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Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete 

az állattartás helyi szabályairól 

  

  

Gönyű Község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 

bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31.§ (2) 

bekezdésében foglalt szabályozás alapján – figyelemmel az országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 36. § (5) bekezdésében és 

a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 20.§ (7) 

bekezdésének b) pontjában foglaltakra – az állattartás helyi szabályozására vonatkozóan az 

alábbi rendeletet alkotja: 

  

  

Általános rendelkezések 

  

1. § 

  

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben megállapított kivétellel - Gönyű község 

közigazgatási területén folytatott állattartásra terjed ki. 

  

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki egészségügyi és állategészségügyi intézmény, kísérleti és 

kutatóintézet, cirkusz, állatkert, vadaspark, gyepmesteri telep, állatforgalmazási és feldolgozó 

telep, vágóhíd, állatkereskedő, a fegyveres erők, rendészeti szervek által folytatott 

állattartásra, valamint kiállítások, rendezvények alkalmával bemutatásra kerülő állatokra és 

külön jogszabályban meghatározott – veszélyes és veszélyesnek minősített – állatok tartására. 

  

2. § 

  

(1) Állattartás szabályozása szempontjából a község területe az alábbi állattartási övezetekre 

oszlik: 

a) belterületi övezet, 

b) külterületi övezet.  

  

  

Értelmező rendelkezések 

  

3. § 

  

(1) A rendelet alkalmazásában: 

  

1. állattartó: az állat tulajdonosa, tartója, az állat felügyeletét ellátó személy, 

2. állatviadal: az állat fizikai, pszichikai állapotának olyan megterhelése, küzdelemre 

késztetése egy másik állattal vagy emberrel, amely sérülést, vagy halált okoz, 

3. közvetlen szomszéd családi házas övezetben: két oldalszomszéd, a hátsó szomszéd és a 

hátsó szomszéd mellett lévő bal és jobb szomszédos ingatlan tulajdonosa, 

4. mezőgazdasági haszonállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske, 

baromfi (kacsa, liba, tyúk, pulyka, galamb, gyöngytyúk), a gazdasági célból tartott prémes 

haszonállat (pézsma, nutria, nyérc, ezüst és kékróka, nyúl), a gazdasági haszon céljával tartott 
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futómadár (strucc, emu), ill. vadak (fácán, fürj) egyéb tenyésztett gazdasági állat (csiga, 

selyemhernyó), méhcsalád, 

5.  nagyhaszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér és hasonló fajok, 

6.  közepes haszonállat: sertés, juh, kecske és hasonló fajok, 

7.  kishaszonállat: baromfifélék, galamb (díszgalamb, húsgalamb), házinyúl és hasonló fajok, 

8.  prémes haszonállat: nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény és hasonló fajok, 

9. kedvtelésből tartott állat: eb, macska, postagalamb, 

10. egyéb állat: Magyarországon nem honos állat, vagy hazánkban honos vadon élő állat, 

11. veszélyes állat: a külön jogszabályban meghatározottak szerint, 

12. védett és fokozottan védett állat: a külön jogszabályban meghatározottak szerint, 

13. kóborállat: a háziasított állatok gazdátlan egyedei; 

14. állattartás: az állatok olyan feltételek közötti tartása, amelyben azok egészsége, illetve jó 

közérzete az ember figyelmétől gondoskodásától függ, továbbá olyan tevékenység amelynél 

az állat tartása állati eredetű termék előállítására, munkavégzésre, sportcélok elérésére, 

kedvtelésre irányul. 

