
MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
9 / 2004. (IV.27.) rendelete

az állattartás helyi szabályairól

Mátraballa  Községi  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  (a  továbbiakban: 
Képviselőtestület)  az  állategészségügyről  szóló  1995.  évi  XCI.  törvény  és  végrehajtási 
rendeletei,  az  állatok  védelméről  és  kíméletéről  szóló  1998.  évi  XXVIII.  törvény  és 
végrehajtási  rendeletei,  valamint  a  veszélyes  és  veszélyesnek  minősített  eb tartásáról  és  a 
tartás  engedélyezésének  szabályairól  szóló  35/1997.  (II.26.)  Korm.  rendelet 
figyelembevételével,  az  Alkotmány  44/A.§  (2)  bekezdésében,  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések

1. §
A rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elősegítik az állattartók, valamint az 
állattartással  érintettek  érdekeinek  érvényesülését,  továbbá  biztosítsa,  hogy  az  állattartás 
mások  nyugalmát,  biztonságát  és  testi  épségét  az  állattartáshoz fűződő lakossági  érdekek, 
közegészségügyi, állategészségügyi és hatósági előírásainak összhangját.

2. §
A rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén folytatott állattartásra terjed ki.

3. §
A rendelet értelmezése során:
a)  Állattartás:  olyan  tevékenység,  amelynél  az  állat  tartása  állati  eredetű  termék 
előállítására  (pl.  hús,  tej,  tojás,  gyapjú),  munkavégzésre,  sportcélok  elérésére,  kedvtelésre 
irányul;  nem  minősül  állattartásnak  a  családi  szükségletek  kielégítése  vagy  feldolgozás 
céljából vásárolt vagy beszállított állatok legfeljebb egy hétig történő átmeneti tartása.
b)  Nagytestű állat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly.
c)  Kistestű állat: sertés, juh, kecske.
d)  Egyéb kis állat: baromfifélék, galamb, házinyúl.
e)  Prémes állat: nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény.
f) Haszonállat: a továbbiakban a b)-e) pont alattiak.
g) Kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszállat.
h) Egyéb állat: Magyarországon nem honos állatok.

II. FEJEZET
Az állatok tartásának közös szabályai

4. §
A  település  közigazgatási  területén  állatot  –  a  közegészségügyi,  állategészségügyi, 
állatvédelmi, valamint az építésügyi és környezetvédelmi szabályok betartása mellett is – csak 
jelen rendeletben foglalt szabályok szerint lehet tartani.



5. §
(1)  Az  állatok  csak  könnyen  tisztítható,  szilárd  burkolattal  ellátott  létesítményben 
helyezhetők el.  Ezeket szükség szerint, de legalább hetente ki kell takarítani.  Az állattartó 
köteles az építmény rendszeres fertőtlenítéséről, az ott található kártékony állatok irtásáról, a 
légytelenítésről folyamatosan gondoskodni.
(2) Az  állattartó  köteles  gondoskodni  állatainak  megfelelő  takarmányozásáról.  Állatai 
védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket 
megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni.
(3) A község közterületén haszonállatok elhelyezése, legeltetése, szabadon engedése tilos. A 
község útjain állatokat csak megfelelő felügyelettel szabad hajtani. Az állatok által elhullajtott 
szennyeződést, trágyát a tulajdonos köteles összetakarítani, és elszállításáról haladéktalanul 
gondoskodni.
(4)  Ha  az  állattartó  nem  kívánja  az  állatot  tovább  tartani,  köteles  annak  megfelelő 
elhelyezéséről gondoskodni.

6. §
Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozzon. Állat csak 
oly módon tartható,  hogy a közterületet,  a  lakóépületek  közös használatú  helyiségeit  és  a 
szomszédos ingatlanokat ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést a tulajdonos, illetőleg az 
állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani. 

III. FEJEZET
Az állatok tartása és elhelyezése

7. §
Az  állattartás  szabályozása  szempontjából  a  település  az  alábbi  állattartási  övezetekre 
tagolódik:                   a) belterületi 
övezet

                                  b) külterületi övezet

8. §
A  nevelési-,  oktatási-,  egészségügyi  létesítmény,  egyéb  közintézmény,  gyógyszertár, 
élelmiszerbolt,  vendéglátó  egység és temető  területén,  valamint  azok 50 méteres  körzetén 
belül – a baromfi, galamb, házinyúl (egyéb kis állat) kivételével – tilos haszonállatot tartani. 
A kedvtelésből tartott  állatok közül  2 eb és/vagy 2 macska,  valamint ezek szaporulatai  3 
hónapos korig tarthatók.

9. §
(1) Belterületi övezetben a 800 m2-t meg nem haladó területű ingatlanokon tartható:

a/ saját ellátásra nevelt maximum 3 kisállat;
b/ egyéb kisállatból maximum 50, továbbá
c/ 2 eb, 2 macska és ezek szaporulatai 3 hónapos korukig.

