
Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

33/2008.(VI.30.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs 
célú módosításáról), 22/2012. (V. 30.) (az egyes önkormányzati rendeletek 

szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről), 37/2012. (IX. 28.), 
17/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelettel módosított 

28/2007. (VI.29.) rendelete 
az állatok tartásáról és védelméről 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában illetve az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.26.) 
Korm.rendelet 36. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Dombóvár Város 
Önkormányzata a helyi sajátosságokra is tekintettel, az állatok tartásáról és 
védelméről, továbbá az állattartók felelősségéről az alábbi rendeletet alkotja. 

 I. fejezet 
Általános rendelkezések  

A rendelet hatálya 
1. § 

 
(1) A rendelet területi hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya a jogi személyekre és a magánszemélyekre – ide 
értve a jogi személyek társulásait is és a magánszemélyek társaságait is – 
egyaránt kiterjed. 

(3) A rendelet tárgyi hatálya a haszonszerzés céljából illetve a kedvtelésből történő 
állattartásra egyaránt kiterjed. 

 
(4) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki:  

a) az állatok forgalmazásával, kereskedésével és feldolgozásával foglalkozó 
szervezetek állattartására, 

b) a fegyveres erők és fegyveres testületek állattartására, 
c) az egészségügyi és kutatóintézetekben kísérleti céllal tartott állatokra, 
d) egészségügyi okból rászorulók által tartott vezető- és jelzőkutyákra, 
e) az alkalmi, cirkuszi rendezvényekre és állatkiállításokra,  
f) a veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartására, 
g) az egyéb veszélyes állatok tartására és  
h) a természetvédelmi oltalom alatt álló állat tartására. 

Fogalom-meghatározások 
2.§ 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 



a) Nagytestű haszonállat: szarvasmarha, ló, öszvér, szamár. 
b) Kistestű haszonállat: sertés, kecske, juh. 
c) Aprótestű haszonállat: baromfi, házinyúl, prémesállat. 
d) 1Kedvtelésből tartott állatok: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 

kormányrendeletben meghatározottak. 
e) Állattenyésztés: az állatok tenyész- és haszonértékét növelő célirányos 

tevékenységek összessége.  
f) Kennel: az ebek tartására szolgáló ól, és körbekerített kifutó. 
g) Belterület: a település közigazgatási területének - jellemzően a település 

történetileg kialakult, elsősorban összefüggő, beépített, illetőleg beépítésre 
szánt területeket tartalmazó - kijelölt része. 

h) Külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, 
elsősorban mezőgazdasági erdőművelési, illetőleg különleges célra szolgáló 
része. 

i) Mezőgazdasági rendeltetésű terület: a növénytermesztés és állattenyésztés, 
továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei 
elhelyezésére szolgáló terület.  

j) Gyepmester: elsősorban az állati tetemek eltakarításával és a kóbor ebek 
befogásával megbízott személy. Részletes feladatait a 41/1997. (V.28.) FM 
rendelet 5. számú függelékének 3.8. pontja határozza meg. 

k) Ln: nagyvárosi lakó övezet 
Lk: kisvárosi lakó övezet 
Lke: kertvárosi lakó övezet 
V: vegyes övezet 
G: Gazdasági övezet 
Ü: üdülő övezet  
K: különleges területek 
Lf: falusias lakó övezet 

K-12mg: elsősorban mezőgazdasági célú gazdasági épületek, állattartó 
létesítmények építményeinek elhelyezésére szolgáló területek. 

Mk-1, Mk-2: kertes mezőgazdasági területek 
 

l) kutyavezetés: az eb a tartózkodási helyétől a kutyasétáltató helyig legrövidebb 
úton történő eljuttatása. 

m) kutyasétáltatás: az erre a célra kijelölt helyen az ebek pórázon történő 
sétáltatása.  

II. fejezet 
Az állattartó kötelezettségei 

                                         
1 Módosította a 37/2012. (IX. 28.) R., hatályba lép: 2012. október 1.  



3. § 

(1) Minden állattartó köteles az állategészségügyi, közegészségügyi és 
környezetvédelmi szabályoknak megfelelően állatát úgy tartani, hogy az mások 
nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget, egészséget ne 
veszélyeztessen.   

