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Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2009.(  X. 28. ) rendelete 

az állattartás helyi szabályairól 

 

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1949. évi XX. törvény 

44/A.§ (2), továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Gyöngyösoroszi község területén az állatok 

tartásának helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

(1) Gyöngyösoroszi község területén minden állattartónak állatot tartania csak a vonatkozó 

állategészségügyi, közegészségügyi, környezetvédelmi és állatvédelmi szabályok 

betartásával az építési előírásoknak megfelelő épületben e rendeletben meghatározott 

módon lehet. 

(2) E rendeletben szabályozott állattartási ügyben ha jogszabály másként nem rendelkezik a 

képviselő-testület jár el az e rendeletben, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak szerint. 

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: 

- Haszonállat: minden háziállat, melyet fogyasztás vagy haszonszerzés céljából tartanak 

vagy tenyésztenek: 

a.) nagy haszonállat: szarvasmarha, ló, szamár, öszvér, bivaly 

b.) kis haszonállat: sertés, juh, kecske, baromfi, galamb, nyúl és méh 

c.) prémes állat: nutria, pézsma, nyérc, hermelin, valamint máshová nem sorolt prémes 

állat 

/ az a.)-c.) pont alattiak a továbbiakban együtt: haszonállat/ 

- Kedvtelésből tartott állat: minden állat, melyet nem jövedelemszerzés céljából tartanak 

vagy tenyésztenek, illetve nem minősül haszonállatnak ( eb, macska, díszmadár, 

tengeri malac, aranyhörcsög, fehér egér stb.) kivéve, ha azok  a tartás céljánál fogva a 

jövedelemszerzést szolgálják, mely esetben haszonállatnak minősülnek 

- Veszélyes állat: 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, továbbá a kutyák közül a 

harci kutyák, melyeket e célzattal tenyésztenek, illetve a jegyző által veszélyesnek 

minősített ebek. 

(4) Kis létszámú állattartásnak, illetőleg kisüzemű állattartásnak minősül az, amely az 

Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.) FM rendelet 1. melléklet 

1. számú függelékének 4. pontjában meghatározott állatlétszámot nem éri el. 

(5) Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt legfeljebb 3 baromfi, 

melyet legfeljebb 2 napig a lakáshoz tartozó melléképületben tartanak. 

(6) A családi szükséglet mértéke: 

a./ lakott területen ( házakkal beépített területen): 

- nagyállat: 2 db 

- kisállat: összesen 50 db, ebből juh, kecske és sertés együttesen 10 db 

b./ külterületen lakott területtől 100 méteren túl  mind nagyállat, mind kis állat esetén 

korlátlan. 
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Az állatszaporulat – a sertés és a nyúl kivételével – valamennyi fajta esetében 3 

hónapos korig tartható állatok számát nem érinti. 

(7) A (6) a./ pontban meghatározott létszámon felüli állattartáshoz be kell szerezni a 

Polgármesteri Hivatal engedélyét. A Polgármesteri Hivatal az engedélyt csak a 

szakhatóság és a szomszédos ingatlanok lakóinak írásbeli hozzájárulásával adhatja ki. 

(8) Külterületen haszonállat az építési engedélyben létesített épületben  – üzemszerűen is – 

korlátlanul tartható, de figyelembe kell venni az 1.§ (1) bekezdés szerinti előírásokat. 

 

2.§ 

 

(1) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások 

jogai, illetve jogos érdekei sérelmet ne szenvedjenek. 

(2) Állattartás a körülmények mérlegelésével – az állattartás tárgyi feltételeire figyelemmel – 

ott is engedélyezhető, ahol e rendelet tiltja vagy korlátozza.. Az engedélyezés  az érintett 

szakhatóságok, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, haszonélvezőjének, több 

tulajdonos esetén valamennyi tulajdonostársnak), valamint a közvetlenül szomszédos 

lakók  írásbeli  hozzájárulásával történhet. 

(3) Szakhatósági vélemény alapján az állattartás azon területen is eltiltható, illetve feltételhez 

köthető, ahol e rendelet szerint engedély nem szükséges, ha az állattartó külön 

jogszabályban és e rendeltben előírt tartás feltételeit maradéktalanul nem biztosítja. 

 

Állatvédelmi, közegészségügyi szabályok 

 

3.§ 

 

(1) Valamennyi állattartó az állatok tartásánál köteles az állategészségügyi, 

közegészségügyi, építésügyi, környezetvédelmi és állatvédelmi szabályokat betartani. 

(2) Környezetét zavaró állattartás – kártalanítási igény kizárásával – korlátozható, illetve 

súlyos, ismétlődő zavarás esetén megszüntethető. 

(3) Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, takarmányozásáról, 

gondozásáról és felügyeletéről. Állatának egészsége megóvása érdekében köteles az 

állategészségügyi rendelkezéseket betartani és az állat megbetegedése esetén állatorvos 

igénybevételéről gondoskodni. 

