Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete
az állatok tartásáról1
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 31. § (2) bekezdésében, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 36. § (5) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:2
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A város területén állatot tartani a közegészségügyi, állategészségügyi, építési és
környezetvédelmi szabályok betartása mellett, ezen rendeletben megfogalmazottak szerint lehet.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Zalaegerszeg város közigazgatási területére.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyre, valamint jogi
személyiség nélküli szervezetre, aki, vagy amely állatot tart, felügyel, illetve állatállományt
gondoz, állattartási tevékenységet folytat.
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a)
fegyveres erők, fegyveres testületek állattartására,
b)
egészségügyi és kutató intézményekben kísérleti céllal tartott állatokra,
c)
egészségügyi okból rászorulók által tartott vezető- és jelzőkutyákra, polgári
védelem mentőkutyáira,
d)
alkalmi, cirkuszi rendezvényekre, állatkiállításokra, állatversenyekre,
e)
természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi
egyezmény hatálya alá tartozó állatokra,
f)
veszélyes állatok, valamint veszélyes ebek tartására,
g)
méhészetekre.
Értelmező rendelkezések
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
a) állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt
gondozza, felügyeli,
b) ebtartó: az eb tulajdonosa, illetve a tulajdonos hozzájárulása, felkérése, megbízása
alapján az eb felügyeletét meghatározott időre (sétáltatás, szállítás, időleges tartás,
gondozás időtartama alatt stb.) ellátó személy,
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c) állattartás: a gazdasági haszon céljából, vagy kedvtelésből való állattartás,
d) gazdasági haszon céljából tartott állatok:
- nagyhaszonállat: bivaly, szarvasmarha, ló, öszvér, szamár,
- haszonállat: sertés, kecske, juh, ebtenyészet,
- kishaszonállat: baromfi, haszongalamb, házinyúl 3 db felett,
- prémes állatok (pl: nutria, ezüstróka, nyérc, prémgörény) 3 db felett,
e) kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszhal, éneklő- és díszmadár, posta-, sport-,
díszgalamb, kistestű rágcsálók (pl: aranyhörcsög, tengerimalac) stb.,
f) egyéb kedvtelésből tartott állat: prémes állatok 3 db és azalatt, házinyúl 3 db és
azalatt, hüllők,
kétéltűek, ízeltlábúak (pl. díszpók) stb.,
g) ebtenyészet: tenyésztési céllal tartott legfeljebb 3 szukakutya, évente akár több alom
kölyökkutyával,
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h) rideg állattartás: háziasított állatok hagyományos tartási módja, amelynél az
állatállomány télen-nyáron a szabadban van, soha nem hajtják zárt területre,
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i) átmeneti állattartás: háziasított állatok hagyományos tartási módja, amelynél az
állatállomány télen-nyáron a szabadban van, soha nem hajtják zárt területre, azonban
az állatok ellátása kiegészítő, mesterséges takarmányozást is tartalmaz
(2) E rendelet alkalmazása szempontjából:
- egy ingatlanon állattenyésztéssel foglalkozók,
- közös háztartásban élők,
egy állattartónak minősülnek.
(3)5 Az eb tulajdonosának az a személy tekintendő, aki az állat állat-egészségügyi felügyeletét
ellátó magánállatorvos által kiállított oltási könyvben vagy írásbeli igazoláson tulajdonosként
szerepel. Amennyiben nem nagykorú, vagy nem teljesen cselekvőképes személy az eb
tulajdonosa, az állattartási szabályok betartásáért az ebtartó és a törvényes képviselő (szülő,
gyám, gondnok) egyetemlegesen felelősek.
II.
ÁLLATTARTÁSI ÖVEZETEK, TARTHATÓ ÁLLATLÉTSZÁM
3. §
(1)6 Állattartás szempontjából a város közigazgatási területe négy övezetre oszlik, amelyeket a
rendelet 3. számú melléklete tartalmaz. Az állattartási övezetek a rendezési terv rendeltetési
övezetei alapján kerültek kialakításra. A város rendeltetési övezeti tervlapját a rendezési terv
tartalmazza.
(2)7 Az I. számú övezetben gazdasági haszon céljából tartott állatok a rendelet 4. § (1) bekezdés
a), b), c), d) pontjában meghatározott mennyiségben tarthatók, a rendelet 3. § (8) bekezdésében
és 4. § (2) bekezdésében leírtakra figyelemmel. Az I. számú övezet külterületi részén,
szomszédos lakóingatlantól legalább 200 m távolságra gazdasági haszon céljából rideg, valamint
átmeneti állattartási mód is megengedett a rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott
mennyiségben.
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(3) A II. számú övezetben a gazdasági haszon céljából tartott állatok közül haszonállatok és a
kishaszonállatok - a rendelet 4. § (1) bekezdés b) c) d) pontjában meghatározott mennyiségben –