15. nem minősül állattartásnak: a közvetlen fogyasztásra vásárolt legfeljebb 3 baromfi, egy 

sertés, melyet legfeljebb két napig a lakásban, vagy a hozzá tartozó melléképületben tartanak, 

16. vakvezető eb: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek, és a Vakok és 

Gyengénlátók Országos Szövetsége igazolvánnyal látott el, 

17. őrző-védő eb: az, amelyet magán- vagy társas vállalkozásban folytatott őrző-védő 

szolgálat során alkalmaznak, ill. amelynek ilyen funkcióját az alkalmazó intézmény vezetője 

igazolja, 

18. veszélyes és veszélyesnek minősített eb: a külön jogszabályban meghatározottak szerint,  

19. eb sétáltatás: közterületen - ha a rendelet eltérően nem rendelkezik - minden ebfajtának 

pórázon és a 20 cm marmagasságot meghaladó ebek szájkosárral történő vezetése, 

20. eb futtatás: az állatnak póráz nélküli szabadon engedése. 

  

  

Az állattartás közös szabályai 

  

4. § 

  

(1) Állat az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi 

jogszabályok betartásával, és a lakosság nyugalmának zavarása nélkül tartható. 

  

(2) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások 

jogai ne szenvedjenek sérelmet. Az állattartó köteles az állattartás során a hatályos 

jogszabályok rendelkezéseit folyamatosan betartani. 

  

(3) Belterületi övezetben külön engedély nélkül - ingatlanonként - az alábbi mennyiségű állat 

tartható: 

a) kishaszonállat, legfeljebb 40 darab (és azok szaporulata legfeljebb 3 hónapos korig, illetve 

az anyától való elválasztásukig), 

b) prémes haszonállat legfeljebb 15 db (és azok szaporulata legfeljebb 3 hónapos korig, illetve 

az anyától való elválasztásukig), 

c) közepes haszonállat legfeljebb 10 db (és azok szaporulata legfeljebb 6 hónapos korig, 

illetve az anyától való elválasztásukig), kivéve sertés, melynél 5 darab tartható és azok 

szaporulata legfeljebb 6 hónapos korig, illetve az anyától való elválasztásukig, 

d) nagyhaszonállat legfeljebb 5 db (és azok szaporulata legfeljebb 6 hónapos korig, illetve az 

anyától való elválasztásukig),  
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e) kedvtelésből tartott állatok közül legfeljebb 3 darab eb (és azok szaporulata legfeljebb 6 

hónapos korig, illetve az anyától való elválasztásukig) és legfeljebb 3 darab macska (és azok 

szaporulata legfeljebb 6 hónapos korig, illetve az anyától való elválasztásukig) és legfeljebb 

100 darab postagalamb (és azok szaporulata legfeljebb 6 hónapos korig, illetve az anyától 

való elválasztásukig). 

  

(4) Az állattartó az e rendelet hatálybalépése idején fennálló állatállománya fenntartására 

irányuló kérelme a polgármester hatáskörében egyedileg kerül elbírálásra. A polgármester a 

kérelem egyedi elbírálásakor köteles beszerezni az e rendelet 3. § (1) bekezdés 3. pontjában 

felsorolt szomszédos ingatlan tulajdonosának írásbeli véleményét. 

  

(5) Külterületi övezetben a vonatkozó jogszabályok és e rendelet előírásainak betartásával 

valamennyi haszonállat tartható azzal a korlátozással, hogy nem létesíthető nagylétszámú 

állattartó telep 

a) a belterületi határvonaltól 500 méteren belül,  

b) más tulajdonában lévő lakás célú épülettől 250 méteren belül,  

c) közúttól 100 méteren belül. 

 

(6) Az állatartó köteles gondoskodni az állatainak megfelelő tartásáról, etetéséről és 

gondozásáról, köteles továbbá a beteg, illetve a betegségre gyanús állatot e tartási helyen 

elkülöníteni és azt a hatósági állatorvosnak haladéktalanul bejelenteni. 

  

(7) Az állattartó az állattartás során az esetlegesen okozott kárért a mindenkor hatályos 

Polgári Törvénykönyv állattartókra vonatkozó felelősségi szabályai szerint felel. 

