Gödre Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2004.(III.12)
rendelete
az állattartás helyi szabályairól
Gödre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése és a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. §. (2) bekezdése által biztosított
jogkörében eljárva – figyelemmel az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és
végrehajtási rendeletei, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény
és végrehajtási rendeletei, valamint a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a
tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezéseire
– az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1.§.
E rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elősegítik az állattartók, valamint
az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, és biztosítják, hogy az állattartás
mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse.
2.§.
(1) A rendeletet Gödre önkormányzat közigazgatási területén alkalmazni kell:
a) minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki, illetőleg amely
az állat tulajdonosa, továbbá, aki az állatot vagy az állatállományt gondozza,
felügyeli,
b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol kisüzemi állattartás
folyik,
(2) A rendelet nem alkalmazható: cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel
működő állatfelvásárló telephelyre, lósport telepre, nagy létszámú állattenyésztő és
állattartó telepre, állatkórházra, állatkertre, vadaskertre, laboratóriumi kísérleti
állattartásra és a fegyveres területek állattartására.
3.§.
E rendelet alkalmazásában:
a) állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű termék
előállítására (pl. hús, tej, tojás, gyapjú stb.) munkavégzésre, sportcélok
elérésére, kedvtelésre irányul. Nem minősül állattartásnak a családi
szükségletek kielégítése vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított
állatok legfeljebb egy hétig történő, átmeneti tartása.
b) Nagy állat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér.

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Kis állat: sertés, juh, kecske.
Egyéb kis állat: baromfifélék, galamb, házinyúl.
Prémes állat: nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény.
Kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszállat.
Gazdasági haszonállat: a b) – e) pont alattiak.
Kislétszámú állattartás, illetőleg kisüzemi állattartás: az Állategészségügyi
Szabályzat kiadásárról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. melléklete 1.
számú függelékének 4. pontjában meghatározott állatlétszámot nem éri el.
II. fejezet

Az állattartás általános szabályai
4.§.
(1) A község közigazgatási területén állatot – a közegészségügyi, állategészségügyi,
állatvédelmi valamint építésügyi és környezetvédelmi szabályok betartása mellett is –
csak e rendeletben foglalt szabályok szerint lehet tartani.
(2) Az állatok tartására szolgáló építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló
létesítmények kialakítása építési engedély alapján történhet a közegészségügyi,
állategészségügyi, állatvédelmi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok
betartásával. Az építmények megvalósítása során alkalmazandó védőtávolságokat e
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
5.§.
(1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról, a
létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről, a káros rovarok és
rágcsálók rendszeres irtásáról.
(2) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról
és gondozásáról. Állatai védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az
állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén
állatorvos igénybevételéről gondoskodni.
(3) A 3.§ h) pontjában meghatározottaktól eltérő, nagyobb létszámú állatot a
polgármesternek a közegészségügyi, állategészségügyi és építésügyi szakhatóságok
véleménye alapján adott egyedi engedélyével lehet tartani.
(4) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő
elhelyezéséről gondoskodni. Ha az állattartó az állatára nem tart igényt, köteles
előzetes bejelentése alapján a felmerülő költségek megtérítésével az állatnak
gyepmesterrel történő elszállításáról gondoskodni.
(5) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon
engedni, elhagyni.
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6.§.
Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson.
Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet, más tulajdonát képező ingatlant
ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést a tulajdonos illetőleg az állat felügyeletével
megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani.
III. fejezet
Az ebtartás szabályai
7.§.
(1) Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani – szükség esetén megkötve, zárt helyen-,
hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni.
(2) A telep, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát
kell szembetűnő módon elhelyezni.
(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni
arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el.
8.§.
(1)

Közterületen az ebet fajtára való megkülönböztetés nélkül pórázzal, a 20 cm-nél
magasabb marmagasságú ebet pedig szájkosárral is el kell látni. Ebet – a 20 cm-nél
alacsonyabb marmagasságú eb kivételével – csak 14. éves kort betöltött személy
sétáltathat.

(2)

Veszélyes és veszélyesnek minősített ebet közterületre csak fém szájkosárral, a
kibújást megakadályozó, fojtó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb, nem kihúzható
pórázzal, a tartási engedély jogosultjának felügyeletével szabad kivezetni.

(3)

Közterületen történő tartózkodás esetén az oltást igazoló műanyag lapocskát az eb
nyakörvére erősítve kell tartani, és azt szükség esetén az ellenőrzésre jogosult, illetve
megharapott személy részére fel kell mutatni.

(4)

Ebharapás esetén az állattartó köteles az ebet hatósági állatorvoshoz vinni,
megvizsgáltatni és az arról szóló igazolást a sérelmet szenvedett személynek, illetve
képviselőjének átadni.

