Harkány Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
15/2009.(XII.30.) sz. rendelete
az állattartás helyi szabályairól
egységes szerkezetben a 7/2011.(III.31.) és a 26/2011. (X.07.) számú
rendeletekkel
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)
az alkotmány 44/A §. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az
állategészségügyről szóló 1995. évi XCI törvény (továbbiakban Áeü.) és végrehajtási
rendeletei, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.)
és végrehajtási rendeletei figyelembevételével, 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) bekezdés kivételével- az önkormányzat közigazgatási
területén folytatott állattartásra terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az alkalmi cirkuszi rendezvényekre és állatkiállításokra,
b) a vakvezetõ kutyák tartására és
c) a méhek tartására

3. §

E rendelet alkalmazásában
a) 1állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű termék
elõállítására (pl. hús, tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére,
kedvtelésre irányul. Állattartásnak minősül a magánszemélyek és állatvédelemmel
foglalkozó társadalmi szervezetek által ideiglenes jelleggel befogadott állatok tartása is.
Nem minősül állattartásnak a családi szükségletek kielégítése vagy feldolgozás céljából
vásárolt vagy beszállított állatok legfeljebb egy hétig történő, átmeneti tartása
b) állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt
gondozza, felügyeli;
c) nagy testű állat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér.
1

Módosította a 7/2011.(III.31.) sz. rendelet

2
d) közöpes testű állat: sertés, juh, kecske .
e) kis testű állat: baromfifélék (kivéve: gyöngytyúk), galamb, házinyúl.
f) prémes állat: nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény stb.
g) haszonállat: a továbbiakban a c)–f) pont alattiak.
h) kedvtelésbõl tartott állat: eb, macska, díszállat.
i) egyéb állatok: Magyarországon nem honos állatok.
II. fejezet
Az állattartás általános szabályai
4. §
(1) A város közigazgatási területén állatot – a közegészségügyi, állategészségügyi,
állatvédelmi valamint építésügyi és környezetvédelmi szabályok betartása mellett is –
csak e rendeletben foglalt szabályok szerint lehet tartani.
(2) Az állatok tartására szolgáló építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló
létesítmények kialakítása építési engedély alapján történhet a közegészségügyi,
állategészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával. Az építmények
megvalósítása során alkalmazandó védôtávolságokat e rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(3) Veszélyes állat tartását a jegyző a 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM
együttes rendelet alapján engedélyezi az erre vonatkozó szabályok betartása esetén.
5. §
(1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvezô életfeltételeinek biztosításáról,
a létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertôtlenítésérôl, a káros rovarok és
rágcsálók rendszeres irtásáról.
(2) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelô tartásáról, takarmányozásáról
és gondozásáról. Állatai védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az
állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén
állatorvos igénybevételérôl gondoskodni.
(3) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelô
elhelyezésérôl gondoskodni. Az állat tulajdonosa - egyéb elhelyezés hiányában - köteles
felajánlani az állatot valamely állatvédõ szervezet részére.
(4) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon
engedni, elhagyni.
6. §
Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozzon.
Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet, a lakóépületek közös
használatú helyiségét ne szennyezze. Az esetleges szennyezõdést a tulajdonos illetôleg
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) harkányi településrész (kivéve a központi terület) és szõlõhegy
b) terehegyi településrész és külterület
c) harkányi településrész központi területe
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Az a)–b)-c) pontban felsorolt területek lehatárolását e rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.

8. §
A nevelési-, oktatási-, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár,
temetõ, élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem s vendéglátó egység területén és annak 50
méteres körzetén belül, valamint a társasházi lakóépületekben és azok telkén –
függetlenül attól, hogy az intézmény illetõleg az ingatlan a 7. § értelmében melyik
állattartási övezetbe tartozik – tilos haszonállatot tartani.

