
GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
14/2017. (XI.7.) önkormányzati rendelete 

 
a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól 

 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 49. §. (6) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
  

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) A rendelet célja, hogy elősegítse az állattartáshoz fűződő lakossági érdekek érvényesülését, 

biztosítsa a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, építésügyi és 
környezetvédelmi hatósági előírások betartását, valamint azt, hogy az állattartás mások 
nyugalmát ne zavarja, biztonságát ne veszélyeztesse. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Gyulakeszi község közigazgatási területén: 
a) az állattartással foglalkozó természetes személyre, jogi személyre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban együtt: állattartó) terjed ki. 
b) a kedvtelésből tartott állattartásra. 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: a társasházban tartott állatokra, a vadon élő állatokra, 
kedvtelésből tartott állatokat forgalmazó kereskedésre, vakvezető, segítő és jelzőkutyákra. 

 
2. § 

 
(1) Az ezen állattartási rendeletben szabályozott, állattartással kapcsolatos hatósági ügyekben 

a polgármester jár el. 
(2) A polgármester a rendelet előírásai betartásának ellenőrzésére helyszíni szemlét tarthat, 

továbbá az állattartótól az állattartással kapcsolatos felvilágosítást, adatot kérhet, az 
állattartással kapcsolatos adatokba betekinthet. 

(3) A polgármester hatáskörét a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és 
Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoportja útján gyakorolja. 

 
3. § 

 
E rendelet alkalmazásában: 

1. kutyafuttatás: az állat póráz és szájkosár nélküli szabadon engedése az erre kijelölt 
területen. 

2. kutyasétáltatás: az állat pórázon történő vezetése. 
3. társasház: olyan lakóépület és nem lakás céljára szolgáló épület, amelyre a 

társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény vonatkozik. 
4. többlakásos ingatlan: olyan lakóházas ingatlan, ahol az egyes lakások megközelítése 

közös udvaron keresztül történik.  
 



4. § 
 
(1) Az állattartó köteles állatait a jó gazda gondosságával tartani, megbetegedés esetén 

gyógyíttatni, védőoltásban részesíteni, higiénikus körülmények között tartani, élősködők 
észlelése esetén azok irtásáról gondoskodni. 

(2) Az állatot az állattartással érintett közvetlen szomszédok nyugalmának zavarása (zaj, bűz 
stb.) nélkül kell tartani, úgy, hogy az állat más testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, 
anyagi kárt ne okozzon se személynek, se közösségnek. 

 
2. Állatok tartása 

 
5. § 

 
(1) A kedvtelésből tartott állatok - a veszélyesnek minősített ebek kivételével -  

közegészségügyi és állategészségügyi szabályok betartásával külön engedély nélkül 
tarthatók. 

(2) Állatot közös udvarban, kertben, közös tulajdonú ingatlanon csak a tulajdonos-, vagy a 
bérlőtársak írásbeli hozzájárulásával szabad tartani. 

(3) Tilos a község területén fekvő oktatási, nevelési, egészségügyi intézmények (óvoda, iskola 
stb.), gyermekjátszótér, vízmű, élelmiszer tárolását, feldolgozását és forgalmazását folytató 
létesítmény területén (felépítményben, udvarán és egyéb területén) állatok tartása.  

 
6. § 

 
(1) A település belterületén - eb és macska kivételével - állatot csak állattartó épületben lehet 

tartani. Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeknek meg kell felelnie az építésügyi, 
az állategészségügyi, a közegészségügyi, a környezetvédelmi, továbbá az állatvédelmi 
előírásoknak. 

(2) A község közigazgatási területén az állatok a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott 
védőtávolságok betartásával tarthatók. 

(3) A község külterületén az állattartás engedélyezett. Az állattartó épületek létesítése során a 
védőtávolságokra vonatkozó előírásokat a külterületen is be kell tartani. A védőtávolság 
csökkentése egyedi kérelemre sem engedélyezhető. 

 
 

7. § 
 

(1) Az állatok elhelyezésére szolgáló építményeket könnyen tisztítható, hézagmentes, szilárd, 
csúszásmentes burkolattal kell ellátni. Az állattartásra szolgáló építmények 
szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell kiképezni. 

(2) A kertművelés céljára használt trágyát 24 órán belül földbe kell dolgozni, vagy a 
felhasználásig ugyanezen határidőn belül földdel be kell takarni. 

