Leányvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
7/2007. (VI. 27.) rendelete
az állattartásról
(Egységes szerkezetben a 12/2012. (V.30.) és 17/2012. (XI.15.) önkormányzati rendeletek
módosításával)
Leányvár község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) és 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján - figyelemmel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) kormányrendelet 36. § (5) bekezdésére, az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvényre és végrehajtási rendeleteire - az állattartás helyi feltételeit a
következők szerint szabályozza:
A rendelet célja, hatálya
1. §
A rendelet célja, hogy szabályozza az állattartás rendjét, a haszonállat tartására vonatkozó
előírásokat, a kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó szabályokat, a veszélyes állatok
tartására vonatkozó szabályokat a környezetvédelmi, természet- és talajvédelmi, köz- és
állategészségügyi és építésügyi követelményeket figyelembe véve.
2. §
(1) E rendeletben foglaltakat Leányvár község közigazgatási területén alkalmazni kell:
a) minden olyan természetes személyre, valamint jogi személyre és jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságra, szervezetre, aki, illetőleg amely az állat tulajdonosa, továbbá aki az állatot
vagy az állatállományt gondozza, felügyeli,
b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol kisüzemi állattartás
folyik, illetve kedvtelésből állatot tartanak.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
- cirkuszra, mutatványosokra,
- állatkiállításra,
- az állategészségügyi intézmények állattartására,
- állatkereskedőre,
- kutyakozmetikára-, panzióra,
- bejelentett kutyakiképző telepre,
- gyepmesteri telepre, kutyamenhelyre,
- fegyveres testületek és rendvédelmi szervek ebtartására,
- vágóhídra.
(3) A község közigazgatási területén állatot tartani csak a köz- és állategészségügyi, környezet-,
természet- és talajvédelmi, köztisztasági és építésügyi jogszabályokban meghatározott feltételek,
szakhatósági hozzájárulások, a jelen rendeletben meghatározottak betartásával és a lakosság
nyugalmának zavarása nélkül lehet.
(4) Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt, legfeljebb két napig a lakásban,
illetve a hozzá tartozó melléképületben zárt helyen 3 napig kishaszonállat tartása.

Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazása szempontjából
a) állat: haszonállat, kedvtelésből tartott állat,
aa) haszonállat: gazdasági haszon céljából tartott, igénybe vett állat
1/ nagy haszonállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly,
2/ kishaszonállat: sertés, juh, kecske, házinyúl, galamb, nutria, nyérc, kék- és
ezüstróka, baromfi (pulyka, kacsa, liba, tyúkfélék), galamb, méh.
ab) kedvtelésből tartott állat: minden olyan állat, minden olyan állatfaj egyede, melynek tartása
nem a jövedelemszerzés céljából történik és nem tartozik a haszonállatok, valamint a veszélyes
állatok közé pl.: eb, macska, díszmadár, hal, rágcsálók (hörcsög, egér, tengerimalac),törpenyúl.
b) állattartásra szolgáló építmény, épület (továbbiakban állattartó épület): istálló, ól, ketrec,
állatkifutó, trágyatároló
c) állattartó az állat tulajdonosa, illetve az aki az állatot gondozza, felügyeli
d) kis létszámú, illetve kisüzemi állattartásnak minősül az, amely az Állategészségügyi
Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. melléklete 1. számú függelékének 4.
számú pontjában meghatározott állatlétszámot nem éri el
e) zárt trágyatároló: az az építmény, tároló, mely szivárgásmentes, szilárd burkolattal ellátott,
vízhatlan oldalfalakkal rendelkezik és zártan, azaz vízhatlan módon, teljesen lefedett.
f) veszélyes állat: a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló
8/1999. (VIII.13.) KöM-FVM-KNÖM-BM együttes rendelet 1. számú melléklete szerinti állat,
továbbá azoknak az állatfajoknak az egyedei melyet a hatáskörrel rendelkező hatóság veszélyes
állattá nyilvánított.
g) jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, mely arra irányul, hogy az állat számára olyan
életkörülményeket biztosítson, amely annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai,
élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségügyi állapotának megfelel, tartási
takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, gondozás,
nevelés, felügyelet).
Általános rendelkezések
Az állattartás közös szabályai
4. §
(1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani
szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
(2) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű
gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Az állattartó állatával közterületen csak mások
biztonságának veszélyeztetése nélkül tartózkodhat.
(3) Az állattartó állat és környezete megóvása érdekében köteles a szakhatósági és
állategészségügyi rendelkezéseket betartani.
(4) Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh,
kecske, sertés, méhcsaládok esetében létszámtól függetlenül, baromfi és nyúlállományok esetén

