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Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében
eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998 évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 6. § (6) bekezdésében foglalt
rendelkezésre, az állattartás helyi szabályairól 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. §
(1)
E rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglaltak kivételével az önkormányzat
közigazgatási területén folytatott állattartásra terjed ki.
(2)
A rendelet hatálya nem terjed ki a fegyveres erők, rendőrség,
nemzetbiztonsági szolgálatok, büntetés-végrehajtási, vám- és pénzügyőri szervek,
határőrség, cirkusz, állat-kiállítások, versenyek, közintézetek, vágóhidak,
állatkereskedések, engedélyezett állattenyésztő- és állattartó telepek területén
folytatott állattartásra.
(3)
A rendelet hatálya nem terjed ki a vakvezető- és jelző ebekre.
3. §
E rendelet alkalmazásában:
a)
állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt
gondozza, felügyeli; aki vele rendelkezni jogosult;
b)
állattartás: minden olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű
termék előállítására (pl. hús, tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére
irányul. Nem minősül állattartásnak a családi szükségletek kielégítése vagy
feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított állatok legfeljebb egy hétig történő,
átmeneti tartása;
c)
kedvtelésből tartott állat: a 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a./
pontja szerint.

d)
veszélyes állatok: mindazon állatfajok egyedei, amelyek genetikai, biológiai
tulajdonságaik (méret, testalkat, támadó természet, mérges csípés, marás, harapás
lehetősége) révén az emberek életére, testi épségére veszélyt jelenthetnek;
e)
vakvezető eb: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek, és amelyet
a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége erre jogosult szervezete ilyen
igazolvánnyal ellátott,
f)
jelző eb: az az eb, amely szakvéleménnyel alátámasztott módon a
halláskárosodásban szenvedő személy tájékozódását biztosítja.

II. fejezet
Az állattartás általános szabályai
4. §
(1)
A település közigazgatási területén állatot – a közegészségügyi,
állategészségügyi, állatvédelmi valamint építésügyi és környezetvédelmi
jogszabályok betartása mellett is – csak az e rendeletben foglalt szabályok szerint
lehet tartani.
(2)
Az állattartás céljára szolgáló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó
védőtávolságokat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3)
Zárt technológiával történő korszerű állattartásnál az építésügyi hatósági
engedélyezési eljárás során – a szakhatóságok egyetértése esetén- az előírt
védőtávolságok legfeljebb 30 %-kal csökkenthetők.
5. §
(1)
Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek
biztosításáról, a létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről, a káros
rovarok, az élősködők és rágcsálók rendszeres irtásáról.
(2)
Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő
elhelyezéséről gondoskodni.
(3)
Az állatot szabadon engedni, elhagyni tilos!
6. §
(1)
Az állattartónak biztosítania kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne
okozzon.
(2)
Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet, a lakóépületek
határoló szerkezeteit, közös használatú helyiségét, a lakások erkélyét, teraszát ne
szennyezze.
A tulajdonos, illetőleg az állat felügyeletével megbízott személy köteles
haladéktalanul eltávolítani az állatok által okozott esetleges szennyeződést.
(3)
A tulajdonos köteles gondoskodni a közegészségügyi és állategészségügyi
rendelkezések betartásáról is. E rendelkezések megsértése állatvédelmi eljárás

