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      Előterjesztés előkészítésében részt vett: 

      Hatósági és Építésügyi Osztály  

      

Az előterjesztést megtárgyalja:  

                                                  Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

                     

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2012. október 25-i ülésére 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás egyes helyi 

szabályairól szóló 4/2009. (II.27.) önk. rendeletének módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állattartás egyes helyi szabályait a 

4/2009.(II.27.) önk. rendeletében határozta meg. A rendelet részletesen tartalmazza a 

mezőgazdasági haszonállatok és a kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó helyi 

szabályokat. 
 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban 

Éltv.) 2012. október 1-től hatályos rendelkezése alapján: 

 

Az Éltv. 6. (6) Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem 

korlátozható.” 

 

A fentiek alapján tehát a törvény erejénél fogva az Önkormányzat Képviselő-testülete 

állattartási rendeletében nem korlátozhatja a mezőgazdasági haszonállatok tartását 

illetékességi területén. 

 

A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályait részletesen tartalmazza a 

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet. 

 

Az állattartás helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.27.) önk. rendelet a mezőgazdasági 

haszonállatok tartásának helyi szabályain túl a kedvtelésből tartott állatok tartására 

vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket. 

 

                   : (53) 360-072 

                                : (53) 360-072 
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Az Alkotmánybíróság 146/2011.(XII.2.) határozatában, - amelyet Isaszeg Nagyközség 

Képviselő-testületének állattartási rendeletében foglaltak alkotmányossági vizsgálata ügyében 

hozott, - megállapította, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 

41/2010.(II.16.) Kormányrendelet „… megalkotásával a jogi helyzet alapvetően megváltozott, 

mivel addig nem volt a kedvtelésből tartott állatok tartásáról országos szintű jogi szabályozás, 

amelyhez az önkormányzatoknak igazodniuk kellett volna. 2010 óta már van ilyen, így a 

továbbiakban a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása nem lehet a helyi 

önkormányzatok képviselő testületének biztosított jogalkotási tárgy.” 

 

Önkormányzati rendeletalkotási kötelezettséget az állattartással kapcsolatban az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 

(OTÉK) 36.§ (5) bekezdése tartalmaz azzal, hogy „az állattartás céljára szolgáló épületek, 

helyiségek és melléképítmények építési telken való elhelyezésénél irányadó védőtávolságokat 

és más építési feltételeket – a közegészségügyi és az állategészségügyi, továbbá a 

környezetvédelmi követelmények meghatározásával – az állattartásról szóló helyi 

önkormányzati rendeletben kell megállapítani.” 

 

A jelenleg hatályos Önkormányzati rendelet 9.§ (1)-(3) bekezdése és 1. sz. melléklete 

tartalmazza az állattartó épületek létesítésére vonatkozó építési előírásokat. Az állattartó 

épületek létesítésének feltételeit az építésügyi és környezetvédelmi előírásokat tartalmazó 

jogszabályok állapítják meg a létesítendő épület nagysága és befogadóképessége szerint. Az 

OTÉK 38.§ (6) bekezdése szerint „a környezetterhelési határérték ismeretének hiányában a 

szükséges legkisebb védőtávolság mértékét - az építmény kialakításának figyelembevételével 

- az ügyben illetékes hatóságok esetenként határozzák meg.” Amennyiben az állattartásra 

szolgáló épület befogadóképessége alapján környezetterhelési hatásvizsgálat és 

engedélyezési eljárás hatálya alá esik, úgy a védőtávolság meghatározására a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 

nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998.(XII.31.) Korm. 

rendelet 5.§ alapján „az állattartásra szolgáló létesítmények elhelyezésére, építésére és 

karbantartására az építésügyi, az állategészségügyi, a környezet- és természetvédelmi, 

valamint a közegészségügyi jogszabályok rendelkezései az irányadóak.” 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi rendelet elfogadását. 
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Abony Város Önkormányzat  

