
 

Mezőkövesd város Önkormányzatának 

   16/2007. (III.29.) ÖK számú 

R E N D E L E T E 

  

az állattartásról  

 

  

Mezőkövesd város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1949. évi XX. törvény a Magyar 

Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében az állattartás helyi 

szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

I. 

ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK 

  

A rendelet célja 

1. § 

E rendelet célja, hogy a települési környezet védelme és a lakosság nyugalma érdekében - a 

helyi viszonyok, igények és sajátosságok figyelembe vételével - szabályozza Mezőkövesd 

város közigazgatási területén az állattartást.  

A rendeletalkotás során  figyelembe vételre került, hogy a településen élő családok bár 

csökkenő számban és mértékben, de megélhetésük biztosítására kiegészítő tevékenységként 

foglalkoznak állattartással, mely tevékenység fokozottan igényli az állatok higiénikus 

környezetben való tartási feltételeinek szabályozását. Az állattartást végző személyeknek 

azonban az állattartás során tekintettel kell lennie mások, különösen a szomszédságban élő 

személyek jogaira, jogos érdekére. Az állattartás a környezetben élők nyugalmát nem 

zavarhatja, az állattartás negatív hatásainak csökkentése érdekében az állattartó köteles a 

higiéniai szabályokat maradéktalanul betartani, a zavaró hatások csökkentésére rendelkezésre 

álló korszerű technikai eljárásokat igénybe venni.  

 

A rendelet hatálya 

2. § 

  

(1)  E rendelet hatálya kiterjed Mezőkövesd város kül- és belterületére, ott állattartással 

foglalkozó jogi- és magánszemélyekre. 

  

(2)   E rendelet hatálya nem terjed ki: 

  

            a./ alkalmi cirkuszi rendezvényekre 

            b./ állatkiállításokra 

            c./ méhek tartására  

            d./ 
1
 hatályon kívül 
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Fogalom meghatározások 

3. § 

  

E rendelet alkalmazása szempontjából 

  

(1)   haszonállat: gazdasági haszon céljából tartott állat 

  

            a./ nagytestű haszonállat:  ló, szarvasmarha, szamár, öszvér 

  

            b./ közepes testű haszonállat: sertés, juh, kecske 

  

            c./ kistestű haszonállat: szárnyasok (csirke, tyúk, kacsa, liba, gyöngytyúk, 

                 pulyka, galamb),  prémjéért tartott állatok, nyúl 

  

            d./ egyéb állat: az a./ - c./ pontban fel nem sorolt valamennyi emlős, 

                 hal, madár, hüllő. 

 

(2) 
2
Kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 

41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésének a) pontja szerinti fogalom  

 

(3)   
3
 hatályon kívül 

  

(4)    állattartó: az a személy, aki az állattal rendelkezni jogosult. 

  

(5)   állattartó hely: az állatok elhelyezésére szolgáló épület (baromfiól, istálló, stb.) építmény 

(karám, galambdúc, nyúlketrec, stb.), legeltetési, jártatási terület. 

  

(6)   közérdekű létesítmény 

  

            a./  oktatási, nevelési célt szolgáló létesítmények  

            b./  egészségügyi és szociális létesítmények  

            c./  igazgatási intézmények, irodaházak 

            d./  kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató létesítmények 

            e./  kulturális és sportlétesítmények 

            f./  felekezeti és kegyeleti létesítmények 

            g./  közterület 

  

(7)  
4
 hatályon kívül 
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(8) 
5
 hatályon kívül 

             

(9) 
6
 hatályon kívül      

 

(10)    egészségügyi kártevők: 

            a./   vándor- és házipatkány 

            b./   házi egér 

            c./   csótány 

            d./   házi légy és egyéb élelmiszert szennyező, vagy vérszívó legyek 

            e./   maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok 

 

II. 

Állattartási  övezetek 

4. §  
7
 hatályon kívül 

  

III. 

 

Az állattartó kötelezettségei 

5. § 

  

(1) – (4)  
8
 hatályon kívül  

(5)   Az állattartó köteles  

            a./  az állattartó helyet napi rendszerességgel takarítani, 

b./  a trágya- és trágyalétárolót rendszeresen és szükség szerint kiüríteni, a szerves 

trágyát  évente legalább kétszer kiszállítani, tárolása azonban az 50 mázsát nem 

haladhatja meg. A trágyakezelést az állattartó a környezetterhelési határértékek 

betartásával köteles megoldani. 

   

c./   a mélyalmos trágyát a telken tárolni tilos, annak elszállításáról az állattartó 

épületből történő kikerüléskor azonnal gondoskodni kell. 

  

            d./  az a./ b./ c./ pont alattiak fertőtlenítéséről, féreg- és rovarirtásáról, trágyaszag 

mentesítéséről gondoskodni. 

