
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2007. (XI. 26.)   

rendelete a helyi állattartásról  
 

[Egységes szerkezetben a 8/2012. (V.25.), a 7/2013. (V.17.), a 7/2017. (III.31.), a 10/2021. 

(XII.20., valamint az 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendeletekkel] 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az állatok 

védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény és végrehajtási rendeletei 

figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:  

Általános rendelkezések  

1. §  

(1) A rendeletet Tahitótfalu Önkormányzat közigazgatási területén alkalmazni kell:  

a./ minden olyan természetes, illetve jogi személyre, valamint szervezetre, aki, illetőleg amely az 

állat tulajdonosa, továbbá, aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli,  

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

(2) A rendelet nem alkalmazható: cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel működő 

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

állatkórházra, gyepmesteri telepre, állatkertre, vadaskertre, laboratóriumi kísérleti állattartásra és 

a fegyveres testületek állattartására.  

 

2. § 

 

 

(1) 1 

 

(2) 2 

 

(3)3 

 

(4)4 

  

(5) 5 

 
1 Hatályon kívül helyezve a 10/2021. (XII.20.) önk. rendelettel. Hatálytalan 2021. december 20-tól. 
2 Hatályon kívül helyezve a 10/2021. (XII.20.) önk. rendelettel. Hatálytalan 2021. december 20-tól. 
3 Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(III.31.) önk. rendelet 
4 Hatályon kívül helyezve a 10/2021. (XII.20.) önk. rendelettel. Hatálytalan 2021. december 20-tól. 
5 Hatályon kívül helyezve a 10/2021. (XII.20.) önk. rendelettel. Hatálytalan 2021. december 20-tól. 



 

(6) 6 

 

3. § 

 

(1) 7 

 

(2) Eb futtatás: az állatnak póráz és szájkosár nélküli szabadon engedése az erre kijelölt területen.    

 

(3) Őrző-védő eb: az, amelyet magán-vagy társas vállalkozásban folytatott őrző-védő szolgálat 

során alkalmaznak vagy munkavizsgával rendelkeznek, illetve amelynek ilyen funkcióját az 

alkalmazó intézmény vezetője igazolja.  

 

(4) 8 

 

(5) 9 

 

Az állattartás közös szabályai  

4. § 10 

(1)11 Tahitótfalu Község közigazgatási területén belül az OTÉK-ban és a Helyi Építési 

Szabályzatban meghatározott állattartási védőtávolságok, valamint a vonatkozó 

állategészségügyi, állatvédelmi, állattartási, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi 

jogszabályok betartásával és a lakosság nyugalmának zavarása (pl. zaj, bűz) nélkül tartható. 

 

(2) 12 

 

(3) Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani, szükség 

szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni 

és az állattartás során az (1) bekezdésben felsorolt jogszabályok rendelkezéseit folyamatosan 

betartani.  

 

(4) Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és 

gondozásáról. Állata egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi 

rendelkezéseket betartani és az állat megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről 

gondoskodni.  

 

(5) Külterületen az állattartás korlátozás alá nem esik, azonban a földterület beépítettségének 

mértéke nem haladhatja meg az országos és helyi településrendezési és építési követelményeket 

 
6 Hatályon kívül helyezve a 10/2021. (XII.20.) önk. rendelettel. Hatálytalan 2021. december 20-tól. 
7 Hatályon kívül helyezve a 10/2021. (XII.20.) önk. rendelettel. Hatálytalan 2021. december 20-tól. 
8 Hatályon kívül helyezve a 10/2021. (XII.20.) önk. rendelettel. Hatálytalan 2021. december 20-tól. 
9 Hatályon kívül helyezve a 10/2021. (XII.20.) önk. rendelettel. Hatálytalan 2021. december 20-tól. 
10 Módosította 7/2013. (V.17.) önk. rendelet 
11 Módosította a 7/2017. (III.31.) önk. rendelet 
12 Hatályon kívül helyezve a 10/2021. (XII.20.) önk. rendelettel. Hatálytalan 2021. december 20-tól. 



tartalmazó jogszabályokban előírtakat, valamint az állattartás nem ütközhet az állat tartásának 

általános szabályaiba, és az állategészségügyi, valamint környezethigiénés követelményekbe. 

 

(6) 13 

 

(7)14 A lakás lebontása miatt vagy egyéb okból történő elköltözés esetén az állattartó köteles 

állatának elhelyezéséről gondoskodni.  

 

(8)15 

 

(9)16  

 

(10) Szigorúan tiltott védett állatok befogása, tartása és árusítása. 

 

(11) A község közterületein állatokat legeltetni, és kóborolni hagyni tilos! 