………/2012. (X.25.) önk. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól szóló     

4/2009. (II. 27.) önk. rendelet módosításáról   

 

 

Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény l6. § 

(l) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényre, az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 36.§ (5) bekezdésében, és a 

kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.16.) Korm. 

rendeletben foglaltakra Abony Város Önkormányzata a 4/2009. (II.27.) önk. rendeletének 

(továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

 

 

(1) Hatályát veszti a R. „Mezőgazdasági haszonállatok tartásának szabályai”, „Kedvtelésből 

tartott állatok tartásának szabályai”,” A macska és az eb tartásának szabályai”, „Ebtartási 

tilalmak”, „Eljárási szabályok” alcímei, valamint a R. 11.§ (2) bekezdése. 

 

 

 (2) Ezen rendelet kihirdetése napját követő nap 00.00. órakor lép hatályba.  

 

 

Kelt: Abony 2012. október 25.  

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit    Dr. Balogh Pál 

             polgármester          jegyző 

 

 

 

Kihirdetve:  

 

        Dr. Balogh Pál 

             jegyző 
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Abony Város Önkormányzat 

4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól 

 

(egységes szerkezetben) 

 

Abony Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20. ) Kormányrendelet 36. § (5) 

bekezdésére az állattartás helyi szabályairól a követőző rendeletet alkotja. 

 

1.§ 

 

(1) E rendelet területi hatálya kiterjed Abony Város közigazgatási területére, kivéve a beépítésre nem 

szánt, de a  rendelet hatálybalépésekor az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy lakóház, udvar 

művelési ágként bejegyzett ingatlanokra. 

 

   

(2) A rendelet személyi hatálya a (3) bekezdésben foglalt kivétellel kiterjed valamennyi állattartóra, 

aki magán-és közfogyasztás, vagy haszonszerzés céljából, illetve kedvtelésből tart állatot.  

 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

 

a) a fegyveres erőknél, és rendészeti szerveknél folytatott állattartásra,  

b) az egészségi okból rászoruló által tartott vezető- és jelző ebre   

c) az alkalmi cirkuszi rendezvényekre,  

d) állatversenyekre, állatkiállításokra,  

e) élőállat kereskedésekre és az ott tartott állatokra 

f) védett, fokozottan védett, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmények hatálya alatt 

álló állatokra és állatfajokra 

g) a veszélyes vagy védett vadon élő állatokra,  

h) veszélyes állatokra, veszélyes állatnak minősülő védett állatfajokra 

i) az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajokra  

j) az állatkertben tartott állatokra. 

 

2. § 

E rendelet alkalmazásában:  

 

a) állat: bármely gerinces vagy gerinctelen állat (beleértve a halakat, hüllőket és kétéltűeket is); 

 

b) mezőgazdasági haszonállat: bármely állat, amelyet élelmiszer (hús, tej, tojás, méz), gyapjú, toll, 

bőr, vagy más állati eredetű termék termelésére tenyésztenek, tartanak vagy hizlalnak, az 

igásállatok, valamint a hátasló; 

 

ba) nagytestű haszonállat különösen: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér, futómadarak 

(pl: strucc, emu) 

bb) kistestű haszonállat különösen: sertés, juh, kecske  

bc)  egyéb kisállat különösen: baromfifélék, galamb, házinyúl 

c) kedvtelésből tartott állat: az ember által nem gazdálkodás céljából tartott olyan állat, melynek 

húsa az európai étkezési szokások figyelembevételével nem szolgálhat emberi fogyasztásra; 

 

d) vakvezető eb: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek, és amelyet a Vakok és 

Gyengénlátok Országos Szövetségének erre jogosult szervezete ilyen igazolvánnyal ellátott. 