tarthatók, a rendelet 3. § (8) bekezdésében és a 4. § (2) bekezdésében leírtakra figyelemmel.
(4) A III. számú övezetben kizárólag kishaszonállatok tarthatók a rendelet 4. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott mennyiségben, a 4. § (2) bekezdésében leírtakra figyelemmel.
(5)8 A IV. övezetben gazdasági haszon céljából tartott állatok tartása – a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - tilos.
(6) Prémes állatok az I. számú övezetben, kizárólag az Má1, Má3, Má4 jelű rendeltetési
övezetekben tarthatók, a rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott mennyiségben, a
4. § (2) bekezdésében leírtakra figyelemmel.
(7) Kedvtelésből tartott állatok tartása valamennyi övezetben engedélyezett, a rendelet 4. § (1)
bekezdés f) pontjában és a 4. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
(8) Nagyhaszonállat és haszonállat tartása a város területén lévő bölcsődék, orvosi rendelők,
kórházak, gyógyszertárak, óvodák, iskolák, kollégiumok, nevelőotthonok, gondozóintézetek,
kereskedelmi, élelmiszeripari, vendéglátó üzemek és üzletek, vállalatok, intézmények,
munkásszállások és középületek, valamint táborhelyek és pihenőterületek, strandok és
fürdőhelyek, továbbá ivóvizet szolgáltató fúrt kutak területén és ezek legközelebbi telekhatárától
számított 50 m távolságon belül tilos.
(9) A levágásra szánt baromfit az egyébként tiltott övezetben megfelelő elhelyezési lehetőség
esetén (pl. külön pince, udvar, garázs) legfeljebb 3 napig lehet tartani.
(10)9 Egészségügyi, terápiás, idegenforgalmi, és sport célból a IV. övezet üdülőházas üdülőterületén és annak bármely állattartási övezetbe eső 1000 méteres körzetében ingatlanonként legfeljebb 20 db ló, póni, szamár, öszvér tartása engedélyezett.
4. §
(1) E rendelet szerint állatot engedély nélkül az engedélyezett övezetekben az alábbi
mennyiségben lehet tartani:
a) bivaly, ló, öszvér, szamár, szarvasmarha, legfeljebb összesen 4 db nagyhaszonállat,
b) sertés legfeljebb 4 db, anyakoca 2 db és a szaporulata 3 hónapos koráig,
c) juh, kecske, legfeljebb összesen 4 db,
d) kishaszonállat fajonként legfeljebb 50 db, (a város I. övezetében legfeljebb 100 db),
e) prémes állat legfeljebb összesen 100 db,
f) kedvtelésből tartott állatok száma lakásban a közegészségügyi és állategészségügyi
szabályok betartásával korlátozás alá nem esik, kivéve, ha e rendelet másképp nem
rendelkezik,
g)10 rideg, valamint átmeneti állattartás esetén bivaly, ló, öszvér, szamár, szarvasmarha
legfeljebb összesen 10 db nagyhaszonállat; sertés, juh, kecske, legfeljebb 15 db
haszonállat.
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(2) Az e rendeletben nem szabályozott és az (1) bekezdésben engedélyezett darabszámot
meghaladó mértékű állattartáshoz a közgyűlés által átruházott hatáskörben a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai
alapján a polgármester adhat engedélyt. Az engedély a kerületi hatósági főállatorvos, a
közegészségügyi hatóság és a környezetvédelmi hatóság véleménye alapján, a közvetlen
szomszédos telektulajdonosok (többlakásos épület esetén az összes falszomszéd) írásbeli
hozzájárulásával adható.
III.
AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAI
Általános szabályok
5. §
(1) Állatot tartani oly módon lehet, hogy az közterületre kijutni, vagy más ingatlanára átjutni ne
tudjon.
(2) Kedvtelésből tartott állat csak oly módon tartható, hogy a többszintes lakóépületek közös
használatú helyiségeit, a lakások erkélyeit, teraszát és a liftet ne szennyezze.
(3) Állatot elhagyni tilos. Amennyiben a tulajdonos az állat további tartását nem tudja
megfelelően biztosítani, köteles elhelyezéséről gondoskodni, állatorvossal kiírtatni, vagy az
állatmenhelynek átadni.
(4) Többlakásos lakóépület lakásaiban egyéb kedvtelésből tartott állatot tartani az összes
falszomszéd – beleértve az alsó és felső lakókat – írásbeli hozzájárulásával lehet, amelyet az állat
tartója minden esetben köteles beszerezni.
Közegészségügyi és állategészségügyi előírások
6. §
(1) Az állattartó épületnek könnyen tisztán tarthatónak, szilárd burkolatúnak kell lenni.
(2) Az állatok tartására szolgáló helyiségeket szükség szerint ki kell takarítani és rendszeres
fertőtlenítéséről gondoskodni kell.
(3) Az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok (legyek) és rágcsálók elszaporodását
meg kell akadályozni, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.
A trágyatárolás szabályai
7. §
(1) A trágyalé zárt, szivárgásmentes gyűjtéséről gondoskodni kell. A trágyalé a kommunális
csatornarendszerbe nem vezethető.
(2) Almostrágya tárolása az ingatlan udvarán csak kiépített, elfolyás- és szivárgásmentes
átmeneti gyűjtőben megengedett.

