
 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2011. (___) önkormányzati rendelete 

 

az állattartásról 

 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 

Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, 

valamint a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLII: törvény 31. (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

E rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik az állattartók, valamint az 

állattartással érintett lakosok érdekeinek érvényesülését, s egyúttal biztosítják, hogy az 

állattartás mások – a szomszédos ingatlan használóinak, közterületen tartózkodó polgároknak 

– nyugalmát, biztonságát, és testi épségét, épített és természetes környezetet ne 

veszélyeztesse.  

 

2. § 
 

(1) A rendelet hatálya Litér község közigazgatási területén kiterjed: 

a) a haszonállatok, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartására, 

b) minden olyan természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaságra, valamint szervezetre aki, illetőleg amely a 

haszonállat és a kedvtelésből tartott állat tulajdonosa, illetve,  

c) aki a haszonállatot, vagy az állatállományt gondozza, felügyeli, 

d) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol nem nagyüzemi állattartás 

folyik. 

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a veszélyes állatok, a vadon élő állatok, a veszélyes és 

veszélyesnek minősített ebek tartására, nagyüzemi állattenyésztő és állattartó telepre, valamint 

a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos célból tartott állataira, továbbá az 

egészségügyi okból rászorulók által tartott vakvezető- és jelzőkutyákra. 

 

(3) Litér község közigazgatási területén állatot tartani csak a közegészségügyi, 

állategészségügyi, állatvédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi és egyéb vonatkozó 

jogszabályok betartásával, és az építési előírásoknak megfelelően, ezen rendeletben 

megfogalmazott módon lehet.  

 

(4) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következményeként 

mások jogai, illetve jogos érdekei sérelmet ne szenvedjenek. 

 

3. § 

 

E rendelet alkalmazásában:  
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1. Állat: a haszonállat, és a kedvtelésből tartott állat.  

 

2. Állattartás: az állat jogszabályon, vagy polgári jogi jogcímen alapuló tulajdonjogának 

gyakorlása, felelős őrzése, vagy jogszabályban meghatározott megfigyelése során 

történő birtoklása, az állat folyamatos gondozása és felügyelete mellett.  

 

3. Állattartó: az állat tulajdonosa, birtokosa, vagy aki az állatot, állatállományt gondozza, 

felügyeli, ideértve az állat tulajdonosának személyétől eltérő, az állatot ideiglenesen 

gondozó, felügyelő személyt is, függetlenül a felügyelet jogcímétől. 
 

4. Felügyelet: a haszonállatok tartására vonatkozó jogszabályokban foglalt magatartási 

szabályok tanúsítása, valamint a kedvtelésből tartott állatok korlátlan mozgását 

meggátló, az állat és ember biztonságát, egészségének és testi épségének védelmet 

szolgáló, valamint az állat támadását, vagy az állat támadásával való fenyegetést 

fizikailag biztonságosan megakadályozó cselekvés és eszköz (nyakörv, póráz, szájkosár) 

együttes alkalmazása. 

 

5. Haszonállat: mezőgazdasági célra - élelmiszer, gyapjú, bőr vagy szőrme előállítására - 

tenyésztett vagy tartott állat. Ezen belül 

a) Nagy haszonállat: a ló, a szamár, az öszvér, a szarvasmarha - ideértve a magyar 

szürke szarvasmarhát is -, a bivaly.  

b) Kis haszonállat: a sertés, a juh, a kecske.  

c) Prémes haszonállat: a házinyúl, valamint kifejezetten a prémjéért, szőréért 

tenyésztett, vagy tartott állat.  

d) Baromfi: a háziasított szárnyas állatok, a védett madarak kivételével.  

e) Galamb: , húsgalamb, röpgalamb, postagalamb.  

f) Méh. 

 

6. Kedvtelésből tartott állat: minden olyan állat, amely nem minősül haszonállatnak, 

védett, vagy veszélyes állatnak, melyet az ember saját háztartásában, saját kedvére, nem 

haszonszerzés céljából tart. Kedvtelésből tartott állatok jelen rendelet alapján 

a) eb; 

b) macska; 

c) egyéb, lakásban tartható, kisméretű, veszélytelen állat (díszhal, énekes-, és 

díszmadár, tengeri malac, aranyhörcsög, fehér egér); 

d) igazolt származású, belföldön nem honos, egzotikus állat. 

 

7. Kedvtelésből tartott állat futtatása, edzése: Az 1. mellékletben meghatározott 

közterületeken az állat felügyelet nélkül történő szabadon engedése.  

 

8. Állattartási övezet: Litér község mindenkor hatályos Szabályozási Terve, Helyi Építési 

Szabályzata által meghatározott övezet. 

 

9. Többlakásos ingatlan: társasházzá nem alakított sorház, ikerház, osztatlan közös 

tulajdonban álló, közös használatú udvarra nyíló, műszakilag megosztott, legalább két 

önálló lakással rendelkező lakóépület. 

 

10. Veszélyes állat: az 1. függelékben felsorolt fajok egyedei. 
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11. Vakvezető és jelző ebek: vakvezető ebnek az az eb minősül, amelyet erre a célra 

speciálisan kiképeztek és a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének illetékes 

szervezete igazolvánnyal látott el, jelző ebnek az az eb minősül, amelyet 

halláskárosodásban szenvedő személy tart. 

12. Írásbeli hozzájárulás: magánszemély által tett teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt nyilatkozat. 