  

  

Állatvédelmi szabályok 

  

5. § 

   

(1) Az állatok tartására szolgáló létesítményeket és azok környékét az állattartó köteles 

naponta legalább egyszer, amennyiben indokolt, többször takarítani, s azokat szükség szerint 

fertőtleníteni. 

  

(2) Az állatok tartására szolgáló létesítményekben és azok környékén a kártékony rágcsálókat 

és rovarokat az állattartó köteles rendszeresen irtani. 

  

(3) Az állattartás során az állattartó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az 

állattartás a környezetet ne szennyezze.  

  

(4) Állata egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket 

betartani és az állat megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni.  

  

 

Haszonállattartás szabályai 

  

6. § 

  

(1) Az állatok tartására szolgáló létesítmények és az ezekhez tartozó kiegészítő létesítmények 

(trágya- és trágyalé tároló) létesítésére, elhelyezésére az építésügyi előírásokon kívül az 
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állategészségügyi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a köztisztasági szabályok az 

irányadóak. Tilos trágyát tárolni ott, ahol az állattartás tiltott. 

  

(2) Az állattartásra szolgáló létesítményeket könnyen tisztítható, hézagmentes, szilárd aljzattal 

kell ellátni. Állatokat tartani szilárd falazatú (tégla vagy ezzel egyenértékű) szerkezettel 

megvalósított építményben lehet. 

  

(3) A trágyát szivárgásmentes, zárt trágyagyűjtőben kell tárolni, ahol a trágyagyűjtőnek 

vízhatlan aljzatúnak kell lennie. A trágyagyűjtőt zárt fedéllel kell ellátni.  

  

(4) A trágyalé gyűjtésére szivárgásmentes, zárt fedéllel ellátott trágyalé gyűjtőt kell létesíteni, 

amely könnyen tisztítható, hézagmentes, szilárd burkolattal ellátott, megfelelő lejtésű és zárt 

elfolyón keresztül van a zárt tárolóba bekötve. 

  

(5) A trágyalé- és trágyagyűjtőt szükség szerint kell üríteni.  

 

(6) Belterületen trágyát nyitottan tárolni csak talajerő visszapótlás céljára lehet, amit az 

ingatlan használója 48 órán belül köteles a földbe beforgatni. Ellenkező esetben a trágyát el 

kell szállítani. 

  

(7) Az állattartónak biztosítania kell, hogy a trágyalé a szomszéd telkére és a közterületre ne 

folyhasson át. Közcsatornába (csapadék és szennyvízcsatornába) trágyalevet bevezetni tilos. 

   

(8) Az újonnan épült állattartó épület mellett a híg trágya és trágyalé részére zártrendszerű, 

fedett tárolót kell kialakítani. A trágyatelepet szükség szerint kell üríteni úgy, hogy a szállítás 

az utakat, a közterületet ne veszélyeztesse, ne szennyezze. 

   

Haszonállattartással kapcsolatos épületek elhelyezése 

  

7. § 

  

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő új állattartási létesítmény építésekor, bővítésekor az e 

rendelet 1. számú mellékletében foglalt védőtávolságokat be kell tartani. A védőtávolságot a 

lakóingatlan és az állattartásra szolgáló épület egymáshoz legközelebb eső nyílásai között 

légvonalban kell érteni. 

  

(2) Új állattartási létesítmény építésekor, bővítésekor az építmény szellőzőnyílásait a saját 

udvar felé kell kialakítani. Az állattartásnál keletkező bűzös gázok áramlását természetes vagy 

mesterséges szellőzéssel a magasba kell terelni. 

   

Az állatok kihajtására és legeltetésére vonatkozó külön szabályok 

  

8. § 

  

(1) Tilos haszonállatot a közterületen tartani, vagy magántulajdonban álló ingatlanról 

felügyelet nélkül kiengedni. A haszonállat által közterületen okozott szennyeződést, ürüléket 

az állattartó azonnal köteles eltávolítani. 

