
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2016.(XII.14.) önkormányzati rendelete 

az állattartásról 
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a./ 
pontja és (2) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva – az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998 évi 
XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 6. § (6) bekezdésébe foglalt rendelkezésre - az állattartás 
helyi szabályairól 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) bekezdésben foglaltak kivételével az önkormányzat közigazgatási 
területén folytatott állattartásra terjed ki. 

 (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a fegyveres erők, rendőrség, nemzetbiztonsági szolgálatok, 
büntetés-végrehajtási, vám- és pénzügyőri szervek, határőrség, cirkusz, állat-kiállítások, versenyek, 
közintézetek, vágóhidak, állatkereskedések, engedélyezett állattenyésztő- és állattartó telepek területén 
folytatott állattartásra.  

 (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a vakvezető- és jelző ebekre. 
 (4) A rendelet hatálya nem terjed ki a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 

32/1999. (III.31.) FVM rendeletben (továbbiakban: FVM rendelet) valamint ennek módosításáról szóló 
178/2009. (XII.29.) FVM rendeletben foglaltakra. A mezőgazdasági haszonállat tartására vonatkozó előírások 
betartását az FVM rendeletben foglaltak szerint kell alkalmazni. 

 
3. § 

 
Értelmező rendelkezések 

 
a)  állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli; 
aki vele rendelkezni jogosult; 
b) állattartás: minden olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű termék 
előállítására (pl. hús, tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére irányul. Nem minősül 
állattartásnak a családi szükségletek kielégítése vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított 
állatok legfeljebb egy hétig történő, átmeneti tartása; 
c) kedvtelésből tartott állat: a 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a./ pontja szerint. 
d) veszélyes állatok: mindazon állatfajok egyedei, amelyek genetikai, biológiai tulajdonságaik 
(méret, testalkat, támadó természet, mérges csípés, marás, harapás lehetősége) révén az emberek 
életére, testi épségére veszélyt jelenthetnek; 
e) vakvezető eb: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek és amelyet a Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövetsége erre jogosult szervezete ilyen igazolvánnyal ellátott, 
f) jelző eb: az az eb, amely szakvéleménnyel alátámasztott módon a halláskárosodásban szenvedő 
személy tájékozódását biztosítja. 

 
4. § 

 
A képviselő-testület az ebből az önkormányzati rendeletből fakadó hatósági jogkör gyakorlását a 
polgármesterre ruházza át. 

 
 



II. fejezet 

Állatok tartásának általános szabályai 

5. § 

(1) A község közigazgatási területén állatot – a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi 
valamint építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartása mellett is – csak az e rendeletben 
foglalt szabályok szerint lehet tartani.  

 (2) Az állattartás céljára szolgáló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó védőtávolságokat e 
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 (3) Zárt technológiával történő korszerű állattartásnál az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás 
során – a szakhatóságok egyetértése esetén- az előírt védőtávolságok legfeljebb 30 %-kal 
csökkenthetők. 

 
6. § 

 
 (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról, a 

létesítmények tisztaságáról, szagtalanításáról, takarításáról és folyamatos fertőtlenítéséről, a káros 
rovarok, az élősködők és rágcsálók rendszeres irtásáról.  

 
(2) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről 

gondoskodni.  
 
 (3) Az állatot szabadon engedni, elhagyni tilos! 

 
 

7. § 
 

(1) Az állattartónak biztosítania kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozzon.  

 (2) Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet, a lakóépületek határoló 
szerkezeteit, közös használatú helyiségét, a lakások erkélyét, teraszát ne szennyezze. 

A tulajdonos, illetőleg az állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani az 
állatok által okozott esetleges szennyeződést. 

 (3) A tulajdonos köteles gondoskodni a közegészségügyi és állategészségügyi rendelkezések 
betartásáról is. E rendelkezések megsértése állatvédelmi eljárás lefolytatását vonja maga után. 

8. § 

 (1) A nem kedvtelésből tartott állat tartásra szolgáló helyet el kell keríteni.  

 (2) Az állattartás céljára lekerített udvar (kifutó) nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos 
ingatlanhoz. A kerítéstől számítva legalább egy méteres sávot szabadon kell hagyni, amit sövénnyel 
kell beültetni. A lekerített rész tisztántartásáról is folyamatosan gondoskodni kell. 

 (3) Az istállót, ólat, ketrecet naponta egyszer, de szükséghez képest többször is ki kell takarítani, és 
szükség szerint, de évente legalább két alkalommal fertőtlenítő meszelést kell végezni. 

 (4) Az alkalmazott tartási rendszernek biztosítani kell az állatok megfigyelhetőségének lehetőségét, 
valamint az etető- és itató berendezésekhez való akadálytalan hozzáférését. 

 (5) A beteg vagy sérült állat szükség szerinti elkülönítése, gyógykezelése céljára helyet kell biztosítani. 

 
9. § 

 
(1) Az állattartásra céljára szolgáló építménynek a szomszédos ingatlan felé eső oldala csak 

résmentes kialakítású lehet. 
 



