Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének
11/2004. (IV.5.) sz. rendelete
az állattartásról 1
(egységes szerkezetben)

Tata Város Önkormányzati Képviselı-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 követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet 36. § (5)
bekezdésére, valamint az állategészségügyrıl szóló 1995. évi XCI. törvényre és
végrehajtási rendeleteire, az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi
XXVIII. törvényre és végrehajtási rendeleteire, valamint a veszélyes és
veszélyesnek minısített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól
szóló 35/1997. (II.26.) Korm. rendeletre - az állattartás helyi feltételeit a
következık szerint szabályozza:
A rendelet célja, hatálya
1. §
A rendelet célja, hogy a környezetvédelmi, természet- és talajvédelmi, köz- és
állategészségügyi és építésügyi követelményeket figyelembe véve meghatározza az
állattartás feltételeit, kijelölje az állattartás céljára alkalmas, illetve arra nem
használható területeket, meghatározza az állattartásra szolgáló építmények
elhelyezésének feltételeit.
2. §
(1) E rendeletben foglaltakat Tata város közigazgatási területén alkalmazni kell:
a) minden olyan természetes személyre, valamint jogi személyre és jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságra, szervezetre, aki, illetıleg 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 kedvtelésbıl állatot tartanak.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
- cirkuszra, mutatványosokra,
- állatkiállításra,
- állatkórházra, állatorvosi rendelıre,
- állatkereskedıre,
- kutyakozmetikára-, panzióra,
- bejelentett kutyakiképzı telepre,
- gyepmesteri telepre, kutyamenhelyre,
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- fegyveres testületek ebtartására,
- vágóhídra.
(3) A város 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 minısül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt, legfeljebb két
napig a lakásban, illetve a hozzá tartozó melléképületben zárt helyen 3 napig
kishaszonállat tartása.
Értelmezı rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazása szempontjából
a) állat: haszonállat, kedvtelésbıl 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, stb.
ab) kedvtelésbıl tartott állat: minden olyan állat, mely nem a jövedelemszerzést
szolgálja pl.: eb, macska, díszmadár, hal, rágcsálók (hörcsög, egér, tengerimalac),
törpenyúl stb.
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 minısül 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
1
e) zárt trágyatároló: az az építmény, tároló, mely szivárgásmentes, szilárd
burkolattal ellátott, vízhatlan oldalfalakkal rendelkezik és zártan, azaz vízhatlan
módon, teljesen lefedett.
Általános rendelkezések
4. §
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából Tata Város közigazgatási területe 3
állattartási övezetbe tartozik:
1. övezet: kizárólag kedvtelésbıl tartott állat tartható,
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2. övezet: kedvtelésbıl tartott, valamint kishaszonállat tartható,
3. övezet: kedvtelésbıl tartott, valamint kis- és nagyhaszonállat tartható.
(2) Az övezetekbe tartozó területek megjelölését e rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(3)1 Az 1. számú melléklet 1. számú állattartási övezet részében a *csillaggal jelzett
utcákban, illetve utcarészekben (a tömbházas beépítettségő rész kivételével)
legfeljebb 15 db tyúk (csirke, kakas) tartható.
(4)2 Az 1. számú melléklet 2. számú állattartási övezet részében a **csillaggal
jelzett utcákban, illetve utcarészekben 15 db baromfi, 15 db nyúl és 2 db sertés
tartható.
Az állattartás közös szabályai
5. §
(1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának,
fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelı életfeltételekrıl gondoskodni.
(2) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelı és biztonságos