(2) Valamennyi állattartó köteles állatát megfelelően táplálni, gondozni, 
megbetegedés esetén gyógyításáról gondoskodni. 

(3) Tilos az állatok elhagyása, elűzése vagy kitétele. Ha az állattartó nem kívánja 
vagy nem képes az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő 
elhelyezéséről gondoskodni, szükség szerint a gyepmesternek felajánlani. 

(4) Az állatokat úgy kell tartani, hogy az a közterületet, a többszintes lakóépületek 
közös használatú helyiségeit, a lakások erkélyeit és teraszát ne szennyezze. 

(5) Állattartás a városban csak mások nyugalma és jogos érdekeinek tiszteletben 
tartása mellett lehetséges.  

 
Haszonállatok tartása 

Az állattartási övezetek és az egyes övezetekben tartható állatok 
24.§ 
35.§ 

 
Haszonállat tartására szolgáló épületek és építmények elhelyezésének feltételei 

6. § 

A haszonállatok tartását szolgáló építmények elhelyezése: 
(1) Belterületen lévő lakótelken 

 

                    apró haszonállat (stb.)   kis- nagyhaszonállat 
                                                         istállója, ólja ketrece, zárt kifutója trágya-   
                                                                           és trágyalétárolója 

lakóterületek, üdülőövezet, ipari-, 
és raktárterületek épületeinek határától  50  méter  50 méter 
intézményterület,  természetvédelmi 
terület, egészségügyi, szociális élelmezést 
nyújtó intézmények   befogadására 
szolgáló épületek telkeinek határától 50 méter  50 méter 

                                         
2 Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (IX. 28.) R., hatályba lép: 2012. október 1.  
3 Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (IX. 28.) R., hatályba lép: 2012. október 1. 



lakóépülettől és üdülőövezet határáról   6 méter  10 méter 
ásott kúttól                          10 méter  15 méter 
fúrt kúttól                             5 méter  10 méter 
csatlakozó vízvezetéktől       1 méter     2 méter 
kerti csaptól                   3 méter    3 méter 

(2) Mezőgazdasági rendeltetésű földrészleten: 
szomszédos gazdasági épülettől     5 méter  10 méter 
különálló épület elhelyezésekor 
saját gazdasági épülettől      3 méter      3 méter 
ásott kúttól, csőkúttól és kerti csaptól  10 méter  15  méter 
fúrt kúttól          5 méter   10  méter 
távolságban helyezhetők el.    

A méhkaptárak elhelyezésével kapcsolatosan a méhészetről szóló 15/1969.(XI.6.) 
MÉM. sz. rendeletben foglaltak az irányadók. 

7. § 

(1) Állatot tartani csak a közegészségügyi, állategészségügyi, építésügyi és 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, arra alkalmas épületben (istálló, ól) 
szabad. 

(2) Az állatok tartására szolgáló épületet könnyen tisztítható, hézagmentes, szilárd 
burkolattal kell ellátni. 

(3) Az állattartó létesítményeket szükség szerint, de legalább naponként ki kell 
takarítani, rendszeres fertőtlenítéséről és szagtalanításáról gondoskodni kell. 

(4) A keletkezett trágyalét megfelelő befogadóképességű, zárt, szivárgásmentes, 
talajszint alatti tárolóba kell vezetni. A trágyagyűjtőt szilárd burkolattal kell 
ellátni és legalább 3 oldalról zárt, megfelelő magasságú védőfallal kell 
körülvenni. 

(5) Az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok (legyek) és rágcsálók 
elszaporodását meg kell akadályozni, rendszeres irtásukról gondoskodni kell. 

(6) A haszonállatokat úgy kell tartani, hogy azok elkóborolni, közterületre 
felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak.  

8. § 

(1) Az állattartó köteles az elhullott kishaszonállatokat, kedvtelésből tartott állatok 
közül az ebeket és macskákat az ATEV gyűjtőtartályba kiszállítani. A nagytestű 
haszonállatok elhullását a gyepmesternek vagy a Városüzemeltetési Irodának 



kell bejelenteni, melynek az ingatlanról történő elszállításának megszervezéséről 
az önkormányzat gondoskodik.  