  

e) jelző eb: az az eb, mely szakvéleménnyel alátámasztott módon a halláskárosodásban szenvedő 

személy tájékozódását biztosítja.   
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f) állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli; 

 

g) jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára 

olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző 

fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, 

takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, 

gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet); 

 

h) állattartás céljára szolgáló épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére szolgáló 

építmény, helyiség, építmény, ide nem értve a nem építési engedély köteles kaptárt, ketrecet, 

akváriumot, terráriumot, amelyek az állatok tartási helyéül szolgálnak.  

 

i) külterület: A település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban 

mezőgazdasági, erdőművelési, illetőleg különleges (például: bánya, vízmeder, hulladéktelep) 

célra szolgáló része. 

 

j) tenyésztés: az állatok tenyész- és haszonértékét növelő célirányos tevékenységek összessége. 

3. § 

 

(1) Figyelemmel Abony Város Önkormányzat helyi építési szabályzatáról szóló módosított 19/2007. 

(V. 21.) módosított rendeletére (továbbiakban HÉSZ) Abony Város Közigazgatási területe az 

állattartás szempontjából az alábbi területekre tagolódik:  

   

a)  Beépítésre szánt terület 

aa) Kertvárosias lakóövezetek:  Lk-1, Lk-2 jelű lakóövezet. 

ab) Falusias lakóövezetek:  Lf-1, Lf-2, Lf-3 jelű lakóövezet.  

ac) Településközpont vegyes:  Vt-1, Vt-2, Vt-3 jelű övezet.  

ad) Gazdasági kereskedelmi:   Gksz-1, Gksz-2, Gip-1, Gip-2 jelű övezet. 

ae) Üdülőövezet:   Üh jelű övezet. 

af)  Különleges területek  

ag) Mezőgazdasági övezetek:   Má-f1, Má-f2 jelű övezetek 

 

b) Beépítésre nem szánt terület 

 

4.§ 

 

                                                                            5.§ 

 

6.§ 

 

                                                                  7.§ 

 

8.§ 

 

Az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó előírások  

 

                                                                   9.§ 

 

(1)   Az állattartás céljára szolgáló létesítmények elhelyezésére, építésére és karbantartására az 

építésügyi, az állat-egészségügyi, a környezet- és természetvédelmi, valamint a közegészségügyi 

jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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(2) Amennyiben 50 méter távolságon belül gyermekintézmény, egészségügyi intézmény, egyéb 

közintézmény, élelmiszer előállító vagy értékesítő egység van, állattartó melléképület létesítése tilos, 

függetlenül az ingatlan övezeti besorolásától. 

 

(3) Az állattartás céljára szolgáló épület, helyiség és építmény építési telken való elhelyezésénél 

irányadó védőtávolságokat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

10.§ 

 

Átmeneti és záró rendelkezések 

 

11.§ 

 

(1) Az állattartó az állattartást, ha e rendelet szerint tiltott helyen, vagy meg nem engedett módon 

folytatja, köteles e rendelet hatálybalépésétől számított egy éven belül megszüntetni, illetve a 

rendelet előírásainak megfelelően tartani. 

 

(2)  

 

 (3) Ezen rendelet 2009. március 01-jén lép hatályba.   

 

Kelt: Abony Város Képviselő-testületének 2009. február 26-i ülésén.  

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Németh Mónika 

polgármester      jegyző 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2009. február 27. 

 

 

         Dr. Németh Mónika 

          jegyző 

 

 

 

 

Záradék: 

 

Abony Város Önkormányzat az állattartás egyes helyi szabályairól szóló 4/2009. (II.27.) sz. 

rendeletének az alábbi rendelettel egységes szerkezetbe foglalása megtörtént: 

 

- Abony Város Önkormányzat 14/2010. (V.31.) számú rendelete 

- Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V.21.) önkormányzati 

rendelete 
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1. sz. melléklet 

 

Az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és építmények saját telken belül az egyes 

övezeteknek megfelelően az építési hely közterületi telekhatártól számított hátsó 

harmadában helyezhetők el – amennyiben azt egyéb jogszabály nem tiltja – az alábbi 

védőtávolságok betartásával: 

