
 
Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
  12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. 

 
RENDELET TERVEZETE 

 
az állattartás szabályairól 

 
 
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) 
bekezdése alapján az állattartás szabályozásáról a közegészségügyi, 
állategészségügyi és szomszédjogi előírások figyelembevételével az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

Általános és értelmező rendelkezések 
 

1. §. 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Mosonszolnok község közigazgatási területén: 

a.) minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki állatot tart, 
vagy minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, akinek a 
tulajdonában (használatában, kezelésében) lévő ingatlanon állat él, 

b.) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol kisüzemi állattartás 
folyik. 

 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a község területén működő: 

a.) cirkuszra 
b.) állatkiállításra 
c.) vágóhídra 
d.) engedéllyel működő állatfelvásárló telephelyre 
e.) állatkórházra 
f.) gyepmesteri telepre 
g.) laboratóriumi kísérleti állattartásra 
h.) a fegyveres testületek állattartására 

 
 

2. §. 
 
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából gazdasági haszonállatok: 

a.) nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, sertés 
b.) kisállat: baromfi (tyúk, kacsa, liba, pulyka, juh, kecske) és gazdasági célból 

tartott prémes állat (nutria, nyérc, ezüst - kék róka, nyúl) 
 
(2) Vadállat: minden olyan állat, amely a természetben él és szaporodik. 
 
(3) Lakásban tartható állat: eb, macska, kedvtelésből tartott díszmadarak, díszhalak, 

kistestű rágcsálók (szíriai aranyhörcsög, tengerimalac). 
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(4) Nem mindősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra váró vásárolt, ……. napig 

a lakásban, illetve a hozzátartozó melléképületben tartott …… db baromfi. 
 
(5) Kutyasétáltatás: közterületen az állatnak pórázon történő vezetése. 
 
(6) Őrző-védő kutya: az az eb, amelyet magán, vagy társas vállalkozásban folytatott 

őrző-védő szolgálat során alkalmaznak, illetve amelynek ilyen funkcióját az 
alkalmazó intézmény vezetője igazolja. 

 
(7) Vakvezető kutya: az az eb, amelyet erre acélra speciálisan kiképeztek és a Vakok 

és Gyengénlátók Országos Szövetsége igazolvánnyal lát el. 
 
(8) Jelző kutya: az az eb, amely a halláskárosultak segítését szolgálja, és ennek 

szükségességét szakorvosi igazolás bizonyítja. 
 
 

Az állattartás általános szabályai 
 

3. §. 
 
(1 ) Mosonszolnok község közigazgatási területén állatok a rendelet 1. számú 

mellékletében meghatározott védőtávolságok, valamint az állategészségügyi, 
közegészségügyi, építésügyi környezetvédelmi jogszabályok betartásával és a 
lakosság nyugalmának zavarása nélkül (zaj, bűz) tarthatók. 

 
(2) Üdülőterületen és üdülő jellegű külterületen telkenként – a lakásban tartható 

állatokon kívül haszonállat nem tartható. 
 
 
 

4. §. 
 
(1) Méhészkedésnél lakott területen a betelepített kaptárakat a szomszédos ingatlan 

határától …… m-re, közforgalmú úttól, vasúttól …..m-re szabad elhelyezni. A 
méhcsaládok telepítéséhez az ott lakók, valamint a közvetlenül határos 
ingatlanok tulajdonosainak, illetve használóinak hozzájárulása szükséges. 

 
(2) A méhészkedésre egyebekben a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. 
 
 

5. §. 
 
(1) Az állatok tartására szolgáló építmények (istálló, ól, ketrec, kifutó) és az ezekhez 