9. §
A harkányi településrész központi területén
a) állattartási épületek elhelyezése, haszonállatok tartása tilos.
b) állatok tenyésztése tilos
c) ingatlanonként (köz és lakóépület, nem lakás céljára szolgáló épület) illetőleg –
többlakásos ingatlan esetében – lakásonként 1 nagytestű vagy 2 kistestű eb, és 2
macska, valamint ezek szaporulatai tarthatók 3 hónapos korukig.
10. §
A harkányi településrész (kivéve a központi terület) és a szőlőhegy területén
a) állattartási épületek elhelyezése, haszonállatok tartása tilos;
b) állatok tenyésztése tilos;
c) ingatlanonként (köz és lakóépület, nem lakás céljára szolgáló épület) illetőleg –
kivéve a többlakásos ingatlanok esetében – lakásonként 2 nagytestű vagy 4 kistestű
eb, és 4 macska, valamint ezek szaporulatai tarthatók 3 hónapos korukig.
Amennyiben a meglévő állatállomány ennél több, az 2012. december 31. napjáig
engedélyezett.;
d) többlakásos ingatlan esetén lakásonként 1 nagytestű vagy 2 kistestű eb, és 2
macska, valamint ezek szaporulatai tarthatók 3 hónapos korukig.

11.§
(1) Terehegyi településrészen és külterületen tartható:
a) kis testű állatból maximum 30 db (kivéve galamb), továbbá
b) galambból 50 db
c) közepes testű állatból 5 db, és ezek szaporulatai 8 hetes korukig, valamint
d) 2 nagytestű vagy 4 kistestű eb, 4 macska és ezek szaporulatai 3 hónapos korukig
12.§.
(1) A 9.§ és a 10.§ és 11.§. (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő, nagyobb
létszámú állatot valamint idegenforgalmi célból tartott nagytestű állatot a polgármester
egyedi engedélyével lehet tartani.
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) A kérelmező nevét és lakcímét
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b) a kérelem indokait
c) a tartani kívánt állatok számát és fajtáját
annak igazolását, hogy az állattartásra szolgáló helyiség a rendeletben foglaltaknak
megfelel, és az állattartás a szomszédos ingatlanok lakóinak életét nem zavarja.
(3) Az engedély elutasítása ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni

13.§
(1) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen tisztítható, hézag-és
szivárgásmentes, megfelelõ lejtésû, csúszásmentes szilárd padozattal valamint
hézagmentesen fedett és zárt trágyagyûjtõvel kell ellátni.
(2) Az állattartásra szolgáló helyet el kell keríteni, s amennyiben 20 kis testű állatnál
vagy 5 nagy testű állatnál több haszonállatot tart a tulajdonos, gazdasági udvart kell
kialakítani. Az állattartás céljára lekerített udvar nem csatlakozhat közvetlenül a
szomszédos ingatlanhoz. A kerítéstõl számítva legalább egy méteres sávot szabadon kell
hagyni, amit sövénnyel kell beültetni.
(3) Az istállót, ólat, ketrecet rendszeresen takarítani kell, s szükség szerint, de évente
legalább két alkalommal fertôtlenítõ meszelést kell végezni.
(4) Az alkalmazott tartási rendszernek biztosítani kell az állatok megfigyelhetõségének
lehetõségét, valamint az etetõ- és itató berendezésekhez való akadálytalan hozzáférést.
(5) A beteg vagy sérült állat szükség szerinti elkülönítése, gyógykezelése céljára helyet
kell biztosítani.
14. §
(1) Az állattartásra szolgáló építmények szellõzõnyílásait a saját udvar felé kell
kiképezni.
(2) A keletkezô bûzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellõzéssel a
magasba kell terelni.
15. §
(1) A trágya-és trágyalétárolót résmentes födéllel kell ellátni, oldalát és aljzatát pedig
vízzáró módon kell kiképezni. Az ólakban és a trágyatárolókban az ammóniaképzõdés
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-és trágyalégyûjtõ kiürítésérõl szükség szerint kell gondoskodni. A tárolóból
a trágyalé kifolyását illetõleg a csapadékvíz oda való befolyását meg kell akadályozni.
(4) A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos.
IV. fejezet
Az ebtartás szabályai
16. §
(1) Az ebtartó köteles az állatot úgy tartani, hogy az azonos lépcsõházban lakó, illetve a
falszomszéd, továbbá a közös lakáshasználók nyugalmát tartósan vagy rendszeresen ne
zavarja, szabad mozgásukat ne gátolja.
(2) Az érintett lakók az (1) bekezdésben foglaltak be nem tartása esetén az ebtartás
korlátozását vagy megszüntetését kérhetik. Az érdekeltek nyilatkozatai és a
szakhatóságok véleménye alapján a polgármester az ebtartást korlátozhatja vagy
megtilthatja.
17. §
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(1) Az ebet közterületen illetve a lakóház közös használatú helyiségeiben s annak
udvarán biztonságos – vezetésre alkalmas – pórázon kell tartani. Harapós vagy támadó
természetû ebet a harapás ellen szájkosárral kell ellátni.
(2) A lakóházak közös használatú területein, ahol a hely hiánya miatt a kikerülés és a
biztonságos távolságtartás nem lehetséges, az ebre szájkosarat kell tenni vagy
nyakörvénél fogva kell vezetni.