(5)

Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet, illetve más
tulajdonát képező ingatlant ne szennyezze. Az e területeken keletkezett szilárd
ürüléket az állattartó köteles haladéktalanul eltávolítani. Ennek érdekében
közterületen történő tartózkodás során az eb tartója köteles e célra rendszeresített és
alkalmas eszközöket (zacskó, lapát) magánál tartani és ellenőrzés esetén az arra
jogosult személynek bemutatni.

3

9.§.
(1) Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve tartani a vakvezető kutya kivételével:
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe,
b) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére és kegyeleti helyre,
c) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe,
d) nyílt vízfelületre és tóba, ahol tábla tiltja az ebek beengedését és bevitelét.
(2) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti létesítményekbe, illetve területekre őrző-védő eb
bevihető, ha azt az ingatlan védelme szükségessé teszi.
(3) Élelmiszer szállítására szolgáló járművön ebet szállítani tilos.
10.§.
Őrző-védő szolgálatot ellátó magánszemély, szervezet ebtartásához a külön jogszabályban
meghatározott előzetes engedély szükséges. Az engedélyben az ebtartást szabályozó
valamennyi jogszabály betartásán túlmenően – a helyi követelményeket figyelembe véve –
külön feltételek betartására (p. kerítés, zajártalom megelőzése) kötelezhető az eb tartója.
11.§.
(1) Az eb tartója köteles az ebet évenként – a három hónapos kort elért ebet harminc
napon belül, majd hat hónapon belül ismételten – a saját költségére állatorvossal
veszettség ellen beoltatni.
(2) Az eb tartója köteles
a) az oltási igazolását a legközelebbi védőoltásig megőrizni, az ellenőrzésre jogosult
hatóságoknak kérésére felmutatni, az igazolás elvesztése esetén megfelelő
igazolásról gondoskodni,
b) ha az eb nem Gödre településen részesült a szervezett veszettség elleni
védőoltásban, az oltás megtörténtét az oltási igazolás felmutatásával a jegyzőhöz
bejelenteni,
(3) Az eb tartója évente egy alkalommal köteles az eb féregtelenítését elvégeztetni és
ennek megtörténtét az oltási igazolásban feltüntettetni.
(4) A védőoltásban nem részesült ebet, - mint az emberre egészségügyi szempontból
veszélyes, valamint az állatok egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre gyanús
ebet – a települési önkormányzat állami kártalanítás nélkül köteles kiirtatni. A kiirtásra
akkor kerülhet sor, ha a jegyző az előző évi oltást elmulasztó ebtartót – szabálysértési
eljárás megindítása mellett – január 31-ig felszólította a 15 napon belüli pótoltásra,
valamint annak igazolására, de e felszólításnak az eb tartója nem tett eleget.
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IV. fejezet
Eljárási szabályok
12.§.
(1) E rendelet szabályainak megsértése esetén – amennyiben az intézkedésre jogszabály
nem a jegyzőt vagy más szervet jogosítja fel – a polgármester az állattartót megfelelő
tartásra kötelezi, illetve az állattartást korlátozza vagy megtiltja. A polgármester
eljárására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben megállapított
kivételekkel az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV.
törvényt kell alkalmazni.
13.§.
(1) Szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e
rendelet
a) 4.§-, 5.§- és 6.§-ában foglalt, az állatok tartására,
b) 7.§ (1), (3) bekezdésében, illetve 11.§-ában foglaltakat az ebtartás szabályaira
vonatkozóan megszegi.
V. fejezet
Záró rendelkezések
14.§.
(1) E rendelet 2004. április 1 napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát
veszti Gödre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2000. (II.15.) Kt.
számú rendelete az ebtartásról.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerinti, helyben szokásos módon a jegyző
gondoskodik.
Gödre, 2004. március 10.
Végh István
Polgármester

Horváth Györgyné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2004. március 12.
Horváth Györgyné
jegyző
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1. számú melléklet
Az állattartás céljára szóló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó
védőtávolságok
a védőtávolság méterben meghatározva
lakóépülettől
fúrt kúttól
ásott kúttól
pihenő épülettől
Ló, szarvasmarha, bivaly, öszvér, szamár, sertés, juh,
kecske
– 25 állatig
– 25 állat felett
Baromfi, házinyúl
– 200 állatig
– 200 állat felett

10 m
20 m

10 m
10 m

15 m
50 m

10 m
15 m

5m
10 m

10 m
15 m

Zárt technológiával történő korszerű állattartásnál – a szakhatóságok egyetértése esetén – az
előírt védőtávolságok legfeljebb 30%-kal csökkenthetők.
A nevelési-, oktatási-, egészségügyi létesítmény egyéb közintézmény, temető, élelmiszerbolt,
vendéglátó egység területén és annak 50 méteres körzetén belül tilos haszonállatot tartani.
Amennyiben az előbb megjelölt egységek 50–100 méter távolságon belül vannak, úgy az
illetékes ÁNTSZ és az állategészségügyi hatóság véleménye alapján kell a védőtávolságot
meghatározni.
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