
Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2004. (VI.24.) rendelete
az állattartás szabályairól

Litér  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (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, az állattartás helyi szabályaira vonatkozóan 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, s biztosítják, hogy az 
          állattartás mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse.

2. §. E rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területén folytatott állattartásra terjed
          ki.

2/A.1§.(1) Az állattartással kapcsolatos kérelmet írásban lehet benyújtani, a természetes 
                személy ügyfél, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet során az   
                azonnali intézkedést igénylő ügyben a kérelmet távbeszélő útján is előterjesztheti.
         (2)  Ha az eljárás során a hatóság és az ügyfél távbeszélőn veszi fel a kapcsolatot, az 
               ügyfél azonosíthatósága érdekében a hatóság az ügyféltől a természetes 
               személyazonosító adatait kérheti.

   (3) Ha a hatóság az ügyfelet azonosította, hivatalos feljegyzés készítése mellett  
         távbeszélő  útján is történhet:

a) hiánypótlási felhívás és hiánypótlás,
b) idézés,
c) a bizonyítékok ismertetésének határnapjáról szóló értesítés.

         (4) Ha az eljárás körülményei távbeszélő felhasználásával történő tolmácsolást tesznek   
               indokolttá, arról hangfelvételt kell készíteni.
         (5) Ha a kérelmet távbeszélő útján terjesztik elő, hivatalos feljegyzést kell készíteni, 
              amely tartalmazza az ügyfél nevét, lakcímét, a kérelem tartalmát és az előterjesztés 
               időpontját. 
         (6) Az ügyfélnek, illetve az eljárás egyéb résztvevőjének kérelmére a hatóság az eljárási 
               cselekményről papír alapú levélértesítést küld.

3. §. 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, görény, stb.
d) méh

(2) Kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszállat
(3) Veszélyes állatok:

mindazoknak a nem háziállatoknak az egyedei, amelyek biológiai tulajdonságaik,
(méret, testalkat, támadó természet, mérgező csípés, marás lehetősége miatt) az

1 Beiktatta a 21/2005.(X.28.) rend. Hatályba lép: 2005.nov.1-jén
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emberek életére, testi épségére veszélyt jelentenek: vadállatok, strucc, keselyű, 
teknős, egyéb egzotikus állatok.

(4) Egyéb állatok: Magyarországon nem honos állatok.

I. fejezet
Az állattartás általános szabályai

4. §. (1) A község közigazgatási területén állatot – a közegészségügyi, állategészségügyi,
                állatvédelmi (1998. évi XXVIII. tv.: Átv.), valamint építésügyi és környezetvédelmi
                szabályok betartása mellett is – csak e rendeletben foglalt szabályok szerint lehet 
                tartani.
          (2) Az állattartás céljára szolgáló épület létesítése építési engedély köteles. Az állattar-
                tás céljára szolgáló épületet az építésügyi szabályokban (253/1997. (XII.20.) Korm. 
                rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (továbbiakban:
                OTÉK) szereplő tűztávolságok, védőtávolságok betartásával lehet építeni,  és ki kell
                kérni az állat-egészségügyi szakhatóság véleményét is (41/1997. (V.28.) FM. rende-
                let az ÁEÜ szab.)
                Az építmények megvalósítása során alkalmazandó védőtávolságokat e rendelet 1. 
                számú melléklete tartalmazza.
          (3) Zárt technológiával történő korszerű állattartásnál – a szakhatóságok egyetértése 
                esetén – az előírt védőtávolságok legfeljebb 30 %-kal csökkenthetők.

(4) Haszonállatot tartani csak lakóépületen kívül, istállóban, ólban, ketrecben, zártan
szabad, a tartás során be kell tartani a 32/1999.(III.31.) FVM rendelet előírásait.

(5)2Állat tartása közös udvarban, kertben, illetve közös tulajdonú ingatlanon csak a
tulajdonos, vagy bérlőtársak hozzájárulásával történhet, többségi szavazattal.

(6) Méheket tartani a vonatkozó külön jogszabályok megtartásával – a lakótelepek,
telepszerűen épült és egyéb, többszintes (3 lakásnál több lakást magában foglaló)
épületek telkeinek kivételével – minden arra alkalmas helyen szabad. A kaptárak
a szomszédos ingatlanoktól, a közös használatú épületektől legalább 4 méterre, 
közutaktól legalább 10 méterre helyezhetők el.

(7) Litér közigazgatási területén veszélyes állat kizárólag a körjegyző engedélyével
tartható. Az engedély kiadása előtt ki kell kérni a hatósági állatorvos és a rendőr-
ség megbízottjának véleményét. (37/1997. (II.26.) Korm.rendelet)
Veszélyes állatot kizárólag zárt helyen és úgy kell tartani, hogy emberi életet,
testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen.

5. §. (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításá-
          ról, a létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről, a káros rovarok
          és rágcsálók rendszeres irtásáról.
    (2) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak takarmányozásáról és gondozásáról.
         Állatai védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi 
          rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybe-
          vételéről gondoskodni.
    (3) Az állattartó köteles az állatok etetéséhez használt kellemetlen szagú takarmányt     
          zárt, illetve lefedett állapotban tárolni.