(2) Belterületi  övezetben  a  800  m2-t  meghaladó  területű  ingatlanokon  a  vonatkozó 
jogszabályok  és  e  rendelet  előírásainak  betartásával  –  prémes  állat  kivételével  – 
valamennyi haszonállat tartható. A tartható állatszám maximum 2 nagy állat, 3 kis állat, 
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egyéb kisállatból 100, továbbá 4 eb, 2 macska valamint ezek szaporulatai  maximum 3 
hónapos korukig, illetőleg az anyától való elválasztásukig.

10. §
(1) 1Külterületen – a korábbi zártkertes övezet kivételével – a belterületi határvonaltól mért 

180  méteres  védőtávolság  betartása  mellett,  a  tartási  módtól  függetlenül,  valamennyi 
haszonállat tartható. A védőtávolság a belterületi határvonaltól számítandó.

(2) A  külterületi  un.  zártkertes  övezetben  a  rendelet  9.§-ában  meghatározott  előírások 
érvényesek.

(3) Külterületen  folyó  állattartás  esetén  a  legeltetés  csak  saját  tulajdonú  vagy  bérelt 
mezőgazdasági művelési ágú földrészleteken történhet. 

(4) Az állatok legeltetése csak nappali időszakban (napkeltétől napnyugtáig) folyamatos őrzés 
mellett,  vagy  a  speciálisan  nagy  állatok  őrzésére  (ló  vagy  szarvasmarha)  kifejlesztett 
villanypásztor alkalmazásával végezhető. Az időszakos felügyeletet ebben az esetben is 
minden nap biztosítani kell. 

11. §
(1) Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell kiképezni.
(2) A keletkező bűzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellőzéssel a magasba 

kell terelni.

12. §
(1) Trágyát és trágyalevet szivárgásmentes gyűjtőben kell tárolni úgy, hogy onnan a trágyalé 

ki ne folyhasson, a szomszéd és a saját telket, közterületet, a talajt ne szennyezze. 
(2) A trágyatelepet  vízhatlan  alapzattal  és oldalfallal  szükséges ellátni,  vagy a trágyatelep 

körül lefedett peremtöltést és árkot kell kialakítani. 
(3) A  trágyalé  elvezetése  kizárólag  zárt  csatornarendszeren  történhet.  A  trágya  és 

trágyalégyűjtőt szükség szerint, de évente legalább kétszer üríteni kell. 
(4) A trágya, trágyalé kezelését és tárolását, az elszállítás gyakoriságát úgy kell megoldani, 

hogy  ne  okozzon  bűzszennyezést.  Az  ammóniaképződés  csökkentésére  szagtalanító 
anyagokat kell használni.

(5) Külterületen  a  trágya  tárolása  lakóépülettől  legalább  30 méter  távolságra  történhet.  A 
trágyát földdel, szalmával, fóliával lefedve kell tárolni.

(6) A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos.

IV. FEJEZET
Az ebek tartásának szabályai

13. §
(1) Az eb tulajdonosa, vagy tartója köteles a polgármesteri hivatalban a jegyzőnél 30 napon 
belül bejelenteni:
a) a 3 hónaposnál idősebb ebet,
b) ha az eb elhullott, elveszett, vagy új tulajdonoshoz került,
c) az oltási igazolás felmutatásával az oltás megtörténtét, ha az eb nem a tulajdonos állandó 
lakhelyén részesül veszettség elleni védőoltásban.
(2) Az eb oltásával kapcsolatos feladatok:

1 Megállapította: 10/2009. (XI.30.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2009. november 30.-tól.
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a)  Az eb tartó 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.
b)  Az  ebtulajdonos,  vagy  az  eb  felügyeletével  megbízott  személy  köteles 
gondoskodni  arról,  hogy  a  kutya  közterületre  ne  szennyezzen.  Az  okozott  szennyezés 
eltávolításáról az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni.
c)  A  megkötött,  vagy  tartósan  elzárt  eb  napi  sétáltatásáról  a  tulajdonos  köteles 
gondoskodni.
d)  Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
e)  Harapós,  vagy  támadó  természetű  kutyát  a  nap  minden  szakában  csak 
kiszabadulását, illetve elszabadulását biztonságosan megakadályozó módon szabad tartani a 
telek, ház bejáratán harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát szembetűnően kell 
elhelyezni.
(3)  Nem szabad  beengedni,  bevinni,  illetve  megtűrni  a  vakvezető  kutya  valamint  az 
intézmény őrzését szolgáló eb kivételével:
a)  vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségben, élelmiszert árusító helyiségben;
b)  oktatási, egészségügyi, művelődési intézmények területén;
c)  az ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületében.
(4) Az eb tulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az eb:
a)  a ház (telek) szomszédságában lévő lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne 
okozzon,
b)  testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen, 
c)   tartási helyét ne hagyhassa el.
(5) A veszettség elleni oltás megszervezéséről a polgármesteri hivatal gondoskodik. 
(6) Aki veszett vagy veszettségre gyanús kóbor ebet észlel, köteles azt elsősorban a hatósági 

állatorvosnak vagy a település jegyzőjének bejelenteni.

