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KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
25/2012. (X.16.) önkormányzati rendelete 

Az állatok tartásáról 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
l. § 

(1) A rendelet hatálya Kisbér város közigazgatási területére terjed ki. 

(2) Kisbér város közigazgatási területén állatot tartani a közegészségügyi, az állategészségügyi, az 
állatvédelmi, az építésügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi és vízügyi szabályok betartása 
mellett lehet. 

 
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a cirkuszra, az állatkiállításra és a fegyveres erőknél, valamint a 

rendvédelmi szerveknél folytatott állattartásra, továbbá az oktatási vagy gyógyító feladatokba bevont 
állatokra. 

(4) E rendelet alkalmazásában: 

a) nagyállat: ló, szamár, szarvasmarha, bivaly és nagytestű rokonfajtáik, 

b) kisállat: juh, kecske, sertés és kistestű rokonfajtáik, 

c) prémes állat: házi-, mezei és üregi nyúl, vadászgörény, tenyésztett és vadon élő prémes állat 
(nutria, prémgörény, róka, nyérc, nyestkutya, mosómedve stb.), 

d) baromfi: házi, vadon élő és tenyésztett vad, szárnyas állatok (tyúk, gyöngyös, pulyka, lúd, kacsa, 
galamb, vadlúd, vadkacsa, fácán, fogoly, fürj, a védett madarak kivételével),  

e) védett állat: a magyar jogszabályok alapján védetté nyilvánított állat,  

f) kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszmadár, díszhal és egyéb - az előzőekben fel nem sorolt, 
lakásban is tartható – állat,  

g) állattartás: olyan tevékenység, amely állatok tatása útján állati eredetű termékek előállítására (hús, 
tej, gyapjú, tojás stb.), sportcélok elérésére, kedvtelésre és egyéb hasznosítás megvalósítására 
történik. Magába foglalja a tenyésztést, a szaporítást, végtermék előállítását. 

h) egy ingatlanra vonatkozó, saját szükségletnek megfelelő mértékű állattartás: 
- nagyállatból összesen: 3 db, 
- kisállatból fajtánként 5 db, legfeljebb összesen: 15  db, 
-  prémes állatból: házi, mezei, üregi nyúl, nutria, prémgörény 15 db, ezeken kívüli prémes 

állatokból 4 db, 
- a baromfik közül, pulykából, lúdból, kacsából, vadlúdból, vadkacsából, tyúkból, 

gyöngyösből, fácánból, fogolyból, fürjből, összesen 80 db. 
 
i) állattartó: az állat tulajdonosa, birtokosa, az állattartásáról, felügyeletéről gondoskodó személy, illetve 

akinek ingatlanán az állatot tartják. 
 
j) állattartó létesítmény: közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére szolgáló épület, karám, 

kifutó, röptető, kaptár, egyéb létesítmény. 

(5) Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra beszerzett, vágásra szánt, legfeljebb 5 napig 
tartott, 10 db-ot meg nem haladó baromfi, nyúl tartása. 
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AZ ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 
2. § 

(1) Nem szabad az állatot magára hagyni, elhagyni, valamint közterületen legeltetni. Amennyiben az 
állattartó az állat folyamatos gondozásában akadályoztatott, vagy az állatról lemond, köteles az 
állatról e rendeletnek megfelelően gondoskodni, vagy annak kiirtását saját költségén biztosítani. 

(2) Veszélyes és olyan állatok, melyek tartásának szabályairól jelen rendelet nem tartalmaz 
rendelkezéseket, csak a külön jogszabályokban meghatározott feltételek megléte esetén, engedély 
birtokában tarthatók. 

(3) Az állattartó köteles az állatot úgy tartani, hogy mások testi épségét, egészségét és vagyonát ne 
veszélyeztesse. 

(4) Bármely állatfajta kizárólag úgy tartható, hogy közterületet és más személy magánterületét ne 
szennyezze be. Az esetleges szennyeződést az állattartó, illetőleg az állat felügyeletével megbízott 
személy köteles haladéktalanul eltávolítani. 

ÁLLATOK TARTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE 

3. § 

(1) Az ingatlan területén állattartó létesítményt létesíteni, illetve a meglévő  létesítményeket állattartás céljára 
használni  a hatályos építési jogszabályoknak megfelelően a mellékletben foglalt védőtávolságok 
betartásával lehet. A védőtávolságok betartása mellett sem helyezhető el az állattartó létesítmény más 
lakóépületéhez közelebb, a saját lakóépülethez képest. 