(4) Az állattartás során keletkezett trágyát (trágyalevet) fedett és szivárgásmentes    
trágyatárolóban kell kezelni és tárolni. Trágyalevet, trágyát, elhullott állati tetemet 
tilos a kommunális hulladékok közé juttatni.

2 Módosította a 18/2004.(XI.1.) rend.1.§.
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    (5) Az állatot kínozni, bántalmazni, ingerelni, vagy zaklatni tilos.(Btk.)
    (6) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak elhelyezéséről

gondoskodni.
   (7) Tilos az állattartó által megunt, vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon

engedni, elhagyni.

6. §. (1) Az állattartó köteles az állatot úgy tartani, hogy az saját vagy bérelt területéről ne 
                tudjon kiszökni.
          (2) Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson.
               Bármilyen állat csak úgy tartható, hogy a közterületet, a lakóépületek közös haszná-
               latú helyiségét, a lakások erkélyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát ne szennyezze.
               Az esetleges szennyeződést a tulajdonos, illetőleg az állat felügyeletével megbízott
               személy köteles haladéktalanul eltávolítani.
           (3) Az állat tulajdonosa, akinek az állata másnak kárt okoz, az köteles az ebből eredő  
                kárt megtéríteni. (Ptk.)

7. §. Az állattartó kötelezettsége a körjegyző felé:
a) minden nagy állat tartását létszámtól függetlenül,
b) a méheket, 30 db fölött tyúkot, nyulat, prémes állatot 

          bejelenteni.
II. fejezet

Az állatok tartása és elhelyezése

8. §. (1)3 Ahol a rendelet az állattartást engedélyhez köti, továbbá vele kapcsolatban korlá-
      tozást ír elő, vagy az állattartás megszüntetéséről, illetőleg tiltásáról kell intézked-
      ni, ott a döntés a polgármester hatáskörébe tartozik, aki szükség esetén kikéri a 
      szakhatóság véleményét.

          (2)4Az állattartással kapcsolatos igazgatási teendőket és az állattartás ellenőrzését a
                körjegyző látja el.

9. §. (1) A körjegyző az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint
               szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére 
               kötelezheti.
          (2) Ha a körjegyző az ÁTV 6-8. §-aiban meghatározott rendelkezések megsértését 
               észleli, illetve ezek megsértése miatt hozzá bejelentés érkezik, köteles haladéktala-
               nul eljárni, illetve az illetékes hatóság intézkedését kezdeményezni.
          (3) A körjegyző az állatvédelmi és állattartási szabályok megsértése esetén meghatáro-
               zott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót
               az állatok védelme érdekében.

(4) A község lakóterületén, vegyes területén, azok egyedi telkein haszonállat tartható és 
a tartás céljára szolgáló melléképület és melléképítmény elhelyezhető (Szabályozási
terv, Építési Szabályzat)

          (5) A tartható nagyállatok száma:
    - ló, szamár, öszvér, szarvasmarha: maximum 4 db és ezek szaporulata maximum 

                  6 hónapig,
                 -sertés, juh, kecske: 10 db, ezek szaporulata maximum 2 hónapig.
          (6) A tartható kisállatok száma bejelentési kötelezettség nélkül: 30 db.

(7) Az állatok szálláshelyeit az állattartó köteles tisztán tartani.

3 Módosította a 18/2004. (XI.1.) rend.2.§.(1)
4 Beiktatta a 18/2004.(XI.1.) rend. 2.§.(2)
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(8)5Kérelemre családi házas ingatlanon engedélyezhető a 9. § (5) bekezdésben megje-
      lölt darabszámtól eltérő állattartás a közegészségügyi és állategészségügyi szabá-
      lyok betartásával, és a lakókörnyezet zavarása nélkül.
      Az engedély megadása előtt ki kell kérni a közegészségügyi és állategészségügyi
      hatóság szakhatósági hozzájárulását, valamint csatolni kell a szomszédok hozzájá-
      ruló nyilatkozatait.

III. fejezet
Az ebtartás szabályai

10. §. (1)6 A tulajdonos úgy köteles ebét tartani, hogy az más testi épségét, egészségét ne 
                veszélyeztesse, s anyagi kárt ne okozzon se személynek, se közösségnek. E rendel-
                kezések megsértése esetén a tartás feltételekhez köthető, illetve megtiltható.
          (2)7 Többlakásos lakóépületben lakásonként tartósan legfeljebb egy eb tartható. A tartás
                a lakóépület közös használatú helyiségeiben, vagy annak udvarán – ideértve a közös
                használatú udvarrészt is, csak a tulajdonostárs, vagy lakáshasználó (lakásonként egy
                szavazattal) hozzájárulásával történhet, többségi szavazattal.
          

(3) Tenyésztési célból tartott ebek ezen önkormányzati rendelettől eltérő számban is
                 tarthatók.
                 Eb tenyészet tartásához az Állategészségügyi Állomás (1995. évi XCI. tv. 34. §. a.
                 pont) hozzájárulása szükséges.