(2) Az állati hulla elhelyezésére szolgáló ATEV gyűjtőtartály a gyepmesteri telepen 
került elhelyezésre, amely megtalálható a Béke útról nyíló V-VI. utca között, a 
szennyvíztisztító telephez vezető út mellett. 

 
III. fejezet 

A kedvtelésből tartott állattartás szabályai 
Ebtartás 

49. § 
(1) Többlakásos lakóépületben, társasházban 1db eb tartható, ebtenyésztés nem 

folytatható. Ennél nagyobb számú ebtartás csak a polgármester engedélye alapján 
lehetséges. A polgármester a kérelem elbírálása előtt köteles bekérni a 
kérelmezővel közvetlenül szomszédos ingatlanok használóinak írásbeli 
véleményét.  

 
(2) A többlakásos lakóépület, társasház közös használatú helyiségeiben, lépcsőházban, 

erkélyen és loggián ebet tartani tilos. 
 
(3) A szuka együtt tartható a kölykeivel, azok kilenchetes koráig. 

 
510. § 

(1) Belterületen lévő egyedi beépítésű lakótelken 3 db kutya tartható. Ennél nagyobb 
számú ebtartás csak a polgármester engedélye alapján lehetséges. A polgármester a 
kérelem elbírálása előtt köteles bekérni a kérelmezővel közvetlenül szomszédos 
ingatlanok használóinak írásbeli véleményét.  

 
(2) Ebet csak zárva tartott, bekerített udvarban lehet tartani. Több lakó által használt 

közös udvarban eb csak kennelben tartható, kivéve, ha szabadon tartásához a 
tulajdonosok, bérlőtársak írásban előzetesen hozzájárultak. 

 
611. § 

 
12. § 

(1) A város területén csak veszettség elleni védőoltásban részesült ebet lehet tartani.  

                                         
4 Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (IX. 28.) R., hatályba lép: 2012. október 1., Megállapította a 17/2013. (III. 
29.) R., hatályba lép: 2013. március 30. 
5 Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (IX. 28.) R., hatályba lép: 2012. október 1. Megállapította a 17/2013. (III. 
29.) R., hatályba lép: 2013. március 30.  
6 Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (IX. 28.) R., hatályba lép: 2012. október 1.  



(2) Az eboltásra vonatkozó részletes szabályokat az Állat-egészségügyi Szabályzat 
kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 212-214.§-a tartalmazza 

(3) A tulajdonos, illetve az állattartó köteles a nem Dombóváron beoltott kutya 
oltási könyvét az állat-egészségügyi nyilvántartást vezető szervnek – 
nyilvántartásba vétel céljából – bemutatni. 

 
713. § 

Macskatartás 
 

Éneklő, díszmadarak és galambok tartásának szabályai 
814. § 

Egyedi engedélyezés 
915. § 

 
1016. § 

 
A rendelet 2. § d) pontjában meghatározott más állat számbeli korlátozás nélkül 
tartható. 
 

17. § 
 

Állati erővel vont jármű és kézikocsi hajtója, illetőleg a felügyelettel megbízott 
személy köteles gondoskodni arról, hogy az állat a közterületet (közutat, parkot, stb.) 
ne szennyezze be. Ennek érdekében köteles a hajtó az állatra, illetve a vontatott 
járműre olyan eszközt felszerelni, amely az ürüléket felfogja, vagy ennek hiányában 
köteles a közutat a szennyeződéstől megtisztítani. A hajtó köteles azt gyűjteni és 
elhelyezéséről a közterület szennyezése nélkül, a közegészségügyi szabályokat 
betartva gondoskodni. 

A gyepmester feladatai 
18. § 

 
(1) Az önkormányzat területén a kóbor, gazdátlan ebek befogását a Dombóvári 

Város- és Lakásgazdálkodási Közhasznú Társaság végzi az Önkormányzat 
megbízása alapján.  