(2) Trágyát - beleértve a hígtrágyát, trágyalevet - a közegészségügyi, az állategészségügyi, a 
környezetvédelmi és vízügyi szabályok betartásával kell kezelni és tárolni. A trágyát szükség szerint, 
de legalább évente két alkalommal (ősszel, tavasszal) el kell szállítani.  

(3) Az állattartó helyet és létesítményt úgy kell létrehozni és fenntartani, hogy az megakadályozza az 
állatok elkóborlását, biztosítsa az állatok 1.§ (2) bekezdése szerinti tartását és az állat megfelelő 
védelmét biztosítsa.  

AZ EBTARTÁS SZABÁLYAI 

4. § 

(1) Az ebet közterületen illetve a lakóház közös használatú helyiségeiben s annak udvarán biztonságos - 
vezetésre alkalmas - pórázon kell tartani. Az ebet csak olyan személy vezetheti, aki képes annak fizikai 
féken tartására, és biztosítja annak folyamatos felügyeletét. A lakóház közös tulajdonú területein, 
ahol a helyhiány miatt a kikerülés és a biztonságos távolság tartása nem lehetséges, az ebre szájkosarat 
kell tenni és pórázánál fogva kell vezetni. 

(2) Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét - őrizet nélkül - ne hagyhassa el. 
Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az eb 
közterületre való kijutását és más ingatlanokra való bejutását, valamint a kerítésen történő kiharapást 
megakadályozza. 

(3) Eb tartása estén az ingatlan vagy a ház bejáratán szembetűnő módon erre utaló figyelmeztető táblát kell 
elhelyezni. 

(4) Az eb tulajdonosa, vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az 
a közterületet (pl. járdát, nyilvános parkot, lakóház közös használatú udvarát, helyiségeit) ne 
szennyezze. Az eb által közterületen okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az eb tulajdonosa, 
illetve az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni, az ehhez szükséges eszközöket 
köteles magánál tartani. 
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5. § 

(1) Tilos az ebet beengedni, bevinni a vakvezető kutya valamint az intézmény őrzését végző eb 
kivételével: 

a) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport és kulturális létesítmény, uszoda valamint 
strand területére, 

b) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, 
c) temető területére, 
d) játszótérre. 

6. § 

(1) A gazdátlan és kóbor ebek befogásáról az Önkormányzat köteles gondoskodni. Az ebek befogására és a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő átmeneti elhelyezésére  engedéllyel rendelkező megbízottal történő 
szerződéskötésre – a  vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – felhatalmazza a város 
Polgármesterét. Ennek előkészítéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

(2) A megbízott a befogott ebekről köteles nyilvántartást vezetni. A befogott eb igazolt tulajdonosa a 
befogást követő 14 napon belül kiválthatja az ebet a tartási és ápolási költségek megtérítését követően. 
 

(3) Ha a befogott eb tulajdonosa ismertté válik köteles megfizetni a befogás, tartás és ápolás költségeit, 
függetlenül attól, hogy igényt tart, vagy sem az ebre. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

7. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti: 

  a) az állatok tartásáról szóló 2/2010. (II. 20.) önkormányzati rendelet,  
b) az állatok tartásáról szóló 2/2010. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításról szóló 
16/2011 (IV.14.) önkormányzati rendelet, és a 
c) az állatok tartásáról szóló 2/2010. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításról szóló 
24/2011. (X.13.)önkormányzati rendelet.  
 

Kisbér, 2012. október 16. 
 
 
 
 
 Dr. Udvardi Erzsébet Dr. Dörnyei Vendel 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kihirdetés napja:  
Kisbér, 2012. október 16. 
 
   
 

Dr. Dörnyei Vendel 
jegyző 
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Melléklet 

Az állatok, állattartó létesítmények elhelyezésekor betartandó védőtávolságok 

(1.) Saját szükségletre tartott állatok esetén az állattartó létesítmény, trágya- és trágyalé, hígtrágya 
tárolójánál: 

Lakóépülettől 10 méter 

(2.) Saját szükségletet meghaladó mértékű állattartás esetén az állattartó létesítmény, valamint a 
trágyatároló védőtávolsága:  

     Lakóépülettől    300 méter 

(3.) Az állattartó létesítmény, trágya, trágyalé, hígtrágya tárolójánál: 

Ásott kúttól 15 méter 
Fúrt kúttól 5 méter 
Csatlakozó vízvezetéktől 2 méter  
Vízvezetéki kerti csaptól 3 méter 
 
 

 