tartozó létesítmények (takarmány-előkészítő, tároló, trágya és trágyalégyűjtő) 
létesítése, kialakítása, építési engedély alapján történhet a közegészségügyi, 
állategészségügyi környezetvédelmi jogszabályok betartásával. 
A közegészségügyi követelmények biztosítása érdekében az állatok 
elhelyezésére szolgáló létesítmények könnyen tisztítható, szagmentes, szilárd 
burkolatúak legyenek. 
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(2) Az állatok tartására szolgáló építmények tisztaságát az állattartó köteles 
biztosítani, szükség szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók 
irtásáról rendszeresen gondoskodni és az állattartás során az építésügyi, 
közegészségügyi, állategészségügyi, valamint a környezetvédelmi előírásokat 
folyamatosan betartani. A szagártalom csökkentése érdekében az állattartó 
kötelessége az istálló rendszeres takarítása, időszakonkénti meszelése, 
rendszeres szellőztetése. Lehetséges fásítás, bokrosítás, valamint az 
ammóniaképződés csökkentésére az istállón belül és kívül a trágyába, 
alomanyagba megfelelő szerek keverése, továbbá a kellemetlen szagú 
takarmányok fedett állapotban történő tárolása. 

 
 

6. §. 
 
Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról, 
gondozásáról. Állatai egészségének megóvása érdekében köteles az 
állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén 
állatorvos igénybevételéről gondoskodni. 
Elő kell segíteni a fertőzésveszély csökkentését, valamint az esetleg fellépő 
betegség elfojtását. Ennek érdekében a gazdasági udvart a lakóháztól illetőleg 
annak kertjétől le kell választani. 
A fertőzéseket az állattartó köteles a polgármesteri hivatalban bejelenteni, az állatot 
az intézkedésig elkülöníteni. 
 

7. §. 
 
(1) Azokon a területeken, ahol az általános és részletes rendezési tervek a terület 

más célú felhasználását irányozzák elő, ott az állatok tartását a rendezési tervek 
figyelembevételével, az építésügyi hatóság hozzájárulásával lehet engedélyezni. 

 
(2) Az egyedi engedélyt vissza kell vonni, illetve az állattartást meg kell tiltani, ha a 

tartás körülményei előzetes felhívás ellenére sem felelnek meg az illetékes 
szakhatóságok előírásainak, vagy az engedélyezettől nagyobb számú és eltérő 
fajtájú állatokat tartanak. Az állattartás megtiltása ugyanezen szakhatóságok 
szakvéleménye alapján történik. 

 
 

8. §. 
 
(1) Az elhullott állat elhelyezéséről gondoskodni kell. Az elszállításig zárt 

göngyölegben, műanyag zsákban kell az állatot tárolni úgy, hogy azzal állat és 
ember ne érintkezhessen. 

 
(2) Az elhullott állatok ártalmatlanításáról, elszállításáról a tulajdonos köteles 

gondoskodni. 
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9. §. 

 
Vadállat Mosonszolnok község közigazgatási területén nem tartható. 
 
 

10. §. 
 
Az állattartó az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény szabályai szerint 
köteles a tartás, szerzés vagy elidegenítés helye szerint illetékes jegyzőnél az 
állat(ok) tulajdonjogának és állategészségügyi forgalomképességének igazolására 
marhalevelet váltani. 
 

Az ebtartás szabályai 
 

11. §. 
 
(1) Mosonszolnok község közigazgatási területén, családi házak udvarán 

háztartásonként – az eb korától és fajtájától függetlenül – legfeljebb ….. db – és 
egyszeri szaporulata …… hónapos korig – tartható. 

 
(2) Többlakásos épületben, társasházakban és ezek udvarain lakásonként … eb – 

és egyszeri szaporulata …. hónapos korig a veszélyesnek minősülő ebek 
kivételével tartható a közvetlen falszomszédok, valamint az alatta és fölötte 
lakók hozzájárulásával. A hozzájárulás megkérése a jelenleg meglevő 
nyilvántartásba vett ebekre nem vonatkozik. 

 
(3) Az (1)-(2) bekezdésében meghatározott nagyobb számú eb indokolt esetben 

külön engedéllyel az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat Városi 
Intézete és a Városi Főállatorvos szakvéleményének figyelembevételével 
tartható. 

 
 

12. §. 
 
(1) Az ebeket tulajdonosai úgy kötelesek tartani, - szükség esetén megkötve, zárt 

helyen – hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. 
 
(2) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű ebet nappal biztos módon 

megkötve kell tartani. A telep, ház, lakás bejáratán szembetűnő módon a 
harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát kell elhelyezni. Éjszaka az 
eb megkötés nélkül tartható, amennyiben a bekerített és lezárt helyről történő 
kiszabadulás biztos módon megakadályozható. 

