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SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
24/2009. (XII.10.)

RENDELETE

az állattartásról

Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) E rendelet hatálya Szerencs város közigazgatási területére terjed ki.

(2 )A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az alkalmi, cirkuszi, mutatványos és egyéb bemutató rendezvényekre (például
állatkiállítás, állatvásár, állatverseny)
b) a fegyveres erőknél valamint a rendvédelmi szerveknél és a nemzetbiztonsági 
szolgálatnál folytatott állattartásra.
c) jogerős hatósági engedéllyel működő állattartó- és tenyésztő telepek, vágóhidak 
területén folytatott állattartásra
d) a vakvezető-, mentő- és jelzőkutya tartására 
e) a veszélyes állat tartására

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) haszonállat: gazdasági haszon céljából tartott, igénybe vett – az alábbi
kategóriákba sorolt – állat és a méh
aa) nagy-haszonállat: ló, szamár, szarvasmarha, bivaly és nagytestű rokonfajtáik, 
ab) kis-haszonállat: juh, kecske, sertés és kistestű rokonfajtáik, 
ac) prémes haszonállat: házi-, mezei és üregi nyúl, tenyésztett és vadon élő prémes 
állat (például nutria, prémgörény, róka, nyérc, nyestkutya, mosómedve),
ad) baromfi: házi, vadon élő és tenyésztett vad szárnyas állatok (tyúk, gyöngyös, 
pulyka,lúd, kacsa, galamb, vadlúd, vadkacsa, fácán, fogoly, fürj, a védett madarak
kivételével)

b) kedvtelésből tartott állat: eb, macska, továbbá a kisállat: díszmadár, díszhal és
egyéb – az előzőekben fel nem sorolt, lakásban is tartható – állat 

c) saját szükségletnek megfelelő mértékű állattartás: jelen rendelet 2. számú
melléklete szerinti állattartás

d.) állattartó: az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság vagy szervezet, aki/amely az állat tulajdonosa, továbbá 
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aki/amely az állatállományt gondozza, felügyeli, az állatért felelős állandó vagy 
ideiglenes jelleggel, beleértve a szállítás, forgalomba hozatal alatti időszakot is. 

e.) állattartás: olyan tevékenység, amely állati eredetű termékek előállítására       
(például hús, tej, gyapjú, tojás ), sportcélok elérésére, kedvtelésre és egyéb hasznosítás
céljából történik, és magába foglalja az állatok tenyésztését, szaporítását is.

Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra beszerzett, vágásra szánt, 
legfeljebb 5 napig tartott, 10 db-ot meg nem haladó baromfi, nyúl tartása.

f.) állattartásra szolgáló épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére
szolgáló létesítmény.

g.) közérdekű létesítmény: 
ga) szociális és ellátási,
gb) szociális és egészségügyi,
gc) művelődési és oktatási,  
gd) testnevelési és sport,
ge) társadalmi és igazgatási intézmények, létesítmények működéséhez szükséges 
ingatlanok.

h.) állattartási övezet: az állattartás szabályozása szempontjából kialakított körzet, az
1. sz. mellékletben meghatározott utcajegyzék szerint.

i.) kutyafuttatásra kijelölt terület: az a közterület, ahol az eb az általános
szabályoktól eltérően, póráz nélkül is sétáltatható, futtatható. 

j.) állati hulladék: az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 2. § 14. 
pontjában meghatározott állati eredetű anyag. 

k.) állati hulladék ártalmatlanná tétele: az állategészségügyről szóló törvény 2. § 
15. pontjában meghatározott eljárás.

AZ ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. §

(1) Szerencs város közigazgatási területe az állattartás szabályozása szempontjából állattartási
övezetekre tagozódik. Az egyes övezetekhez tartozó utcák és területek jegyzékét jelen
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az állatszaporulat az anyaállattól való elválasztásáig a tartható állatok számába nem
számít be.

(3) Az állattartásra szolgáló épület és a lakóépületek közötti minimális távolságot jelen
rendelet 2. számú melléklete szabályozza. Az állattartásra szolgáló épületet ásott kúttól 10
méter, fúrt kúttól 5 méter távolságra kell elhelyezni.
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Az állattartási övezetekre vonatkozó előírások  

4.§

(1) Az egyes állattartási övezetekben tartható állatok fajtáját és mennyiségét jelen rendelet 1.
számú melléklete szabályozza.