lefolytatását vonja maga után.
7. §
(1)
A nem kedvtelésből tartott állat tartásra szolgáló helyet el kell keríteni.
(2)
Az állattartás céljára lekerített udvar (kifutó) nem csatlakozhat közvetlenül a
szomszédos ingatlanhoz. A kerítéstől számítva legalább egy méteres sávot szabadon
kell hagyni, amit sövénnyel kell beültetni. A lekerített rész tisztántartásáról is
folyamatosan gondoskodni kell.
(3)
Az istállót, ólat, ketrecet naponta egyszer, de szükséghez képest többször is ki
kell takarítani, és szükség szerint, de évente legalább két alkalommal fertőtlenítő
meszelést kell végezni.
(4)
Az alkalmazott tartási rendszernek biztosítani kell az állatok
megfigyelhetőségének lehetőségét, valamint az etető- és itató berendezésekhez való
akadálytalan hozzáférését.
(5)
A beteg vagy sérült állat szükség szerinti elkülönítése, gyógykezelése céljára
helyet kell biztosítani.
8. §
(1)
Az állattartásra céljára szolgáló építménynek a szomszédos ingatlan felé eső
oldala csak résmentes kialakítású lehet.
(2)
Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell
kiképezni.
(3)
A keletkező bűzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellőzéssel
a magasba kell terelni.
9. §
(1)
A trágya-és trágyalétárolót résmentes határoló szerkezetekkel, vízzáró módon
kell kiképezni. Az ólakban és a trágyatárolókban az ammónia-képződés
csökkentésére szagtalanító anyagokat kell használni.
(2)
A híg trágyát zárt csöveken kell az aknába elvezetni. A szilárd trágyát
szalmával keverve kell tárolni.
(3)
A trágya tárolása lakóépülettől, ideiglenes tartózkodásra használt gazdasági
épülettől legalább 10 méter távolságra történhet. A trágyát földdel, szalmával,
fóliával lefedve kell tárolni.
(4)
A trágya-és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint kell gondoskodni. A
tárolóból a trágyalé kifolyását illetőleg a csapadékvíz oda való befolyását meg kell
akadályozni. A trágya elhelyezése csak mezőgazdasági művelésű földterületen
történhet. A kiszállítást hetente kell elvégezni. Amennyiben belterületre történik a
szállítás, akkor a trágyát 24 órán belül a talajba kell forgatni.
(5)
A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos.

10. §
(1)
Az állat tulajdonosa az állati hullát köteles a mindenkor hatályos
Állategészségügyi Szabályzatban megfogalmazottaknak megfelelően kezelni.
(2)
A közterületen talált róka tetem elszállításáról az önkormányzat az
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
III. fejezet
A kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó külön szabályok
11. §
(1) A község egész területén a kedvtelésből tartott állatok száma kizárólag
szaporulat esetében és legfeljebb a szaporulat számával, a szaporulat 3 hónapos
koráig haladhatja meg a jelen rendeletben meghatározott számot.
(2) A község területén kertes családi házaknál legfeljebb 2 db eb tartható, oly
módon, hogy az állattartónak gondoskodni kell arról, hogy az ebek szükségtelen
ugatással ne zavarják a szomszédos ingatlanok lakóinak nyugalmát.
(3) Az állattartó halála esetén az állatok elhelyezéséről (további gondozásáról) a
mindenkori örökös köteles gondoskodni.
(4) A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az
állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni.
(5) Tilos tartani (madarak, halak, hüllők, kétéltűek esetében)
- gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú akváriumban,
- gerinces állat kifejlett egyedét 30 liternél kisebb űrtartalmú térben
Az ebtartás kiegészítő szabályai
12. §
(1) Az állattartó köteles ebét az állatvédelmi, állat- és közegészségügyi, a szabálysértési,
a veszélyes ebekre vonatkozó, továbbá a Ptk. szomszédjogra vonatkozó és az
állattartó felelősségét szabályozó jogszabályok keretei között úgy tartani, hogy az eb
a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és
egészséget ne veszélyeztessen.
(2) Az állattartó köteles évente egyszer a 3 hónapnál idősebb ebet veszettség ellen – a
felhíváson megjelölt helyben és időben – a hatósági állatorvossal beoltatni. Az erről
kapott eb oltási igazolványt a legközelebbi eb oltásig megőrizni.
(3) Tilos bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani. Bekerített ingatlanon eb
szabadon csak úgy tartható, hogy onnan az eb sem a szomszédos ingatlanra, sem a
közterületre ne juthasson át, oda kinyúlni ne tudjon.
(4) Az állattartó köteles gondoskodni, hogy az eb közterületre felügyelet nélkül ne
juthasson ki. Közterületen ebet csak pórázon szabad vezetni. Játszóterek területére
ebet bevinni pórázon vezetve is tilos.
(5) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb közterületet ne szennyezze. Az
eb által okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles

(6)
(7)