(3) A keletkezett trágya kezeléséről, ártalmatlanításáról, elszállításáról - a környezet szennyezése
nélkül - rendszeresen (május-október közötti időszakban hetente kétszer) gondoskodni kell.
Az építésügyi és környezetvédelmi előírások
8. §
(1) Az állatok a rendeletben meghatározott övezetekben - kedvtelésből tartott állatok kivételével
- csak a lakóépületen kívül erre a célra létesített építményben (istálló, ól, ketrec, stb.) tarthatóak.
(2) Kedvtelésből tartott állatok lakásban is tarthatóak.
(3) Állattartó épületeket az építésügyi és környezetvédelmi jogszabályoknak és város-rendezési
előírásoknak megfelelően lehet létesíteni.
(4) Az állatok elhelyezésére szolgáló építmények védőtávolsága:
a)
szomszédos lakóépülettől legalább 10 méter,
b)
közhasználatú építményektől legalább 20 méter.
(5) A trágyatároló védőtávolsága:
a)
lakóépülettől legalább 10 méter,
b)
kúttól legalább 15 méter.
(6) Új nagy-létszámú állattartó telep kizárólag a rendezési terv Má3 jelű rendeltetési övezetében,
a beépítésre szánt terület határától mért 1000 m-en kívül létesíthető. A meglévő állattartó
telepeken új építményt elhelyezni, a telep rendeltetését megváltoztatni csak az 1000 m-es
védőtávolság megtartásával lehet.
(7) Állattartást úgy kell folytatni, hogy az se a felszíni, se a felszín alatti vizek fertőzését, káros
szennyezését ne idézze elő.
(8) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartással érintett részen pangó vizek ne
keletkezzenek.
IV.
EBTARTÁS SZABÁLYAI
9.§
(1) Családi házas területen ingatlanonként legfeljebb 3 eb tartható, a megengedett mennyiség
feletti szaporulatot 3 hónapos koráig el kell távolítani.
(2) Többlakásos lakóépületben lakásonként egy eb tartható. Az esetleges szaporulatot 3 hónapos
koráig el kell távolítani.
(3) Az eb tulajdonosa köteles az ebet úgy tartani, hogy a lakótársak nyugalmát ne zavarja.