  

(2) Haszonállatot csak legeltető helyen szabad legeltetni. 
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(3) Közterületre legeltetés céljából állatot kihajtani tilos. 

  

(4) A haszonállatokat hajtásukkor a közterületen őrizetlenül hagyni tilos. 

  

(5) A haszonállatok kihajtásáról és őrzéséről az állattartó köteles gondoskodni. 

   

Méhek 

  

9. § 

  

(1) A méhészkedés folytatása során a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes 

betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló jogszabály előírásait be kell tartani. 

  

(2) Méhészetet közös használatú épülettől és szomszéd ingatlantól legalább 4 méter, 

használatban lévő utaktól az út szélétől számított legalább 10 méter távolságon túl szabad 

elhelyezni. 

  

(3) A (2) bekezdésben meghatározott távolságokat a kaptár kijáratától kell számítani. 

  

(4) Többlakásos házak udvarán, vagy közös használatú ingatlanon csak az összes tulajdonos 

hozzájárulásával tarthatók méhek. 

 

(5) A méhészkedést annak gyakorlója a jegyzőnek köteles bejelenteni, aki a méhészeket és a 

méhállományt nyilvántartásba veszi. 

  

(6) Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakásával összefüggő saját 

területén van, a méhész köteles jól látható helyen a nevét, lakcímét (legalább 30 cm x 40 cm 

nagy ságú táblán) kihelyezni és a terület tulajdonosának hozzájárulását kérni a letelepedéshez. 

  

(7) A méhész köteles a méheinek a közigazgatási területről történő helyváltoztatását, illetve 

visszaérkezését bejelenteni az önkormányzatnál. 

  

(8) A méhészeti tevékenység bejelentéséhez szükséges formanyomtatványt a rendelet 2. 

számú melléklete, a méhészeti tevékenység kijelentéséhez szükséges formanyomtatványt 

pedig a 3. számú melléklet tartalmazza. 

  

  

 

Ebtartásra vonatkozó szabályok 

  

10. § 

  

(1) Az eb tulajdonosa köteles ebét a vonatkozó jogszabályok szerinti rendszerességgel 

veszettség ellen beoltatni és évente a féreghajtószerrel történő kezelését elvégeztetni.  

 

(2) Az ebet közterületen vezetésre alkalmas pórázon kell tartani. Harapós vagy támadó 

természetű ebet a harapás ellen szájkosárral kell ellátni. 

 

(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.  
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(4) Amennyiben az állattartó az ebet kennelben tartja, a kennelt a szomszéd kerítésétől 

számított egy méter távolságra építheti. 

 

(5) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az 

eb szökését, valamint a kerítés résein történő kiharapását megakadályozza. 

 

(6) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén az ingatlan vagy a ház 

bejáratán szembetűnő módon erre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni. 

 

(7) A szabadon tartott eb számára minden esetben a méretének megfelelő ólat kell építeni. 

 

(8) A vakvezető kutya valamint az intézmény őrzését szolgáló eb kivételével tilos ebet 

beengedni, bevinni: 

a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, 

b) üzletbe, 

c) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, egyházi létesítmény területére 

(kivéve, ha nevelési-oktatási céllal történik), 

d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, 

e) a temető területére, 

f) a játszótér területére. 

   

Kóbor állatokra vonatkozó szabályok 

  

11. § 

  

A kóbor állatok elfogásáról, és megfelelő helyre szállításukról az Önkormányzattal 

szerződésben álló szolgáltató gondoskodik, aki a rendelkezésre álló adatok alapján köteles 

megkísérelni a tulajdonos értesítését.  

  

 

  

Szabálysértési rendelkezések 

  

12.§ 

  

(1) Szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendeletben 

foglalt előírásokat megszegi. 

  

(2)  Az első fokú szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatásköre. 