  

(6)   Az állatok tartása az emberek  és az állatok egészségét nem veszélyeztetheti, a 

környezetet nem károsíthatja. 

  

(7)   Az állattartó köteles gondoskodni arról,  hogy az állat tartása 

            a./  más testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, 
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            b./  környezete nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, 

            c./  ne zavarja a közös használatban lévő területek, helyiségek megközelítését,  

                  használatát. 

 

 

(8)   Állatot közterületen (ideértve a Kavicsos tó területét is) legeltetni és jártatni tilos. 

Kivételt képeznek az 3. sz. mellékletben felsorolt közterületek. 

  

(9)    A betegségeket terjesztő, vagy egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók 

(továbbiakban: egészségügyi kártevők) elleni védekezésről az érintett terület, vagy épület 

tulajdonosának, illetve kezelőjének rendszeresen gondoskodnia kell. 

  

(10)   Az egészségügyi kártevők elleni védekezéshez szükséges anyagok és eszközök 

beszerzéséről,  a költségek fedezéséről a tulajdonos (bérlő, használó, kezelő), illetőleg a 

gazdálkodó szerv vezetője, vagy üzemeltetője köteles gondoskodni. 

  

(11)   Évente két alkalommal megelőző jellegű rágcsáló irtást kell végezni mindazon 

helyeken, ahol a rágcsáló megtelepedésének és elszaporodásának veszélye - a hely jellegétől, 

az ott folyó tevékenység természetéből eredően - fokozott mértékben fennáll, tekintet nélkül 

arra, hogy ott az adott időben észlelhető-e rágcsálóártalom, vagy sem. 

Megelőző jellegű rágcsáló irtást kell végezni:  

            a./   egészségügyi intézményekben 

b./   élelmiszerek és italok előállítására,  tárolására, szállítására és                      

       forgalmazására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban,   stb.) 

            c./   vendéglátóipari és közétkeztetési egységekben, 

            d./   piacok, vásárok területén 

            e./   szeméttelepeken, települési folyékony hulladékot ártalmatlanító  

                   és a csatorna hálózatban, 

            f./   állattenyésztő és állattartó telepeken, istállókban 

            g./   szerves ipari nyersanyagokat (bőr, csont, stb.) feldolgozó vállalatok 

                   üzemi területén, 

            h./   romépületben,  nagyobb épületbontások és építkezések területén 

 

IV. 

Haszonállatok tartása, elhelyezése 

6. § 

  

(1) 
9
 hatályon kívül  

(2)   Az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, helyiséget könnyen tisztítható, hézag és 

szivárgásmentes, megfelelő lejtésű padozattal kell ellátni. A hígtrágya és trágyalé elhelyezése 

céljából szivárgásmentes, vízzáró, zártrendszerű trágyagyűjtő létesítése kötelező. Ennek 

védőtávolságát a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

A haszonállatok tartásának korlátozása 

7. § 
10
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V. 

Kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályai 

Eb és macskatartás 

8. §-10. § hatályon kívül 
11

 

  

  

11. § 

  

- A tulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy: 

- Indokolatlanul ne zavarja a környezetben élők nyugalmát, életvitelét, 

- Ne veszélyeztesse mások testi épségét, egészségét, 

- Ne szennyezze a környezetét, 

- Ne sértse meg a mindenkor érvényes közegészségügyi és járványügyi szabályokat. 

  

 

12. § 
12

 hatályon kívül 

  

 

13. § 
13

 hatályon kívül  

  

14. § 

  

(1)   Tilos ebet beengedni, illetőleg bevinni, eltekintve a vakvezető kutyáktól: 

 

            a./   a közösség részére nyitva álló helyiségekbe (ha ezt a helyiség tulajdonosa, vagy az 

afelett rendelkező személy, szerv, üzemeltető, stb. a bejáratnál elhelyezett tilalmi táblával, 

vagy felirattal jelzi), strandra, élelmiszerárusító üzletbe, élelmiszer feldolgozó üzembe, 

élelmiszer raktárakba, valamint a piac területére. A vásár területére ebet csak kereskedelmi 

céljából lehet bevinni. 

            b./   oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, valamint 

kegyeleti helyre (kivéve, ha az intézmény vezetője ez alól felmentést ad), 

             c./   ügyfélforgalmat lebonyolító középületekbe, 

             d./   játszótérre  és sportpályára, 

             f./   parkokba, zöldterületekre, ahol tábla tiltja. 

  

15.  § 

  

                                                                                                                                                         
10

 Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (X.30.) önkormányzati 

rendeletével. Hatályos: 2012. október 31-től, de rendelkezéseit 2012. október 1-től alkalmazni kell. 

 
11

 Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (X.30.) önkormányzati 

rendeletével. Hatályos: 2012. október 31-től, de rendelkezéseit 2012. október 1-től alkalmazni kell. 