(2) Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell kiképezni. 
 
(3) A keletkező bűzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellőzéssel a magasba kell 

terelni. 
 

10. § 
 

(1) A trágya-és trágyalétárolót résmentes határoló szerkezetekkel, vízzáró módon kell kiképezni. Az 
ólakban és a trágyatárolókban az ammónia-képződés 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 tárolása lakóépülettől, ideiglenes tartózkodásra használt gazdasági épülettől legalább 

10 méter távolságra történhet. A trágyát földdel, szalmával, fóliával lefedve kell tárolni. 
 
(4) A trágya-és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint kell gondoskodni. A tárolóból a trágyalé 

kifolyását illetőleg a csapadékvíz oda való befolyását meg kell akadályozni. A trágya elhelyezése csak 
mezőgazdasági művelésű földterületen történhet. A kiszállítást hetente kell elvégezni. Amennyiben 
belterületre történik a szállítás, akkor a trágyát 24 órán belül a talajba kell forgatni. 

 
(5) A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos. 
 

 
11. § 

 
(1) Az állat tulajdonosa az állati hullát köteles a mindenkor hatályos Állategészségügyi 

Szabályzatban megfogalmazottaknak megfelelően kezelni.  
 
(2) A közterületen talált róka tetem elszállításáról az önkormányzat a Balassagyarmati Közös 

Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. 
 
 

III. fejezet 
A kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó külön szabályok 

 
12. § 

 
(1): 

a) Belterületen családi házak telkén, zárt udvaron, az udvar elzárt részén, vagy épületben 2 eb, 
b) külterületen, az 1500 m2-t meghaladó bekerített ingatlanokon 4 eb, továbbá 
c) az a) –b) alattiak szaporulata 3 hónapos koráig tartható. 
d) másfajta kedvtelésből tartott állatból ingatlanonként 2-2 tartható úgy, hogy az összes állat 

létszáma ne haladja meg az 5 (öt) darabot 
 

 (2) Több háztartás elhelyezését szolgáló házingatlan osztatlan közös tulajdonú udvarában eb csak 
az összes lakó egyetértésével – írásos hozzájárulásával – tartható. Hozzájárulás hiányában az eb csak a 
lakásban tartható. 

 (3) Az állattartó amennyiben az (1) bekezdésben meghatározottakon túl újabb állatot kíván tartani, 
úgy azt kérelmeznie kell a Polgármestertől. Az engedély kiadásának feltétele – az állattartási feltételek 
biztosításán felül - a közvetlen szomszédok (többszintes lakóépület esetén az állattartó lakása alatti, 
feletti, illetve melletti háztartások, egyedi beépítésű lakótelek esetén a kertszomszédok írásbeli 
hozzájárulása. 

 (4) A polgármesteri hozzájárulást ismételten meg kell szerezni, ha az ebtartó új állatot kíván tartani. 
 
 
 



13. § 
 

Nem szabad ebet beengedni, illetve bevinni: 
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, 
b) üzletbe,  
c) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, 
d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, 
e) a temető területére, 
f) a játszótér területére. 

 

14.§  

 

A polgármester az állattartásra vonatkozó engedélyét utóbb visszavonhatja, ha olyan körülmény merül 
fel, ami az engedélyezett tartást utóbb indokolatlanná, a lakókörnyezetben élők számára 
elviselhetetlenné teszi. 

IV. fejezet 

Eljárási szabályok 
 

15. § 
 

Amennyiben a kedvtelésből tartott állatok darab száma meghaladja a 12. § (1) bekezdése szerinti 
mértéket, az állattartó ennek a rendeletnek a hatálybalépését követő 60 /hatvan/ napon belül köteles a 
többlet-tartás iránti engedélyt kérelmezni vagy a többlet-tartást megszüntetni. 

 

16. § 

Az állattartás ezen rendeletben megállapított szabályainak megszegése a közösségi együttélés alapvető 
szabályának a megsértését jelenti, így a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet szerinti eljárást vonhat maga után. 

V. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

17. § 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg az állattartás helyi 
szabályairól szóló 16/2007. (XII.21.) rendelet, valamint az azt módosító 12/2012. (V.31), 17/2012. (XI.5.), 
1/2013. (I.31) rendeletek hatályukat vesztik. 
 
 
 
 
                  Kárdási Jánosné                                                                    dr. Varga Andrea 
                   polgármester                           jegyző 

 

Kihirdetve: Ipolyszög, 2016. december 14.                                                    dr. Varga Andrea 
                           jegyző 
 
 
 
 

 



1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Az állattartás céljára szóló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó védőtávolságok 

 

 a védőtávolság méterben meghatározva 
 lakóépülettől 

pihenő épülettől 
vízvezetéktől, 
kerti csaptól 

ásott vagy fúrt 
kúttól 

 
 

 
 

 
 

 
 

kisállat 
– 100 állatig 
– 100 állat felett 

 
10 m 
20 m 

 
5 m 
10 m 

 
15 m 
30 m 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


