
ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

15/2007./X.05./ számú RENDELETE 

 Az állatok tartásáról
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I. 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. §. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése alapján az állattartás törvényben nem szabályozott kérdéseinek 

rendezésére rendeletet alkotott abból a célból, hogy szabályozza a város területén az 

állattartást, meghatározva az állattartók jogait és kötelezettségeit.  

II. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

2. §. 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Ócsa város közigazgatási területére. 

a.)  központi belterület: a közigazgatási egység központjában levő belterület, amely a 

település összefüggő, beépített része, ahol jellemzően a közigazgatási szervek 

helyezkednek el, 

b.)  egyéb belterület: Alsópakony és Felsőbabád településrészek a közigazgatási egység 

központi belterületével földrajzilag össze nem függő belterület, 

c.)  egyéb terület: a település közigazgatási területéhez tartozó külterületek. 

(2) A város területén állatot tartani a közegészségügyi, állategészségügyi, építési és 

környezetvédelmi szabályok betartása mellett, ezen rendeletben előírtak szerint lehet. 

(3) Az állat tulajdonosa az állatok elhelyezéséről, táplálásáról és egészségvédelméről köteles 

úgy gondoskodni, hogy az állatok tartása a környezetet nem károsíthatja, az emberek, 

továbbá az állatok egészségét nem veszélyeztetheti, jogos érdekeit nem sértheti. Olyan 

tartástechnológiát kell alkalmazni, amely az állatok fertőzésmentes, egészséges 

környezetben való tartását teszi lehetővé és biztosítja, hogy az állati termék közvetlenül 

emberi fogyasztásra vagy élelmiszer előállításra alkalmas legyen. 

3. §. 

(1) A rendeletet természetes és jogi személyek állattartására egyaránt alkalmazni kell. 

(2) A rendelet szabályai nem vonatkoznak: 

a) fegyveres erők, fegyveres testületek állattartására, 

b) gazdálkodó szervezetek őrző- és védő céllal tartott ebeire,  

c) egészségügyi okból rászorulók által tartott vezető, - és jelzőkutyákra, 

d) alkalmi, cirkuszi rendezvényekre és állatkiállításokra. 
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4. §. 

 

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából: 

- egy ingatlanon állattenyésztéssel foglalkozók, 

- közös háztartásban élők, 

egy állattartónak minősülnek.  

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából:  

a) nagyhaszonállat, például: szarvasmarha, ló, öszvér, szamár, 

b) kishaszonállat, például: sertés, kecske, juh, 

 

c) kisállat, például: baromfi, díszbaromfi, posta-, sport-, dísz- és haszongalamb, házinyúl, 

d) kedvtelésből tartott állat, például: díszhal, éneklő- és díszmadár, aranyhörcsög, 

tengerimalac, kutya, macska,  

e) prémes állatok, például: nutria, ezüstróka, 

f) ebtenyészet: tenyésztési céllal tartott egy vagy több szukakutya, évente akár több alom 

kiskutyával.  

(3) A kutya tulajdonosának az a személy tekintendő, aki a jegyző által vezetett 

ebnyilvántartásban tulajdonosként szerepel.  

 

AZ ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

5. §. 

 

(1) Állatot tartani csak úgy lehet, hogy a tartás: 

a) állat vagy ember egészségét veszélyeztető fertőzést és sérülést ne okozzon, testi épséget 

ne veszélyeztessen, 

b) környezetvédelmi, természetvédelmi jogszabályokba ne ütközzön. 

c) környezetében lévő ingatlanok rendeltetésszerű használatát ne zavarja, akadályozza. 

(2) Állatot tartani oly módon lehet, hogy az közterületre kijutni, vagy más ingatlanára átjutni 

ne tudjon.  

(3) Az állatok tartására szolgáló helyiségeket rendszeresen takarítani, fertőtleníteni, 

szagtalanítani kell.  

(4) Állatot elhagyni tilos. Amennyiben a tulajdonos nem kívánja az állatot tovább tartani, 

köteles elhelyezéséről gondoskodni, állatorvossal kiírtatni, vagy az állatmenhelynek 

átadni.  

(5) Tilos az állat kínzása, bántalmazása, sanyargatása. 

(6) Az állattartó köteles az állatokat jó gazda gondosságával tartani, gyógyításukról 

gondoskodni, rendszeres állatorvosi ellenőrzést biztosítani. 

(7) Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy az közterületeket, valamint többszintes 

lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások erkélyeit, teraszát nem szennyezi. 

(8) Az állattartó a tartással anyagi kárt senkinek nem okozhat, az okozott kárért felelősséggel 

tartozik.  

(9) Az állattartó köteles eltűrni ezen rendeletben meghatározott szabályok betartásának 

ellenőrzését. Az ellenőrzés lefolytatására a jegyző és az illetékes hatóságok jogosultak.  