elhelyezésérıl, szakszerő 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
állat-egészségügyi rendelkezéseket betartani.
(4) Az állattartó köteles állattartási tevékenységérıl (ló, szamár, öszvér,
szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetében létszámtól függetlenül,
baromfi és nyúlállományok esetén 100 egyed felett), a tevékenység megkezdésérıl,
illetve megszüntetésérıl az állatállományt ellátó állatorvost, illetıleg a települési
önkormányzat jegyzıjét egyidejőleg tájékoztatni.
(5) Az állat ürülékét az állattartó köteles a közterületrıl eltávolítani.
(6) Az állati hulladékot zárt, csorgás-, csepegésmentes tartályokban vagy
jármővekben kell győjteni és szállítani. Speciális jármő hiányában az állati
hulladék fóliazsákban is szállítható.
(7) Az elhullott 50 kg-nál nem nagyobb össztömegő, kedvtelésbıl tartott állatokat,
valamint a három hetesnél fiatalabb szopósbárány, kecskegida és borjú hulláját az
állati hulladék birtokosa saját telkén a szomszéd telek határvonalától 1,5 méterre
elföldelheti. Ennek feltétele, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális
nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1,0 méter
távolság legyen. A kedvtelésbıl tartott elhullott állatot a kedvtelésbıl tartott állatok
kegyeleti temetıjében is eltemetheti a tulajdonos.
(8) Az elhullott baromfit, továbbá a három hetesnél fiatalabb malac hulláját, az
állattartó saját telkén - évente legfeljebb 50 kg össztömegig - elföldelhet, ha
1
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fennállnak a (7) bekezdésben foglalt feltételek. A felsoroltnál nagyobb
mennyiségő. illetve nagyobb egyedi testtömegő állatok hulláját engedélyezett állati
hulladékgyőjtı, győjtı-átrakó telepre vagy kezelı üzembe kell szállítani.
Haszonállattartás szabályai
6. §
(1) Egészségügyi, szociális, gyermeknevelési, oktatási intézmények, valamint
élelmiszert elıállító, feldolgozó, forgalmazó üzemek, élelmiszert árusító és
vendéglátó üzletek területén, illetve telekhatárától számított 50 méteren belül
nagy-haszonállatot tartani tilos.
(2) Az állattartó épületet, valamint a hozzá tartozó, rendeltetésszerően az
állattartást segítı létesítményt építeni csak az építésügyi, köz- és állategészségügyi,
környezet- és talajvédelmi elıírások betartásával lehet.
(3) Az állattartó épületet az építési telken a rendelet 2. számú mellékletében
rögzített telepítési távolságok betartásával lehet elhelyezni.
(4) Méheket tartani huzamosabb emberi tartózkodásra szolgáló helyiség (lakás,
lakóház, üzlet, stb.) falától 10 méter védıtávolságon belül tilos, 15 m
védıtávolságon belül 20 méhcsalád, 25 m védıtávolságon belül 50 méhcsalád
tartható. Ásott kúttól, élıvíztıl, kerti tótól, úszómedencétıl a védıtávolság 15 m.
(5) Közterületen állatot legeltetni tilos.
(6)1 A trágya tárolását zárt trágyatárolóban kell végezni, a trágyalé felfogására át
nem eresztı falú, zárt győjtıaknát kell létesíteni. A trágyalé elvezetését az ólaktól a
tárolóig zártan kell megoldani.
(7)2 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.
(8)3 Amennyiben a trágyaszállítás a technológiai folyamat részeként történik, a
szállítás során a tárgya elszóródását a rakomány ponyvázásával (fóliaborítással)
kell megakadályozni.
(9)4 A tartható haszonállatok számát az állattartó épület alapterülete és az egyes
állatok férıhelyigénye határozza meg e rendelet 3. számú melléklete szerint.
(10)5 Az állattartás céljára szolgáló épületet rendszeresen takarítani, fertıtleníteni
kell, a trágyát rendszeresen, legalább hetente egyszer, mélyalomtartás esetén
szükség szerint ki kell hordani.
(11)6 Az állattartásra szolgáló udvart tisztán kell tartani és lehetıség szerint el kell
keríteni.
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(12)1 Nem kell zárt trágyatárolót (és trágyalégyőjtı aknát) létesíteni kis létszámú