(4) A lakás lebontása miatt vagy egyéb okból történő elköltözés esetén az állattartó köteles 

állatának elhelyezéséről gondoskodni. 

Ha az állattartó állatára nem tart igényt, köteles előzetes bejelentés alapján a felmerülő 

költségek megtérítésével az állatnak gyepmesterrel történő elszállításáról gondoskodni. 

 

II. Fejezet 

 

Haszonállat tartása, elhelyezése 

Az állattartással kapcsolatos épületek elhelyezése 

 

4.§ 

 

(1) Haszonállat csak az állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi, építésügyi és 

környezetvédelmi jogszabályok betartásával a lakosság nyugalmának zavarása nélkül 

tartható. 

(2) Baromfi a lakóépülethez tartozó kertben, udvarban, elkülönített és elkerített helyen 

tartható. A baromfi tartására szolgáló udvart úgy kell kialakítani, hogy az állatok a 
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szomszédos épületek falazatában és falszegélyében kárt ne okozhassanak, továbbá a 

szomszéd állományok egymással ne érintkezhessenek. 

 

5.§ 

 

(1) Az állattartó köteles az állattartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani, s szükség 

szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen 

gondoskodni. 

(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló melléképület padozatát könnyen tisztítható, résmentes, 

megfelelő lejtésű szilárd burkolattal kell ellátni. 

(3) A trágyatároló kialakítása feleljen meg a mindenkor hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek. 

6.§ 

 

Haszonállat tartásának korlátozása 

 

(1) Lakásban, lakás céljára szolgáló helyiségben, nem lakás célját szolgáló egyéb 

helyiségben (pince, fáskamra, garázs, padlás stb.) haszonállat nem tartható. 

(2) Tilos haszonállatot a közterületre kiengedni, a közterületen tartani, legeltetni. 

(3) A haszonállat által közterületen okozott szennyeződést a tulajdonos azonnal köteles 

eltávolítani. 

(4) Nutria, pézsma, nyérc, hermelin és egyéb prémes állat csak külterületen külön engedély 

alapján  az abban meghatározott feltételekkel tartható. 

 

7.§ 

 

Méhcsalád tartásához valamennyi szomszédos ingatlan tulajdonosának (használójának) 

előzetes hozzájárulása szükséges, mely a méhek tartására vonatkozó jogszabályi feltételekkel 

tartható. 

 

Kedvtelésből tartott állatok tartásának feltételei 

 

8.§ 

 

(1) A kedvtelésből tartott állatok részére gazdáik kötelesek megfelelő, sajátos életfeltételeket 

biztosítani. 

(2) Amennyiben az állattartó nem kívánja, vagy nem képes az állatott tovább tartani, köteles 

annak megfelelő elhelyezéséről, illetve kíméletes elaltatásáról gondoskodni. 

(3) Az állategészségügyi, állatvédelmi és közegészségügyi szabályok betartása a 

kedvtelésből tartott állatok tartásánál is kötelező. 

 

Veszélyes állatok tartása 

 

9.§ 

 

(1) A veszélyes állatokkal, illetve veszélyesnek minősített ebek tartásával kapcsolatban a 

35/1997. (II.26.) Korm. rendelet előírása szerint a jegyző intézkedésének megfelelően kell 

eljárni. 

(2) Veszélyes állatot zárt helyen úgy kell tartani, hogy emberi életet, testi épséget és 

egészséget ne veszélyeztessen. 



 4 

III. Fejezet 

 

Végrehajtási, szabálysértési eljárások 

 

10.§ 

 

(1) Állattartás hatályos jogszabály szerinti jogerős határozattal történő eltiltása esetén – 

végrehajtás útján – az állat elszállítható, illetve szükség esetén kényszerértékesítése is 

elrendelhető. A felmerülő költségek az állattartót terhelik.
1
 

 

IV. Fejezet 

 

Vegyes rendelkezések 

 

 

11.§ 

 

(1)  2 
(2) A rendelet 2009. november 1. napján lép hatályba. 

(3) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 

 

Gyöngyössolymos, 2009. október 16. 

 

                     Vernyihel Lívia                                                        dr. Kovács Norbert 

                 polgármester                                                                      jegyző 

 

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2009. október 28. 

 

dr. Kovács Norbert 

         jegyző 

 

Záradék: 

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati 

rendeletének 2. § (1) bekezdése alapján a rendelet módosítása 2012. május 1-én lép hatályba. 

 

 

Vernyihel Lívia    dr. Mészáros Katalin 

polgármester      jegyző 

 

A rendelet egységes szerkezetben kihirdetve: 2012. április 27. 

 

  dr. Mészáros Katalin 

  jegyző 

                                                 
1
 A 10. § (2) – (4) bekezdését hatályon kívül helyezte Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése; hatályon kívül helyezve: 

2012. május 1-től 
2
 A 11. § (1) bekezdését hatályon kívül helyezte Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése; hatályon kívül helyezve: 2012. május 1-től 

 