 

II. Fejezet 

 

1. A haszonállattartás szabályai 

 

4. § 

 

(1) Az övezeti besorolás szerinti Lke kertvárosias lakóterületekbe (Lke-1-Lke-4) sorolt 

ingatlanokon maximum 3 db kis haszonállat, ezek szaporulata pedig maximum 2 hónapig 

tartható. [Jelenleg maximum 4 db nagy haszonállat (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha) és ezek 

szaporulata maximum 6 hónapig, 10 db kishaszonállat (sertés, juh, kecske) és ezek 

szaporulata 2 hónapig, baromfi 30 db tartható.)] 

 

(2) Az övezeti besorolás szerinti Lke kertvárosias lakóterületekbe (Lke-1-Lke-4) sorolt 

ingatlanokon, együttesen maximum 30 db baromfi és 10 db prémes állat tartható az állattartó 

által meghatározott arányban. [Jelenleg maximum 4 db nagy haszonállat (ló, szamár, öszvér, 

szarvasmarha) és ezek szaporulata maximum 6 hónapig, 10 db kishaszonállat (sertés, juh, 

kecske) és ezek szaporulata 2 hónapig, baromfi 30 db tartható.)] 

 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt állattartás további feltétele, hogy az állattartás céljára 

szolgáló telek legkisebb szélessége legalább 16 m, legkisebb hosszúsága legalább 40 m 

legyen, a telek legnagyobb beépítettsége pedig maximum 30 %-os lehet. 

 

5. § 

 

(1) Az övezeti besorolás szerinti Lf falusias lakóterületekbe (Lf-1-Lf-4) sorolt ingatlanokon 

fajtától függetlenül együttesen maximum 4 db nagy haszonállat, ezek szaporulata pedig 

maximum 6 hónapig tartható. [Jelenleg maximum 4 db nagy haszonállat (ló, szamár, öszvér, 

szarvasmarha) és ezek szaporulata maximum 6 hónapig, 10 db kishaszonállat (sertés, juh, 

kecske) és ezek szaporulata 2 hónapig, baromfi 30 db tartható.)] 

 

(2) Az övezeti besorolás szerinti Lf falusias lakóterületekbe (Lf-1-Lf-4) sorolt ingatlanokon, 

együttesen maximum 5 db kis haszonállat, ezek szaporulata pedig maximum 2 hónapig 

tartható. [Jelenleg maximum 4 db nagy haszonállat (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha) és ezek 

szaporulata maximum 6 hónapig, 10 db kishaszonállat (sertés, juh, kecske) és ezek 

szaporulata 2 hónapig, baromfi 30 db tartható.)] 

 

(3) Az övezeti besorolás szerinti Lf falusias lakóterületekbe (Lf-01-Lf-4) sorolt 

ingatlanokon, együttesen maximum 40 db baromfi és prémes állat tartható az állattartó által 

meghatározott arányban. [Jelenleg maximum 4 db nagy haszonállat (ló, szamár, öszvér, 

szarvasmarha) és ezek szaporulata maximum 6 hónapig, 10 db kishaszonállat (sertés, juh, 

kecske) és ezek szaporulata 2 hónapig, baromfi 30 db tartható.)] 
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(4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt állattartás további feltétele, hogy az állattartás céljára 

szolgáló telek legkisebb szélessége legalább 16 m, legkisebb hosszúsága legalább 40 m 

legyen, a telek legnagyobb beépítettsége pedig maximum 30 %-os lehet. 

 

(5) Az övezeti besorolás szerinti mezőgazdasági területeken (Má, Má-gy) sorolt 

ingatlanokon állattartás a külön jogszabályokban foglalt feltételek szerint folytatható. 

 

(6) Haszonállatot tartani a vízbázisok védőterületén a külön jogszabályokban foglalt 

feltételekkel lehet tartani. A védőterülettel nem védett forrásoktól, víznyelőktől, valamint 

közcélú vízvezetéki ivóvízellátásra szolgáló víznyerőhelyektől mért 150 méteren belül 

haszonállat, 50 méteren belül kedvtelésből tartott állat – a méheket kivéve – nem tartható. 

Természetes vízfolyások partélétől mért 50 méteren belül haszonállatot tartani és legeltetni, 

valamint 5 méteren belül kedvtelésből tartott állatot tartani tilos. 

 

6. § 

 

(1) A község közterületein haszonállat nem tartható, közterületen nem legeltethető, a 

közterületekre haszonállatot – szállítás kivételével – kiengedni, jártatni, vagy az állatot 

biztonságos felügyelet nélkül hagyni tilos. 

 

(2) Tilos haszonállatot tartani egészségügyi intézmények, gyermekintézmények, oktatási 

intézmények területén és a felsoroltak telekhatártól légvonalban mért 50 méteres 

védőkörzetében. 

 

(3) A község közterületein galamb etetése tilos. 

 

(4) Többszintes épületek magántulajdonú ingatlanainak erkélyein galambot tartani és etetni 

tilos. 

 

(5) A (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó ingatlanokon galambot csak akkor lehet tartani, 

ha az megfelel a 4. § (3) bekezdésben és a 5. § (4) bekezdésben foglaltaknak, továbbá a 

galambtartás céljára szolgáló galambdúc, vagy ketrec elhelyezése pedig a 2. melléklet szerinti 

védőtávolságra vonatkozó előírásoknak. 