kishaszonállat-tartás (30 db baromfi és nyúl, valamint maximum 2 db egyéb
kishaszon állat) esetén, ha az állattartó a keletkezı trágyát saját területén
felhasználja (beásás), és ez idı alatt fedett és zárt tárolóban tartja; ha az állattartó a
trágyát nem használja fel az elszállításig köteles a trágyát vízhatlan és zárható
mőanyag zsákban, naptól védett helyen tárolni.
Kedvtelésbıl tartott állatok
7. §
(1) Kedvtelelésbıl tartott állat a köz- és állategészségügyi elıírások betartása
mellett minden övezetben szabadon tartható.
(2) A város területén kertes családi házakban ötnél több macska és háromnál több
eb csak a szomszédok írásbeli hozzájárulásával tartható. E rendelkezés nem
vonatkozik az állatok szaporulatára 3 hónapos korig.
(3) Közös udvarú többlakásos épületekben, társasházakban lakásonként legfeljebb
1 ebet, 1 macskát és annak szaporulatát - 3 hónapos korig - lehet tartani, kivétel ha
a társasház alapító okirata, házirendje ettıl eltérıen rendelkezik.
(4) Társasház közös használatú helyiségében kedvtelésbıl állatot tartani tilos,
kivétel ha a társasház alapító okirata, házirendje ettıl eltérıen rendelkezik.
(5) Erkélyen, folyosón, loggián állandó jelleggel állatot tartani tilos.
(6) Az állattartó köteles gondoskodni azoknak az állatoknak az elhelyezésérıl,
amelyeket tovább tartani nem kíván.
(7) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy a kedvtelésbıl tartott állat a
lakóház közös használatú területét, helyiségeit ne szennyezze, az e területeken
keletkezett ürüléket köteles haladéktalanul eltávolítani.
Az ebtartás szabályai
8. §
(1) Az állattartó köteles az ebet úgy tartani, hogy az állat a szomszédok, illetve
többlakásos házban lakók nyugalmát ne zavarja, a környezetet ne szennyezze, más
életét, testi épségét, tulajdonát ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon.
(2) Az állattartó köteles biztosítani, hogy az állat közterületre, vagy más
tulajdonára, birtokára át, ki, be ne mehessen, felügyelet nélkül ott ne
tartózkodhasson.
(3)Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
(4) Közterületen, lakóház folyosóján, lépcsıházában, liftben csak legfeljebb 2 m
szárhosszúságú (nem kihúzható) pórázzal és a 20 cm és nagyobb marmagasságú
ebet szájkosárral ellátva lehet tartani, vezetni. Liftben a szájkosár használata
1
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minden ebre kötelezı. Az ebet csak az vezetheti, aki erre fizikailag képes, azaz
féken tudja tartani.
(5) Tömegközlekedési eszközön eb csak pórázzal és szájkosárral szállítható.
(6)1 Tilos állatot tartani, kutyaólat, állatkifutót (kenelt) elhelyezni a szomszéd
lakóház (családi ház) falsíkjától számított 2 m-es, de legalább a telekhatártól
számított 1 m-es távolságra.
Szabálysértési rendelkezések
9.§
(1) Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedı, ismételhetı
pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet
2
a) 4. §-ának (1), (3) és (4) bekezdésében az állatok tartására,
3
b) 6. §-ának (1), (3), (4), (5) (6), (7), (8), (9), (10) és (11) bekezdésében a
haszonállatok tartására,
4
c) 7. §-ának (2), (3), (4), (5) és (12) bekezdésében a kedvtelésbıl tartott állatok
tartására,
d)5 8. § (2) bekezdés második fordulata, (3), (4) és (6) bekezdésében az ebtartásra
vonatkozó rendelkezéseket megszegi.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetıjét a
közterület-felügyelı ötszáztól tízezer forintig terjedı helyszíni bírsággal sújthatja.
Záró rendelkezések
10.§
(1) E rendelet 2004. május 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésekor már folytatott állattartás esetén az állattartónak e
rendeletben foglaltakat - a (3) bekezdés kivételével - 2006. május 1-ig teljesítenie
kell, vagy az állattartást meg kell szüntetni.
(3) A rendelet 2. számú melléklete szerinti védıtávolságokat csak a hatályba lépés
után létesített állattartó épületek esetében kell alkalmazni.

