
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
30/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete  

az állatok tartásáról 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:  

 

1. § (1) A rendelet hatálya Nagykőrös város közigazgatási területére terjed ki. 
 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az egészségügyi intézmények, az állategészségügyi 
intézmények, kísérleti és kutatóintézetek, az állatkiállítások, a cirkuszok, az állatkertek 
(vadasparkok), valamint a fegyveres erők és rendészeti szervek, biztonsági szolgálatok 
állattartására. 
 

2. § A rendelet alkalmazása szempontjából: 
 a) Állattartási körzetek: 
 aa) I. Állattartási körzet: A Reviczki u., Biczó G. u., Damjanich u., Hétvezér u., Álmos 

u., Dózsa Gy u., a Kárpát u. északi oldala (páratlan oldal) az itt lévő „lakópark” 
nyugati határvonaláig, a „lakópark” nyugati határvonala, Ménesi u., Balaton u., 
Kinizsi Sporttelep északi kerítése, Ceglédi út, Vitéz u., Cifrakert u., Ménesi u., 
Abonyi u., Gyopár u., Bíbor u., Toldi u., Gyopár u., Rák u., Vadas u., Dobó u. , 
Zrínyi u., Vasvári Pál u.,  Sziget u., Barcsay u. , Encsi u., Kecskeméti út mindkét 
oldala a Mentovich u. 2. alatti iskoláig, valamint a Mentovich u. déli oldalának 
(páros oldal) beépítése közötti terület; A vasútvonal, Kossuth L. u., Sirató u., az 
üzemi terület északi határvonala, a Pásztor u., Tabán u., Kossuth L. u., József A. u., 
DK-i oldalának (páros oldal) beépítése, valamint az Örkényi u. között lévő terület 

 

 ab) II. Állattartási körzet: A z I. állattartási körzetek, valamint a Tabán u., Csipvári u., 
Fűzfa u., Erkel u., Eperjes u., Losonczy u., Somogyi I. u., a Szolnoki út északi 
(páros) oldalának beépítése a Váncsodi u-ig, a Váncsodi u. páros oldala az Esedi u-
ig, az Esedi u., Attila u., Kazinczy u., Bajza u., Kustár u., Filó L. u., Mikes u., 
Vásárszél u., Táncsics M. u., Kalocsa B. u., Teleki u., Dohány u., Pipa u., Napkelet 
u., Béke u., Újvilág u., Német I. u., Örkényi u., Kodály Z. u., é s Világos u. által 
határolt terület. 

 Mikes K. u., Ádám L. u., Krúdy Gy. u. által határolt Temetőhegyi lakópark területe: 
Cinege u., Rigó u., Fácán u., Gólya u., Temetőhegyi u. 

 

 ac) III. Állattartási körzet A belterület lakóterülete az I. II. és IV. állattartási körzetek 
kivételével. 

 

 ad) IV. Állattartási körzet: A Balaton u. nyugati oldala a Ménesi u-tól a Kárpát u-ig; a 
Salamon F. u. délkeleti oldala a Maros u-tól a Baracsi u-ig, a Gyimes u. délkeleti 
oldala; a tervezett lakóterület a Határ u. délnyugati telkei mögött, valamint a 
Téglagyári u. délkeleti oldalán 

 

 ae) V. Állattartási körzet: A teljes külterület. 
 

 b) Családi ház: udvarral rendelkező lakás 
 c) Haszonállat: minden állat, amely nem tartozik a kedvtelésből tartott állatok tartásáról 

és forgalmazásáról szóló rendelet hatálya alá. 
 d) Kis állat: baromfifélék (tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka és hús-és sportgalamb), 
 házinyúl, méh. 
 e) Nagy állat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés, kecske, juh. 



 f) Prémes állat: angóranyúl, nutria, csincsilla, sarki- és ezüstróka, nyérc, görény. 
 

3.§ (1) Az állattartás szabályozása szempontjából a város állattartási körzetekre tagozódik: 
 

 a) I. Állattartási körzet: 
 aa) Lakásonként tartható: 1 db eb, 2 db macska, egyéb kedvtelésből tartott állat 

legfeljebb 10 db; 
 ab) Családi házanként tartható: 2 db eb, — kivéve az egyedi elbírálás alá eső 

ebtenyészetet —, 2 db macska, illetve ezek szaporulata 3 hónapos korig, egyéb 
kedvtelésből tartott állat legfeljebb 10 db. 

 

 b) II. Állattartási körzet: 
 ba) Lakásonként tartható: 2 db eb, 2 db macska, egyéb kedvtelésből tartott állat 10 db; 
 bb) Családi házanként tartható: 3 db eb, illetve annak szaporulata 3 hónapos korig, — 

kivéve az egyedi elbírálás alá eső ebtenyészetet —, egyéb kedvtelésből tartott állat 
legfeljebb 20 db, legfeljebb 2 db hízósertés vagy 1 db anyakoca szaporulatával a 
malacok 8 hetes koráig, legfeljebb 2 db juh, kecske, valamint kis állat legfeljebb 60 db. 