 

7. § 

 

(1) A 4.§-ban és a 5. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő állattartás az állattartó 

létesítmények építésére, fenntartására vonatkozó, jogszabályokban – ideértve Litér község 

Szabályozási Terve, Helyi Építési Szabályzata előírásait is – foglaltak maradéktalan 

betartásával létesített építményben, az egyéb építésügyi, valamint a közegészségügyi, 

állategészségügyi, s a környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak betartásával folytatható. 

 

(2) A 4. §-ban és a 5. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő állattartás céljára szolgáló 

építményeknek a lakóépülettől, ásott, vagy fúrt kúttól, vízvezetéktől számított kötelező 

védőtávolságait a 2. melléklet tartalmazza. 

 

(3) A védőtávolságot a védett építmény, vagy közmű és az állattartásra szolgáló építmény 

egymáshoz legközelebb eső pontjai között légvonalban kell mérni. 
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(4) Az állatok tartására szolgáló építményeket könnyen tisztítható, hézagmentes, szilárd 

burkolatú aljzattal kell ellátni. 

 

(5) Az állattartó létesítményeket szükség szerint, de legalább naponként ki kell takarítani. 

 

8. § 

 

(1) A 4. §-ban és a 5. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő állattartás során keletkezett 

trágya kizárólag hézagmentesen fedett és zárt, szivárgásmentes trágya-, és trágyalégyűjtőben 

helyezhető el. 

 

(2) A trágya-, és trágyalégyűjtőbe a csapadékvíz befolyását, valamint abból a trágyalé 

kifolyását meg kell akadályozni. 

 

(3) Az almos trágya tárolására szolgáló trágyagyűjtőnek rendelkeznie kell a csurgalékvíz és 

a híg trágyalé befogadására alkalmas, megfelelő tárolókapacitású, zárt, vízzáró aljzatú, a 

talajszint alatt elhelyezett trágyalé aknával. 

 

2. A kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó szabályok 

 

9. § 

 

(1) Litér község közigazgatási területén kertvárosias és falusias lakóterületi övezetekben  

a) családiházas ingatlanon, lakásonként három eb és ezek szaporulata 4 hónapos korig, 

valamint két macska, és ezek szaporulata három hónapos korig, 

b) többlakásos lakóépületben egy eb és szaporulata 4 hónapos korig, továbbá kettő macska 

és 3 hónapos korig azok szaporulata, valamint  

c) egyéb, a 3. § 6.pontjának c) alpontja szerinti kisméretű állat tartható. 

 

(2) Amennyiben az állattartó a kedvtelésből tartott állatot nem kívánja, vagy nem tudja 

tovább tartani, úgy köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni, bármely állatvédő 

szervezetnek átadni. 

 

(3) Társasházak, valamint többlakásos ingatlanok közös tulajdonban levő helyiségeiben, 

lépcsőházaiban, folyosóin és közös használatban levő udvarokon, valamint erkélyen és 

loggián – amennyiben a társasház szervezeti és működési szabályzata, vagy házirendje, a 

többlakásos ingatlanok esetében pedig az ingatlanok tulajdonosainak megállapodása másként 

nem rendelkezik –a kedvtelésből tartott állatot felügyelet nélkül szabadon engedni tilos. 

 

(4)  Többlakásos épület lakásaiban – kivéve az egészségügyi okból rászorulók vezető és 

jelző kutyái.– a kutya tartásával közös lépcsőházban lévő közös fal- és födém-szomszédok 

lakáshasználóinak írásbeli hozzájárulásával lehet kutyát tartani. 

 

10. § 

 

(1) Bekerítetlen ingatlanon kedvtelésből tartott állatot, szabadon tartani tilos. 

 

(2) Az állattartó köteles arról gondoskodni, hogy a bekerített ingatlanon tartott eb 

közterületre, vagy más ingatlanra felügyelet nélkül ne juthasson. 
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11. § 

 

(1) Kedvtelésből tartott állatot – vakvezető eb és jelző kutya kivételével – tilos bevinni, 

vagy beengedni: 

 

a) üzletekbe, ideértve az élelmiszer-elárusító üzletet is, 

 

b) vendéglátóhelyek élelmiszerraktáraiba, előkészítő helyiségeibe, konyháiba, valamint 

az ügyfélforgalom számára nyitott, vendégfogadásra szolgáló helyiségekbe, utóbbi 

esetben kivéve, ha a kedvtelésből tartott állat megfelelő, biztonságos elhelyezésének 

feltételei a közegészségügyi, járványügyi, s állatvédelmi szabályok betartásával 

biztosítottak, 

 

c) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény, vagy intézmény területére, 

 

d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény területére, 

 

e) sportpálya területére, 

 

f) temetőbe, 

 

g) tiltott táblákkal jelzett zöldterületek, sétányok, parkok területére, 

 

h) játszótérre. 

 

(2) Kizárólag élelmiszer szállítására szolgáló járművön kedvtelésből tartott állatot szállítani 

tilos. 

 

(3) Tömegközlekedési szolgáltatást végző járművön a szolgáltató hatályos előírásainak 

figyelembevételével szállítható kedvtelésből tartott állat. 

 

(4) Kedvtelésből tartott ebet belterületi közterületen a kedvtelésből tartott állatok tartásáról 

és forgalmazásáról szóló jogszabályban foglaltak szerint kell vezetni. Amennyiben az állat a 

fajtája, mérete, súlya, vagy támadó természete miatt más állatot, vagy embert a harapásával 

veszélyeztethet, szájkosár használata is kötelező. 