Hetényi Tamás
polgármester
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dr. Szabolcs Tivadar
jegyzı
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1. számú melléklet1:
1. számú állattartási övezet2:
kizárólag kedvtelésbıl tartott állat tartható /kivéve: a csillaggal (*) jelzett utcákban, illetve
utcarészekben (a tömbházas beépítettségő rész kivételével) legfeljebb 15 db tyúk (csirke,
kakas) tartható/
Ady Endre utca
Agostyáni utca páros oldala a 40.
házszámig
Agostyáni utca páratlan oldala
Akácos út
Alkotmány utca
Almási utca
Aradi vértanuk útja
Ágnes út
Árpád utca
Bacsó Béla utca páros oldala
Baji út
Balogh Ferenc utca
Budai Nagy Antal utca
Bartók Béla utca
Bem József utca
Bercsényi utca
Berta Malom
Bláthy Ottó utca
Boróka utca
Bottyán János utca
Cser utca
Csever utca
Csongor utca
Damjanich utca
Dankó Pista utca
Deák Ferenc utca:
- ezen belül a Gábor Áron utcától az
Erkel Ferenc utca felé esı része*
Diófa utca
Dobozi Mihály utca
Dobó István utca*
Dobroszláv Lajos utca
1
2

Egység utca
Erdei Ferenc utca
Erkel Ferenc utca
Erzsébet út
Erzsébet királyné tér
Eszperantó tér
Eszterházy sétány
Építık útja
Fáklya utca
Fekete út
Fenyı tér
Fenyves út
Fényes fasor tanya
Fürdı utca
Főzfa utca
Gábor Áron utca:
- ezen belül a Deák Ferenc utcától a
vasúti pálya felé esı rész*
Gárdonyi Géza utca
Gerle köz
Gesztenye fasor
Gyár utca*
Gyertyános út
Hajdú utca
Hamari Dániel utca
Hattyúliget utca
Hedvig út
Horgász sétány
Hısök tere
Ida út
Ilona út
Irén út
Irinyi János utca*

Módosította: 18/2004. (VI. 1.) sz. ÖR. 1. §-a. Hatályos: 2004. június 1-tıl.
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Jókai utca
Judit út
Kastély tér
Katona József utca
Kazincbarcikai utca
Kazinczy utca
Keszthelyi utca
Kisfaludy Sándor utca
Klára út
Kodály tér
Komáromi utca páratlan oldala a
Kossuth tértıl az Új útig
Komáromi utca páros oldala a Kossuth
tértıl a tömbös beépítettség végéig
(Komáromi u. 2-34. közötti rész)
Kossuth tér
Kosztolányi Dezsı utca
Kölcsey utca
Kıkút köz
Lombos út
Magdolna út
Malom utca
Margit út
Május 1. út
Mária út
Mátyás király utca:
- ezen belül a Deák Ferenc utcától a
vasúti pálya felé esı rész*
Mezı Imre utca:
- ezen belül a Deák Ferenc utcától a
vasúti pálya felé esı rész*
Mocsai utca páratlan oldala 1-11-ig
Mókus tér
Móra Ferenc utca
Munkás utca
Mővész utca
Nagysándor József utca
Naplókert
Nyárfa utca
Nyírfa utca
Nyúl út
Oroszlányi utca
Országgyőlés tér
Öveges József utca*

İz út
Pálóczi Horváth Ádám utca
Perczel Mór utca
Petıfi Sándor utca
Piactér
Piarista köz
Platános tér
Rákóczi utca
Remeteségpuszta
Révai utca
Rózsa utca*
Somogyi Béla utca
Sport utca
Stranszky János utca
Szarvas út
Szántó Kovács János utca
Szegfő utca
Szélkút utca
Szemere Bertalan utca
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca*
Szilágyi Erzsébet utca
Tanoda tér
Temesvári István utca
Thury György utca
Tompa Mihály utca*
Tópart sétány
Tópart utca
Tóvárosi korzó
Tölgyes utca
Tulipán utca
Tünde utca
Új út
Vasút köz
Vasútállomás I.
Vasútállomás II.
Vaszary János utca*
Vágó utca
Váralja utca
Vécsey Károly utca
Vértesszılısi út
Vörösmarty utca
Zalka Máté utca
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2. számú állattartási övezet
kedvtelésbıl tartott, valamint kishaszonállat tartható.
Akácfa utca
Arany János utca
1
Agostyáni utca páros oldalának a 42.
házszámtól az Agostyán felé esı része
Bacsó Béla utca páratlan oldala
Bajcsy-Zsilinszky utca
Baji úti téglagyár lakótelep
2
Bárány utca**
Bezerédi utca
Corvin utca
Csokonai utca
Dornyai Béla utca
Eötvös utca
Faller Jenı út
Fazekas utca
Fácánoskert
Feszty Árpád utca
Frankel Leó utca
Gombkötı utca
Hollósi Sándor utca
Honvéd utca
Hullám utca
Ipar utca
Jázmin utca
Juharfa utca
Kalló utca
Karinthy Frigyes utca
Kálvária utca
Kocsi utca "a tornyos háztól" a Környei
útig
3
Komáromi utca páros oldala a 34.
házszámot követıen az Új út-József
Attila keresztezıdésig
Koltói Anna utca