(4) Többlakásos lakóépület lakásaiban ebet tartani az összes falszomszéd – beleértve az alsó és
felső lakókat – írásbeli hozzájárulásával lehet, amelyet az állat tartója minden esetben köteles
beszerezni.
(5) Falszomszédnak minősül az is, aki nem az ebtartással érintett épületrészben, illetve
lépcsőházban lakik.
(6) Az írásbeli hozzájárulást ismételten meg kell szerezni, ha az állattartó többlakásos lakóépület
lakásában új ebet kíván tartani.
10. §
(1) Többlakásos lakóépület közös udvarán, kertjében csak az összes tulajdonos (bérlő,
lakáshasználó) írásbeli hozzájárulásával szabad ebet tartani. Ha valamelyik lakótárs kéri, az ebet
elkerített helyen kell tartani. Nem kell hozzájárulás, ha a közös tulajdonú udvar, kert használatát
a tulajdonosok megosztották egymás között és a saját használatú ingatlanrészeket kerítéssel
elválasztották egymástól.
(2) Az írásbeli hozzájárulást ismételten meg kell szerezni, ha az állattartó többlakásos lakóépület
közös udvarán, kertjében új ebet kíván tartani.
11. §
(1) Harapós, vagy támadó természetű ebet zárt helyen kell tartani és a telek, lakóház (lakás)
bejáratán, jól látható helyen a harapós ebre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
(2) Ebet közterületen és lakóház közös használatú helyiségeiben, udvarán csak pórázon szabad
vezetni. Harapós, támadó természetű ebet közterületen szájkosárral is el kell látni.
(3) Tömegközlekedési eszközön ebet szállítani csak pórázon és szájkosárral ellátva lehet.