 

 

Egyéb kisállat: 

 

 

Állattartási épület Lakóépülettől, 

pihenőépülettől 

Fúrott kúttól Ásott kúttól 

200 db állatig 10m 5 m 10 m 

200 db állat felett 15 m 10 15 m 

 

 

Nagytestű és kistestű mezőgazdasági haszonállat: 

 

Állattartási épület Lakóépülettől, 

pihenőépülettől 

Fúrott kúttól Ásott kúttól 

25 db állatig 10 m 10 m 15 m 

25 db állat felett 20 m 10 m 50 m 
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Jelenleg hatályos szövegezés 

 
Abony Város Önkormányzat 

4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól 
 
(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.) és 19/2012. (V.21.) számú 
önkormányzati rendelettel) 

 
Abony Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20. ) 
Kormányrendelet 36. § (5) bekezdésére az állattartás helyi szabályairól a követőző 
rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 

(1) E rendelet területi hatálya kiterjed Abony Város közigazgatási területére, kivéve a 
beépítésre nem szánt, de a  rendelet hatálybalépésekor az ingatlan-nyilvántartásban 
tanya vagy lakóház, udvar művelési ágként bejegyzett ingatlanokra. 

 
   
(2) A rendelet személyi hatálya a (3) bekezdésben foglalt kivétellel kiterjed valamennyi 

állattartóra, aki magán-és közfogyasztás, vagy haszonszerzés céljából, illetve 
kedvtelésből tart állatot.  

 
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

 
a) a fegyveres erőknél, és rendészeti szerveknél folytatott állattartásra,  
b) az egészségi okból rászoruló által tartott vezető- és jelző ebre   
c) az alkalmi cirkuszi rendezvényekre,  
d) állatversenyekre, állatkiállításokra,  
e) élőállat kereskedésekre és az ott tartott állatokra 
f) védett, fokozottan védett, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmények 
hatálya alatt álló állatokra és állatfajokra 
g) a veszélyes vagy védett vadon élő állatokra,  
h) veszélyes állatokra, veszélyes állatnak minősülő védett állatfajokra 
i) az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajokra  
j) az állatkertben tartott állatokra. 

 
 

2. § 
E rendelet alkalmazásában:  

 
k) állat: bármely gerinces vagy gerinctelen állat (beleértve a halakat, hüllőket és 

kétéltűeket is); 
 

l) mezőgazdasági haszonállat: bármely állat, amelyet élelmiszer (hús, tej, tojás, 
méz), gyapjú, toll, bőr, vagy más állati eredetű termék termelésére tenyésztenek, 
tartanak vagy hizlalnak, az igásállatok, valamint a hátasló; 

 
ba) nagytestű haszonállat különösen: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér, 
futómadarak (pl: strucc, emu) 
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cc) kistestű haszonállat különösen: sertés, juh, kecske 
 

 bc)  egyéb kisállat különösen: baromfifélék, galamb, házinyúl 
m) kedvtelésből tartott állat: az ember által nem gazdálkodás céljából tartott olyan 

állat, melynek húsa az európai étkezési szokások figyelembevételével nem 
szolgálhat emberi fogyasztásra; 
 

n) vakvezető eb: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek, és amelyet a 
Vakok és Gyengénlátok Országos Szövetségének erre jogosult szervezete ilyen 
igazolvánnyal ellátott. 
  

o) jelző eb: az az eb, mely szakvéleménnyel alátámasztott módon a 
halláskárosodásban szenvedő személy tájékozódását biztosítja.   
 

p) állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, 
felügyeli; 
 

q) jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat 
számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és 
nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, 
egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti 
(elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, 
nevelés, felügyelet); 

 
r) állattartás céljára szolgáló épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére 

szolgáló építmény, helyiség, építmény, ide nem értve a nem építési engedély 
köteles kaptárt, ketrecet, akváriumot, terráriumot, amelyek az állatok tartási helyéül 
szolgálnak.  