Környei köz
Környei utca
Latinka Sándor utca
Lovassy László utca
Madách utca
Mikovényi utca
4
Mikszáth Kálmán utca**
Mindszenty József tér
Mocsai utca páratlan oldala 13-tól
Móricz Zsigmond tér
Munkácsy Mihály utca
Nagy Lajos utca
Pálffy utca
Perényi utca
Rozgonyi utca
Szent István utca
Szomódi út
Szıgyéni utca
Tavasz utca
Táncsics Mihály utca
5
Tárkányi Lajos utca**
Tímár utca
Újhegyi út
Újréti utca
Újvilág utca
Váci Mihály utca
Vasút utca
6
Veres Péter utca
Zrínyi utca
Zsigmond utca
56-os ırház
60-as ırház

1

4

Beiktatta: 17/2007. (VI.4.) sz. ÖR. 6. §-a.
Hatályos: 2007. június 15-tıl.
2
Beiktatta: 17/2007. (VI.4.) sz. ÖR. 6. §-a.
Hatályos: 2007. június 15-tıl.
3
Beiktatta: 17/2007. (VI.4.) sz. ÖR. 6. §-a.
Hatályos: 2007. június 15-tıl.

Beiktatta: 17/2007. (VI.4.) sz. ÖR. 6. §-a.
Hatályos: 2007. június 15-tıl.
5
Beiktatta: 17/2007. (VI.4.) sz. ÖR. 6. §-a.
Hatályos: 2007. június 15-tıl.
6
Beiktatta: 17/2007. (VI.4.) sz. ÖR. 6. §-a.
Hatályos: 2007. június 15-tıl.
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3. számú állattartási övezet
kedvtelésbıl tartott, valamint kis- és nagyhaszonállat tartható
Balassi Bálint utca
Csapó utca
Dadi út
Diós puszta
Dob utca
Dózsa György utca
Esze Tamás utca
Fellner Jakab utca
Iskola utca
József Attila utca
Kakas utca
Kiss Ernı utca
Klapka György utca
Kocsi utca a Környei utcától végig
Komáromi utca az Új úttól végig
Mária puszta
Mocsai utca páros oldala
Nagykert utca
Naszályi út
Nefelejcs utca
Toldi Miklós utca
Újhegy dőlık IV-X.
Agostyán
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2. számú melléklet:
Védıtávolságok:
Nagyhaszonállatok istállója, ketrece, kifutója, trágyatárolója:
állatszám:
2 állatig
3-5 állat
6-20 állat
20 állat felett

lakóépülettıl
15 m
20 m
30 m
50 m

Kishaszonállatok istállója, ketrece, kifutója, trágyatárolója:
állatszám:
20 állatig
20-50 állat
50-100 állat
100-500 állat
500 állat felett
(zárt rendszerben)

lakóépülettıl
10 m
15 m
20 m
30 m
50 m

A mennyiben a területen kút található a védıtávolság minden haszonállat
tekintetében ásott kúttól 15 m, fúrt kúttól 10 m.
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3. számú melléklet:

