
 1 

 

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
25/2007 (XI.27.) SZÁMÚ RENDELETE 

 
A HELYI ÁLLATTARTÁS  RENDJÉRŐL 

 
(Egységes szerkezetben) 

 
 
Zamárdi Város Képviselőtestülete – a település kiemelt üdülő jellegére és a település 
szerkezeti adottságaira tekintettel, az állattartásból eredő konfliktusok megelőzésére 
– az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási rendeletei, az 
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény és végrehajtási 
rendeletei, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és végrehajtási 
rendeletei, a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás 
engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997.(II. 26.) Kormányrendelet a 
többszörösen módosított, helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. 
/1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állattartásról, a közegészségügyi 
és egyéb közösségi érdekek érvényesítése céljából, a pihenni vágyók és itt lakók 
nyugalmának biztosítása érdekében  az állattartásról az alábbi rendeletet alkotja:  

 
 

Általános rendelkezések  
 

1. §. 
 

/1/ A rendelet célja, hogy Zamárdi Város közigazgatási területén meghatározza 
azokat a szabályokat, melyek  az állattartók, valamint az állattartással érintettek 
érdekeinek érvényesülését biztosítsa, továbbá hogy az állattartás mások nyugalmát, 
biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse. 

 
 

/2/ Az e rendelet hatálya a település közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes 
jelleggel tartózkodó magánszemélyekre, székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel 
rendelkező  jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 
szervezetekre egyaránt kiterjed. 
 
/3/ kiterjed továbbá minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol 
kisüzemi állattartás folyik. 

 
2. §. 

 
/1/ A város területén állatot tartani – a hatályos állategészségügyi, állatvédelmi, 
közegészségügyi, környezetvédelmi, védett és veszélyes állatokra, az állatok 
védelmére vonatkozó jogszabályok, illetve építésügyi szabályok betartásával, a helyi 
építési szabályzatra, valamint a lakosság és az üdülővendégek nyugalmára 
tekintettel - jelen rendeletben meghatározott előírások figyelembevételével és módon 
lehet. 
 
/2/ Az  állatok csoportosítása a következő: 

I. Haszonállatok: 
a.) nagytestű haszonállatok (ló, szarvasmarha, szamár, öszvér, bivaly)  
b.) közepes testű haszonállatok (sertés, juh, kecske) 
c.) kistestű haszonállatok ( házinyúl, baromfi, galamb, nutria, stb..) 
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II. Kedvtelésből tartott állatok: 
a.) eb 
b.) macska  
c.) egyéb, díszállatok, madarak 
III. Veszélyes vadállatok: 
a.) mindazok a nem háziállatfajoknak az egyedei, melyek biológiai tulajdonságaik 
miatt / testalkat, támadó termeszét, mérgező csípés, marás/ az emberek életére, 
testi épségére veszélyt / hüllők, majmok, ragadozók/. 

 
/3/ Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt 1 napig a 
lakásban a hozzá tartozó melléképületben, ill. az ingatlanon tartott 2-3 db baromfi. 
 
/4/ Állattartó: az a személy, aki az állattal rendelkezni jogosult. 
 

Az állattartás közös szabályai 
 

3. §.* 
 
/1/ Minden állattartónak a védőtávolságok, és az egészségügyi előírások 
betartásával kell tevékenységét folytatnia. 
 
/2/ Az állatok tartásánál védőtávolságot kell alkalmazni, kivéve a meglévő épületek 
tekintetében: 
 
        a.)  állatot tartani, ólat létesíteni  az egyéb előírásokon kívül, szabadon álló 
beépítésű területen, csak a szomszédos ingatlan határától számított 3 m-re lehet, 
       b.) állattartó létesítményt a vonatkozó építésügyi és egészségügyi előírásokon 
kívül, a főépülettől számított alábbi távolságra lehet elhelyezni: 
              - üdülőövezetben: 10 m-re 
     - lakóövezetben:    6 m-re 
 
/3/    Új állattartó épületet csak a hatályos jogszabályok alapján szabad létesíteni. 
 
/4/ A településen háziállatot csak az építésügyi, közegészségügyi, környezetvédelmi, 
állattartási, állatvédelmi és védőtávolságokra vonatkozó szabályok betartásával, 
valamint a szomszédok és az itt szabadságukat töltő személyek nyugalmának 
megóvásával (kiemelten zaj-, és szagártalomra tekintettel) csak olyan módon lehet 
tartani, amellyel a közterületet és mások ingatlanát az állat nem szennyezi. A 

háziállat által okozott közterületi szennyezést az állat tulajdonosa köteles 
eltakarítani. 
 