(2) Közérdekű létesítmény területén, és annak 50 méteres környezetén belül – függetlenül 
attól, hogy a létesítmény mely állattartási övezetbe tartozik - kizárólag kedvtelésből tartott 
állat tartható.

5.§

(1) Az állattartó köteles az állatot úgy tartani, hogy a szomszédok nyugalmát ne zavarja,
mások testi épségét, egészségét és vagyonát ne veszélyeztesse.

(2) Bármely állatfajta kizárólag úgy tartható, hogy közterületet, illetve más tulajdonában álló
területet ne szennyezzen. Az esetleges szennyeződést az állattartó, illetőleg az állat 
felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani.

(3) Lakóházakban és egyéb rendeltetésű, - nem állattartásra szolgáló – épületben, 
épületrészben (például pince, garázs) haszonállatot tartani tilos.

(4) Ingatlan egyéb jogcímen történő használata esetén az állattartáshoz a tulajdonos 
hozzájárulása szükséges.

(5) Az állati hulladék ártalmatlanításáról a tulajdonos saját költségére köteles gondoskodni az
irányadó jogszabályok betartása mellett.

(6) Az állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében –
amennyiben a tulajdonos ismeretlen - a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. (továbbiakban
Városgazda Kft.) jogosult eljárni, a szükséges intézkedéseket megtenni.

HASZONÁLLATOK TARTÁSA

6.§

(1) Saját szükségletet meghaladó mértékű haszonállat tartására az ezt megengedő IV. számú 
állattartási övezetben is csak akkor van lehetőség, ha az állattartó rendelkezik a szükséges 
szakhatósági véleményekkel és engedélyekkel.

(2) Az állattartásra szolgáló épületek létesítése, építésének engedélyezése esetén jelen rendelet
2. számú mellékletében szereplő védőtávolságokat kell betartani. A védőtávolságok betartása 
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abban az esetben is kötelező, ha az állattartásra szolgáló épület építése nem tartozik a 
37/2007. (XII.13.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt építésügyi hatósági
engedélyhez, illetve építésügyi hatósági bejelentéshez kötött munkák körébe.

(3) A trágya és a trágyalé elhelyezése, tárolása csak a vonatkozó közegészségügyi,
állategészségügyi, környezetvédelmi és vízügyi szabályok betartásával történhet.

(4) Olyan telken vagy közös udvarban, ahol 2 vagy több lakás van, haszonállatok tartásához a
lakótársak írásbeli beleegyezése is szükséges. Ilyen udvarokban az állatokat kiengedni,
legeltetni csak a lakótársak hozzájárulásával szabad.

(5) Az állattartónak az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségben és környékén a rágcsálók és
férgek, legyek valamint más kártevők irtásáról folyamatosan gondoskodnia kell, az állattartó 
épületet rendszeresen takarítani köteles.

(6) Haszonállatokat közterületen legeltetni tilos.

(7) Galamb sportcélú tartása esetén be kell szerezni a közvetlenül szomszédos ingatlanok
tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozatát.

AZ EBTARTÁS SAJÁTOS SZABÁLYAI

7.§

(1) A város közigazgatási területén közérdekű létesítmények területén és lakásonként 2 eb 
tartható. Ez a tartási korlátozás nem vonatkozik a törzskönyvezett és a foglalkozáshoz
szükséges ebek tartására. A megengedett darabszámot meghaladó számú törzskönyvezett eb
tartása tenyészetnek minősül, amihez a tenyésztés helyével közvetlenül szomszédos 
ingatlanok tulajdonosainak írásbeli hozzájárulása, és a polgármester engedélye szükséges.

(2) Az ebek szaporulata legfeljebb három hónapos korig engedély nélkül tartható.

(3) Többlakásos lakóépületben lakásonként egy eb tartható. Tartása kizárólag akkor
engedélyezhető, ha az eb tartója a közvetlenül  szomszédos ingatlanok tulajdonosainak 
hozzájáruló nyilatkozatát előzetesen beszerezte. A hozzájárulás szükségességének megítélése 
szempontjából közvetlen szomszédnak azt kell tekinteni, ahol a két lakás közvetlenül -
falazattal, födémmel elválasztva – határos. Erkélyen eb nem tartható.

(4) Az ebet közterületen biztonságos – vezetésre alkalmas – pórázon kell tartani. Az ebet csak
olyan személy vezetheti, aki képes annak fizikai féken tartására.

