügyi létesítményektől, strandfürdőktől,
óvodáktól, iskoláktól, napköziotthontól, üdülőépületektől, vendéglátóipari- és
élelmiszerkereskedelmi egységektől, közületek és társadalmi szervek közös helyiségeitől, a
nagy személyforgalmat lebonyolító egyéb helyektől 100 m-en belüli távolságban;
gyermekjátszóterek, sétányok, parkosított és padokkal ellátott helyektől 50 m-en belüli
távolságban kis- és nagytestű haszonállat nem tartható.

(3)

Haszonállatot tartani csak lakóépületen kívül, istállóban, ólban, ketrecben zártan szabad.

(4)

Állatot közös udvarban, kertben, illetve közös tulajdonú ingatlanon tartani csak a
tulajdonos-, vagy bérlőtársak hozzájárulásával szabad.

(5)

Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások jogai
sérelmet ne szenvedjenek.

(6)

Állatokat csak az építésügyi, környezetvédelmi, köztisztasági, közegészségügyi,
állategészségügyi jogszabályokban és jelen rendeletben foglaltak szerint szabad tartani.
7.§.
Méhet kizárólag a jegyzőnek tett bejelentés alapján lehet tartani. Méhkaptárt a szomszédos
ingatlanok közös határától, a közös használatú épületektől legalább 4 méterre, a
közhasználatú úttól, vasúttól pedig legalább 10 méter távolságra lehet elhelyezni, a külön
jogszabályban meghatározott egyéb feltételek betartása mellett.*

III. Fejezet
Az ebtartási kötelezettség és nyilvántartás
8.§.
(1)
*
*

A Polgármesteri Hivatal a Nagyközség ebállományáról nyilvántartást vezet, amely az
*

A 21/2005.(VII.08.) rendelettel megállapított szöveg, hatálybalépés: 2005. november 1.
A 36/2004.(XI.26.) rendelettel megállapított szöveg, hatálybalépés: 2004. december 25.

ebtulajdonos adatain kívül tartalmazza az eb azonosítási adatait /fajtáját, korát, nemét,
színét, nevét / és a veszettség elleni utolsó védőoltás időpontját.
(2)

Az eb tulajdonosa haladéktalanul köteles bejelenteni, ha az állata:
a) a három hónapos kort elérte,
b) elveszett,
c) elhullott.

(3)

Az eb tulajdonosa 15 napon belül köteles bejelenteni, ha az állata:
a) tartási helye 3 hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy
b) új tulajdonoshoz került.
Az ebtartás szabályai
9.§.

(1)

Házőrző kutyát csak megkötve vagy rendszeresen zárva tartott udvarban lehet tartani. Több
lakó által használt közös udvarban kutya csak megkötve tartható kivéve, ha szabadon
tartásához a tulajdonostársak, bérlőtársak együttesen hozzájárultak.

(2)

Amennyiben egészségügyi vagy oktatási intézmények szomszédságában tartott eb a csendet
tartósan háborítja, vagy egészséget veszélyeztet, a tulajdonost a Jegyző kötelezi az ebnek az
ingatlanról való eltávolítására.

(3)

Az ebtartási szabályok ismételt és súlyos megsértése esetén az ebtartást a Jegyző
megtilthatja.

(4)

Ha az eb elszállítását vagy kiírtását az ebtulajdonos mulasztása miatt rendelték el, a
felmerült költségek az ebtulajdonost terhelik
10.§.

(1)

Ha a kutya harapós vagy támadó természetű, a lakóház bejáratánál jól látható helyen a
harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni. Ilyen kutyát közterületen vezetni
csak szájkosárral ellátva szabad.

(2)

Az ebeket tulajdonosaik akként kötelesek tartani, hogy azok elkóborolni, közterületre
felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. Kutyát közterületen /belterületi utcákon, járdákon,
tereken/ vezetni csak pórázon szabad.

(3)

A korlátozó rendelkezések nem vonatkoznak
szükségességét szakorvos igazolja.

(4)

Az eb tulajdonosa köteles az ebet úgy tartani, hogy az ott lakókat és a szomszéd nyugalmát
ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen.

(5)

Az eb által közterületen, lakóházakban, lépcsőházban, folyosón okozott szennyeződést az
ebtartó köteles eltakarítani.

(6)

Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.

(7)

Ha az eb tulajdonosa az (1) bekezdésben foglaltakat megszegi, írásbeli hatósági

a vakvezető

ebekre,

amennyiben

figyelmeztetés után el kell rendelni az ingatlanról az eb eltávolítását.
(8)

Többlakásos lakóépület, társasház közös használatú helyiségeiben, valamint erkélyen és
loggiákon kutyát tartani tilos.

(9)

Bekerített, vagy be nem kerített ingatlanon maximum 2 db eb és annak 3 hónaposnál nem
idősebb szaporulata tartható a szomszédok zavarása nélkül.
11.§.

(1)

Belterületi zöldterületekre kutyát csak pórázon, a támadó ebeket szájkosárral is ellátva
szabad bevinni.
Kutyát játszóterekre, strandokra, sportpályákra, szórakozóhelyekre, óvodába, iskolába,
napköziotthonba, élelmiszer- és vendéglátóipari egységekbe, egészségügyi intézményekbe
és kulturális intézményekbe bevinni tilos.