18. §
(1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles
gondosodni arról, hogy az eb tartási helyét ne hagyhassa el.
(2) Amennyiben az állattartó az ebet kennelben tartja, annak minimális nagysága 2x2
méter. A kennel közvetlenül a szomszéd kerítésére nem építhetõ, minimum a kerítéstõl
számított 1 méter távolságot be kell tartani, s a kerítés mentén a telepítési távolságok
betartásával növényzetet kell telepíteni.
(3) Amennyiben a kertben kennel nem létesíthetõ, a mozgástér biztosítása érdekében
minimum 4 m huzalhoz csatlakozó legalább 2 méteres lánccal lehet az ebet kikötni.
(4) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani,
hogy az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történõ bejutását
valamint a kerítés résein történõ kiharapását megakadályozza.
(5) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetû eb tartása esetén az ingatlan vagy
a ház bejáratán szembetûnõ módon erre utaló figyelmeztetõ táblát kell elhelyezni.
(6) A szabadon tartott eb számára minden esetben a méretének megfelelõ ólat kell
építeni.
(7) Harkány város belterületén veszélyes ebet tartani tilos. Egyéb területeken a
vonatkozó jogszabályok betartásával lehet csak ilyen kutyát tartani.
19. §
Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve tartani a vakvezetõ kutya valamint az intézmény
õrzését szolgáló eb kivételével:
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helységbe,
b) üzletbe, vásárcsarnok vagy piac területére,élelmiszer-feldolgozó üzembe,
c) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény és fürdõ valamint
strand területére,
d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,
e) a játszótér területére.
20.§
Ebek ürítése esetén a közterület szennyezésének megszüntetéséről (eltakarításáról) az eb
tulajdonosa, sétáltatója köteles gondoskodni.
21.§
(1) Az eb tartója (eb tulajdonosa) köteles a 3 hónapos kort elért ebet 30 napon belül
elektronikus megjelöléssel ellátni (microchip) és az elektronikus megjelölés azonosító
számát 15 napon belül bejelenteni a helyi jegyzőnek és az eb veszettség elleni kötelező
oltását végző állatorvosnak
(2) A bejelentési kötelezettség nem terjed ki a fegyveres erõk, a rendõrség, a vám- és
pénzügyõri szervek, a határõrség által tartott ebekre.
2
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(3) A tulajdonos köteles az ÁNTSZ-hez bejelenteni – a sérült személy adatainak
közlésével – ha az eb embert mart meg.
(4) A bejeletési kötelezettség nem vonatkozik azon tulajdonosokra, akik max. 30 napot
meg nem haladóan, csak ideiglenes jelleggel tartózkodnak a településen.
22.§ 3

23.§
(1) A közterületen kóborló ebek befogásáról Harkány Város Önkormányzata a
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
(2) A befogás tényét a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a helyi kábeltelevízióban
közhírré kell tenni.
(3) Harkány város közigazgatási területén befogott kóbor ebek megállapodás alapján a
befogadóhelyre kerülnek beszállításra.
(4) A befogott állatokat 14 napig felügyelet alatt (karanténban) tartják. Amennyiben a
befogott eb gazdája a 14 napos felügyeleti idő alatt jelentkezik, úgy az elszállítás
költségeinek az Önkormányzat részére történő megfizetése esetén részére a kutya
visszaadásra kerül. Amennyiben a kutya gazdája nem jelentkezik a felügyeleti idő alatt,
úgy a kutya örökbe adható
24.§
.
(1) A köz és lakóépületekben elszaporodott macskák eltávolításáról az épület
tulajdonosa, illetőleg kezelője köteles gondoskodni.
(2) A macskatartásra egyebekben a 9.§, a 10.§., a 11 .§., a 19.§ és 20. § -ban foglalt
rendelkezéseket is megfelelően alkalmazni kell.

