
Szemely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2011. (IX.15.) sz. rendelete 

az állattartás helyi szabályairól 

 

 
Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) 

bekezdése és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése 

által biztosított jogkörében eljárva az állattartás helyi szabályaira vonatkozóan az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1.§  

 

(1) E rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elősegítik az állattartók 

valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesítését és biztosítják, hogy az 

állattartás mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Szemely község közigazgatási területére és azon 

valamennyi állattartásra. 

(3) Az állattartás olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű termék 

előállítására (pl. hús, tej, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére, kedvtelésre 

irányul. Nem minősül állattartásnak a családi szükségletek kielégítése vagy 

feldolgozás céljából vásárol vagy beszállított állatok legfeljebb egy hétig történő 

átmeneti tartása. E rendelet alkalmazásában:  

a.) nagy állat: ló, öszvér, szamár, szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, sertés 

b.) kis állat: baromfi, galamb, nyúl, prémes állat (nutria, ezüst róka, nyest, stb.)  

c.) egyéb állat: eb, macska, méh, díszmadár, egzotikus állatok  

 

 

II. fejezet 

Az állattartás általános szabályai 

 

2.§  

 

(1) A község közigazgatási területén állatot – a közegészségügyi, állategészségügyi, 

állatvédelmi, valamint építésügyi és környezetvédelmi szabályok betartása mellett – 

csak e rendeletben foglalt szabályok szerint lehet tartani.  

(2) Az állatok tartására szolgáló építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló 

létesítmények kialakítása a közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi 

jogszabályok betartásával történhet.  

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

létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről, a káros rovarok és 

rágcsálók rendszeres irtásáról.  

(4) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról 

és gondozásáról. Állatai védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az 

állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén 

állatorvos igénybevételéről gondoskodni. 



(5) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő 
elhelyezéséről gondoskodni. 

(6) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon 

engedni, elhagyni. 

(7) Az állattartónak biztosítania kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson. 

Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet, a lakóépületek közös 

használatú helyiségét ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést a tulajdonos 

illetőleg az állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani. 

 

 

III. fejezet 

Az állatok tartásának általános szabályai 

 

3.§  

 

(1) A rendelet az állattartás különös szabályait az alapján állapítja meg, hogy az állatok 

tartása milyen övezeti besorolásban történik.  

(2) Az (1) bekezdés alapján a Gip jelű övezeten kívül az alábbi mennyiségű nagyállat 

tartható:  

a.) 5 ló, 

b.) 5 marha 

c.) 15 egyéb nagyállat (disznó esetében maximum 3 szaporításra szolgáló anyaállat, a 

többi hízó).  

(3) A (2) bekezdésben foglalt mennyiségtől eltérni a szaporítás esetén a leválasztást 

követő 30 napig lehet.  

(4) A község közterületein háziállatot legeltetni nem szabad. A gazdasági udvart elkerítve 

és tisztán kell tartani.  

(5) Az állatok legelőre történő kihajtásakor a kihajtott állatoktól keletkezett 

szennyeződéseket (ürülék, stb.) a kihajtó köteles eltakarítani.  

(6) Állatot tartani – a (7) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve – csak 

lakóépületen kívül istállóban, ólban, ketrecben (a továbbiakban: melléképület) szabad. 

(7) Baromfi a lakóépülethez tartozó kertben – elkülönített és elkerített helyen – is 

tartható. 

(8) Kutya, macska, éneklő- és díszmadarak, valamint díszhalak a lakásban is tarthatók.  

 

 

4.§  

 

(1) Méhészet létesítésére és tartására a 15/1969. (XI.06.) MÉM rendelet rendelkezései az 

irányadóak.  

 

5.§  

 

(1) A beteg, betegségre gyanús, a fertőzött vagy fertőzöttségre gyanús állatról annak 

tulajdonosa a hatósági állatorvoshoz köteles haladéktalanul bejelentést tenni.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti állatot a tulajdonos az észlelés helyén a hatósági állatorvos 

intézkedéséig köteles elkülöníteni. 

(3) Állati hullát, állati eredetű hulladékot és mellékterméket emberi fogyasztásra 

felhasználni, vagy forgalomba hozni tilos.  



(4) Az állat tulajdonosa az állati hullát, vetélt magzatot, magzatburkot annak elszállításáig 

köteles zárt helyen, illetve zárt göngyölegben tartani.  

  

 

IV. Fejezet 

Eljárási szabályok 

 

6.§  

 

(1) Szabálysértést követ el és 10.000 – 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 

e rendelet 3-5.§-iban meghatározott szabályokat megszegi.  

(2) Az állatok tartására vonatkozó rendelkezések megszegése esetén a Szemely Község 

Önkormányzata az állattartást korlátozhatja, illetve az állattartás jogát megvonhatja. 

 
 

8.§ 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet 2011.09.15. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.  

 

Szemely, 2011. szeptember 14. 

 

 

Fenyvesi Árpád       Szauer Tímea 

 Polgármester          Körjegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve:  

 

Szemely, 2011.09.15. 

 

         Szauer Tímea 

            Körjegyző 