(5) Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét – őrizet nélkül – ne 
hagyhassa el. Bekerített ingatlanon az eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell
kialakítani, hogy az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra való bejutását,
valamint a kerítésen történő kiharapást megakadályozza.  
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(6) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása estén az ingatlan vagy a ház 
bejáratán szembetűnő módon erre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni, közterületen 
történő vezetése esetén pedig - a (4) bekezdésben foglaltak betartásán kívül – szájkosárral kell 
ellátni.

(7) Tilos az ebet beengedni, bevinni - a vakvezető kutya valamint az intézmény őrzését végző 
eb kivételével – a közérdekű létesítmények, köztemetők, emlékhelyek, a Várkert, valamint a 
játszóterek területére.

(8) Kutyafuttatásra kijelölt terület a Szerencs patak város közigazgatási területén lévő 
szakaszának partja, a meder tengelyétől számított 30 méteres sávban, mindkét oldalon. 

(9) A gazdátlan és kóbor ebek befogásáról a Városgazda Kft. köteles gondoskodni,
engedéllyel rendelkező megbízott – gyepmester – útján,  a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. Kóbornak minősül az eb, ha nem a (4) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelő módon vezetik a közterületen. 

(10) A Városgazda Kft. a befogott ebekről köteles nyilvántartást vezetni. A befogott eb 
nyilvántartási száma alapján a Városgazda Kft. 5 napon belül köteles értesíteni az eb
tulajdonosát a befogásról.  A befogott eb igazolt tulajdonosa a befogást követő 10 napon belül 
kiválthatja az ebet, a tartási és ápolási költségek megtérítését követően. 

(11) A megjelölt kiváltási határidő letelte után az eb további sorsáról a Városgazda Kft-vel 
szerződésben álló állategészségügyi telep, vagy menhely szabadon rendelkezik a vonatkozó 
állatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel.

MÉHEK TARTÁSÁNAK SAJÁTOS SZABÁLYAI

8.§

Méheket csak a III. , IV. és V. állattartási övezetben lehet tartani, a 15/1969. (XI.6.) MÉM
rendelet szabályainak betartása mellett.

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDLKEZÉSEK

9.§

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, szabálysértést követ el és 30.000,- forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 4.§-ában, 5.§(2), (3), (4) bekezdésében, 6.§ (2) 
(4)-(6) bekezdésében, 7.§ (1), (3)-(8) bekezdésében foglalt előírásokat megszegi, illetve 
kötelezettségét elmulasztja.
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VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.§

(1) Jelen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg az 
állattartásról szóló 2/1988. számú tanácsrendelet, valamint a 18/1991. (IX.11.) és a 9/2006.
(III.28.) ök. rendelet hatályát veszti.

(2) A jelen rendelet hatálybalépésekor folytatott haszonállat tartás esetén az állattartó az e
rendeletben foglaltaknak legkésőbb 2010. június 30-ig köteles eleget tenni.  

(3) A rendelet hatálybalépésekor a rendelettel ellentétes helyen és számban folytatott
állattartás a kedvtelésből tartott állatok esetében az állat elpusztulásáig folytatható.       

(4) A 2. számú mellékletben meghatározott védőtávolságokat jelen rendelet hatályba lépése 
után létesítendő állattartásra szolgáló épületek tekintetében kell alkalmazni.  

Szerencs, 2009. december 10.

Dr. Gadóczi Bertalan sk. Rónavölgyi Endréné sk.
      jegyző      polgármester 
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1. számú melléklet az állattartási rendelethez

ÁLLATARTÁSI ÖVEZETEK

I. övezet:
Az I. övezet területén kizárólag kedvtelésből tartott állat tartható. A 2. § b) pontja szerinti 
állatokból együttesen is legfeljebb 5 darab tartható.

1. Árpád köz
2. Árpád utca
3. Árpád-hegy u.
4. Erzsébet köz
5. Erzsébet tér
6. Erzsébet u.
7. Hunyadi köz
8. Hunyadi u.
9. Huszárvár u.
10. Jókai u.
11. Kórház köz
12. Kossuth köz
13. Kossuth L. u.
14. Kossuth tér
15. Lajos köz
16. Ondi u. a Rákóczi úttól a Magyar u. kereszteződéséig 
17. Perc u.
18. Petőfi u.  
19. Posta u.
20. Rákóczi út
21. Széchenyi köz
22. Széchenyi u.