(3) Az állattartónak biztosítania kell, hogy a trágyalé a szomszéd telkére, vagy a közterületre 
ne folyhasson át, valamint a saját telkét ne szennyezze és a talajt, talajvizet ne fertőzze. A 
trágya és a trágyalé közcsatornába nem vezethető. 

(4) A trágyagyűjtő helyét úgy kell kialakítani, hogy a gyűjtőbe víz, valamint a gyűjtőből 
szennyező anyag szét ne folyhasson. E célból vízzáró aljzatú és zárt trágyagyűjtőt kell 



létesíteni, fertőtlenítéséről és takarításáról gondoskodni kell. A trágyagyűjtőt szilárd 
burkolattal kell ellátni, és legalább 3 oldalról megfelelő magasságú, zárt védőfallal kell 
körül venni. Az almostrágya tárolására szolgáló trágyatelephez csatlakozóan a híg rész 
befogadására megfelelő kapacitású zárt, talajszint alatti trágyalé-akna létesítése szükséges. 

(5) Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeket, azok helyiségeit (ólakat, ketreceket, 
futtatókat) – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – szükség szerint, de 
legalább naponta takarítani kell. 

 
8. § 

 
(1) A község belterületén állat csak zárt területen (elkerített udvaron) tartható. A gazdasági 

udvart tisztán kell tartani, szükség esetén gondoskodni kell a kártékony állatok, rágcsálók, 
legyek, rovarok irtásáról. Az állattartónak gondoskodni kell a kellemetlen szagot árasztó 
takarmány fedett, zárt tárolásáról. 

(2) Állatot legeltetni csak az állattartó tulajdonában, illetve jogszerű használatában levő 
területeken, a legeltetésre vonatkozó egészségügyi előírások betartásával szabad. 

(3) Tilos az állatot a közterületre felügyelet nélkül kiengedni, a község utcáin és közterületein 
legeltetni. 

(4) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állat a közterületet ne szennyezze. Az állat 
által a közterületen okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles 
gondoskodni. 

(5) Az elhullott állatok tetemeinek elszállításáról, ártalmatlanná tételéről az állattartó saját 
költségén - külön jogszabályban előírt módon – köteles gondoskodni. 

(6) Az állattartó halála esetén az állatok elhelyezéséről (további gondozásáról) az örökösök 
kötelesek gondoskodni. 

 
3. Az ebtartás szabályai 

 
9. § 

 
(1) A község területén az állattartónak gondoskodni kell arról, hogy az ebek szükségtelen 

ugatással ne zavarják a szomszédos ingatlanok lakóinak nyugalmát.  
(2) Az ebeket a tulajdonosai úgy kötelesek tartani, hogy azok elkóborolni, közterületre 

felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. 
(3) Bekerítetlen ingatlanon – szőlőben, kiskertben stb. – ebet szabadon tartani tilos. Az 

állattartó kötelessége gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, és az ingatlan határait 
ne hagyhassa el. 

(4) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az 
eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanra történő bejutását, valamint a kerítés 
résein történő kiharapását megakadályozza. 

(5) Harapós, támadó, vagy kiszámíthatatlan természetű ebet esetében a telep, ház, lakás 
bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát szembetűnő módon el kell 
helyezni. Az eb megkötés nélkül tartható, amennyiben a bekerített és lezárt helyről történő 
kiszabadulása biztos módon megakadályozható. 



(6) Közterületen - kivéve a futtatásra kijelölt területet - ebet csak pórázzal lehet sétáltatni. 
Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken 
tartására képes.  

 
10. § 

 
(1) Amennyiben oktatási, kulturális, egészségügyi intézmény közelében tartott eb a csendet 

tartósan – folyamatos ugatásával – háborítja, és ezzel az érintett intézmény működését 
zavarja, az eb tartását meg lehet tiltani, vagy az ebtartást korlátozni lehet. 

(2) Ha az ebtartó nem szándékozik ebét vagy szaporulatát tovább tartani, köteles elhelyezéséről 
gondoskodni.  

 
4. Záró rendelkezések 

 
11. § 

 
(1) Ez a rendelet 2017. november 15. napján lép hatályba.  

 
 
 
Gyulakeszi, 2017. november 6. 
 
 
 
             Szennyainé Kovács Veronika sk.   dr. Németh Mária Anita sk. 
            polgármester      jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 2017. november 7. 
 
 
 

dr. Németh Mária Anita sk. 
jegyző 