 

(5) Kedvtelésből tartott állatot belterületi közterületen, szabadon engedni csak az 1. 

mellékletben meghatározott, a futtatatásra, edzésére kijelölt helyen szabad. 

 

12. § 

 

(1) Az állattartó, vagy a kedvtelésből tartott állatot felügyelő személy a belterületi 

közterületen, vagy társasházak, valamint többlakásos ingatlanok közös tulajdonban lévő 

helyiségeiben, lépcsőházaiban, folyosóin, közös használatban lévő udvarokon a kedvtelésből 

tartott állat által okozott szennyeződést köteles azonnal eltávolítani. 

 

(2) Az állattartó, vagy a kedvtelésből tartott állatot felügyelő személy a belterületi 

közterületen történő felügyelete során köteles a kedvtelésből tartott állat által okozott 

szennyeződést eltávolításához szükséges eszközöket (nylonzacskó, kis-lapát, kis-seprő) 
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magánál tartani és azt – felszólításra – a rendőrnek, vagy a helyszíni bírság kiszabására 

feljogosított köztisztviselőnek bemutatni, kivéve, ha a kedvtelésből tartott állat szállítására 

szolgáló eszköz alkalmas a kedvtelésből tartott állat által okozott szennyeződés belterületi 

közterületre jutásának megakadályozására. 

 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettség nem vonatkozik az 1. mellékletben 

meghatározott, a kedvtelésből tartott állatok futtatására, edzésére, állat-illemhelyek céljára 

kijelölt belterületi közterületekre. 

 

(4) Az állattartó, vagy a kedvtelésből tartott állatot felügyelő személy a kedvtelésből tartott 

állat veszettség elleni oltását tanúsító igazolást, vagy annak fénymásolatát köteles a belterületi 

közterületen történő felügyelete során magánál tartani és azt – felszólításra – a rendőrnek, a 

közterület felügyelőnek, vagy helyszíni bírság kiszabására feljogosított köztisztviselőnek 

bemutatni. 

 

3. Eb- és macskatenyészet létesítésének szabályai 

 

13. § 

 

(1) Az eb és macskatartás, amennyiben az állatok száma meghaladja az e rendelet 9. § (1) 

bekezdés a) és b) meghatározott darabszámot, tenyészetnek minősül. 

 

(2) Az Lke kertvárosias és Lf falusias lakóövezetekben eb- és macskatenyészet létesítése 

engedélyköteles. 

 

(3) Többlakásos épületben eb- és macskatenyészet létesítésére engedély nem adható. 

 

(4) A tartható ebek számának meghatározásakor figyelembe kell venni az ingatlan 

területének nagyságát, az állatok tartására szolgáló helyiségek és a szomszédos ingatlanok 

határa közötti védőtávolságot. 

 

(5) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a tenyésztés céljára használt ingatlan 

használati jogcímét igazoló okiratot a telekhatáros szomszédok (tulajdonosok, bérlők, 

lakáshasználók) hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a Nemzetközi Kinológiai Szövetség (FCI) 

által elismert ebtenyészet vonatkozásában a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete, vagy 

szerződött partnerei indokolt véleményét, más közösséghez tartozás esetén annak az 

egyesületnek a véleményét, ahol a tenyésztő tag. 

 

4. A Gyepmesteri eljárás szabályai 

 

14. § 

 

(1) Litér Község Önkormányzatának képviselő-testülete a község területén talált gazdátlan, 

kóbor, illetve közterületen, szabadon engedett ebek befogásáról, gyepmesteri telepre 

szállításáról, gyepmester útján gondoskodik, ahol az ebet 15 napig őrzi és gondozza. 

 

(2) A befogott ebet tulajdonosa a tartási költségek megtérítése ellenében 15 napon belül 

kiválthatja.  
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(3) Amennyiben az (1) bekezdésben jelzett 15 napos határidőn belül a befogott eb 

tulajdonosa nem válik ismertté, úgy az állat tulajdonjogára, végleges elhelyezésére, esetleges 

kiirtására vonatkozóan „Az állatok védelméről és kiméletéről” szóló1998. évi XXVIII. 

törvény 45. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 48/A. § (3) és (4) bekezdéseiben foglalt 

rendelkezések az irányadók. 

 

III. Fejezet 

 

A rendelet egyes előírásainak megsértése esetén alkalmazható 

jogkövetkezmények, szabálysértési rendelkezések 

 

1. Jogkövetkezmények 

 

15. § 

 

(1) Az övezeti besorolás szerinti lakóterületekbe tartozó ingatlanokon tartott haszonállatok 

tartása a 4 § (1)-(2) bekezdéseiben, a 5. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott mértékűre 

korlátozható, a 5. § (6) bekezdésében, valamint az 6. §-ban foglalt haszonállat tartási tilalom 

megsértése esetén pedig a haszonállatok tartásának megszüntetése rendelhető el. 

 

(2) A 7. § (1) bekezdésében foglalt állattartási létesítmények építésére, fenntartására és 8. §-

ban foglalt trágya-, és trágyalégyűjtőre vonatkozó szabályok megsértése esetén a 

haszonállattartó meghatározott építési munka elvégzésére kötelezhető, amennyiben pedig a 

kötelezett a jogerős határozatban foglaltakat nem hajtja végre, a haszonállatok tartásának 

megszüntetése rendelhető el. 