 

 

 

 

 

 

 



III. 

ÁLLATTARTÁSI ÖVEZETEK, TARTHATÓ ÁLLATLÉTSZÁM 

6. §. 

 

(1) Nagy- és kishaszonállat, valamint értékesítésre szánt kisállat tartása tilos: 

a) a város egész területén a bölcsődék, orvosi rendelők, gyógyszertárak, óvodák, iskolák,  

gondozóintézetek, templomok, 

b) kereskedelmi, élelmiszeripari, vendéglátó üzemek és üzletek, intézmények és 

középületek, valamint táborhelyek és pihenőterületek, strandok és fürdőhelyek, 

továbbá ivóvizet szolgáló fúrt kutak területén és ezek legközelebbi telekhatárától 

számított 50 m távolságon belül.  

c) a város egész területén a földhivatali nyilvántartás szerint önálló helyrajzi számon 

nyilvántartott telken épült több lakásos ingatlanok területén. 

(2) Kisállat tartása a családi házas beépítésű ingatlanokon megengedett, kivéve a 

kereskedelmi célú tartás. 

(3) Nem tartható kisállat a földhivatali nyilvántartás szerint önálló helyrajzi számon 

nyilvántartott telken épült több lakásos ingatlanok területén. 

(4) A saját fogyasztásra levágásra szánt baromfit az egyébként tiltott övezetben megfelelő 

elhelyezési lehetőség esetén (pl. külön pince, udvar, garázs) legfeljebb 3 napig lehet 

tartani. 

(5) Mezőgazdasági rendeltetésű területen e rendelet 7.§-ában foglalt  egyedszámon túlmenően 

és a központi belterület, egyéb belterület határától számított 200 m-en belül a szomszédok, 

valamint a szakhatóságok véleményének figyelembe vételével egyéni kérelemre 

engedélyezhető. A kérelemnek tartalmazni kell: kérelmező nevét, lakcímét, az állattartás 

helyét, tartani kívánt állat megnevezését és darabszámát. 

(6) Kedvtelésből tartott állat a város bármely területén a lakókörnyezet zavarása nélkül 

tartható.  

(7) Prémes állat (például: nutria, ezüstróka) csak a külterületen egyedi elbírálás alapján 

tartható. 

(8) Méheket tartani a 15/1969. (XI.6.) MÉM rendeletben előírtak szerint lehet. 

7. §. 

E rendelet szerint állatot engedély nélkül az engedélyezett övezetben az alábbi mennyiségben 

lehet tartani: 

a) egyéb területen: ló, öszvér, szamár, szarvasmarha: 

 aa) központi belterületen legfeljebb 2 db, 

 ab) egyéb belterületen legfeljebb 4 db, 

 ac) egyéb területeken legfeljebb 10 db, 

b) hízósertés: 

ba) központi belterületen legfeljebb 2 db hízó, és 2 növendék maximum 3 hónapos 

korig,  



bb) egyéb belterületen legfeljebb 10 db, 

bc) egyéb területeken legfeljebb 30 db, 

c) kecske:  

ca) központi belterületen legfeljebb 2 db, 

cb) egyéb belterületen legfeljebb 10 db, 

cc) egyéb területen legfeljebb 10 db  

d.) juh:  

da) központi belterületen 2 db  

db)egyéb belterületen legfeljebb 10 db 

 dc ) egyéb területen legfeljebb 10 db 

e)  az aa, ba, és ca, és da, pontokban foglalt állatok együttes  darabszáma állattartónként a 

3 db-ot központi belterületen nem haladhatja meg. 

f) szárnyasok és nyulak 

fa) központi belterületen szárnyasból legfeljebb 25 db, nyúlból: 10 db. 

fb) egyéb belterületen 50 db  

fc) egyéb területen legfeljebb 50 db  

g) galamb 100 db. 

h) kedvtelésből tartott állatok száma lakásban a közegészségügyi és állategészségügyi 

szabályok betartásával korlátozás alá nem esik, kivéve, ha e rendelet másképp nem 

rendelkezik. 

 

IV. 

HASZONÁLLATTARTÁS SZABÁLYAI 

8. §. 

(1) Az állattartó épületnek könnyen tisztántarthatónak, szilárd burkolatúnak kell lenni. 

(2) A trágyalé zárt, szivárgásmentes gyűjtéséről gondoskodni kell. 

(3) Almostrágya tárolása az ingatlan udvarán csak kiépített, elfolyásmentes, zárt, átmeneti 

gyűjtőben megengedett. 

(4) A nagy és kishaszonállatok elhelyezésére szolgáló helyiségeket havonta legalább egyszer, 

a kisállatok tartására szolgáló helyiségeket legalább évente kétszer megfelelő 

fertőtlenítőszerrel fertőtleníteni és naponta takarítani kell.  