 
(2) A befogott ebet a gyepmesteri telepre kell szállítani, nyilvántartásba venni és a 

hatósági állatorvos utasítása szerint őrizni, gondozni.  

                                         
7 Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (IX. 28.) R., hatályba lép: 2012. október 1. 
8 Hatályon kívül helyezte a 47/2012. (IX. 28.) R., hatályba lép: 2012. október 1.  
9 Hatályon kívül helyezte a 47/2012. (IX. 28.) R., hatályba lép: 2012. október 1.  
10  Hatályon kívül helyezte a 47/2012. (IX. 28.) R., hatályba lép: 2012. október 1.  
 



(3) A befogott ebet a tartási és ápolási költségek megtérítése esetén a tulajdonos 14 
napon belül kiválthatja. 

(4) Amennyiben a befogott eb tulajdonosa 14 napon belül nem jelentkezik, az ebet 
értékesíteni kell, vagy ki kell irtani.  

 
IV. fejezet 

Szabálysértési rendelkezések 
1119. § 

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 
20. § 

(1) A rendeletben foglalt előírások megtartását a Polgármesteri Hivatal megbízott 
ügyintézői a helyszínen ellenőrizhetik. 

(2) 12Az előírások megsértése esetén helyszíni bírság is kiszabható. 

(3) Az állatok szaporulata az elválasztást követő 8. napig nem számít bele az 
engedélyezett létszámba. 

  
21. § 

(1) E rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg Dombóvár Város 
Képviselő-testületének az állatok tartásáról és védelméről szóló 19/1999. (X.01.) 
sz. rendelete, illetve az azt módosító 44/1999. (XII. 22.), 18/2000. (IV.14.), 
35/2000. (XII.20.), 27/2003. (VIII.26.), 16/2006. (V.1.) illetve 31/2006 (IX.1.) 
számú rendelet hatályát veszti. 

(2) A rendelet hatályba lépésekor már meglévő állatok kimúlásig tarthatók. 

(3) 13E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a 
Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.  

(4) 14A Rendelet 17/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelettel megállapított 9. §-t és 
10. §-t a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy az nem érinti a 
2012. október 1. napja és a 17/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet hatályba 
lépésének napja közötti időszakban megkezdett állattartást. 

 

Dombóvár, 2007. június 28. 
                                         
11 Hatályon kívül helyezte a 22/2012. (V. 30.) R., hatályba lép: 2012. május 31-én 
12 Módosította a 33/2008.(VI.30.) R., hatályba lép: kihirdetéskor (A rendelet hatályba lépésekor meglévő 
állatállományt 2008. december 31. napjáig kell a rendelet által előírt mértékűre csökkenteni.) 
13 Beiktatta a 31/2009.(IX.10.) R., hatályba lép: kihirdetése napján.  
14 Beiktatta a 17/2013. (III. 29.) R., hatályba lép: 2013. március 30. 



  Szabó Loránd sk.                                dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna sk. 
             polgármester                                                         jegyző 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetése 2007. június 29-én megtörtént.  
 
 
      dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna sk. 
            jegyző 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül: 
 
 
        
         dr. Szabó Péter 
     a jegyzői és aljegyzői tisztség betöltetlensége miatt 

a jegyzői feladatokat ellátó Városfejlesztési Iroda 
vezetője 

 
 



151. sz. melléklet 
162. sz. melléklet 
173. sz. melléklet 
184. sz. melléklet 
195. sz. melléklet 
206. sz. melléklet 
217. sz. melléklet 
228. sz. melléklet 

 
 

                                         
15 Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (IX. 28.) R., hatályba lép: 2012. október 1.  
16 Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (IX. 28.) R., hatályba lép: 2012. október 1.  
17 Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (IX. 28.) R., hatályba lép: 2012. október 1.  
18 Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (IX. 28.) R., hatályba lép: 2012. október 1.  
19 Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (IX. 28.) R., hatályba lép: 2012. október 1.  
20 Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (IX. 28.) R., hatályba lép: 2012. október 1.  
21 Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (IX. 28.) R., hatályba lép: 2012. október 1.  
22 Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (IX. 28.) R., hatályba lép: 2012. október 1.  
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