 

(3) A rendelet 7 § (2) bekezdésében meghatározott védőtávolságok be nem tartása esetén 

kötelezi, a haszonállattartót állattartót a védőtávolságok betartására kell kötelezni. 

Amennyiben a haszonállattartó a jogerős határozat ellenére a védőtávolságok betartásáról nem 

gondoskodik, az állattartás megszüntetését kell elrendelni. 

 

2. Szabálysértési tényállások 

 

16. § 

 

(1) Aki az 6. § (1) bekezdésében foglalt szabályokat megszegi – közterületen haszonállatot 

tart, haszonállatot legeltet, a közterületre haszonállatot – szállítás kivételével – kienged, jártat, 

vagy az állatot biztonságos felügyelet nélkül hagyja – szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól 

20.000,-Ft-ig terjedő összegű helyszíni bírsággal sújtható. 

 

(2) Ha az (1) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövető nem 

veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként 

irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövető 3.000,-Ft-tól 30.000,-

Ft-ig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható. 

 

(3) Aki az 6.§ (2) bekezdése szerinti szabályokat megszegi – egészségügyi intézmények, 

gyermekintézmények, oktatási intézmények területén és a felsoroltak telekhatártól 

légvonalban mért 50 méteres védőkörzetében haszonállatot tart – szabálysértést követ el és 

3.000,-Ft-tól 20.000,-Ft-ig terjedő összegű helyszíni bírsággal sújtható. 
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(4) Ha az (3) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövető nem 

veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként 

irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövető 3.000,-Ft-tól 30.000,-

Ft-ig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható. 

 

(5) Aki az 6. § (3)-(4) bekezdése szerinti szabályokat megszegi – belterületi közterületen, 

többszintes épületek (társasházak, többlakásos ingatlanok) magántulajdonú ingatlanainak 

erkélyein galambot tart, vagy etet – szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól 20.000,-Ft-ig 

terjedő összegű helyszíni bírsággal sújtható. 

 

(6) Ha az (5) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövető nem 

veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként 

irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövető 3.000,-Ft-tól 30.000,-

Ft-ig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható. 

 

17. § 

 

(1) Aki a 9 § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott számú állatnál többet tart, 

szabálysértést követ el és 3.000,- Ft-tól 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 

(2) Aki a 9. § (3) bekezdése szerinti szabályokat megszegi – társasház, vagy többlakásos 

ingatlan közös tulajdonban levő helyiségeiben, lépcsőházaiban, folyosóin, vagy közös 

használatban levő udvarokon, valamint erkélyen és loggián – amennyiben a társasház 

szervezeti és működési szabályzata, vagy házirendje, a többlakásos ingatlanok esetében pedig 

az ingatlanok tulajdonosainak megállapodása másként nem rendelkezik –kedvtelésből tartott 

állatot tart, vagy kedvtelésből tartott állat kategóriájába tartozó állatot felügyelet nélkül 

szabadon enged – szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól 20.000,-Ft-ig terjedő összegű 

helyszíni bírsággal sújtható. 

 

(3) Ha az (1) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövető nem 

veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként 

irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövető 3.000,-Ft-tól 30.000,-

Ft-ig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható. 

 

18. § 

 

(1) Aki a 10. § (1) szerinti bekerítetlen ingatlanon kedvtelésből tartott állatot szabadon tart, 

szabálysértést követ el, 3.000,-Ft-tól 30.000,-Ft-ig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható. 

 

(2) Az a 10. § (2) bekezdése szerinti állattartó, akinek a bekerített ingatlanon tartott kutyája 

közterületre, vagy más ingatlanra felügyelet nélkül kijutott, szabálysértést követ el, 3.000,-Ft-

tól 30.000,-Ft-ig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható. 

 

(3) Aki kedvtelésből tartott állatot a 11. § (1) bekezdés a)-g) pontjaiban felsorolt területekre 

– az a) pont szerinti élelmiszer-elárusító üzlet kivételével – ingatlanokba, intézményekbe, 

vagy épületekbe bevisz, vagy beenged, szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól 20.000,-Ft-ig 

terjedő összegű helyszíni bírsággal sújtható. 
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(4) Ha az (3) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövető nem 

veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként 

irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövető 3.000,-Ft-tól 30.000,-

Ft-ig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható. 

 

19 § 

 

(1) Aki a 11. § (2) bekezdése szerinti szabályokat megszegi – kizárólag élelmiszer 

szállítására szolgáló járművön kedvtelésből tartott állatot szállít, szabálysértést követ el, 

3.000,-Ft-tól 20.000,-Ft-ig terjedő összegű helyszíni bírsággal sújtható. 

 

(2) Ha az (1) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövető nem 

veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként 

irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövető 3.000,-Ft-tól 30.000,-

Ft-ig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható. 

 

(3) Aki a 11. § (3) bekezdése szerinti tömegközlekedési szolgáltatást végző járművön a 

szolgáltató hatályos előírásainak megszegésével kedvtelésből tartott állatot szállít –, 

szabálysértést követ el, s – a szolgáltató hatályos előírásaiban foglalt pótdíjon felül – 3.000,-

Ft-tól 20.000,-Ft-ig terjedő összegű helyszíni bírsággal sújtható. 

 

(4) Ha a (3) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövető nem 

veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként 

irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövető 3.000,-Ft-tól 30.000,-

Ft-ig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható. 