Gazdátlan és kóbor ebeknél követendő eljárások

14. §
(1) A település belterületén felügyelet nélkül kóborló ebek befogásáról Mátraballa Község 
Önkormányzata gondoskodik a hatósági állatorvos megbízásával.
(2) A befogott állatokat 14 napig felügyelet mellett kell tartani.
(3)  Amennyiben a befogott eb gazdája a felügyeleti idő alatt jelentkezik, úgy napi 500 Ft-
os költség megtérítése esetén részére a kutyát vissza kell adni.
(4) Amennyiben  a  kutya  gazdája  nem  jelentkezik  a  felügyeleti  idő  alatt,  úgy  azt 
értékesíteni lehet vagy – az állatok védelmére vonatkozó szabályok figyelembe vételével ki 
kell irtani.

Egyéb kedvtelésből tartott állatok tartási szabályai

15. §
(1)  Az egyéb kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy emberi életet, testi épséget és 
egészséget ne veszélyeztessen, kárt ne okozhasson.
(2)  Az  egyéb  kedvtelésből  tartott  veszélyes  állatot  csak  zárt  helyen  lehet  tartani  az  (1) 
bekezdésben leírtak szerint.
(3)  A veszélyes állatot tartó köteles azt bejelenteni az illetékes hatósági állatorvosnak, illetve 
a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének.

Állatvédelmi, közegészségügyi szabályok
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16. §
(1)  Tilos az állatok kínzása, tartós nyugtalanítása, bántalmazása, elhagyása, viadaltartása.
(2)  Valamennyi állattartó az állatok tartásánál köteles az állategészségügyi és közegészség-
ügyi szabályokat betartani.
(3)  Környezetét zavaró állattartás esetén az állattartás korlátozható, illetve megszüntethető.
(4)  Baromfi tartása csak szabadtéri kifutóval engedélyezett. Zárt téri intenzív tartás tilos.
(5)  Fertőzésveszély csökkentése, elhárítása érdekében állati hullát, valamint olyan anyagot, 
amely a környezet levegőjét szennyezi, élősdiek számára tápot nyújt, sem magán területen, 
sem közterületen elhelyezni,  elhagyni  nem szabad, az elhullást  jelenteni köteles a hatósági 
állatorvosnak.
(6)  Kisállat, eb, macska hullája a tulajdonos kertjében is elásható oly módon, hogy az állati 
hulla fertőtlenítőszerrel (mésztejjel) történő leöntése után legalább 80 cm vastag földréteggel 
befedést nyerjen és annak távolsága ásott kúttól legalább15 m–re legyen és a gödör alja és a 
talajvízszint között legalább 1 m vastag vízzáró anyag legyen. Egyéb elhullott állatot a helyi 
hullaemésztő  verembe  (dögkútba)  kell  elszállítani.  Az  elszállítást  a  tulajdonos  köteles 
elvégezni az állategészségügyi és közegészségügyi előírások szerint.

Vegyes rendelkezések

18. §
(1) Szabálysértést  követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e 

rendelet 5., 8., 9., 10., 11. és 13. §-ok rendelkezéseit megszegi és cselekménye súlyosabb 
megítélés alá nem esik, illetve más szabálysértésnek nem minősül. A szabálysértési eljárás 
lefolytatására a település jegyzője jogosult.

(2) Azzal  szemben,  aki  az  ebek  oltására,  az  állatbetegségek  bejelentésére,  megelőzésére 
vonatkozó  kötelezettségeit  elmulasztja,  az  egyes  szabálysértésekről  szóló  218/1999. 
(XII.28.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.

Záró rendelkezések

19. §

(1) E rendelet 2004. május 1-től lép hatályba, egyben Mátraballa község Önkormányzatának 
az ebtartás szabályairól szóló 5/2001. (III.29.) rendelete hatályát veszti
(2) Aki a rendeletben szabályozott állattartást a rendelet hatálybalépésekor folytat, a rendelet 
hatálybalépésétől  számított  egy  éven  belül  köteles  a  rendeletnek  megfelelő  állattartás 
feltételeit megteremteni.
(3)  A  rendelet  kihirdetéséről  az  SZMSZ  szerinti,  helyben  szokásos  módon  a  jegyző 
gondoskodik.

Mátraballa, 2004. április 27. 

Forgó János sk.  
Dr. Csóti Dorottya sk.

               polgármester   
kör jegyző
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KIVONAT HITELES.
Mátraballa, 2010. szeptember 07.

           
                                                                               Dr. Jakab Dorottya

                                                                                 
       körjegyző

6


	I. FEJEZET
	Az állatok tartásának közös szabályai
	III. FEJEZET
	Az állatok tartása és elhelyezése
	IV. FEJEZET
	Az ebek tartásának szabályai
	Gazdátlan és kóbor ebeknél követendő eljárások

	Egyéb kedvtelésből tartott állatok tartási szabályai
	Vegyes rendelkezések