 
12

 Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (X.30.) önkormányzati 

rendeletével. Hatályos: 2012. október 31-től, de rendelkezéseit 2012. október 1-től alkalmazni kell. 

 
13

 Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (X.30.) önkormányzati 

rendeletével. Hatályos: 2012. október 31-től, de rendelkezéseit 2012. október 1-től alkalmazni kell. 

 



(1)   A kóbor ebek begyűjtését a gyepmester folyamatosan köteles végezni. 

 

(2) Az eb befogadásával és tartásával kapcsolatos költségeket az eb tulajdonosa köteles 

megtéríteni a VG Rt. részére.  

 

(3) Ha a befogott ebet gazdája 14 napon belül nem váltja ki, azzal a Városgazdálkodási 

Részvénytársaság szabadon rendelkezik.          

A kóbor ebek tulajdonosa ellen - a tulajdonos felderítése után - a Városgazdálkodási 

Részvénytársaság szabálysértési eljárást kezdeményez.  

 

16. § - 18. § 
14

 hatályon kívül 

 

 

VIII. 

Állatok tartására szolgáló melléképületek és  

mellék építmények építése  

19. § 

  

(1) 
15

 Állattartó épületek - építésügyi szabályok szerint - csak építési engedély  birtokában 

építhetők, illetve alakíthatók át, továbbá vehetők használatba.  

 

(2) Az állattartó épületekre, építményekre és közműpótló berendezéseikre vonatkozó 

védőtávolságot a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

(3) 
16

 hatályon kívül 

  

IX. 

Állati tetem elhelyezése, megsemmisítése 

20. § 

  

(1) Az állati tetem megsemmisítésének rendjét a mindenkor hatályos állategészségügyi 

szabályzat, valamint a kiadásáról szóló miniszteri rendelet tartalmazza.  

  

(2) Az állati tetemet - nagytestű állatok kivételével - a Városgazdálkodási Részvénytársaság 

által kezelt hullatárolóba kell szállítani. Az állattartó köteles az állati tetem elhullását  

 

11 

 

ellenőrzésre alkalmas módon nyilvántartani. A nagytestű állatok tetemét 24 órán belül - az 

állatorvosi igazolást követően - az állattartó köteles elszállíttatni a fehérje feldolgozóhoz. 
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(3)  A közterületen talált állati tetemek hullatárolóba történő szállításáról a Városgazdálkodási 

Részvénytársaság haladéktalanul gondoskodni köteles. 

  

(4)   Az elszállított állati tetem helyi hullatárolóba történő szállítási, tárolási és ártalmatlanítási 

költségei az állat tulajdonosát terhelik. 

  

(5)   Az állati tetemet évente legfeljebb 50 kg tömegig a tulajdonos kertjében is eláshatja 

olymódon, hogy az állati tetem fertőtlenítő szerrel történő leöntése után legalább 80 cm vastag 

földréteggel befedést nyerjen.  

 

X. 

 

Szabálysértési rendelkezések 

 

21. § hatályon kívül helyezve 
17

 

 

XI. 

 

Hatályba léptető, átmeneti és egyéb rendelkezések 

 

22. § 

  

(1)   Jelen rendelet 2007. április 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának a 47/2004.(XII.02.)ÖK számú, a 16/2005.(III.31.)ÖK 

számú, a 24/2005.(VI.30.)ÖK számú és a 19/2006.(VII.06.)ÖK számú rendelete. 

 

(2) Az építésre vonatkozó szabályokat az építéshatóság az e rendelet hatályba lépése után 

kiadott engedélyek tekintetében köteles alkalmazni. 

 

(3) 
18

 hatályon kívül 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 
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Kiadmány hiteléül: 

 

1 melléklet - hatályon kívül 
19

 

 

 

 

 

2.melléklet 
20

 

 

 

ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK VÉDŐTÁVOLSÁGA: 

 

 

Megnevezés Állattartó 

épület vagy 

helyiség 

Állattartó 

építmény 

Legeltetési, 

jártatási 

terület 

Híg trágya 

tároló 

Trágyatároló 

lakóépülettől 10 m 

 

10 m 5 m 10 m 15 m 

ásott és fúrt 

kúttól 

10 m 10 m - 10 m 15 m 

kerti csaptól   5 m 

 

  5 m -   5 m  5 m 

szomszéddal 

közös 

telekhatártól 

  

  3 m 

 

  3 m 

 

 3 m 

   

3 m 

  

 5 m 

közérdekű 

létesítmény 

telekhatárától 

15 m 15 m  5 m 15 m 15 m 
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3. sz. Melléklet 

 

Állatot legeltetni, jártatni az alábbi közterületeken lehet 

  

            Vásártér 

            Vashíd 

            Barack út és környéke 

            Körte út és környéke 

            Alma út és környéke 

            Erzsébet királyné úttól  déli irányban a patak part 

 

 4. sz. melléklet – hatályon kívül
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