(2)

Közterületen és egyéb Önkormányzati területen felügyelet nélkül hagyott ebek befogásáról
gondoskodni kell.***

(3)

A befogott ebeket a tartási és befogási költségek megtérítése mellett a tulajdonos 14 napon
belül kiválthatja.

(4)

Ha a befogott eb tulajdonosa ismertté válik, ellene a befogási és tartási költségek
megtérítésén túlmenően szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

(5)

A befogott és ki nem váltott ebekről 14 napon túl szabadon lehet rendelkezni.***

(6)

Az elkóborolt ebek befogása illetve visszaszerzése iránt kérelmet lehet előterjeszteni.***

(7)

A befogott ebekről a tulajdonosok Balatonkenesén: a Kenese Kisáruháznál, a lakótelepi
ABC-nél, a Művelődési Háznál és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint
Balatonakarattyán: a Könyvtár épületén, a Ságvári ABC és az Orvosi rendelő előtti
hirdetőtáblán kifüggesztett hirdetményből, továbbá a Balatonkenesei kábeltelevízióban
megjelenő tájékoztatóból értesülhetnek.

(8)

Az ebtulajdonos köteles évente egyszer - a felhívásnak megfelelő helyen és időben - az ebet
veszettség ellen beoltatni, az oltási bizonyítványt megőrizni, és az oltás díját az oltás helyén
befizetni.

(9)

Azt az ebet, melyet tulajdonosa az évi kötelező oltás során felszólítás ellenére sem oltatja be,
el kell kobozni.
Az állattartás higiéniai szabályai
12.§.

(1)

Az állatok elhelyezésére szolgáló építmény hézagmentes falazatú, szilárd burkolatú és
padlózatú, valamint megfelelő lejtésű lehet.

(2)

A trágyát zárt, szivárgásmentes trágyagyűjtőben kell tárolni a közegészségügyi szabályok
betartásával úgy, hogy a trágyalé közterületre, illetve szomszédos ingatlan területére ne

*

**

A 36/2005.(X.28.) rendelettel megállapított szöveg, hatálybalépés: 2005. november 1.

folyjon.
(3)

Trágyalevet, trágyát, elhullott állati tetemet tilos a szennyvízcsatornába és a kommunális
hulladék közé juttatni.

(4)

Az állat tulajdonosa a veszélyes hulladéknak minősülő állathullát annak elszállításig köteles
zárt helyen, illetve zárt göngyölegben tartani.
13.§.

(1)

Az állattartás céljára szolgáló helyiséget az állattartó naponta köteles kitakarítani és szükség
szerint mésztejjel vagy más fertőtlenítőszerrel fertőtleníteni.

(2)

Az állattartás helyén a kártékony állatok (patkány, egér, férgek, legyek stb.) irtásáról
rendszeresen és folyamatosan gondoskodni kell.

(3)

Az eb- és állattulajdonos köteles
a) az állatot higiénikus, köz-és állategészségügyi szempontból megfelelő
körülmények között tartani;
b) betegség gyanúját, illetve az állat megbetegedését a körzeti állatorvosnak azonnal
bejelenteni és gyógykezeléséről gondoskodni, az állatorvos utasításait a betegség
továbbvitelének megakadályozására végrehajtani;
c) állatának az állategészségügyi hatóság által járványügyi, illetve higiéniai okokból
elrendelt vizsgálatát, kezelését, védőoltását, elszállítását és leölését tűrni.
14.§.

(1)

Embert megtámadó, megmaró állat tulajdonosa köteles az állattartás helye szerint illetékes
körzeti állatorvossal haladéktalanul megvizsgáltatni az állatot és a vizsgálat eredményéről,
valamint a veszettség elleni oltásról kiállított igazolás másolatát a megtámadott, megmart
személynek haladéktalanul átadni.

(2)

Az állatot, amely embert támadott meg, de nem áll veszettség gyanújában, a körzeti
állatorvos 14 napig megfigyelési zárlat alá helyezi és ennek során - a tulajdonos költségére legalább két ízben megvizsgálni köteles.

(3)

A megfigyelés alatt az állatot bezárva, megkötve kell tartani.

(4)

Ha az állat megfigyelése a tulajdonos által megjelölt helyen köz-és állategészségügyi érdek
sérelme nélkül nem valósítható meg, akkor az állatot - a tulajdonos költségére - gyepmesteri
telepen kell megfigyelés alá helyezni.

(5)

A körzeti állatorvos az állat megfigyelésének eredményéről a megtámadott egyént, az állat
tulajdonosát és a lakóhely szerint illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatot haladéktalanul értesíteni köteles.
15.§.

(1)

Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség gyanúja, vagy megállapítása esetén az
eljáró hatósági állatorvos köteles jelentést tenni a kerületi főállatorvosnak, jogszabályban
meghatározott betegségekről pedig a területileg illetékes megyei állategészségügyi és
élelmiszerellenőrző állomásnak is.