(8)
(9)

gondoskodni.
A megkötött, vagy tartósan elzárt eb napi sétáltatásáról az állattartó köteles
gondoskodni.
Harapós, vagy támadó természetű ebet a nap minden szakában csak kiszabadulását,
illetve elszabadulását biztonságosan megakadályozó módon szabad tartani, és a
telek, ház (lakás) bejáratán harapós ebre utaló figyelmeztető táblát szembetűnő
módon kell elhelyezni.
Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebeket közterületen szájkosárral kell ellátni.
Az eb által okozott sérülésekért az állattartó tartozik felelősséggel.
Közterületén az ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan
személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
13. §
(1) Tilos tartani tartósan:
- kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél
kisebb területen,
- kikötve kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 mnél rövidebb eszközzel.
(2) Nem szabad bevinni –a vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő, rendőrségi és
jelzőkutyák kivételével–az ebet :
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszert árusító
helyiségbe;
b) oktatási, egészségügyi, művelődési intézmények területére;
c) az ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe;
d)a piac területére;
e) játszótérre.
(3) Az eb tulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az eb
a) tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, de egyúttal a környező
lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne
zavarja;
b) ne veszélyeztethesse más állatok - kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt
élő egyedek, - illetve az ember biztonságát;
c) közterületen sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Gazdátlan és kóbor ebeknél követendő eljárások
14. §

(1) A település belterületén felügyelet nélkül kóborló (gazdátlan) ebet a gyepmester
befogja és elszállítja a gyepmesteri telepre, ahol az állatot 14 napig őrzi.
(2) Az így befogott ebet az állattartó a fenti időponton belül, az oltási igazolás
bemutatásával, a tartási költségek megtérítése mellett kiválthatja. A gyepmester
köteles a chip, vagy tetoválási szám alapján megkísérelni az eb tulajdonosát
megkeresni. A fajtatisztának tűnő, tetoválási számmal vagy chippel ellátott eb

esetén a gyepmester köteles bejelentést tenni a Magyar Ebtenyésztők Országos
Egyesületénél is. A 14 napon túl ki nem váltott gazdátlan eb értékesíthető vagy
elaltatható.
Eljárási szabályok
15. §
(1) E rendelet alkalmazása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai az irányadóak.
(2) Az állatok tartására vonatkozó rendelkezések megszegése esetén, továbbá
közérdekből az állattartást a rendeletben szabályozottakhoz képest is korlátozni
lehet. A rendelkezések súlyos, vagy ismételt megszegése esetén az állattartás jogát
meg lehet vonni.
(3) Az állattartást korlátozni, illetve megtiltani az állatvédelemre, valamint az
állattartásra vonatkozó szabályok megsértése miatt az állatok védelmével, valamint
az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló
245/1998. (XII.31) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a jegyző hatáskörébe
tartozik.
(4) Az állattartásból eredő szomszédjogi viták esetén a jegyző a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.)
meghatározott birtokvédelmi eljárás keretében jár el.
(5) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998 évi XXVIII. törvény értelében a
jegyző állatvédelmi bírság kiszabására jogosult. A bírság mértékét az állatvédelmi
bírságról szóló 244/1998. (XII.31) Korm. rendelet szabályozza.
16. §
E rendeletszabályainak megsértése esetén a jegyző az állattartót megfelelő tartásra
kötelezi, illetve az állattartást korlátozza vagy megtiltja.
Záró rendelkezések
17. §
(1) E rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) Bag Nagyközség Önkormányzata a 11/2004. (IX.30.) sz. a helyi állattartás
szabályairól szóló rendeletét hatályon kívül helyezi
(4) Az állattartó az állattartást – ha azt e rendelet szerinti tiltott helyen vagy meg
nem engedett módon, illetve mértékben folytatja – köteles e rendelet hatályba
lépésétől számított 6 hónapon belül azt megszüntetni vagy az előírt módonilletve előírt mértékben folytatni.
(5) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.

évi II. törvény, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II.26.) Korm. rendelet, az Állat- egészségügyi Szabályzat kiadásáról
szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet, a méhészetről szóló 15/1969. (XI.6.) MÉM
rendelet, és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
és végrehajtási rendeleteinek vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Bag, 2018. november 29.

Jamrik László
polgármester

Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