az állatok férıhelyigénye:
ló, öszvér, szamár

500 kg-ig 4 m2
500 kg-tól 6 m2
szarvasmarha
5 m2
borjú
80-110 kg-ig 0,7 m2
110-150 kg 1,5 m2
hízósertés
1 m2
elletı kutrica
4,5 m2
kan sertés
6 m2
juh, kecske
30-kg-ig
0,8 m2
30-50 kg
1 m2
50 kg-tól
1,5
m2
nyúl,
0,3 m2
liba, kacsa, pulyka
0,4 m2
tyúk
0,3 m2
galamb
0,1 m2
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TÁJÉKOZTATÁS
Felhívom az állattartók figyelmét az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII.28.) Korm.
rendelet, illetve az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43. § (1)
bekezdésére és az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet következı
rendelkezéseire:
Köztisztasági szabálysértés
218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet
7. § (1) Aki
a) a közterületen, közforgalom célját szolgáló épületben, illetve közforgalmú közlekedési
eszközön szemetel, ezeket beszennyezi,
b) a felügyelete alatt lévı állat által az a) pontban megjelölt helyen okozott szennyezés
megszüntetésérıl nem gondoskodik,
ötvenezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak,
elhelyez, illetıleg nem a kijelölt lerakóhelyen rak le, vagy helyez el; százezer forintig terjedı
pénzbírsággal sújtható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések miatt a rendırség, a helyi
önkormányzat képviselı-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézıje, a közterületfelügyelı, valamint a természeti és védett természeti területen a természetvédelmi ır, helyi
jelentıségő védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi ır helyszíni
bírságot szabhat ki.
Veszélyeztetés kutyával
218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet
8. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetıleg kóborolni hagyja,
b) természeti, védett természeti területen, illetıleg vadászterületen - a vadászkutya kivételével
- póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmi közlekedési eszközön szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdı területére vagy játszótérre beenged, illetıleg bevisz,
e) aki harapóskutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratánál
harapós kutyára utal megfelelı figyelmeztetı táblát,
harmincezer terjedı pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartással másnak nyolc napon belül gyógyuló
sérülését okozza,
ötvenezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a helyi önkormányzat képviselıtestülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézıje, a közterület-felügyelı, az Állami népi
Egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (továbbiakban: ÁNTSZ) erre felhatalmazott
ügyintézıje, valamint a természeti és védett természeti területen a természetvédelmi ır, helyi
jelentıségő védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi ır helyszíni
bírságot szabhat ki.
Állatvédelmi bírság
1998. évi XXVIII. törvény
43. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó
jogszabály vagy hatósági rendelkezés elıírását megsérti, magatartásának súlyához,
ismétlıdéséhez igazodó állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Állatvédelmi bírság kiszabása
helyett, illetve azzal egyidejőleg az állattartót a hiányosságok kijavítására, illetve pótlására
kell kötelezni.
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244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet
Az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3)
bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a kormány a következıket rendeli el:
1. § Aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatok védelmére és kíméletére vonatkozó
jogszabály rendelkezését, vagy hatósági határozat elıírását megsérti - magatartásának
súlyához, ismétlıdéséhez 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, fıvárosban a fıvárosi kerületi önkormányzat jegyzıje
b) az illetékes megyei (fıvárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenırzı állomás
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 jelentıs fájdalmat, tartós
szenvedést, testi károsodást okoz,
b) a felügyelete alatt álló állat tartási, takarmányozási, illetve ivóvíz igényének rendszeres
kielégítésérıl nem gondoskodik,
c) az állat biztonságos elhelyezésérıl, szökésének megakadályozásáról és ellenırzésérıl nem
gondoskodik,
d) a veszélyes állatok tartásának engedélyezésére, illetve tartására vonatkozó elıírásokat
megszegi,
e) engedély nélküli állatkereskedést folytat,
f) az állat egészségét veszélyeztetı 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 eltérı 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 kellıen kielégítı szabad mozgás lehetıségérıl nem, vagy nem
szakszerően gondoskodik,
l) a mőködési engedélyhez kötött állattartási módok (foglalkozásszerő eb- és
macskatenyésztés, állatmenhely, állatpanzió, lovaglóiskola, prémes állattenyésztés)
bevezetéséhez nem szerzi be a hatósági engedélyt,
m) az állat állat-egészségügyi ellenırzését és ellátását elmulasztja, vagy
n) az állatkísérletek során kötelezı elıírt adatszolgáltatást nem, vagy hiányosan teljesíti,
o) az állatok szállításával kapcsolatban elıírt állatvédelmi követelményeket nem, vagy nem
megfelelıen teljesíti,
p) a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályait nem, vagy nem
megfelelıen teljesíti,
q) a mezıgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályait nem, vagy nem
megfelelıen teljesíti,
r) állatkertben vagy állatotthonban tartott állat vonatkozásában az elıírt állatvédelmi
követelményeket nem, vagy nem megfelelıen teljesíti,
s) cirkuszi menazsériában, illetve vándorló cirkuszban tartott állat vonatkozásában az elıírt
állatvédelmi követelményeket nem, vagy nem megfelelıen teljesíti,
t) az ember környezetében tartott, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával
felhagy, illetıleg az állatot előz, elhagy, vagy kitesz,
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u) állatvédelmi jogszabály egyéb elıírását megszegi.