 

(12) 17 

 

(13) 18 

 

                                                                      Ebtartás 

 

                                                           5. § 

(1)19  

 

(2)20 

 

(3)21 

 

(4) 22 

 

6. § 

 

(1)23 Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani, hogy azok ne tudjanak elkóborolni, a 

közterületre felügyelet nélkül kijutni.  

 

 
13 Hatályon kívül helyezve a 10/2021. (XII.20.) önk. rendelettel. Hatálytalan 2021. december 20-tól. 
14 Módosította a 7/2017. (III.31.) önk. rendelet 
15 Hatályon kívül helyezve a 10/2021. (XII.20.) önk. rendelettel. Hatálytalan 2021. december 20-tól. 
16 Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(III.31.) önk. rendelet 
17 Hatályon kívül helyezve a 10/2021. (XII.20.) önk. rendelettel. Hatálytalan 2021. december 20-tól. 
18 Hatályon kívül helyezve a 10/2021. (XII.20.) önk. rendelettel. Hatálytalan 2021. december 20-tól. 
19 Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(III.31.) önk. rendelet 
20 Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(III.31.) önk. rendelet  
21 Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(III.31.) önk. rendelet  
22 Hatályon kívül helyezve a 10/2021. (XII.20.) önk. rendelettel. Hatálytalan 2021. december 20-tól. 
23 Módosította a 7/2017.(III.31.) önk. rendelet 



(2) A telep, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmező táblát kell 

szembetűnő módon elhelyezni.  

 

(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni arról, 

hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el.  

 

(4) Ebet többlakásos épület erkélyén, folyosóján tartani tilos, a közös használatú udvaron pedig 

csak a szomszédok írásbeli beleegyezésével lehet.  

 

7. § 

 

(1)24 

 

(2)25 

 

(3)26 

 

(4) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös 

használatú terültét, helyiségeit (gyalogjárda, sétány, park, lépcsőház, lift stb.) ne szennyezze. Az 

e területeken keletkezett szilárd ürüléket az állattartó köteles haladéktalanul eltávolítani. Ennek 

érdekében közterületen történő tartózkodás során az eb tartója köteles az e célra rendszeresített és 

alkalmas eszközöket (zacskó, lapát) magánál tartani.  

 

  8. §27 

 

9. §28 

 

10. §29 

 

11. § 

 

(1)30 

 

(2) 31 

 

(3) 32 

 

(4) 33 

 
24 Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(III.31.) önk. rendelet 
25 Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(III.31.) önk. rendelet  
26 Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(III.31.) önk. rendelet  
27 Hatályon kívül helyezte a 7/2017. (III.31.) önk. rendelet 
28 Hatályon kívül helyezte a 7/2017. (III.31.) önk. rendelet 
29 Hatályon kívül helyezte a 7/2017. (III.31.) önk. rendelet 
30 Hatályon kívül helyezte a 7/2017. (III.31.) önk. rendelet 
31 Hatályon kívül helyezve a 10/2021. (XII.20.) önk. rendelettel. Hatálytalan 2021. december 20-tól. 
32 Hatályon kívül helyezve a 10/2021. (XII.20.) önk. rendelettel. Hatálytalan 2021. december 20-tól. 



Macskatartás  

12. §34 

 

Állatbetegségek megelőzése és leküzdése  

13. §35 

 

 

14. §36 

 

Hatálybalépés 

15. § 

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-én lép hatályba; rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is 

alkalmazni kell.  

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tahitótfalu Önkormányzata 

Képviselő-testületének az állattartásról szóló 7/2004. (III. 05.) rendelete.  

 

Tahitótfalu, 2007. 11. 22. 

           Budai Mihály                                                   Tóth János                                     

                        polgármester                                                       jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 2007. 11. 26.  

 

 

Tóth János   

    jegyző  

 

1. sz. melléklet3738 

 

 

 

2. sz. melléklet39 

 

 

 
33 Hatályon kívül helyezve a 10/2021. (XII.20.) önk. rendelettel. Hatálytalan 2021. december 20-tól. 
34 Hatályon kívül helyezte a 7/2017. (III.31.) önk. rendelet 
35 Hatályon kívül helyezte a 7/2017. (III.31.) önk. rendelet 
36 Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (V. 25.) önk. rendelet 
37 Módosította a 7/2013. (V.17.) önk. rendelet 2.§-a, a módosítás hatályos 2013. május 17-től. 
38 Hatályon kívül helyezve az 1/2022. (I.28.) önk. rendelettel. Hatálytalan 2022. január 28-tól 
39 Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(III.31.) önk. rendelet. Hatálytalan: 2017. március 31-től. 