/5/   Zárt udvarok kivételével ebet csak megkötve, vagy kennelben lehet tartani. 
 
/6/   Közterületre állatot kiengedni, közterületen állatot legeltetni tilos. Tilos 
továbbá a Jegyző által kijelölt fürdőhely területére kutyát bevinni május 1. napjától 
szeptember 30. napjáig.  
 
/7/A Balaton tóban kutyát, egyéb állatot fürdetni tilos. 
 
/8/ Az állatok tartására szolgáló létesítményeket és azok helyiségeit naponta 
takarítani, szükség szerint megfelelően fertőtleníteni, a kártékony rágcsálókat, 
férgeket, legyeket rendszeresen irtani kell.  
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A gazdasági udvart elkerítve, tisztán kell tartani, az itt elhelyezett és tárolt trágya 
elszállításáról szükség szerint, de legalább negyedévenként gondoskodni kell. A 
trágyadomb körülárkolását úgy kell elvégezni, hogy a trágyalé - szomszédos 
ingatlanra történő - átszivárgása, átfolyása megakadályozható legyen. A 
trágyadombot nyári időszakban  - szükség szerint  - rovarirtó szerrel fertőtleníteni 
kell. A szilárd és almos trágya vízzáró alapzattal és elfolyást gátló oldalfallal ellátott 
gyűjtőben, a híg trágya pedig vízhatlan módon kiképzett, fedett tárolóban vagy 
tartályban tárolható, ásott kútba be nem vezethető.  
Mélyalmos állattartás esetén a nevelési időszak befejezését követően a keletkezett 
trágyát azonnal el kell szállítani. 
 
/9/ Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, 
takarmányozásáról és gondozásáról. Állata egészségének megóvása érdekében 
köteles az állategészségügyi rendelkezéseket betartani és az állat megbetegedése 
esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni.  
 
/10/ Az állat tulajdonosa az állathullát annak elszállításáig köteles zárt helyen, 
illetve zárt göngyölegben tartani. Ezek ártalmatlanítása az állategészségügyi 
szabályok betartásával történhet. 
 
/11/ Ha a tulajdonos nem szándékozik állatát tovább tartani, köteles elhelyezéséről 
gondoskodni, vagy állatorvossal kiírtatni, és az állati tetem elhelyezéséről saját 
költségén gondoskodni. 
 
/12/ Az ezen rendelet hatálya alá tartozó állatok mérgezése tilos. Öreg, 
gyógyíthatatlan, emberre, állatra veszélyes állatok szakszerű kiírtása állatorvosi 
feladat. 
 
/13/ Megkötve tartott állat számára is biztosítani kell a természetéből fakadó 
mozgásszabadságot és védeni kell az időjárás viszontagságaitól /ól, istálló stb./. 
 
/14/ Az állat tartása a környezetet nem károsíthatja, az emberek és állatok 
egészségét nem veszélyeztetheti. 
 
/15/ Tilos az állatok kínzása és bántalmazása, a szükségtelen fájdalom, szenvedés 
okozása, az állat természetét, erejét meghaladó teljesítmény, munka végeztetése, az 
egymásra uszításuk, kényszertakarmányozásuk, befogásuknál, elriasztásuknál 
nekik sérülést, fájdalmat okozó eszközök használata. 
 

/16/ Bárminemű állattartás nem járhat a házban, szomszédságban lakók 
nyugalmának megzavarásával, illetve testi épség és egészség veszélyeztetésével. 
 
/17/ Az állattartó köteles az állata (eb, ló, macska, stb.) által a közterületen is 
okozott szennyeződéseket, állati ürüléke/ke/t eltakarítani vagy eltakaríttatni. 
Különös figyelmet kell fordítani a város belterületén kiemelten kezelt közterületekre, 
területekre. A közterületen lévő állati ürüléket az állat tulajdonosa, gondozója, vagy 
ezek megbízottja, illetve az akinek a felügyelete alatt az állat a közterületen 
tartózkodik, köteles azonnal eltávolítani, vagy gondoskodnia kell arról, hogy az állati 
ürülék a közterületet ne szennyezze; ló/lovak esetében a lovaskocsi, fogat, hintó, 
stb. elé állati ürüléktartó kerüljön felszerelésre. 
 