100 egyed felett), a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az állatállományt ellátó
állatorvost, illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjét egyidejűleg tájékoztatni.
(5) Az állat ürülékét az állattartó köteles a közterületről eltávolítani.
(6) Az állattartó köteles:
- az adott állatfaj, illetve –fajta élettani, viselkedési és szociális igényeit figyelembe venni,
- az állatot szakszerűen gondozni,
- megfelelő takarmánnyal és folyadékkal ellátni,
- elkerülni azt, hogy az állatot szükségtelen fájdalom, sérülés. illetve szenvedés érje.
Haszonállattartás szabályai
1

5. §

(1)
(2) Az állatok tartása az emberek, az állatok egészségét nem veszélyeztetheti, a környezetet nem
károsíthatja.
(3) 2
(4) 3
(5) 4
(6) Közterületen állatot legeltetni tilos.
(7) A trágya tárolását zárt trágyatárolóban kell végezni, a trágyalé felfogására át nem eresztő falú,
zárt gyűjtőaknát kell létesíteni. A trágyalé elvezetését az ólaktól a tárolóig zártan kell megoldani.
(8) A trágyát a trágyatárolóból rendszeresen, havonta legalább egy, nyáron két alkalommal el kell
szállítani. A szállítást úgy kell végezni, hogy az a közterületet ne szennyezze.
(9) Amennyiben a trágyaszállítás a technológiai folyamat részeként történik, a szállítás során a
tárgya elszóródását a rakomány ponyvázásával (fóliaborítással) kell megakadályozni.
(10) 5
(11) Az állattartás céljára szolgáló épületet rendszeresen takarítani, fertőtleníteni. kell, a trágyát
rendszeresen, legalább hetente egyszer, mélyalom tartás esetén szükség szerint ki kell hordani.
(12) Az állattartásra szolgáló udvart tisztán kell tartani és lehetőség szerint el kell keríteni.
Méhek tartására vonatkozó előírások
6.§6
Kedvtelésből tartott állatok
7. §
(1) Kedvtelelésből tartott állat a köz- és állategészségügyi előírások betartása mellett minden
övezetben szabadon tartható.
(2) Az állattartó köteles gondoskodni azoknak az állatoknak az elhelyezéséről, amelyeket tovább
tartani nem kíván.
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(3) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy a kedvtelésből tartott állat lakóház közös
használatú területét, helyiségeit ne szennyezze, az e területeken keletkezett ürüléket köteles
haladéktalanul eltávolítani.
Szabálysértési rendelkezések
8. §7
Záró rendelkezések
9.§
(1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.
(2) 8

Leányvár, 2007. június 12.

Tóth János s.k.
polgármester

Dr. Holicska Judit s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2007. június 27.

…………………………….
jegyző
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Beiktatta a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti 2012. május 30-tól.
Hatályon kívül helyezi a 17/2012.(XI.15.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti 2012.október 1-én.