11. §. (1) Eb szabadon csak zárt udvaron tartható. A harapós, vagy támadó természetű ebet a
               kiszabadulását megakadályozó módon kell tartani. Az eb szabadon tartása, valamint
               harapós, vagy támadó természetű eb tartása esetén a kapura (bejáratra) figyelmeztető
               táblát köteles az eb gazdája elhelyezni.
          (2) Közterületen, illetve lakóház közös használati helyiségeiben, s annak udvarán az
               ebet biztonságos vezetésre alkalmas pórázon kell vezetni.        
          (3) A harapós, vagy támadó jellegű ebet – az eb 6 hónapos korától – szájkosárral kell
                 ellátni (2. sz. melléklet) a (2) bekezdésben meghatározott esetben.
          (4) 14 éven aluli gyermek olyan ebet nem vezethet, amelynél szájkosár alkalmazása

       kötelező.
(5) A veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásának és a tartás engedélyezésének

 szabályát a 35/1997. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza.
          (6) Embert megtámadó, megharapó eb tulajdonosa, valamint a megsérült ember – ha-

ladéktalanul köteles bejelentést tenni a körzeti állatorvosnak, illetve az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak. Az eb megfigyelésével, kivizsgá-
lásával kapcsolatban felmerült költségek a tulajdonost terhelik.

12. §. Az eb tartójának, tulajdonosának kötelezettsége:
a) 3 hónaposnál idősebb eb bejelentése,
b) az elhullott eb bejelentése,
c) az eb tulajdonosának megváltozása bejelentése a körjegyzőnek,
d) a három hónapos korú ebet 30 napon belül köteles beoltatni veszettség ellen, majd 6 

hónap múlva ezt megismételni és féregteleníteni, utána évenként egyszer beoltatni 
veszettség ellen és féregteleníteni saját költségére.

5 Beiktatta a 18/2004. (XI.1.) rend. 3.§.
6 Az (1) bekezdést hatályon kívül helyezte és a sorszámozást megváltoztatta a 18/2004.(XI.1.) rend.4.§.
7 Módosította a 18/2004.(XI.1.) rend. 4.§.
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13. §. (1) A község területén talált gazdátlan, kóbor, illetve közterületen szabadon engedett
               ebeket a gyepmester befogja, és a gyepmesteri telepre szállítja, ahol az ebet 14 
               napig őrzi és gondozza.
          (2) A befogott ebet tulajdonosa a tartási költségek megtérítése ellenében 14 napon belül
                kiválthatja, mely idő letelte után azt a gyepmester kiírtja.
          (3) A befogott eb ismertté váló tulajdonosa ellen, az eb elhagyásának szándéka miatt,
                szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

V.  fejezet
Szabálysértés

14. §.8Aki e rendelet 4. §; 5. §; 6. §; 7. §; 9. § (5)-(6)-(7); 10. § (1)-(2); 11. § (1)-(2)-(3)-(4), 
          (6); 12. § és 13. §-ában foglaltakat megszegi – amennyiben cselekménye vagy mulasz-
          tása nem bűncselekmény, és nem törvény, kormányrendelet által nevesített szabálysér-
          tés – „az állatok tartására vonatkozó helyi szabályok megszegése” szabálysértést követ 
          el és 30 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

VI. fejezet
Záró rendelkezések

15. §. Ez a rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba, kivéve az 5.§. (4). bekezdését, mely 
          2005. január 1-jén lép hatályba.
          Hatályba lépésével egyidejűleg érvényét veszti Litér Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2/1994. (II.24.) sz. rendelete az állattartásról.

Litér, 2004. június 22.

Szedlák Attila Harnos László
polgármester körjegyző

8 Módosította a 18/2004.(XI.1.) rend.5.§.
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1. sz. melléklet
a 13/2004. (VI.24.) rendelethez

Melléképület és melléképítmények védőtávolságai

V É D Ő T Á V O L S Á G   (m)

Melléképület,
melléképítmény

lakó vagy 
üdülőépülettől

ásott kúttól fúrt kúttól

fészer, szín,
jégverem, pince 6 -- --

húsfüstölő 15

góré, magtár 6 -- --

kisállat (baromfi, házinyúl,
galamb, stb) – legfeljebb 20 
állatig – ketrece, ólja, kifutója
és növényháza

10 10 5

nagyállat (juh, kecske, setés, ló,
öszvér, szamár, szarvasmarha)
- legfeljebb 4 állatig) –
istállója, ólja és kifutója;
komposztáló, siló, szeméttároló,
trágya- vagy trágyalétároló

15 15 10
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2. sz. melléklet
a 13/2004. (VI.24.) rendelethez

A rendelet 11. §. (3) bekezdésében előírtak szerint az alábbi ebfajtáknál szájkosár használata 
kötelező:

Staffordshire
Komondor
Doberman
Rotweiler
Argentin dog
Fila Brasileiro
Boxer
Bordeaux-i dog
Tosa – Inu
Mastino napoletáno
Németh juhász
Óriás schnauzer
Kuvasz
Nagytestű pásztor és juhászkutyák
Jugoszláv farkasölő
Kaukázusi juhász
Briand Bouvier
Belga juhász
és a felsorolt kutyák keverékei
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