 

 c) III. Állattartási körzet: 
 ca) Lakásonként tartható: 2 db eb, 2 db macska, egyéb kedvtelésből tartott állat 

korlátozás nélkül; 
cb) Családi házanként tartható: 3 db eb, illetve annak szaporulata 3 hónapos korig, — 
kivéve az egyedi elbírálás alá eső ebtenyészetet —, egyéb kedvtelésből tartott állat 
korlátozás nélkül, legfeljebb 15 db hízósertés vagy 3 db anyakoca szaporulatával 
annak 8 hetes koráig, legfeljebb 15 db juh, kecske, valamint kis állat legfeljebb 150 db. 

 

 d) IV. Állattartási körzet: 
 da) Lakásonként tartható: 2 db eb, 2 db macska, egyéb kedvtelésből tartott állat 

korlátozás nélkül; 
 db) Családi házanként tartható: 3 db eb, illetve annak szaporulata 3 hónapos korig, — 

kivéve az egyedi elbírálás alá eső ebtenyészetet —, egyéb kedvtelésből tartott állat 
korlátozás nélkül, legfeljebb 4 db felnőtt vagy 6 db növendék ló, szamár, öszvér, 
szarvasmarha vagy bivaly, sertés, kecske, juh és kis állat a III. állattartási körzet 
szabályai szerint. 

 

 e) V. Állattartási körzet: a hatályos jogszabályi előírások betartásával bármely állat 
tartható korlátozás nélkül. 

 

(2) Az állattartási körzetek ebtartási korlátozása nem vonatkozik a külön jogszabály szerint 
segítő kutyának minősülő ebekre. 
 

4.§ Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a lakóépületek közös használatú 
helyiségeit ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést az állat tulajdonosának, vagy az állat 
felügyeletével megbízott személynek haladéktalanul el kell távolítania. 
 

5.§ Közterületen tilos állatot tartani, legeltetni, az ingatlanról felügyelet nélkül a közterületre 
kiengedni. 
 

6.§ Állatot közös udvarban, kertben, valamint közös tulajdonú ingatlanon tartani csak a 
tulajdonos vagy bérlőtársak írásos hozzájárulásával szabad. 
 

7.§ Tilos nevelési-, oktatási-, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár, 
temető, élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem és vendéglátó egység területén és 50 méteres 
körzetén belül haszonállatot tartani és oda bevinni. 
 



8.§ Az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények, trágyatároló 
építési telken való elhelyezésénél irányadó védőtávolságok: 
(1) Kis állat esetében 
 a) 100 állatig 
 aa) lakóépülettől 8 m 
 ab) ásott vagy mélyfúrású, vagy védett kúttól  10 m 
 ac) fúrt, telepített kúttól 5 m 
 ad) vízvezetéktől 1 m 
 ae) kerti csaptól 1 m 
 af) külterület zártkert pihenőépület 8 m 
 b) 101-500 állatig 
 ba) lakóépülettől 10 m 
 bb) ásott vagy mélyfúrású, vagy védett kúttól  10 m 
 bc) fúrt, telepített kúttól 5 m 
 bd) vízvezetéktől 1 m 
 be) kerti csaptól 1 m 
 bf) külterület zártkert pihenőépület 8 m 
 c) 501-1000 állatig 
 ca) lakóépülettől 15 m 
 cb) ásott vagy mélyfúrású, vagy védett kúttól  15 m 
 cc) fúrt, telepített kúttól 10 m 
 cd) vízvezetéktől 1 m 
 ce) kerti csaptól 1 m 
 cf) külterület zártkert pihenőépület 10 m 
 d) 1001- állattól 
 da) lakóépülettől 20 m 
 db) ásott vagy mélyfúrású, vagy védett kúttól  20 m 
 dc) fúrt, telepített kúttól 10 m 
 dd) vízvezetéktől 1 m 
 de) kerti csaptól 1 m 
 df) külterület zártkert pihenőépület 15 m 
(2) Nagy állat esetében 
 a) 25 állatig 
 aa) lakóépülettől 10 m 
 ab) ásott vagy mélyfúrású, vagy védett kúttól  15 m 
 ac) fúrt, telepített kúttól 5 m 
 ad) vízvezetéktől 2 m 
 ae) kerti csaptól 3 m 
 af) külterület zártkert pihenőépület 10 m 
 b) 26-50 állatig 
 ba) lakóépülettől 10 m 
 bb) ásott vagy mélyfúrású, vagy védett kúttól  10 m 
 bc) fúrt, telepített kúttól 5 m 
 bd) vízvezetéktől 2 m 
 be) kerti csaptól 3 m 
 bf) külterület zártkert pihenőépület 10 m 
 c) 51 állattól 
  ca) lakóépülettől 20 m 
 cb) ásott vagy mélyfúrású, vagy védett kúttól  50 m 
 cc) fúrt, telepített kúttól 10 m 
 cd) vízvezetéktől 2 m 



 ce) kerti csaptól 3 m 
 cf) külterület zártkert pihenőépület 20 m 
 

9.§ (1) A haszonállatok elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen tisztítható, hézag- és 
szivárgásmentes, megfelelő lejtésű, szilárd padozattal, valamint hézagmentes fedett és zárt 
trágyagyűjtővel kell ellátni. 
 