(4) Tilos ebet beengedni, bevinni és ott tartani:
a.)

szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális intézmények területére,

b.)

ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,

c.)

játszótérre,

d.)

élelmiszer-elárusító üzletbe, vásárcsarnokba,

e.)

közfürdő területére,

f.)

tiltó táblával megjelölt parkterületre,

kivéve a terápiás, segítő, vakvezető és jelzőkutyákat.
(5) Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles ügyelni arra, hogy az
eb közterületeket, valamint a lakóház közös használatú helyiségeit, udvarát be ne szennyezze, a
parkosított területeket meg ne rongálja. Az eb által e területeken keletkező szennyeződést a
felügyelettel megbízott személy haladéktalanul köteles eltávolítani. Az eltávolításhoz megfelelő
eszközt kell magánál tartani az ebtulajdonosnak, vagy az eb felügyeletével megbízott
személynek. Az eb közterületen való felügyeletével csak olyan személy bízható meg, aki képes
ezt biztonságosan ellátni.

(6) Eb idomítása, futtatása közterületen tilos, kivéve erre a célra kijelölt területeket, melyeket a
2. sz. melléklet tartalmaz. Eb futtatására kijelölt helyeket táblával is jelölni kell. Harapós, vagy
támadó természetű eb szájkosarát a kutyafuttató helyeken sem szabad eltávolítani.
12. §
(1)11 A gyepmester a gazdátlan, kóbor ebet a közterületen befogja és elszállítja a gyepmesteri
telepre. A befogott ebet tulajdonosa 14 napon belül az oltási igazolás bemutatásával kiválthatja a
felmerült költségek befizetése ellenében, amelyet a 1. számú mellékletben szereplő költségek
figyelembevételével kell meghatározni.
(2)12
V.
AZ ÁLLATI HULLÁK
ÉS ÁLLATI EREDETI HULLADÉKOK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELE
13. §
(1) Az elhullott állatok tetemének elszállításáról, ártalmatlanná tételéről saját költségén a külön
jogszabályban előírt módon a tulajdonos köteles gondoskodni.
(2) A közterületen talált állati hulla elszállításáról - ha annak tulajdonosa ismeretlen vagy
ismeretlen helyen tartózkodik - a gyepmester köteles gondoskodni. A tulajdonos ismertté válása
után az elszállítással, valamint az ártalmatlanítással járó költségeket a tulajdonos köteles az
önkormányzat számára megtéríteni.
VI.
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
14. § 13
II.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
15. §
(1) Jelen rendelet 2008. május 31-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésekor már meglévő gazdasági haszon céljából tartott állatok a
rendeletben meghatározott egyéb feltételek mellett tovább tarthatóak, de számuk nem növelhető.
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(3) E rendelet hatálybalépésekor a rendeletben meghatározott mennyiséget meghaladó
kedvtelésből tartott állatok, valamint a kedvtelésből tartott egyéb állatok a természetes
kihalásukig a rendeletben meghatározott egyéb feltételek mellett tarthatóak, de számuk nem
növelhető.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 15/1997. (V.1.) sz. önkormányzati rendelet,
valamint az azt módosító 7/2000. (III.3.) sz., 14/2004. (III.05.) sz. önkormányzati rendeletek, a
42/2005. (X.28.) sz. önkormányzati rendelet 2. §-a és a 63/2005. (XII.23.) sz. önkormányzati
rendelet hatályát veszti.
(5) A 40/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2010. november 27.
napján lépnek hatályba.
(6) A 25/2012. (V.11.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2012.május 31.
napján lépnek hatályba.
(7) A 33/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2012. június 30.
napján lépnek hatályba.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Dr. Gyimesi Endre sk.
polgármester

1. számú melléklet

A GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

1. A gyepmester által történő szállítási költségek
2. Az állati hulladékgyűjtő edényben való elhelyezés költségei:
5 kg alatt
5-50 kg között
50 kg felett
3. Állatok befogása kábítással:
4. Állatok befogása kábítás nélkül:
5. Állatok végleges altatása:
6. Állatok gyepmesteri telepen történő tartása:
megfigyelésre befogott állatok tartása:
közterületen befogott állatok tartása:
Gyepmesteri telep címe: Zalaegerszeg, Csilla dűlő 6.

60,-Ft/km
500,-Ft/db
1.500,-Ft/db
3.000,-Ft/db
3.000,-Ft/db
1.000,-Ft/db
250,- Ft/kg
500,-Ft/nap
500,-Ft/nap
Telefon: 314-896

2. sz. melléklet

KUTYAFUTTATÁSRA, IDOMÍTÁSRA KIJELÖLT
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ TERÜLETEK
1.) Kaszaházi (régi) állatvásártér.
2.) A Kaszaházi Zala hídtól nyugatra, a Zala folyó, a vízelvezető árok
és a védtöltés közötti terület.
3.) A Balatoni úti parkerdőben a Vérmalomhoz bevezető úttól keletre,
a táblával megjelölt rész.
4.) A Kertváros déli részén a beépítetlen terület táblával megjelölt része.
5.) Kispest u. és Pais u. között lévő kiserdőben elkerített kutyafuttató.

3. számú melléklet

ÁLLATTARTÁSI ÖVEZETEK

I. övezet
Lf
Má1
Má3
Má4

Lf
Má1-4
Ln
Lk
Vt
Vk
Üü
Kx
Mk1-2
Lke

II. övezet
Mk1
Mk2

III. övezet
Lke

IV. övezet
Ln
Lk
Vt
Vk
Üü
Kx

falusias terület
általános mezőgazdasági terület
nagyvárosias terület
kisvárosias terület
településközpont vegyes terület
központi vegyes terület
üdülőházas üdülőterület
különleges terület
kertes mezőgazdasági terület
kertvárosias terület

4. számú melléklet14

14

Hatályon kívül helyezte a 40/2010. (XI.26.) rendelet 7. § (2) bek.

