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PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

17/2012.(XII.13.) Önkormányzati rendelete 
 

A helyi állattartás szabályairól 

 

(egységes szerkezetben az 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelettel) 
 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) 

bekezdésében, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény 49. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:1 

 

I. Fejezet 

 

A rendelet célja, hatálya 

 

1. § 

A rendelet célja, hogy a környezetvédelmi, köz-és állategészségügyi, állatvédelmi 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 Pilisszentlászló Község közigazgatási területén alkalmazni kell: 

a) minden olyan természetes személyre, valamint jogi személyre és jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaságra, szervezetre, aki, illetőleg amely az 

állat tulajdonosa, továbbá aki az állatot vagy az állatállományt tart, 

gondozza, felügyeli, 

b)   minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol kisüzemi, háztáji 

állattartás folyik, illetve kedvtelésből állatot tartanak.  

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel működő állatfelvásárló 

telepre, lósport telepre, nagy létszámú állattenyésztő és állattartó telepre, 

állatkórházra, gyepmesteri telepre, vadaskertre, 

b) a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a 

közfeladatokat ellátó őrszolgálatok segítésére tartott állatokra, valamint  

c) a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának 

szabályairól szóló 27/2009.(XII.3.) SZMM rendelet szerinti segítő kutyákra.  

(3) A község közigazgatási területén állatot tartani csak a köz- és állat egészségügyi,    

állatvédelmi, környezetvédelmi, köztisztasági és építésügyi jogszabályokban 

meghatározott feltételek mellett, a jelen rendeletben meghatározottak betartásával és a 

lakosság nyugalmának megzavarása nélkül lehet.  

(4) Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt, melléképületben zárt 

helyen 3 napig való kishaszonállat tartás.  

 

 

II. Fejezet 

 

Értelmező rendelkezések 

 

                                                 
1 Módosította az 5/2014. (II.10) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 11-től. 
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3. § 

E rendelet alkalmazása szempontjából 

a) állat: haszonállat, kedvtelésből tartott állat, 

aa) haszonállat: gazdasági haszon céljából tartott, igénybe vett állat 

- nagyhaszonállat: szarvasmarha, szamár, öszvér, bivaly, sertés, juh, kecske 

- kishaszonállat: baromfi, házinyúl, húsgalamb és egyéb prémes állatok. 

ab)  kedvtelésből tartott állat: 41/2010. (II.26.) Korm. Rendelet 1. § (2) a) pontja  

szerint 

b) állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, 

felügyeli, e rendelet alkalmazása szempontjából: egy ingatlanon állattenyésztéssel 

foglalkozók és/vagy közös háztartásban élők egy állattartónak minősülnek. 

c) ebtartó: az eb tulajdonosa, illetve a tulajdonos hozzájárulása, felkérése, megbízása 

alapján az eb felügyeletét meghatározott időre (sétáltatás, szállítás, időleges tartás, 

gondozás időtartama alatt stb.) ellátó személy. Amennyiben nem nagykorú, 

cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy az eb tulajdonosa, az 

állattartási szabályok betartásáért az ebtartó és a törvényes képviselő (gyám, gondnok) 

egyetemlegesen felelősek.  

d)  állattartásra szolgáló építmény, épület (továbbiakban állattartó épület): istálló, ól, ketrec, 

állatkifutó, trágyatároló, karám, kennel 

e)  kis létszámú, illetve kisüzemi állattartásnak minősül az, amely az Állategészségügyi  

Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28) FM rendelet 1. számú függelékének 4. 

számú pontjában meghatározott állatlétszámot nem éri el 

f)  Közvetlen szomszéd: többlakásos épületben közvetlen falszomszédok (azonos szinten 

közös fallal rendelkező lakás, valamint a lakás alatt és felett közvetlenül elhelyezkedő 

másik lakás) tulajdonosa, valamint ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használója. 

Családi házas és egyéb ingatlan esetén a közvetlen szomszéd a telekkel közvetlenül 

érintkező, szomszédos ingatlan tulajdonosa, valamint ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzett használója. Ha a szomszédos ingatlannak, lakásnak több tulajdonosa, 

valamint ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használója van, akkor az ő többségi 

hozzájárulásuk egy szomszédi hozzájárulásnak számít. 

g) zárt trágyatároló: az az építmény, tároló, mely szivárgásmentes, szilárd burkolattal 

ellátott, vízhatlan oldalfalakkal rendelkezik és zártan, azaz vízhatlan módon, teljesen 

lefedett. 

h)2 

 

III. Fejezet3 

 

 

IV. Fejezet 

 

Haszonállattartás szabályai 

 

5. § 

(1) Az Állattartásra szolgáló építményt, épületet létesíteni csak az építésügyi, köz-és 

állategészségügyi, környezet- és talajvédelmi előírások betartásával lehet.  

(2) Közterületen állatot legeltetni kizárólag a polgármester írásbeli hozzájárulásával lehet. 

(3) Állattartást úgy kell folytatni, hogy az se a felszíni, se a felszín alatti vizek fertőzését, 

káros szennyezését ne idézze elő. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az 

állattartással érintett részen pangó vizek ne keletkezzenek.  