  

  

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 

  

13. § 

  

(1) Ez a rendelet 2011. december 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését 

követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

(2) Hatályát veszti Gönyű Község Önkormányzatának az állattartásról szóló 11/1991. 

(VIII.9.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 20/2005. (IX.30.) önkormányzati 

rendelete.  
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(3) Azon állattartók, akik a kihirdetéskor e rendelet rendelkezéseibe ütköző módon folytatnak 

állattartást, 2013. január 1. napjáig kötelesek tevékenységüket e rendelet előírásainak 

megfelelően megváltoztatni. 

  

(4) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

  

  

Kelt: Gönyű, 2011. november 23. 

 

 

 Major Gábor dr. Kállai Erik 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 

Gönyű, 2011. november 23. 

 

  dr. Kállai Erik 

  jegyző 
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1. számú melléklet 

  

  

Új állattartó épület építése, illetve bővítése során kötelezően betartandó 

védőtávolságok meghatározása 

  

  

1. Az állattartásra szolgáló építmény (ól, istálló, kifutó, trágyatároló, trágyalé-tároló, stb.) 

elhelyezésére megállapított minimális védőtávolságok: 

  

  

- szomszédos lakó- vagy üdülőépülettől     10 m, 

- szomszédos telek határától:         3 m 

 (ha nincs tömör fal vagy zárt kerítés)  

- ásott kúttól         15 m, 

- fúrt kúttól           5 m, 

- fürdőmedencétől        10 m. 

- a közccélú vízvezetékes ivóvízellátásra szolgáló víznyerő helyektől  150 m 

  

  

2. A kishaszonállat, a prémes haszonállat valamint a kedvtelésből tartott állatok tartása esetén 

(a eb, macska  kivételével) az állattartásra szolgáló helyet el kell keríteni. Az állattartás céljára 

lekerített udvar nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos ingatlanhoz, ha nincs tömör 

kerítés a kettő között. Ilyenkor a kerítéstől számítva legalább 1 méteres sávot szabadon kell 

hagyni, amit sövénnyel kell beültetni. 
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2. számú melléklet 

 

 

BEJELENTŐ LAP MÉHÉSZETI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ 

 

 

A méhész neve: ............................................................................................................................ 

Lakcíme: ...................................................................................................................................... 

Elérhetőség /telefon, fax, e-mail cím/:………………………………………………………….. 

A méhek állandó telephelye: ........................................................................................................ 

A vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás száma: .............................................................. 

A kiadás helye: ...................................................... ideje: ............................................................ 

A méhek utolsó tartási helye: ....................................................................................................... 

A jelenlegi vándortanya pontos megjelölése: .............................................................................. 

A kaptárak száma: ........................................................................................................................ 

A méhcsaládok száma: ................................................................................................................. 

A letelepedés pontos ideje: .......................................................................................................... 

Kelt ..................., 20 ..... év ................... hó ..... nap. 

 

........................................ 

       bejelentő aláírása 
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3. számú melléklet 

 

 

KIJELENTŐ LAP MÉHÉSZETI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ 

 

A méhész neve: ............................................................................................................................ 

Lakcíme: ..................................................................................................................................... 

Elérhetőség /telefon, fax, e-mail cím/:………………………………………………………….. 

A méhek állandó telephelye: ....................................................................................................... 

A vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás száma: ............................................................. 

A kiadás helye: ....................................................... ideje: .......................................................... 

Az elhagyott vándortanya pontos megjelölése: ........................................................................... 

Az elszállított kaptárak száma: .................................................................................................... 

A méhcsaládok száma: ................................................................................................................ 

Az elvándorlás pontos ideje: ....................................................................................................... 

Az új vándortanya/hazatelepülés esetén a méhek tartási helyének megnevezése: .................... 

..................................................................................................................................................... 

Kelt ..................., 20 ..... év ................... hó ..... nap. 

 

......................................... 

                  a bejelentő aláírása 