(2)

Bejelentendő
állatbetegség
megelőzése,
megállapítása,
továbbterjedésének
megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség
természetéhez és elterjedtségéhez mérten, az állategészségügyi hatóság külön jogszabályban
meghatározott esetekben az alábbi járványügyi intézkedéseket rendelheti el:
a) elkülönítés;
b) hatósági megfigyelés;
c) forgalmi korlátozás;
d) helyi zárlat;
e) községi zárlat;
f) marhalevél kezelési tilalom;
g) védőkörzet létesítése,
h) diagnosztikai vizsgálat és ilyen célú leölés;
i) védőoltás;
j) gyógykezelés;
k) elkülönített, vagy zárt vágás;
l) állatleölés, leöletés;
m) fertőzésközvetítő -anyag, -eszköz, -tárgy, -élelmiszer, -takarmány, állat-hulla
lefoglalása, ártalmatlanná tétele,
n) fertőtlenítés.

(3)

A járványügyi intézkedések közül egyszerre több is elrendelhető. Az elrendelő határozat fellebbezésre tekintet nélkül - azonnal végrehajtandó.

(4)

Minden kezelőorvos köteles állattól származó sebesülés észlelése esetén az eset helyszíne
szerinti illetékes állatorvost értesíteni.
Állatvédelmi szabályok
16.§.

(1)

Az állattartó köteles az állatot kellően, jó gazda módjára gondozni, etetni, itatni és
egészségügyi állapotára ügyelni, betegsége esetén gyógyításáról gondoskodni.

(2)

Az állatot kínozni, bántalmazni, uszítani, ingerelni vagy zaklatni, elhagyni, vagy tartósan
magára hagyni tilos.

(3)

Ha a tulajdonos nem szándékozik az állatát és szaporulatát tovább tartani, köteles
elhelyezésükről gondoskodni.

(4)

*

Az állattenyészet létesítésének szabályai
17.§.
(1)

Az állattartás - amennyiben célja a jövedelemszerzés - tenyészetnek minősül.

(2)

Állattenyészetet létesíteni csak engedéllyel lehet.***
A polgármester az engedélyt csak abban az esetben adja meg, ha rendelkezésre állnak az

*

**
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építési telekkel határos telkek használóinak hozzájárulásai, az illetékes Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és az Állategészségügyi Hatóság hozzájáruló
nyilatkozata.**
Záró rendelkezések
18.§.
(1)

Az állattartással kapcsolatos alább felsorolt jogköröket és feladatokat a
a)
polgármester gyakorolja: 6.§.(1)-(6) bekezdése, 9.§., 10.§., 11.§.(1)-(6) bekezdése,
13.§., 17.§.(2) bekezdése;
b)
jegyző gyakorolja: 4.§., 7.§., 8.§., 11.§.(8)-(9) bekezdése, 12.§., 14.§., 15.§., 16.§.” *

(2)

A jegyző megbízásából ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal arra felhatalmazott dolgozója
végez.

(3)

A külön jogszabályokban foglalt szabálysértéseken túl, aki az e rendeletben foglaltakat
megszegi, vagy kijátsza " a helyi állattartás rendjének megsértése " szabálysértést követ el és
30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható:
3.§. az állattartási szabályokat nem tartja be;
6.§. az állatokat nem megfelelő helyen tartja;
7.§ a méhtartás szabályait nem tartja be;
8.§.(2)- (3) bekezdés bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget;
9.§.- 10.§ és 11.§. (1) és (8) bekezdésében foglalt ebtartási szabályokat nem tartja be;
12.§ -13.§. és 14.§./1-2-3/ bekezdésben foglalt állattartás higiéniai követelményeit nem
tartja be;
16.§. az állatvédelmi szabályokat nem tartja be.

(4)

Amennyiben az állattartó ellen ezen rendelet szabályainak megsértése miatt egy éven belül
ismételt szabálysértési szankciók kiszabására kerül sor, az állattartást a jegyző megtilthatja.

(5)

Szabálysértési eljárás lefolytatására a Jegyző jogosult. A rendelet megszegőinek tetten ért
elkövetőjét 10.000,- Ft -ig terjedő helyszíni birsággal sújthatja a Polgármesteri Hivatal
ügyintézője és a közterület-felügyelő.
19.§.

(1)

Ez a rendelet 2004. július 21-én lép hatályba.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának
26/2000.(XII.15.) rendelete és a módosítására hozott 5/2001.(IV.01.) rendelet hatályát veszti.

Balatonkenese, 2004. július 7.

Kürthy Lajos
polgármester

*
*

*

Dr. Vilics Csilla
aljegyző

A 21/2005.(VII.08.) rendelettel megállapított szöveg, hatálybalépés: 2005. november 1.
A 36/2004.(XI.26.) rendelettel megállapított szöveg, hatálybalépés: 2004. december 25.

Z á r a d é k :
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának egységes szerkezetbe foglalt 23/2004.(VII.14.)
rendelete hatályos.
Balatonkenese, 2005. november 02.

Kürthy Lajos
polgármester

Dr. Vilics Csilla
aljegyző