TÁJÉKOZTATÁS
Felhívom az állattartók figyelmét az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 43. § (1) bekezdésére és az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm.
rendelet következő rendelkezésére:
Állatvédelmi bírság
1998. évi XXVIII. törvény
43. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó
jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget,
magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez,
időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3)
bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a kormány a következőket rendeli el:
1. § Aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatok védelmére és kíméletére vonatkozó
jogszabály rendelkezését, vagy hatósági határozat előírását megsérti - magatartásának
súlyához, ismétlődéséhez igazodó állatvédelmi bírságot (a továbbiakban bírság) köteles
fizetni.
2. § A bírság összege ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.
3. § (1) A bírságot feladatkörében
a) a települési, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője,
b) a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága,
valamint
c) a természetvédelmi hatóság
szabja ki.
(2) A bírság kiszabását állatvédelmi szervezet is kezdeményezhet.
4. § Állatvédelmi bírság kiszabható azzal szemben, aki
a) az Ávt. 2. §-ában felsorolt állatok valamelyikének szükségtelenül jelentős fájdalmat, tartós
szenvedést, testi károsodást okoz,
b) a felügyelete alatt álló állat tartási, takarmányozási, illetve ivóvíz igényének rendszeres
kielégítéséről nem gondoskodik,
c) az állat biztonságos elhelyezéséről, szökésének megakadályozásáról és ellenőrzéséről nem
gondoskodik,
d) a veszélyes állatok tartásának engedélyezésére, illetve tartására vonatkozó előírásokat
megszegi,
e) engedély nélküli állatkereskedést folytat,
f) az állat egészségét veszélyeztető ajzó-, illetve doppingszert alkalmaz verseny vagy kiállítás
alkalmával,
g) cirkuszi mutatvány vagy oktatás céljából végzett idomítás során állatkínzó eszközt, vagy
módszert alkalmaz,
h) engedély nélkül, illetve az abban foglalttól eltérő módon végez állatkísérletet,
i) az állat életét indokolatlanul kioltja,
j) a felügyelete alatt álló állat ápolási és higiéniai szükségleteinek nem gondoskodik,
k) az állat mozgásigényét kellően kielégítő szabad mozgás lehetőségéről nem, vagy nem
szakszerűen gondoskodik,

l) a működési engedélyhez kötött állattartási módok (foglalkozásszerű eb- és macskatenyésztés,
állatmenhely, állatpanzió, lovaglóiskola, prémes állattenyésztés) bevezetéséhez nem szerzi be a
hatósági engedélyt,
m) az állat állat-egészségügyi ellenőrzését és ellátását elmulasztja, vagy
n) az állatkísérletek során kötelező előírt adatszolgáltatást nem, vagy hiányosan teljesíti,
o) az állatok szállításával kapcsolatban előírt állatvédelmi követelményeket nem, vagy nem
megfelelően teljesíti,
p) a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályait nem, vagy nem megfelelően
teljesíti,
q) a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályait nem, vagy nem
megfelelően teljesíti,
r) állatkertben vagy állatotthonban tartott állat vonatkozásában az előírt állatvédelmi
követelményeket nem, vagy nem megfelelően teljesíti,
s) cirkuszi menazsériában, illetve vándorló cirkuszban tartott állat vonatkozásában az előírt
állatvédelmi követelményeket nem, vagy nem megfelelően teljesíti,
t) az ember környezetében tartott, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagy,
illetőleg állatot elűz, elhagy vagy kitesz,
u) macska (Felis silvestris), illetve kutya (Canis lupus familiaris) prémjét, valamint az ilyen
prémet tartalmazó terméket forgalomba hozza, értékesítés céljából tartja, értékesítésre felajánlja
vagy terjeszti, vagy azt az Európai Gazdasági Térség területére behozza, illetve onnan kiviszi,
kivéve, ha az valamely közösségi jogi aktus alapján oktatási vagy preparálási célból
engedélyezett,
v) állatvédelmi jogszabály egyéb előírását megszegi.
5. § A bírság az azt kiszabó szerv [3. § (1) bekezdés] bevételét képezi, amelyet kizárólag az
állatvédelemmel kapcsolatos kiadási többletének fedezeteként lehet felhasználni. Az állatvédelmi
bírságból befolyt összeget elkülönítetten és ellenőrizhetően kell kezelni. A 3. § (1) bekezdés b)
pontjában szereplő szerv által kiszabott bírság összegét az azt kiszabó szerv alszámlájára kell
befizetni. A befizetett bírságok teljes összegét havonta, tárgyhót követő hónap 5. napig át kell
utalni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 10032000-00289782-00000000 számú
számlájára.
6. § Ez a rendelet 1999. április 1. napján lép hatályba.
7. § Ez a rendelet a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek
forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő behozatalának, illetve onnan történő kivitelének
tilalmáról szóló 2007. december 11-i, 1523/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