                                                 
2 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 11-től. 
3 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 11-től. 
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(4) A trágyalé zárt, szivárgásmentes gyűjtéséről gondoskodni kell. A trágyalé a 

kommunális csatornarendszerbe nem vezethető.  

(5) Almostrágya tárolása az ingatlan udvarán csak kiépített, elfolyás- és szivárgásmentes 

átmeneti gyűjtőben megengedett. 

(6) A keletkezett tárgya kezeléséről, ártalmatlanításáról folyamatosan, elszállításáról 

kéthetente gondoskodni kell.  

(7) A szállítást úgy kell végezni, hogy az a közterületet ne szennyezze. A szállítás során a 

trágya elszóródását a rakomány ponyvázásával (fóliaborítással) kell megakadályozni. 

(8) Az állattartás céljára szolgáló épületet, udvart rendszeresen takarítani, fertőtleníteni 

kell.  

 

V. Fejezet 

 

Kedvtelésből tartott állatok 

 

6. § 

(1) A közegészségügyi, az állategészségügyi, állatvédelmi és a környezetvédelmi 

jogszabályok betartásával, hobbyból, kedvtelésből engedély nélkül, minden övezetben 

tarthatóak a 3. § ab) pontjában felsorolt állatfajok, amennyiben az állattartás a 

közvetlen szomszédra nincs zavaró hatással.  

(2) 4 

(3) 5 

(4) Többlakásos lakóépület közös udvarán, kertjében csak az összes tulajdonos írásbeli 

hozzájárulásával szabad ebet tartani. Ha valamelyik lakótárs kéri, az ebet elkerített 

helyen kell tartani. Nem kell hozzájárulás, ha a közös tulajdonú udvar, kert használatát 

a tulajdonosok megosztották egymás között és a saját használatú ingatlanrészeket 

kerítéssel elválasztották egymástól. 

(5) 6 

(6) 7 

(7) Társasház közös használatú helyiségében kedvtelésből állatot tartani tilos, kivétel, ha 

a társasház alapító okirata, házirendje ettől eltérően rendelkezik. 

(8) Erkélyen, folyosón, loggián állandó jelleggel állatot tartani tilos.  

(9) Az állattartó köteles gondoskodni azoknak az állatoknak az elhelyezéséről, amelyeket 

tovább tartani nem kíván.  

(10) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állat a szomszédok, illetve 

többlakásos házban lakók nyugalmát ne zavarja, a lakóház közös használatú területét, 

helyiségeit ne szennyezze, az e területeken keletkezett ürüléket köteles haladéktalanul 

eltávolítani. 

(11) Az állattartó köteles biztosítani, hogy az eb közterületre, vagy más tulajdonára, 

birtokára át, ki, be ne mehessen, felügyelet nélkül ott ne tartózkodhasson, más életét, 

testi épségét, tulajdonát ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon.  

(12) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. 

(13) Ebet lakóház folyosóján, lépcsőházában csak legfeljebb 1 méter szárhosszúságú (nem 

kihúzható) pórázzal lehet vezetni. 

(14) Közterületen nagytestű ebet legfeljebb 2 méter szárhosszúságú (nem kihúzható 

pórázzal lehet vezetni.  

                                                 
4 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 11-től. 
5 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 11-től. 
6 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 11-től. 
7 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 11-től. 
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(15) Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles ügyelni arra, 

hogy az eb közterületeket, valamint a lakóház közös használatú helyiségeit, udvarát be 

ne szennyezze, a parkosított területeket meg ne rongálja. Az eb által e területeken 

keletkező szennyeződés eltávolításhoz megfelelő eszközt kell magánál tartani az 

ebtartónak, vagy az eb felügyeletével megbízott személynek.  

(16) Az eb tartós egyedi azonosíthatóságát az ebtartó az erre vonatkozó szabályok szerint 

köteles transzponder behelyezésével biztosítani. 

 

7. § 

(1) 8 

(2) 9 

(3) Nem tartható macska az ingatlan tulajdonosainak hozzájárulás nélkül a közös használatú 

helyiségekben.  

(4) Az elszaporodott macskák eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa, illetőleg kezelője 

köteles gondoskodni az állatvédő szervezetek bevonásával. 

 

 

VI. Fejezet 

 

Átmeneti rendelkezések 

 

8. § 

E rendelet hatálybalépésekor a rendeletben foglalt, egyedszámra, övezetekre vonatkozó 

korlátozáson felül tartott állatok a természetes kihalásukig, haszonállat esetében gazdasági 

hasznosításukig a rendeletben meghatározott egyéb feltételek mellett tarthatók, de számuk 

nem növelhető. 

 

VII. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

E rendelet 2012. december 13-án lép hatályba.  

 

 

 

dr. Illés György s.k.                Fejes Zsolt s.k. 

polgármester                                  jegyző 

 

Záradék: 
Jelen rendelet 2014. február 11-én került egységes szerkezetbe foglalásra. 

 

 

 

 

                                                          dr. Molnár Ildikó 
                                                                                                       címzetes főjegyző 

 

                                                 
8 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 11-től. 
9 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 11-től. 