 
*Az R. 3. §. szövegét a 36/2012. (X.30.) számú Ör. módosította. Hatályba lép: 2012. november 1. 
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Ebtartás szabályai 

 
4. §. 

 
(1) Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani – szükség esetén arra alkalmas 
futtatólánccal megkötve, zárt helyen -, hogy azok  

a) ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni, 

b) a házban vagy annak szomszédságában lakók nyugalmát ne zavarja, 

c) testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen. 

 

(2) Harapós kutya esetén a telep, ház, lakás bejáratán az e tényre utaló megfelelő 

figyelmeztető táblát szembetűnő módon kell elhelyezni.  

 
(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles 
gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne 
hagyhassa el.  
 
(4) Ebet többlakásos épület erkélyén, folyosóján tartani tilos, a közös használatú 
udvaron és közös helyiségekben pedig csak a szomszédok (többi tulajdonos, kezelő, 
bérlő stb.) írásbeli beleegyezésével lehet.  
 
/5/  Az eb tulajdonosa vagy a felügyeletével megbízott köteles gondoskodni arról, 
hogy az eb a közterületet ne szennyezze. Az eb szilárd ürülékét köteles azonnal 
eltávolítani. 
 
/6/ Az eb tulajdonosa vagy a felügyeletével megbízott köteles az eb sétáltatása 
során az eb szilárd ürülékének eltávolításához szükséges eszközöket / zacskó, lapát 
stb. / magával vinni és ellenőrzés esetén az arra jogosult személynek bemutatni. 
 

/7/Közterületen, védelem alatt álló természeti területen az ebet fajtára való 
megkülönböztetés nélkül pórázzal kell ellátni. Ebet csak 14 éves kort betöltött 
személy sétáltathat.  

/8/ Veszélyes és veszélyesnek minősített ebet közterületre csak fém szájkosárral, a 
kibújást megakadályozó, fojtó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb, nem 
kihúzható pórázzal, a tartási engedély jogosultjának felügyeletével szabad kivezetni.  

/9/ Ebharapás esetén az állattartó köteles az ebet hatósági állatorvoshoz vinni, 
megvizsgáltatni és az arról szóló igazolást a sérelmet szenvedett személynek, illetve 
képviselőjének átadni.  

/1o/ Tilos ebet beengedni, illetőleg bevinni (szolgálati, vakvezető és jelző ebek 
kivételével): 
 
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségekbe, élelmiszer árusító üzletbe, 
üzemekbe, szórakozó helyekre, értékesítés céljának kivételével a vásárcsarnok, piac 
területére, kivéve abban az esetben, ha az üzemeltető arra engedélyt ad, 
b) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és sport intézmények területére és 
kegyeleti helyre, 
c) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe (kivéve vasútállomás), 
d) diákszállásokra,  
e) a játszóterekre, 
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f) a szökőkutak medencéjébe, 
g) közfürdő területére, 
h) strandra, kivéve szabad strand területét minden év szeptember 30-a és április 1-
je között, 
 
/11/ Ebet csak olyan helyiségbe szabad bevinni, illetve beengedni, amelyeket erre 
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kijelölt. 
  

/12/ A /10/ bekezdés szerinti létesítményekbe, illetve területekre őrző-védő eb 
bevihető, ha azt az ingatlan védelme szükségessé teszi.  
 

/13/ Veszélyes- és a jegyző által veszélyesnek minősített eb külön jogszabályokban 
meghatározott feltételek teljesülése mellett, kizárólag hatósági engedéllyel tartható. 

 

Ebtartók kötelességei 

5. §. 

/1/  Az eb tulajdonosa vagy tartója (továbbiakban: ebtulajdonos) köteles 
nyilvántartásba vétel végett a Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni: 
 
- a 3 hónapos kort betöltött ebet, 
- ha az eb elhullott, elveszett, vagy új tulajdonoshoz került, 
- tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott,  
- az oltási igazolás felmutatásával az oltás megtörténtét, ha az eb nem a tulajdonos 
állandó lakhelyén vagy az évi szervezett oltáskor részesült veszettség elleni 
védőoltásban. 
 
/2/ A jegyző a bejelentett ebekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak 
tartalmaznia kell az eb tulajdonosának (tartójának) nevét, lakcímét, az eb fajtáját, 
születési évét, nemét, színét, tartási helyét, azonosítási sorszámát és a veszettség 
elleni utolsó védőoltás időpontját. 