 
s) külterület: A település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, 

elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, illetőleg különleges (például: bánya, 
vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló része. 

 
t) tenyésztés: az állatok tenyész- és haszonértékét növelő célirányos tevékenységek 

összessége. 
3. § 

 
(1) Figyelemmel Abony Város Önkormányzat helyi építési szabályzatáról szóló 

módosított 19/2007. (V. 21.) módosított rendeletére (továbbiakban HÉSZ) Abony 
Város Közigazgatási területe az állattartás szempontjából az alábbi területekre 
tagolódik:  

   
a)  Beépítésre szánt terület 

aa) Kertvárosias lakóövezetek: Lk-1, Lk-2 jelű lakóövezet. 
ab) Falusias lakóövezetek:  Lf-1, Lf-2, Lf-3 jelű lakóövezet.  
ac) Településközpont vegyes: Vt-1, Vt-2, Vt-3 jelű övezet.  
ad) Gazdasági kereskedelmi:  Gksz-1, Gksz-2, Gip-1, Gip-2 jelű övezet. 
ae) Üdülőövezet:   Üh jelű övezet. 
af)  Különleges területek  
ag) Mezőgazdasági övezetek:  Má-f1, Má-f2 jelű övezetek 
 

c) Beépítésre nem szánt terület 
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Mezőgazdasági haszonállatok tartásának szabályai 

 
4.§ 

 
 
 (1) Beépítésre szánt területeken: 
 
              a) A falusias lakóövezetben:  
 
              aa) 500 m

2  
terület alatti  ingatlanon nagytestű és kistestű mezőgazdasági 

                    haszonállat nem tartható, ezeken az ingatlanokon saját ellátásra nevelt         
                    maximum 50 db egyéb kisállat  tartható. 
 

 
    ab) 500 -800 m

2 
 közötti területű ingatlanon, saját ellátásra  

                    nevelt maximum 2 db nagytestű mezőgazdasági haszonállat, 20 db   
                    kistestű mezőgazdasági haszonállat, egyéb kisállatból 300 db tartható.  

 
ac) 800 m2 feletti területi ingatlanon mezőgazdasági haszonállat és egyéb    
      kisállat korlátozás nélkül tartható 

 
 
             b) A HÉSZ vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, kertvárosias  

lakóövezetekben, településközpont vegyes, gazdasági kereskedelmi,   
üdülőövezetekben, illetve a különleges területek övezeteiben:  

 
              ba) mezőgazdasági haszonállat tartására szolgáló építmény nem    
                    helyezhető el,  
 
              bb) mezőgazdasági haszonállat tartása tilos  
 
              bc) mezőgazdasági haszonállat tenyésztése tilos  
 

       c) Mezőgazdasági övezetekben a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása  
mellett haszonállat létszámkorlátozás nélkül tartható.  

 
     (2) Beépítésre nem szánt területen mezőgazdasági haszonállat tartása tilos. 
 

(3) Közterületen tilos mezőgazdasági haszonállatot tartani, legeltetni, oda 
kiengedni. Az állat által közterületen okozott szennyeződést a tulajdonos köteles 
azonnal eltávolítani.  
  
(4) Mezőgazdasági haszonállatok tartásánál, a mezőgazdasági haszonállatok 
tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet szabályait 
kell alkalmazni.   
 
(5) Az állattartónak biztosítania kell, hogy a tartással anyagi kárt senkinek ne 
okozzon. Az állattartás során másnak okozott károkért az állat tulajdonosa felel, 
azokat köteles megtéríteni.    
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Kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályai 
5.§ 

 
 

(1) A kedvtelésből tartott állatok száma nem esik korlátozás alá a macska és az eb   
      kivételével.  

 
(2) A kedvtelésből tartott állatokat mozgásigényüknek megfelelő, egyedi méretezésű, 

állattartás céljára szolgáló helyen kell elhelyezni.  
 