(5) Egészségügyi szempontból káros rágcsálók és rovarok rendszeres irtásáról az állattartó 

köteles gondoskodni. 

(6) Fertőző és járványos állatbetegségek esetén a fertőtlenítés, szagtalanítás módjára és 

gyakoriságára a mindenkori közegészségügyi, állategészségügyi rendelkezések az 

irányadók. 

A haszonállattartás építésügyi és környezetvédelmi előírásai 

9. §. 

(1) Állatok a rendeletben megengedett területén - a kedvtelésből tartott állatok kivételével - 

csak lakóépületen kívül erre a célra létesített melléképületben (istálló, ól, ketrec, 

padlástér) tarthatók. 



(2) Kedvtelésből tartott állatok lakásban is tarthatók.  

(3) 
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(4) Állattartó épületeket az építésügyi és környezetvédelmi , valamint egészségügyi és 

állategészségügyi jogszabályoknak, a Településszerkezeti terv és a Helyi építési 

szabályzatban foglaltaknak megfelelően lehet létesíteni. 

(5) Állattartást úgy kell folytatni, hogy az a vizek fertőzését, káros szennyezését ne idézze elő. 

(6) Természetvédelmi oltalom alatt álló állat tartásához a természetvédelmi hatóság 

engedélyét előzetesen be kell szerezni. 

 

V. 

KUTYA- MACSKA TARTÁS SZABÁLYAI 

10. §. 

(1) Többszintes, vagy többlakásos épület lakásaiban kutyát tartani az összes falszomszéd – 

ideértve a közvetlenül alatta és felette lakókat is - hozzájárulásával lehet. 

(2) A hozzájárulást az állat tartója minden esetben írásban köteles beszerezni az érintett 

lakóktól. 

11. §.  

(1) Többlakásos lakóépület közös udvarán, kertjében csak a Társasházakról szóló 2003. évi 

CXXXIII. Tv. rendelkezései szerinti kellő számú bérlő (tulajdonos) hozzájárulásával 

szabad kutyát tartani. Ha valamelyik lakótárs kéri a kutyát elkerített helyen kell tartani. 

(2) A hozzájárulást ismételten meg kell szerezni, ha az állattartó új kutyát kíván beszerezni.  

(3) Harapós, vagy támadó természetű kutyát zárt ajtó mögött kell tartani és a lakóház 

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

(4) Többlakásos épületben lakásonként egy kutya tartható. Az esetleges szaporulatot 3 

hónapos koráig el kell távolítani.  

(5) Többlakásos lakóépületek lakásaiban eb tenyészetet létesíteni nem szabad. 

(6) Családi házas beépítésű ingatlanon 2 db kutya tartható, az esetleges szaporulatot három 

hónapos koráig el kell távolítani. 

(7) A veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének 

szabályairól a 35/1997. (II.26.) Korm. számú rendeletben foglaltak az irányadók.  

12. §.  
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(1) Kutyát közterületen és több lakásos házak közös használatú helyiségeiben, udvarán csak 

pórázon szabad vezetni. Harapós, támadó természetű kutyákat szájkosárral is el kell látni. 

Tömegközlekedési eszközön kutyát szállítani csak pórázon és szájkosárral ellátva lehet. 

(2) Játszótérre, tiltó táblával megjelölt parkterületre, vagy közterületre, iskolába, óvodába, 

bölcsődébe, élelmiszer üzletbe, vásárcsarnokba, egészségügyi és oktatási intézményekbe, 

strandokra kutyát bevinni még pórázon sem szabad.  

(3) A kutya tulajdonosa vagy a kutya felügyeletével megbízott személy köteles ügyelni arra, 

hogy a gyalogjárdát, parkokat, a lakóház közös használatú helyiségeit be ne szennyezze, a 

parkosított területeket meg ne rongálja a kutya. A kutya által e területeken keletkező 

szennyeződést a felügyelettel megbízott személy haladéktalanul köteles eltávolítani. Az 

eltávolításhoz megfelelő eszközt kell magával tartani a kutya tulajdonosnak, vagy a kutya 

felügyeletével megbízott személynek. A kutya közterületen való felügyeletével csak olyan 

személy bízható meg, aki képes ezt biztonságosan ellátni. 

(4) A kutya tulajdonosa köteles a kutyát úgy tartani, hogy a lakótársak és szomszédok 

nyugalmát ne zavarja, testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne 

okozzon.  

(5) Kutya idomítása, futtatása közterületen tilos.  

13. §.  

(1) Az állat tulajdonosa köteles a kutyát három hónapos kor betöltése után veszettség elleni 

védőoltásban részesíttetni, amit az első oltástól számított egy éven belül évenként 

ismételni kell.  