 
(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos! Az eb tulajdonosának 

kötelessége gondoskodni arról, hogy az a tartási helyét, illetve az ingatlan 
határait ne hagyhassa el. 
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13. §. 

 
(1) Közterületen ebeket sétáltatni csak szájkosárral és pórázzal lehet, kivéve, ahol 

tábla tiltja. 
 
(2) Közterülete történő tartózkodás esetén az oltást igazoló műanyag lapocskát az 

eb nyakörvére erősítve kell tartani és azt szükség esetén az ellenőrzésre 
jogosult, illetve megharapott személy részére fel kell mutatni. 

 
(3) Ebharapás esetén a tulajdonos köteles az ebet állatorvoshoz vinni, 

megvizsgáltatni és az arról szóló igazolást a sérelmet szenvedett személynek, 
illetve képviselőjének átadni. 

 
(4) Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott személy kötelessége 

gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös használatú 
területét, helyiségeit (gyalogjárda, sétány, park) ne szennyezze. Az e területeken 
keletkezett szilárd szennyeződést köteles haladéktalanul eltávolítani. Ennek 
érdekében közterületen történő tartózkodás során az eb felügyeletével megbízott 
személy köteles magánál tartani az e célra rendszeresített és alkalmas 
eszközöket (zacskó, lapát) és azt ellenőrzés esetén bemutatni. Ez a kutyafuttató 
helyekre nem vonatkozik. 

 
 

14. §. 
 
(1) Tilos ebet beengedni, illetve bevinni vendégforgalmat lebonyolító nyilvános 

helyiségekbe és élelmiszert árusító üzletekbe. 
 
(2) A vakvezető kutya kivételével tilos ebet beengedni, illetve bevinni: 

a.) oktatási, egészségügyi, szociális, 
b.) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe, 
c.) diákszállásokra, 
d.) uszodába, 
e.) játszótérre. 

 
(3) A (2) bekezdés a.)-d.) pontjaiban leírt létesítményekbe illetve területekre, 

amennyiben az ingatlan védelmi szükségessé teszi, az őrző-védő kutyák 
bevihetők. 

 
(4) Élelmiszer szállítására szolgáló járművön ebet szállítani tilos! 
 
(5) Tömegközlekedési járművön ebet csak szájkosárral és az érvényben lévő 

közlekedési szabályok betartásával lehet szállítani. 
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15. §. 
 
(1) Ebtenyészetet Mosonszolnok község közigazgatási területén csak engedéllyel 

szabad létesíteni. 
Az engedély kiadásakor előzetesen ki kell kérni a Városi Főállatorvos, az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi Intézete és a Magyar 
Ebtenyésztők Országos Egyesülete 

 
 
(2) Az engedély kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonható, ha az engedélyes 

az érvényben lévő jogszabályi elírásokat és az engedélyben előírt 
kötelezettségeit sérti, illetve a jogsértő állapotot felhívás ellenére …. napon belül 
nem szünteti meg. 

 
 

16. §. 
 
(1) Őrző-védő szolgálatot ellátó magánszemélyek, szervezetek ebtartásához 

előzetes engedély szükséges. 
 
(2) Az engedélyben az ebtartásról szóló rendeletben foglaltakon túlmenően – a 

helyi körülményeket figyelembe véve – speciális feltételek betartására 
kötelezhető az ebtartó 

 
 

17. §. 
 
Az eb tulajdonosa vagy tartója a …. hónapos kort betöltött ebet nyilvántartásba vétel 
végett az elhullást, eltűnést vagy végleges elszállítást pedig a nyilvántartásból 
történő törlés végett ….. napon belül köteles bejelenteni. 
 
 

18. §. 
 