 

(5) Aki a 11. § (4) bekezdése szerinti szabályokat megszegi – kedvtelésből tartott állatot 

belterületi közterületen az állat fajtájának, vagy méretének nem megfelelő felügyelet mellett 

vezet – szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól 20.000,-Ft-ig terjedő összegű helyszíni 

bírsággal sújtható. 

 

(6) Ha az (1) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövető nem 

veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként 

irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövető 3.000,-Ft-tól 30.000,-

Ft-ig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható. 

 

20. § 

 

(1) Aki a kedvtelésből tartott állatot – a 11. § (6) bekezdésében és a 2. mellékletben 

meghatározott, a kedvtelésből tartott állatok futtatására, edzésére kijelölt helyen kívül –

szabadon engedi, szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól 20.000,-Ft-ig terjedő összegű 

helyszíni bírsággal sújtható. 

 

(2) Ha az (1) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövető nem 

veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként 

irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövető 3.000,-Ft-tól 30.000,-

Ft-ig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható. 
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21. § 

 

(1) Az az állattartó, vagy a kedvtelésből tartott állatot felügyelő személy, aki a 12. § (1) 

bekezdése szerinti szabályokat megszegi, – kedvtelésből tartott állat által a közterületen, vagy 

a társasházak, valamint többlakásos ingatlanok közös tulajdonban levő helyiségeiben, 

lépcsőházaiban, folyosóin és közös használatban levő udvarokon okozott szennyeződést nem 

távolítja el, szabálysértést követ el, 3.000,-Ft-tól 20.000,-Ft-ig terjedő összegű helyszíni 

bírsággal sújtható. 

 

(2) Ha az (2) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövető nem 

veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként 

irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövető 3.000,-Ft-tól 30.000,-

Ft-ig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható. 

 

(3) Az 12. § (2) bekezdése szerinti állattartó, vagy a kedvtelésből tartott állatot felügyelő 

személy, aki a kedvtelésből tartott állat közterületen történő felügyelete során – a 12. (3) 

bekezdésében foglaltak kivételével – a kedvtelésből tartott állat által okozott szennyeződés 

eltávolításához szükséges eszközöket nem tartja magánál, vagy azokat a rendőrnek, a 

közterület felügyelőnek, vagy a helyszíni bírság kiszabására feljogosított köztisztviselőnek – 

felszólítására – nem mutatja be, szabálysértést követ el, 3.000,-Ft-tól 20.000,-Ft-ig terjedő 

összegű helyszíni bírsággal sújtható. 

 

(4) Ha a (3) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövető nem 

veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként 

irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövető 3.000,-Ft-tól 30.000,-

Ft-ig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható. 

 

(5) Az a 12. § (4) bekezdése szerinti állattartó, vagy a kedvtelésből tartott állatot felügyelő 

személy, aki a kedvtelésből tartott állat veszettség elleni oltását tanúsító igazolást, vagy annak 

fénymásolatát a kedvtelésből tartott állat közterületen történő felügyelete során nem tartja 

magánál, vagy azt a rendőrnek, a közterület felügyelőnek, vagy a helyszíni bírság kiszabására 

feljogosított köztisztviselőnek – felszólítására – nem mutatja be, szabálysértést követ el, 

3.000,-Ft-tól 20.000,-Ft-ig terjedő összegű helyszíni bírsággal sújtható. 

 

(6) Ha a (3) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövető nem 

veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként 

irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövető 3.000,-Ft-tól 30.000,-

Ft-ig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható. 

 

22. § 

 

(1) Aki a 14. § (1) bekezdése szerinti szabályokat megszegi, az elkóborolt kedvtelésből 

tartott állat gyepmester által történő befogását, vagy elszállítást bármely módon megkísérli 

megakadályozni, szabálysértést követ el, s 3.000,-Ft-tól 20.000,-Ft-ig terjedő összegű 

helyszíni bírsággal sújtható. 

 

(2) Ha az (1) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövető nem 

veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként 

irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövető 3.000,-Ft-tól 30.000,-

Ft-ig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható. 
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23. § 

 

(1) Helyszíni bírság kiszabására Litér – Királyszentistván Községek Körjegyzőségének 

helyszíni bírság kiszabására feljogosított köztisztviselője és a rendőr jogosult. 

 

(2) Az első fokú szabálysértési eljárás lefolytatására Litér- Királyszentistván Községek 

Körjegyzője jogosult.  

 

IV. Fejezet 

 

Hatásköri rendelkezések 

 

24. § 

 

(1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott állattartással kapcsolatos 

önkormányzati hatósági ügyekben a hatáskörét a polgármesterre ruházza. 

 

(2) A polgármester dönt: 

a) az övezeti besorolás szerinti haszonállattartás korlátozásáról; [4. § (1)-(2), 5. § (1)-(3),14. § (1)] 

b) a haszonállattartó meghatározott építési munka végzésére kötelezéséről, haszonállattartás 

megszüntetéséről; [7. § (1), 8. §, 14. § (2)] 

c) haszonállattartást szolgáló létesítmények védőtávolságainak be nem tartása esetén a 

haszonállattartó kötelezéséről; [7. § (2)]  

d) az állattartás korlátozásáról; [14. § (3)] 

e) eb- és macskatenyészet engedélyezéséről; [13. §] 

 

(3) A polgármester eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásait kell alkalmazni. 