V. fejezet
Eljárási szabályok
25. §
Harkány Város Önkormányzata a hatáskörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyek
intézése során az egyes eljárási cselekmények elektronikus úton történő intézését nem
biztosítja.

26. §4
(1) E rendelet szabályainak megsértése esetén – amennyiben az intézkedésre jogszabály
nem a jegyzőt vagy más szervet jogosít fel – a polgármester az állattartót megfelelő
tartásra kötelezi, illetve az állattartást korlátozza vagy megtiltja. A polgármester
eljárására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben megállapított
kivételekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvényt kell alkalmazni.
3
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(2) Szabálysértést követ el és 50.000.- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki:
a.) az egyes állattartási övezetekre előírt tiltó rendelkezéseket megszegi, illetve az
állattartás mértékére vonatkozó korlátokat túllépi;
b.) intézmények, üzemek, középületek, élelmiszerboltok, éttermek, italboltok területén,
udvarán haszonállatot tart;
c.) az állattartási létesítmények, valamint a trágya és trágyalétárolók elhelyezésénél a
védőtávolságot nem tartja be, ennek ellenére haszonállatot tart;
(3) A szabálysértés tetten ért elkövetőjét tízezer forintig terjedő helyszíni bírsággal
sújthatja a közterület-felügyelő.

VI. fejezet
Záró rendelkezések
24. §
(1) E rendelet 2010. 01.01-én lép életbe. Hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti
az állatartás hely szabályairól szóló 11/2003. (IV.28.) sz. Rendelet és a köztisztaság
fenntartására, állatok tartására, szemétszállításra és fizetővebdéglátásra vonatkozó
6/1993.(V.4.) sz. rendelet.
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Harkány, 2009.12.29
P. H.
Bédy István s.k.
polgármester

Kihirdetve: 2009.12.30.

Dr.Hatvani Edit s.k.
jegyzõ

Dr.Hatvani Edit s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalvam 2011.10.20-án
Dr. Bíró Károly
Jegyző
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1. számú melléklet
Az állattartás céljára szóló létesítmény építése, bôvítése esetén betartandó
védôtávolságok
a védôtávolság méterben meghatározva
lakóépülettôl
fúrott kúttól
ásott kúttól
pihenô épülettôl
Nagy testű állat közepes testű és kis testű
állat
– 25 állatig
– 25 állat felett

10 m
20 m

10 m
10 m

15 m
50 m

Zárt technológiával történô korszerû állattartásnál – a szakhatóságok egyetértése esetén
– az elôírt védôtávolságok legfeljebb 30%-kal csökkenthetôk.
Amennyiben 50 méter távolságon belül gyermekintézmény, egészségügyi intézmény,
egyéb közintézmény, élelmiszer-elôállító vagy értékesítô egység van, állattartás céljára
szolgáló építmény létesítését tilos engedélyezni.
Amennyiben az elôbb megjelölt egységek 50–100 méter távolságon belül vannak, úgy
az illetékes ÁNTSZ és az állategészségügyi hatóság véleménye alapján kell a
védôtávolságot meghatározni.

2. számú melléklet
Állattartási övezetek
Harkányi településrész: a város belterülete kivéve a terehegyi településrészt
Terehegyi településrész: a vasúti átjárótól északnyugatra elterülő belterület
Szõlõhegy: a településszerkezeti terven szõlõhegy megjelölésû, a 0413, 0286, 029
hrsz-ú utak által kijelölt Kelet-Nyugati irányú tengelytől északra eső Harkány
város közigazgatási területe
Külterület: a nulla számjeggyel kezdõdõ helyrajzi számokkal jelölt területek
Központi terület: a Kossuth L. u., a Bartók B. u., a Bajcsy Zs. u. és az Ady E. u.
középvonala által körülhatárolt terület, valamint a Bartók Béla úttól északra
elhelyezkedő teljes fürdőfejlesztési terület.