(1) Az ebeket évente egyszer veszettség elleni kötelező védőoltásban kell 

részesíteni. 
Az ebtulajdonos köteles: 
a.) az oltást igazoló nyugtát a legközelebbi védőoltásig megőrizni, az 

ellenőrzésre jogsut hatósági szerveknek felmutatni, nyugta elveszítése 
esetén megfelelő igazolásról gondoskodni. 

b.) ha az eb nem a tulajdonos állandó lakóhelyén részesült veszettség elleni 
védőoltásban, az oltás megtörténtét az oltási igazolás felmutatásával a 
polgármesteri hivatalhoz kell bejelenteni. 

 
(2) Az eb tulajdonosa évente …. alkalommal köteles az eb féregtelenítését is 

elvégeztetni és ennek megtörténtét az oltási igazolványban is feltüntetni. 
 
(3) A védőoltás alól elvont ebet, valamint az emberre egészségügyi szempontból 

veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető beteg vagy 
betegségre gyanús ebet kártalanítás nélkül, fájdalommentesen ki kell irtani. 
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19. §. 
 
(1) Az ebtartásra vonatozó szabályok betartását folyamatosan ellenőrizni kell és a 

szabályok megsértőivel szemben el kell járni. Amennyiben az eb tulajdonosa az 
előző bekezdésekben foglaltakat megszegi és előzetes írásbeli felszólítás 
ellenére sem tartja be azokat, szabálysértést követ el, mely 20.000 Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

 
(2) A gazdátlan, kóbor ebek befogadásáról és a Gyepmesteri Telepre történő 

szállításáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
 
(3) A befogadott ebet – a tartás költségeinek megtérítést követően – az igazolt 

tulajdonosa ……. napon belül kiválthatja. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

20. §. 
 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Mosonszolnok, 1999. szeptember 16. 
 
 
                           
 
                         Török Sándor                                             Németh Antalné 
                         polgármester                                              helyettes jegyző 
 
 



MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

6/2010.(IV.15.)   
 

R E N D E L E T E  
 

az állattartás szabályairól szóló 12/1999.(IX.30.) rendelet módosításáról 
 
 
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormány-
zatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A 12/1999. (IX,.30.) rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
(1) Az ingatlan területén állattartásra szolgáló épületeket létesíteni a hatályos építési 
jogszabályoknak megfelelően a mellékletben foglalt védőtávolságok betartásával 
lehet. Azonban a védőtávolságok betartása mellett sem helyezhető el az állattartó 
épület a telekszomszéd lakóépületéhez közelebb a saját lakóépülethez képest.  
 

2. § 
 
A R. 11 - 19. §-ai hatályát vesztik és helyükbe a következő §-ok lépnek:  
 
11. §  
 

(1) Az eb tulajdonosa vagy tartója köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebét 
veszettség ellen beoltatni a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül, majd az 
oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként. 

 
(2) Az ebet közterületen, illetve a lakóház közös használatú helyiségeiben sa 

anak udvarán biztonságos – vezetésre alkalmas – pórázon kell tartani. Az 
ebet csak olyan személy vezetheti, aki képes annak fizikai féken tartására. A 
lakóház közös tulajdonú területei, ahol a helyhiány miatt a kikerülés és a 
biztonságos távolság tartása nem lehetséges, az ebre szájkosarat kell tenni 
vagy nyakörvénél fogva kell vezetni.  

 
(3) Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét – őrizet 

nélkül – ne hagyhassa el. Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, 
azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hgoy az eb közterületre való kijutását , 
szomszédos ingatlanokra való bejutását, valamint a kerítésen történő 
kiharapást megakadályozza.  

 
(4) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén az 

ingatlan vagy a ház bejáratán szembetűnő módon erre utaló figyelmeztető 
táblát kell elhelyezni.  

 



(5) Az eb tulajdonosa, vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles 
gondoskodni arról, hogy az a közterületet (pl. járdát, nyilvános parkot, lakóház 
közös használatú udvarát, helyiségeit) ne szennyezze. Az eb által okozott 
szennyeződés azonnali eltávolításáról az eb tulajdonosa, illetve a felügye-
letével megbízott személy köteles gondoskodni. 

 
 
12. § 
 

(1) Többlakásos lakóépületben, lakásonként egy eb tartható. Tartása kizárólag 
akkor engedélyezhető, ha az eb tartója a falszomszédok legalább felének 
hozzájáruló nyilatkozatát előzetesen beszerezte. A hozzájárulás szükséges-
ségének megítélése szempontjából falon a két lakást közvetlenül elválasztó 
falat, mennyezetet/padozatot kell érteni. 