II. övezet

A II. övezet területén belül a kedvtelésből tartott állatok, és - nagy-haszonállat kivételével – 
haszonállat is tartható, a saját szükségletnek megfelelő mértékig. 

1. Ady E. u.
2. Alkotmány köz
3. Alkotmány u.
4. Alsópincesor u.
5. Arad u.
6. Arany J. u.
7. Bajcsy-Zs. E. u.
8. Bakó J. u.
9. Bartók B. u.
10. Bástya köz
11. Bástya u.
12. Béke u.
13. Bekecsi u.

14. Bethlen G.. u.
15. Bocskai u.
16. Bors K. u.
17. Csalogány köz
18. Csalogány u.
19. Csokonai u.
20. Dobó K. u.
21. Dózsa u.
22. Előhegy u. 
23. Eperjes u.
24. Erdei F. u.
25. Felsőkert u. 
26. Felsőpincesor u. 
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27. Fenyves u.
28. Fery A. u.
29. Fürst S. u.
30. Gárdonyi u.
31. Gépállomás u.
32. Gyár u.
33. Gyári kert
34. Hámán K. u.
35. Hársfa u.
36. Határ u.
37. Határőr u. 
38. Hegy u.
39. Hidegvölgy u.
40. Hivatal köz
41. Igló u.
42. József A. u.
43. Kandó K. u.
44. Kárpát u.
45. Kassa u.
46. Kazinczy u.
47. Késmárk u.
48. Késmárk utca a Rákóczi úttól a

Széchenyi útig
49. Kilián tér
50. Kilián u.
51. Kinizsi u.
52. Kisvásár tér
53. Kolozsvár u.
54. Korvin O. u.
55. Kölcsey u.
56. Laktanya u.
57. Landler J. u.
58. Lipták köz
59. Lipták u.
60. Lőcse u. 
61. Magyar u.
62. Malom u.
63. Malomtanya
64. MÁV Állomás Vasútállomás

65. MÁV telep
66. Mikszáth K. u.
67. Molnár I. u.
68. Monoki u.
69. Móra F. u.
70. Nagyvárad köz
71. Nagyvárad u.
72. Nyár u.
73. Ondi u. a Magyar utcától a

belterületi határig
74. Példánykert köz
75. Példánykert u.
76. Petrikovics u.
77. Pince köz
78. Pincemester u.
79. Pozsonyi u.
80. Radnóti u.
81. Rakodó u.
82. Rózsa u.
83. Ságvári E. u.
84. Sallai I. u.
85. Szabadság u.
86. Szegfű u. 
87. Szemere B. u.
88. Szerencs-Ond településrészen lévő 

Hunyadi út
89. Szilas A. Pál u.
90. Szivattyú telep
91. Szűk u. 
92. Takta u.
93. Táncsics u.
94. Tatay Z. u.
95. Tavasz u.
96. Váci M. u.
97. Vajda J. u.
98. Vári telep
99. Veres P. u.
100. Vörösmarty u.
101. Zrínyi M. u.
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III. övezet

A III. övezet területén kedvtelésből tartott állatok, és valamennyi haszonállat tartható a saját 
szükséglet mértékéig.

Szerencs-Ond településrész (a belterületén lévő összes utca a Hunyadi u. kivételével): 
1. Ady E. u.
2. Fő u. 
3. Görgei u.
4. Jókai u.
5. Kossuth u.
6. Monoki u.
7. Petőfi u. 
8. Széchenyi u.

IV. övezet: Szerencs város külterülete
A IV. övezet területén – az egyéb jogszabályokban foglalt követelmények teljesítése mellett –
darabszám és fajkorlátozás nélkül tarthatók állatok.
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2. számú melléklet az állattartási rendelethez

Az állattartási épületek és a lakó- illetve huzamosabb emberi tartózkodás céljára
szolgáló épületek között betartandó védőtávolságok  

Állat Állatok darabszáma
(db)

Az állatok tartásának helye
és lakóépület közötti

minimális távolság (m)
Nagy-haszonállat 1-2 15

3-5 20
5 felett 25

Közepes haszonállat,
kedvtelésből tartott nagyállat 

1-5 10

6-10 15
10 felett 20

Kis-haszonállat, kedvtelésből 
tartott kisállat

1-20 10

20-30 15
30 felett 20