(2) A tulajdonost azonosító biléta jól látható helyen (nyakörvön) történő elhelyezése minden 

kutyatartó számára kötelező. 

(3) A gyepmester a gazdátlan, a tulajdonost azonosító bilétát nem viselő kutyát a közterületen 

befogja és elszállítja. A befogott kutyát tulajdonosa 14 napon belül kiválthatja. 

14. §. 

(1) Több lakásos épület lakásaiban, lakásonként 2 db macska tartható, az esetleges 

szaporulatot három hónapos koráig el kell távolítani. 

(2) Családi házas beépítésű ingatlanon 4 db macska tartható, az esetleges szaporulatot három 

hónapos koráig el kell távolítani. 

 

VI. 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

15. §. 



 (1) Az e rendeletben nem szabályozott és az engedélyezett darabszámot meghaladó mértékű 

állattartáshoz - a hatósági főállatorvos, az ÁNTSZ Városi Intézete és a környezetvédelmi 

hatóság véleménye alapján a Képviselő-testület adhat engedélyt. Bármely szakhatóság 

elutasító véleménye esetén az engedély nem adható meg.  

A rendeletben megállapított mértéken felül engedély a közvetlen szomszédos 

telektulajdonosok írásbeli hozzájárulásával adható meghatározott időre, legfeljebb tíz 

évre. 

(2) Az állattartás megtiltásáról a hatósági főállatorvos és az illetékes szakhatóságok 

véleményét figyelembe véve a jegyző dönt, ha tartás során az állatvédelemre, vagy az 

állattartásra vonatkozó jogszabályok megsértésre kerülnek.  

(3) Az elhullott állatok tetemének a hullamegsemmisítő helyre történő elszállításáról saját 

költségén a tulajdonos köteles gondoskodni. Igénybe vehető a városban  089. hrsz-ú 

területen található dögkonténer.  

 

VII. 

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 

16. §. 

(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát 

a.) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni 

hagyja, 

b.) természeti, vagy védett természeti területen, illetőleg vadászterületen – a 

vadászkutya kivételével – póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja, 

c.) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön szállítja,  

d.) élelmiszer elárusító üzletben, közfürdő területére, vagy játszótérre beenged, illetőleg 

bevisz, 

e.) a harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán 

a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmezhető táblát, 

f.) harapós kutyát, támadó természetű kutyán közterületen szájkosár nélkül vezet, 

g.) kutyát játszótérre bevisz, illetve beenged, 

h.) több lakásos lakóépületben a lakók hozzájárulása nélkül tart kutyát, 

i.) az oltást jelző, tulajdonost azonosító biléta használatát elmulasztja, valamint az eb 

által okozott szennyeződés eltávolításához nem tart magánál megfelelő eszközt,  

50.000,- Ft
3
-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Aki az (1) bekezdés a.)-e.) pontjaiban meghatározott magatartásával másnak nyolc napon 

belül gyógyuló sérülését okozza 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
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(3) Aki   

a.) úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat, vagy ember egészségét, testi épségét, életét, 

b.) nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a környező ingatlanokra ne 

tudjon átjutni,  

c.) úgy tartja állatát, hogy a több lakásos lakóépületek közös használatú helyiségeit, a 

lakások erkélyét, teraszát szennyezi,  

d.) almos trágyát ingatlanán szabadon, fedetlenül tárol, 

e.) az adott területen megengedett létszámú állatnál többet tart, vagy olyan állatot tart, 

melynek tartása nem megengedett, 

f.)  nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésének lehetőségét,  

 

30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.  

 

(4) Aki a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, illetve közforgalmú 

közlekedési eszközön a felügyelete alatt lévő állat által okozott szennyezés 

megszüntetéséről nem gondoskodik 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(5) A szabálysértési eljárás lefolytatására a jegyző köteles. 

(6)
4
 Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések tetten ért elkövetője 3.000–20.000 Ft-

ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható. 

 

VIII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

17. §. 

(1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon belül lép hatályba.  

(2) A rendelet hatályba lépésekor már tartott állatok  vonatkozásában az  állatok fajtájának, 

számának és tartási helyeire vonatkozó rendelkezéseit : 

a.) 1993. január 1. után engedéllyel épített állattartó épületben tartott állatok 

vonatkozásában 2010. január 1-tól 

b.) 1993. január 1-ét megelőzően, vagy engedély nélkül épített állattartó épületben tartott 

állatok vonatkozásában 2009. január 1-től  kell alkalmazni. 

(3)  A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Ócsa Nagyközség Képviselőtestületének 

6/1995./VI.30./ számú rendelete hatályát veszti.  

Kmf. 

                  Dönti Károly      Dr.Szabó György 

                 polgármester               jegyző 

                                                 
4
 Kiegészült a 13/2010./VIII.27./sz. ÖK. rendelet alapján 