 
(2) Különálló családi házas ingatlanonként két darab eb tartható. Az ebek 

szaporulata legfeljebb három hónapos korig engedély nélkül tartható. 
 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározottak nem érvényesek: 
- a vakvezető kutyára, 
- terület védelmét ellátó ebre, melyre őrzési védelmi célú szervezet dolgozó- 
  jával együtt, a szolgálati ideje alatt szolgálati helyen (pl. vadász)  
- terápiás céllal tartott ebekre, 
- aki az Ebtenyésztők Országos Szövetsége által vezetett nyilvántartásban   
  szerepel és azzal is foglalkozik. 

 
(4) Tilos az ebet beengedni, bevinni a vakvezető kutya, valamint az intézmény 

őrzését végző eb kivételével: 
a.) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport és kulturális 

létesítmény, uszoda valamint strand területére, 
b.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, 
c.) temető területére, 
d.) játszótérre. 

 
(5) Meg kell tiltani az eb tartását, ha az ebtartó egy éven belül két esetben az 

ebtartás szabályainak megszegésével szabálysértést követett el. 
 
(6) Bekerítetlen ingatlanon csak akkor lehet a rendelet szerinti számban ebet 

tartani, ha az állandó jelleggel biztonságos kennelben kerül tartásra. 
 
 
 
 
 
 

2 
13. § 
 
(1) A gazdátlan és kóbor ebek befogásáról a Polgármesteri Hivatal köteles 

gondoskodni. Az ebek befogását engedéllyel rendelkező megbízott végzi a 



Polgármesteri Hivatallal kötött megbízási szerződés alapján, a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

 
(2) A gyepmester a befogott ebekről köteles nyilvántartást vezetni. A befogott eb 

igazolt tulajdonosa a befogást követő 10 napon belül kiválthatja az ebet a 
tartási és ápolási költségek megtérítését követően. 

 
  

Záró rendelkezések 
 

3. § 
 
 
E rendelet 2010. április 01-től lép hatályba. 
 
 
Mosonszolnok, 2010. április 15. 
 
 
 
 Török Sándor    Póczáné Dr. Kovács Zsuzsanna  
      polgármester        helyettes jegyző 
 
 
 
 
Záradék:  
Kihirdetve, 2010. április 16-án 
 
      Póczáné Dr. Kovács Zsuzsanna  

    helyettes jegyző 
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Melléklet 
 



Az állattartó épületek elhelyezésekor betartandó védőtávolságok 
 
 
1. Saját szükségletre tartott állatok esetén az állatok ólja, zárt kifutója, trágya- és 

trágyalé, hígtrágya tárolójánál: 
      

Lakóépülettől 10 méter 
 
 
2. Saját szükségletet meghaladó mértékű állattartás esetén a lakóépület és az 

állattartó építmény, valamint a trágyatároló védőtávolsága: 
 
Nagyállatnál:             5 db-ig   15 méter 

       6 - 20 db-ig  20 méter 
21 - 30 db-ig   30 méter 
30 - 50 db-ig   eseti elbírálás szerinti 

 
      Kisállatnál:           5 db-ig   10 méter 

               6- 20 db-ig  20 méter 
                      21-100 db   között az állatok száma és  

a védőtávolság métere 
megegyezik 
 

      Baromfi (hagyományos tartásnál)  
30 – 100 db-ig  15 méter 

   101 – 500 db-ig   20 méter 
                   (brileres tartásnál) 2000 db-ig  20 méter 
 
     Nyúl, nutria, prémgörény 

25 – 50 db-ig  30 méter 
 

      Prémróka: darab számtól függetlenül 100 méter 
 
 
3.Az állatok ólja, zárt kifutója, trágya- és trágyalé, hígtrágya tárolójánál: 

 
Ásott kúttól    15 méter 
Fúrt kúttól         5 méter 
Csatlakozó vízvezetéktől    2 méter 
Vízvezetéki kerti csaptól     3 méter  
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