 
 

A macska és az eb tartásának szabályai 
6.§ 

 
 
(1)  Eb kertes ház esetén zárt udvarban tartható. 

 
(2) Kertes házaknál és üdülőtelkeken legfeljebb 2 eb és szaporulata - azok 

elválasztásáig -  valamint 2 macska és szaporulata – azok elválasztásáig -  tartható.   
 

(3) Többlakásos lakóépület lakásaiban a működésére vonatkozó szabályokban előirt 
feltételekkel is, legfeljebb 1 db eb és szaporulata - azok elválasztásáig -, illetve 2 
macska és szaporulata - azok elválasztásáig - tartható.  

 
(4)  A külterületi lakott helyeken, valamint a kereskedelmi és ipartelepeken  macska és 
      eb  korlátozás nélkül tartható. 

 
7.§ 

 
(1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.  
 
 
(2) Harapós vagy támadó természetű ebet megkötve, vagy zárt helyen kell tartani és a 

lakóház bejáratán jól látható helyen a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát kell 
elhelyezni.  

 

(3)
1
 Bekerített ingatlanon belül eb akkor tartható szabadon, ha a kerítés magassága 
és minősége megfelelően biztosítja, hogy az eb a közterületre nem juthat ki, 
szomszéd ingatlanra nem juthat át illetve kerítés résén történő kiharapásával a 
közterületen senkit nem veszélyeztet.   

 
(4) Ebet közterületre, vagy más közforgalmú területre a lakóház közös használatú 

helyiségeibe, annak udvarára kivinni, csak az eb megfékezésére képes személy által, 
annak felügyeletével, biztonságos – vezetésre alkalmas – pórázon szabad. Harapós 
vagy támadó természetű ebet szájkosárral kell ellátni.   

                                                 
1
 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2010. (V.31.) számú rendeletének 1. §-a 

Hatályos: 2010. június 1-től 
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Ebtartási tilalmak 

8.§ 
 

 
(1) Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve ott tartani: 

 
 
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, annak kerthelyiségébe   
b) üzletbe, vásárcsarnok, vagy piac területére, vágóhidra, élelmiszer – feldolgozó 
üzembe, élelmiszer raktárba,  
c) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény és fürdők, strandok 
területére, 
d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe 
e) bölcsödébe, óvodába, iskolába,  
f) játszótérre, homokozók területére 
 

(2) A felsoroltak alól kivételt képeznek a segítő kutyák
2
.  

 
Az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó előírások 

9.§ 
 
(1) Az állattartás céljára szolgáló létesítmények elhelyezésére, építésére és 

karbantartására az építésügyi, az állat-egészségügyi, a környezet- és 
természetvédelmi, valamint a közegészségügyi jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 

 
(3) Amennyiben 50 méter távolságon belül gyermekintézmény, egészségügyi intézmény, 

egyéb közintézmény, élelmiszer előállító vagy értékesítő egység van, állattartó 
melléképület létesítése tilos, függetlenül az ingatlan övezeti besorolásától.  

 
(3) Az állattartás céljára szolgáló épület, helyiség és építmény építési telken való 

elhelyezésénél irányadó védőtávolságokat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 

 
Eljárási szabályok 

10.§ 
 

(1) A rendeletben meghatározott irányadó egyedszám feletti állattartást a (2) 
bekezdésben foglal feltételek teljesítése esetén a polgármester engedélyezi. 

   
(2) Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, melyhez az állattartónak csatolnia kell az 

állattartás helye szerinti ingatlannal közvetlenül szomszédos ingatlan tulajdonosai 
legalább 75 %-ának hozzájáruló nyilatkozatát. 
 
 

                                                 
2
 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2010. (V.31.) számú rendeletének 3. §-a 

Hatályos: 2010. június 1-től 
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(3) E rendelet szabályainak megsértése esetén- amennyiben magasabb jogszabály az 

intézkedésre nem a jegyzőt vagy más hatóságot jogosít fel – a polgármester az 
állattartót megfelelő tartásra kötelezi, vagy az állattartást korlátozza, illetve megtiltja. 
 