 

(4) A polgármester jelen rendeletben meghatározott feladat- és hatásköreit a Litér – 

Királyszentistván Községek Körjegyzősége útján látja el. 

 

(5) Az e rendeletben meghatározott állattartással kapcsolatos önkormányzati hatósági 

ügyekben másodfokon a Képviselő-testület jár el. 

 

V. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

25. § 

 

(1) Ez a rendelet 2011. ……-én lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző az SZMSZ-ben 

szabályozott módon gondoskodik.  

 

(2) A rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell 

alkalmazni. A rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben az állattartás 

szabályairól szóló 13/2004. (VI. 24.) rendelet rendelkezései az irányadók. 
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26. § 
 

(1) Ha az állattartó e rendeletben meghatározottnál több haszonállatot tart, köteles e rendelet 

hatálybalépésétől számított 2 éven belül az állatok számát a jelen rendeletben meghatározott 

számúra csökkenteni. Amennyiben az állattartó az e rendeletben meghatározottnál több 

kedvtelésből tartott állatot tart, az állattartást az állat elhullásáig folytathatja.  

 

(2) Amennyiben a meglévő állattartás a jelen rendeletben meghatározott övezetekben 

folytatható, azonban az állattartásra szolgáló építmény nem felel meg a jogszabályi 

előírásoknak, az állattartó köteles az építmény szabályossá tételéről jelen rendelet 

hatálybalépését követő fél éven belül gondoskodni. 

 

27. § 

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai és parlamenti irányelv 9. 

és 16. cikkének való megfelelést szolgálja. 

 

28. § 

 

Hatályát veszti Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás 

szabályairól szóló 13/2004. (VI. 24.) rendelete, valamint az ezt módosító 18/2004.(XI. 1.) és 

21/2005. (X. 28.) rendelet. 

 

Litér, 2011. 06. ___.  

 

 

 

Szedlák Attila      Bencze Éva  
polgármester      körjegyző 
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1. melléklet Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2011. (____) önkormányzati rendeletéhez 
 

Kedvtelésből tartott állatok futtatására, edzésére kijelölt területek 
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2. melléklet Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2011. 

____ önkormányzati rendeletéhez. 

 

Az állattartás céljára szolgáló építményeknek, a lakóépülettől, ásott, vagy 

fúrt kúttól, vízvezetéktől számított kötelező védőtávolságai  
 

Lf falusias lakóterületek 

Állattartás céljára szolgáló 

építmények védőtávolságai 

A B C 

Lakóépülettől 

(méter) 

Ásott, fúrt kúttól 

(méter) 

Vízvezetéktől 

(méter) 

1.) A 3.§ 5. pont a) alpont 

hatálya 

alá tartozó nagy haszonállat 

 

10  

 

15  

 

5  

2.) A 3.§ 5. pont b) alpont 

hatálya 

alá tartozó kis haszonállat 

 

10  

 

15  

 

5  

3.) A 3.§ 5. pont c)-d) alpont 

hatálya 

alá tartozó baromfi/prémes állat 

 

 

5  

 

 

15  

 

 

5  

 

 

 

Lke kertvárosias lakóterületek 

Állattartás céljára szolgáló 

építmények védőtávolságai 

 

A B C 

Lakóépülettől 

(méter) 

Ásott, fúrt kúttól 

(méter) 

Vízvezetéktől 

(méter) 

1.) A 3.§ 5. pont b) alpont 

hatálya 

alá tartozó kis haszonállatok 

köréből: 

– sertés 

 

 

 

15  

 

 

 

15  

 

 

 

 

5  

2.) A 3.§ 5. pont b) alpont 

hatálya 

alá tartozó kis haszonállatok 

köréből 

– juh, kecske 

 

 

 

 

10  

 

 

 

15  

 

 

 

5  

3.) A 3.§ 5. pont c)-d) alpont 

hatálya alá tartozó 

baromfi/prémes állat 

 

 

10  

 

 

15  

 

 

5  

 

 

 

Lf Falusias és Lke kertvárosias lakóterületek 

Állattartás céljára szolgáló 

trágya-, és trágyalé tároló 

védőtávolsága 

A B C 

Lakóépülettől 

(méter) 

Ásott, fúrt kúttól 

(méter) 

Vízvezetéktől 

(méter) 

20  20  5  
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1. függelék Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2011. 

____ önkormányzati rendeletéhez. 

1. számú melléklet a 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelethez 

A veszélyes állatok köre: 