/3/) Az eb tartója köteles az ebet évenként – a három hónapos kort elért ebet 
harminc napon belül, majd hat hónapos koráig ismételten – a saját költségére 
állatorvossal veszettség ellen beoltatni, és nyilvántartási számmal ellátni. 

/4/ Az eb tartója köteles az oltási igazolását a legközelebbi védőoltásig megőrizni, az 
ellenőrzésre jogosult hatóságoknak kérésre felmutatni, az igazolás elvesztése esetén 
megfelelő igazolásról gondoskodni. 

/5/ Az ebtulajdonos köteles az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálathoz 
bejelenteni - a sérült személy adatainak közlésével - ha az eb embert mart meg. 
 
/6/ Aki veszett, veszettségre gyanús kóbor ebet észlel, az köteles elsősorban a 
területileg illetékes hatósági állatorvosnak bejelenteni. 

 
Macskatartás 

 
 6. §. 

 
/1/ A város területén házanként maximum 5 darab macska tartható, ezek 
szaporulata csak 12 hetes korig. 
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/2/ A macskatulajdonos köteles állatát úgy tartani, hogy az a szomszédban lakók 
nyugalmát- sem szag, sem zajártalommal- ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, más 
testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse. 
 
 

Méhek tartása 
 

7. §.* 
 

/1/ Méhcsaládokat a méhészetről szóló 15/1969.(XI.6.) MÉM rendelet előírásai 
szerint kell tartani. 
 
/2/*  
 
/3/A méhtartóknak tevékenységüket a helyi önkormányzat felé minden év február 
végéig írásban kell bejelenteniük. 
 

 
Állatbetegségek megelőzése, leküzdése 

 
 

8. §. 
 

/1/ Minden állattartó köteles a tulajdonában lévő, illetve gondjára bízott kis és nagy 
állat fertőző betegségben vagy annak gyanújában történő elhullását állatorvosnak, 
valamint a helyi Jegyzőnek bejelenteni és annak ezzel kapcsolatos további 
utasítását betartani. 
 
 

Egyéb rendelkezések 
 

9. §. 
 

/1/ Zamárdi város közigazgatási területén a Jegyző, a Polgármester engedélyezési 
jogkörébe tartozó esetekben a Polgármester, az állattartást korlátozhatja vagy 
megtilthatja, ha az állattartás nem felel meg a jogszabályban írt feltételeknek. A 
döntés előtt ki kell kérni a hatósági állatorvos és az ÁNTSZ véleményét. 
 
/2/ Az állattartás körülményeinek, a tartott állatok darabszámának, az ebek 

közterületen tartózkodásának, közterületi szennyezésnek és az emberre veszélyes 
vadállat tartásának a folyamatos ellenőrzésére a jegyző illetve a polgármester által 
feljogosított polgármesteri hivatali dolgozó, valamint a közterület-felügyelők 
jogosultak és kötelesek. 

 
Szabálysértési rendelkezések 

  
10. §.* 

 
/1/ Aki a jelen rendeletben foglalt szabályokat megsérti szabálysértést valósít meg 
és többször, újból kiszabható 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

*A 10. §. /3/ bek. módosítását a 14/2008. (V.27.) számú Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2008. május 27. 
* Az R. 7. §. /2/ bekezdését a 27/2011. (IX.13.) sz. Ör. helyezte hatályon kívül. Hatályba lép: 2011. szeptember 13. 
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/2/ Jelen rendeletben külön nem nevesített szabálysértésekre a vonatkozó 
magasabb szintű jogszabályokban foglaltak az irányadóak. 
 
/3/* Az /1/ és /2/ bekezdésekben feltüntetett szabálysértések tetten ért elkövetőjét 
a rendőrség, a közterület- felügyelet, a polgármesteri hivatal arra feljogosított 
képviselője 3.000,- Ft-tól 20.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja. A 
tudomásul vett helyszíni bírság a befizetés elmulasztása esetén kizárólag adók 
módjára hajtható be. 
 

Záró rendelkezések 
 

11. §. 
 

/1/ Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba, hatálybalépésével 
egyidejűleg a 2/1992. évi Köztisztaságról szóló helyi rendelet még hatályban lévő 
15.§ és 16.§-ai hatályukat vesztik.  
 
 
 
Zamárdi, 2007. november 26. 
 
 
 
  
          Csákovics Gyula sk.                                      dr.Kovács Tamás sk.  
             Polgármester                                                           jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: 

 

Zamárdi, 2007.november 27. 
 

                      
                                                    Dr. Kovács Tamás sk. 

                                                          jegyző 