(4)3  
 
(5) 

4
 

 
(6) 

5
 

 
 

Átmeneti és záró rendelkezések 
11.§ 

 
(1) Az állattartó az állattartást, ha e rendelet szerint tiltott helyen, vagy meg nem 

engedett módon folytatja, köteles e rendelet hatálybalépésétől számított egy éven 
belül megszüntetni, illetve a rendelet előírásainak megfelelően tartani. 

 
 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Abony Város Önkormányzatának a 

Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. 
(VI.29.) sz. rendelet 1/b. számú melléklet III. fejezete helyébe az alábbi szövegrész 
kerül:  

 
„Állattartás  
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotott 4/2009. (II. 27.) számú 
rendeletének az állattartás egyes helyi szabályairól szóló rendelet rendelkezései 
szerint a polgármester dönt az állattartással kapcsolatos engedélyezési kérelmekről 
és e rendelet szabályainak megsértése esetén- amennyiben magasabb jogszabály 
az intézkedésre nem a jegyzőt vagy más hatóságot jogosít fel – a polgármester az 
állattartót megfelelő tartásra kötelezi, vagy az állattartást korlátozza, illetve megtiltja”. 
 
  

(3) Ezen rendelet 2009. március 01-jén lép hatályba.   
 
 
 
 

                                                 
3
 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2010. (V.31.) számú rendeletének 2. §-a 

Hatályos: 2010. június 1-től; 

Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete  19/2012. (V.21.) önkormányzati 

rendeletének 1.§ e) pontja 

Hatálytalan: 2012. május 22-től 
4
Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete  19/2012. (V.21.) önkormányzati 

rendeletének 1.§ e) pontja 

Hatáltalan: 2012. május 22-től 
5
Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete  19/2012. (V.21.) önkormányzati 

rendeletének 1.§ e) pontja 

Hatálytalan: 2012. május 22-től 
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(4) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Abony Város Önkormányzatának az 
Állatok tartásáról szóló 17/1997. (XI. 04.) számú rendelete és az azt módosító 
7/2000. (II. 29.), 39/2004. (XI. 30.), 25/2005. (X. 28.), 19/2006. (VIII.31.), és 22/2007. 
(VI. 29.), sz. rendeletek hatályukat vesztik. 

 
Kelt: Abony Város Képviselő-testületének 2009. február 26-i ülésén.  
 
 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Németh Mónika 

polgármester      jegyző 
 

Kihirdetve: Abony, 2009. február 27. 
 
 
         Dr. Németh Mónika 
          jegyző 
 
 
 
 

Záradék: 
 

Abony Város Önkormányzat az állattartás egyes helyi szabályairól szóló 4/2009. 
(II.27.) sz. rendeletének az alábbi rendelettel egységes szerkezetbe foglalása 
megtörtént: 
 

- Abony Város Önkormányzat 14/2010. (V.31.) számú rendelete 
- Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V.21.) 

önkormányzati rendelete 
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1. sz. melléklet 
 

Az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és építmények saját 
telken belül az egyes övezeteknek megfelelően az építési hely közterületi 

telekhatártól számított hátsó harmadában helyezhetők el – amennyiben azt 
egyéb jogszabály nem tiltja – az alábbi védőtávolságok betartásával: 

 
 
Egyéb kisállat: 

 
 

Állattartási épület Lakóépülettől, 
pihenőépülettől 

Fúrott kúttól Ásott kúttól 

200 db állatig 10m 5 m 10 m 

200 db állat felett 15 m 10 15 m 

 
 
Nagytestű és kistestű mezőgazdasági haszonállat: 
 

Állattartási épület Lakóépülettől, 
pihenőépülettől 

Fúrott kúttól Ásott kúttól 

25 db állatig 10 m 10 m 15 m 

25 db állat felett 20 m 10 m 50 m 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


