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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

5/2010. (VI.17.) önkormányzati RENDELETE 

az állattartásról 

 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörben, a 13.§ (1) bekezdés, 15.§ tekintetében a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény 31.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. Általános rendelkezések 

      1. § (1) E rendelet hatálya Tolmács közigazgatási területén folytatott állattartásra terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi állattartóra, aki magán- és közfogyasztás 

vagy haszonszerzés céljából, vagy kedvtelésből állatot tart. 
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az egészségügyi és állategészségügyi szerveknél valamint a 

fegyveres erőknél és rendészeti szerveknél folytatott állattartásra, az állattarrtó telepre, és a családi 
szükségletek kielégítése vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított állatok három nap 
időtartamot meg nem haladó, legfeljebb 3 db haszonállat alkalmi, átmeneti tartására. 

2. § E rendelet alkalmazásában:  
1. állattartó: az a személy, aki az állattal rendelkezni jogosult. 
2. haszonállat: minden olyan állat, melyet fogyasztás vagy jövedelemszerzés céljából 

tartanak vagy tenyésztenek. 
3. kedvtelésből tartott állat: minden olyan állat, melyet nem jövedelemszerzés vagy 

feldolgozás céljából tartanak vagy tenyésztenek. 
4. kistestű haszonállat: baromfifélék, galamb, házinyúl, nutria, prémes állatok, méh. 
5. közepes testű haszonállat: sertés, juh, kecske, vadon élő, tenyésztési céllal befogott 

fajok. 
6. nagytestű haszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér. 

 

2. Az állattartás szabályai 

3. §  (1) Állatot tartani csak az állattartó használatában lévő területen lehet.  
(2) Haszonállatot közös udvarban, kertben, közös, illetve idegen tulajdonú ingatlanon tartani csak 

a tulajdonos- vagy bérlőtársak írásbeli hozzájárulásával lehet 

4. §  Az állatok tartására szolgáló új építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények 
kialakítása az építésügyi szabályok szerint történhet. Az állatok tartására szolgáló építmények 
létesítésekor be kell tartani az e rendelet 1. mellékletében előírt védőtávolságokat. 

5. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról, 
állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és gondozásáról, az állatok megbetegedése esetén 
állatorvos igénybevételéről.  

(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeknek meg kell felelnie az építésügyi, az 
állategészségügyi, a közegészségügyi, a környezetvédelmi, valamint állatvédelmi előírásoknak. 

(3) Az állatok – az eb és a macska kivételével - elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen 
tisztítható, hézag-és szivárgásmentes, megfelelő lejtésű, csúszásmentes szilárd aljzattal kell ellátni. 

(4) Az állattartásra – az eb és a macska tartás kivételével - szolgáló helyet el kell keríteni. 
(5) Az állattartó létesítményeket (pl. istálló, ól, ketrec) szükség szerint rendszeresen takarítani 

kell, és azok rendszeres, szükség szerinti fertőtlenítéséről, valamint a rágcsálók és legyek folyamatos 
irtásáról gondoskodni kell. Az állattartó épületben évente legalább két alkalommal fertőtlenítő 
meszelést kell végezni. 
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 (6) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről 
gondoskodni.  

6. § (1) Belterületen a trágya-és trágyalétárolót (gyűjtőt) résmentes födéllel kell ellátni, oldalát és 
aljzatát hézagmentesen fedett, vízzáró módon kell kiképezni. Az ólakban és a trágyatárolókban az 
ammóniaképződés csökkentésére szagtalanító anyagokat kell használni. 

(2) A híg trágyát zárt csöveken kell az aknába elvezetni. A szilárd trágyát szalmával keverve kell 
tárolni. 

(3) Külterületen a trágya tárolása lakóépülettől, ideiglenes tartózkodásra használt gazdasági 
épülettől legalább 30 méter távolságra történhet. A trágyát földdel, szalmával, fóliával lefedve kell 
tárolni. 

(4) Trágyalét élővízbe, szennyvízcsatornába, kommunális hulladék közé juttatni tilos. 
(5) A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos. 

7. §  Állattartás során biztosítani kell, hogy az állat tartásából fakadóan a közterületet és mások 
magánterületét ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést az állattartó köteles haladéktalanul 
eltávolítani.  

8. § A legelőre kihajtott állatokat az állattartók kizárólag emberi felügyelet mellett legeltethetik. 

9. § (1) Egy belterületi ingatlanon 
a) nagy testű haszonállatból legfeljebb 3 darab, 
b) közepes testű állatból legfeljebb 5 darab, 
c) kis testű haszonállatból legfeljebb 100 darab, 
d) kedvtelésből tartott állatból – a díszhal kivételével - legfeljebb 10 darab, 
e) legfeljebb 3 db eb és 3 darab macska 
tartható. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott állatlétszámon felül az állatok szaporulata azok 

elválaszthatóságáig tartható. 

(3)  Külterületen az állattartásra vonatkozó jogszabályok és a rendelet előírásainak betartása 
mellett létszámkorlátozás nélkül valamennyi haszonállat tartható. 

10. § Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait az állattartó saját ingatlana felé kell 
kiképezni. 

 
3. Az ebtartás különös szabályai 

 
11.§ (1) Az ebtartó köteles eleget tenni az ebtartásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott 

kötelezettségeinek eleget tenni. 

(2) Az eb tuajdonosa a megengedett tartás, illetve hozzájárulás esetén is köteles ebét úgy tartani, 
hogy 

a) az eb testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen, 
b) a házban vagy annak közvetlen szomszédságában lévő lakók nyugalmát ne 

zavarja; 
c) az eb életfeltételeit kínzása nélkül biztosítsa. 

12.§ Tenyésztési és kiképzési célból létesítményt kialakítani, fenntartani csak engedély alapján 
lehet. 

13.§ (1) Belterületi közterületen az ebet pórázon kell vezetni. 
(2) Az eb felügyeletét ellátó személy külterületen is köteles gondoskodni arról, hogy az eb 

másnak kárt ne okozzon, mást ne veszélyeztessen. 

14.§ (1) Az ebtartó, illetve az eb felügyeletével megbízott személy az ebet köteles az eb 
elszabadulását  biztonságosan megakadályozó módon tartani.  

(2) Támadó természetű eb esetén az ingatln közterületre nyíló bejáratán a „Harapós kutya”-ra 
utaló figyelmeztető táblát kell szembetűnően elhelyezni. 

15.§ (1) Tilos ebet beengedni, illetőleg bevinni: 
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszert árusító 

üzletekekbe, 
b) oktatási, egészségügyi-szociális, és kulturális intézmények területére, 
c) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe, 
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d) játszótérre. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem terjed ki a vakvezető kutyára, a rendőrségi és 

az intézmény védelme érdekében ott tartott ebre. 
 

16.§ (1) A közterületen kóborló, gazdátlan ebek befogásáról Tolmács Község Önkormányzata e 
tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező szervezet, vagy vállalkozó útján gondoskodik. 

(2) A befogott, veszettség ellen igazoltan oltott ebet tulajdonosa 14 napon belül az eb tartási 
költségeinek megtérítése mellett kiválthatja. A tartási költség mértékét az eb befogásával megbízott 
vállalkozó, vagy szervezet állapítja meg. 

 (4) Amennyiben a kutya gazdája nem jelentkezik a felügyeleti idő alatt, úgy azt értékesíteni 
lehet.  

(5) A veszett, veszettség ferőzésre gyanús ebek tekintetében az állategészségügyre vonatkozó 
jogszabályok szerint kell eljárni. 

4. Eljárási szabályok 

17. § (1) Amennyiben az állattartás feltételei nem biztosítottak, de megteremthetők, úgy az 
állattartót megfelelő határidő megjelölésével a szükséges munkák elvégzésére kell kötelezni. 

(2)Az állattartást meg kell tiltani, vagy korlátozni kell, ha az állattartáshoz szükséges feltételek 
nem biztosítottak és nem biztosíthatóak, vagy ha az állattartó az (1) bekezdés szerinti kötelezésnek 
nem tett eleget. 

18. § Az állattartási szabályok megsértése esetén – amennyiben az intézkedésre az állattartásra 
vonatkozó magasabb rendű jogszabály nem a jegyzőt, vagy más szervet jogosít fel – önkormányzati 
hatósági jogkörben a polgármester jogosult eljárni.  

19. § (1) Aki a rendeletben foglalt előírásokat megszegi – amennyiben cselekménye vagy 
mulasztása nem esik magasabb szintű jogszabály rendelkezében meghatározott szankció hatálya alá 
- szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

5. Záró rendelkezések 

20. § (1) Ez a rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás rendjéről 

szóló  9/2004. (VII.20.) önkormányzati rendelete, valamint Tolmács Község Önkormányzatának a 
helyi építési szabályzatról és  szabályozási tervről szóló 2/2003. (II.13.) önkormányzati rendelet  
mellékletét képező, a haszonállatok tartására vonatkozó melléklet. 

21.§ Ha az állattartó a rendelet hatályba lépésekor folytatott állattartást nem a rendeletben foglalt 
szabályok szerint folytatja, köteles a rendelet hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül az 
állattartásra vonatkozó szabályoknak megfelelő állattartást megteremteni és biztosítani  
 
Tolmács, 2010. június 9. 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea  
 polgármester  körjegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve: 2010. június 17. 
 
 
 Torma Andrea 
 körjegyző 
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Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületeének az állattartásról szóló 5/2010. (VI.17.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 
 

Az állattartás céljára szóló létesítmény építése, bôvítése esetén betartandó védôtávolságok 
 
 

Védőtávolság  
Kategóriák Lakóépülettől, 

pihenőépülettől 
Ásott vagy fúrt 

kúttól 
Közterülettől 

Kistestű haszonállat 5 méter 10 méter 5 méter 

Közepes testű haszonállat 10 méter 10 méter 10 méter 

Nagytestű haszonállat 20 méter 20 méter 20 méter 

 
 