(2) Belterületen a trágya- és trágyalétároló csak vízzáró aljzatú és oldalfalú lehet, melyet 
résmentes fedéllel kell lezárni. Az ólakban és a trágyatárolókban az ammónia képződés 
csökkentésére szagtalanító anyagokat kell használni. A hígtrágyát zárt csöveken kell 
elvezetni az aknába. A szilárd trágyát szalmával keverve kell tárolni. 
 

(3) Külterületen a trágyaszarvast földdel, szalmával vagy fóliával kell lefedni, fedetten 
tárolni. 
 

(4) A trágya és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint kell gondoskodni. A trágya és a 
trágyalétárolóba, silótárolóba a csapadékvíz befolyását, valamint onnan a trágyalé, 
takarmánycsurgalék lé kifolyását meg kell akadályozni. 
 

(5) A haszonállat alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos. 
 

10.§ Az ebtartó köteles az állatot úgy tartani, hogy az azonos lépcsőházban lakó, valamint a 
falszomszéd, továbbá a közös udvarban élő lakáshasználók nyugalmát tartósan, vagy 
rendszeresen ne zavarja, szabad mozgásukat ne gátolja. 
 

11.§ Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles 
gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét szabadon ne hagyhassa el. 
 

12.§ Bekerített ingatlanon szabadon tartott eb esetén, az ingatlan kerítésének olyannak kell 
lennie, ami az ebnek a közterületre való kijutását és a kerítés résén történő kiharapását 
megakadályozza. 
 

13.§ A harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű ebet a zárt területről történő 
kijutását megakadályozó – mások testi épségét nem veszélyeztető – módon kell tartani és a 
telek vagy ház bejáratán a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát kell szembetűnően 
elhelyezni. 
 

14.§ Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott más személy köteles 
gondoskodni arról, hogy az eb a lakóházak közös használatú helyiségeit, mások ruházatát ne 
szennyezze. Az e területeken keletkezett szilárd szennyeződést köteles haladéktalanul 
eltávolítani. Ezen szennyeződés az utcai hulladékgyűjtő tartályokba helyezhető, az erre 
alkalmas eszközöket az eb sétáltatója köteles magánál tartani. 
 

15.§ Tilos az ebet beengedni, bevinni, valamint tartani külön jogszabály szerint segítő 
kutyának minősülő eb, valamint az intézmény őrzését szolgáló eb kivételével 
a) Vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, 
b) Üzletbe, 
c) Piac területére, 
d) Nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére 
e) Ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, 
f) Játszótér területére. 
 

16.§ Ebtenyészetet létesíteni csak családi házban a polgármester külön engedélyével lehet. A 
kérelemhez mellékelni kell a közvetlen telekhatárú szomszédos ingatlan használóinak 
hozzájáruló nyilatkozatát. 
 

17.§ Prémes állat a város belterületén nem tenyészthető. 



 

18.§ (1) A polgármester kérelemre engedélyt adhat: 
 a) A 3.§-ban foglalt állattartási körzetek korlátozásától való eltérésre. 
 b) A 7.§-ban foglalt 50 méteres védőtávolságtól való eltérésre. 
 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében az engedély kiadása iránti kérelemhez mellékelni kell 
a közvetlen telekhatárú szomszédos ingatlanok használóinak, b) pontja esetében az érintett 
intézmény vezetőjének írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát. 
 

19.§ E rendelet szabályainak megsértése esetén a polgármester az állattartót megfelelő 
tartásra kötelezi. 
 

20.§ Aki az e rendelet 14.§-ában foglalt előírásokat megszegi szabálysértést követ el és 50 000 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

21.§ Ez a rendelet 2011. június 1-jén lép hatályba. 
 

22.§ E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben és a megismételt 
eljárásokban kell alkalmazni. 
 

23.§ E rendelet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 

24.§ (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2004. (XI. 26.) ÖT. sz. rendelete az állatok 
tartásáról. 
 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 16/2007. (IV. 27.) ÖT. sz. 
rendelet az állatok tartásáról szóló 29/2004. (XI. 26.) ÖT. sz. rendelet módosításáról. 
 

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 29/2007. (IX. 28.) ÖT. sz. 
rendelet az állatok tartásáról szóló 29/2004. (XI. 26.) ÖT. sz. rendelet módosításáról. 
 

(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 35/2008. (IX. 26.) ÖT. sz. 
rendelet az állatok tartásáról szóló 29/2004. (XI. 26.) ÖT. sz. rendelet módosításáról. 
 

(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 35/2009. (XII. 18.) ÖT. sz. 
rendelet az állatok tartásáról szóló 29/2004. (XI. 26.) ÖT. sz. rendelet módosításáról. 
 

(6) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/2010. (III. 26.) ÖT. sz. 
rendelet az állatok tartásáról szóló 29/2004. (XI. 26.) ÖT. sz. rendelet módosításáról. 
 

Nagykőrös, 2011. április 29. 
 
 
 
 Dr. Czira Szabolcs Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