MAMMALIA - EMLŐSÖK 

Diprotodontia - Kevés fogú erszényesek 
Macropidae 
Kengurufélék 
Vörös óriáskenguru (Macropus rufus)  
Keleti szürke óriáskenguru (Macropus giganteus)  
Nyugati szürke óriáskenguru (Macropus fuliginosus) 
Primates - Főemlősök 
Cebidae 
Csuklyásmajomfélék Valamennyi faj (Cebidae spp.) 
Cercopithecidae  
Cerkóffélék Valamennyi faj (Cercopithecidae spp.) 
Hylobatidae  
Gibbonfélék Valamennyi faj (Hylobatidae spp.) 
Hominidae 
Emberfélék Gorilla (Gorilla gorilla) 
Orángután (Pongo pygmaeus) 
Csimpánz (Pan troglodytes) 
Törpecsimpánz (Pan paniscus) 
Carnivora - Ragadozók 
Canidae 
Kutyafélék 
Farkas (Canis lupus) 
Pit bull terrier, valamint annak valamennyi egyede és keveréke, melyet 
veszélyes ebnek minősítettek 
Ursidae 
Medvefélék Valamennyi faj (Ursidae spp.) 
Mustelidae  
Menyétfélék 
Rozsomák (Gulo gulo) 
Hyaenidae 
Hiénafélék 
Valamennyi faj (Hyaenidae spp.) 
Felidae 
Macskafélék 
Oroszlán (Panthera leo) 
Tigris (Panthera tigris) 
Jaguár (Panthera onca) 
Leopárd (Panthera pardus) 
Hópárduc (Uncia uncia)  
Ködfoltos párduc (Neofelis nebulosus) 
Gepárd (Acionyx jubatus) 
Hiúz (Lynx lynx) 
Karakál (Caracal caracal) 
Probosciea - Ormányosok 
Elaphantidae  
Elefántfélék 
Afrikai elefánt (Loxodonta africana) 
Ázsiai elefánt (Elephas maximus) 
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Perissodactyla - Páratlanujjú patások 
Rhinocerotidae 
Orrszarvúfélék 
Valamennyi faj (Rhinocerotidae spp.) 
Equidae 
Lófélék 
Valamennyi faj (Equidae spp.), kivéve a háziasítottakat 
Artiodactyla - Párosujjú patások 
Hippopotamidae 
Vízilófélék 
Nílusi víziló (Hippopotamus amphibius) 
Bovidae 
Marhafélék 
Vízibivaly (Bubalus bubalis)  
Mindoro-bivaly (Bubalus mindorensis)  
Anoák összes faja (Anos spp.) 
Kafferbivaly (Syncerus caffer) 
Banteng (Bos javanicus) 
Gaur (Bos gaurus) 
Kouprey (Bos sauvelii) 
Vad jak (Bos mutus) 
Amerikai bölény (Bison bison)  
Európai bölény (Bison bonasus) 

AVES - MADARAK  
Struthioniformes - Stuccalkatúak 
Struthionidae  
Struccfélék 
Strucc (Struthio camelus) 
Casuaridae  
Kazuárfélék 
Valamennyi faj (Casuaridae spp.) 
Dromaiidae 
Emufélék 
Emu (Dromaius novaehollandiae) 
Falconiformes - Sólyomalkatúak 
Cathartidae  
Újvilági keselyűk 
Valamennyi faj (Cathartidae spp.) 
Accipitridae  
Vágómadárfélék 
Hárpia (Harpia harpyia) 
Majomevő sas (Pithecophaga jefferyi)  
Rétisasok (Haliaetus spp.) 
Valódi sasok (Aquila spp.) 
Strigiformes - Bagolyalkatúak 
Strigidae  
Bagolyfélék 
Uhuk összes faja (Bubo spp.)  
Hóbagoly (Nyctea scandiaca)  
Szakállas bagoly (Strix nebularia) 
Urali bagoly (Strix uralensis) 

REPTILIA - HÜLLŐK  
Testudinata - Teknősök 
Chelidridae  
Aligátorteknős-félék 
Aligátorteknős (Chelydra serpentina)  
Keselyűteknős (Macroclemys temmincki) 
Crocodylia - Krokodilok 
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Valamennyi faj (Crocodylia spp.) 
Squamata - Pikkelyes hüllők 
Helodermatidae  
Mérgesgyík-félék 
Valamennyi faj (Helodermatidae spp.) 
Varanidae  
Varánuszfélék 
Komodói varánusz (Varanus komodoensis)  
Bengálvaránusz (Varanus bengalensis)  
Óriásvaránusz (Varanus giganteus)  
Nílusi varánusz (Varanus niloticus)  
Pápua-varánusz (Varanus salvadorii)  
Szalagos varánusz (Varanus salvator) 
Boidae  
Óriáskígyók  
Boa (Boa constrictor) 
Anakonda (Eunectes murinus)  
Tigrispiton (Python molurus)  
Kockáspiton (Python reticulatus)  
Sziklapiton (Python sebae)  
Ametiszt kígyó (Liasis amethistinus) 
Colubridae  
Siklófélék  
Atractaspis spp. (valamennyi faj)  
Balanophis spp. (valamennyi faj)  
Dispholidus spp. (valamennyi faj)  
Rabdophis spp. (valamennyi faj)  
Thelotornis spp. nemek összes faja(i) 
Elapidae 
Mérgessikló-félék  
Valamennyi faj (Elapidae spp.) 
Hydrophiidae  
Tengerikígyó-félék 
Valamennyi faj (Hydrophiidae spp.) 
Laticaudidae  
Laposfarkú tengerikígyó-félék  
Valamennyi faj (Laticaudidae spp.) 
Viperidae  
Viperafélék  
Valamennyi faj (Viperidae spp.) 
Crotaliidae  
Csörgőkígyófélék  
Valamennyi faj (Crotaliidae spp.) 

CHELICERATA - CSÁPRÁGÓSOK  
Arachnida - Pókok 
Theridiidae  
Gömbhasú pókok 
Latrodectus nem összes faja  
(Latrodectus spp.) 
Ctenidae 
Fésűspók-félék 
Valamennyi faj  
(Ctenidae spp.) 
Scorpiones - Skorpiók 
Valamennyi faj  
(Scorpiones spp.) 
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MYRIAPODA - SOKLÁBÚAK 
Chilopoda - Százlábúak 
Scolopendridae  
Valódi szkolopendra-félék 
Valamennyi faj  
(Scolopendridae spp.) 

 


