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SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az állattartásról
Siófok Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó
hatáskörében, az Alkotmány 44/A § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1.§
(1) E rendelet hatálya kiterjed Siófok város közigazgatási területén:
a) minden természetes személyre és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságra valamint szervezetre, aki illetve amely az állat tulajdonosa, aki az
állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli (továbbiakban: állattartó)
b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol kisüzemi állattartás folyik.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a kutatási-kísérleti célra szolgáló állatokra, a diagnosztikai vizsgálat és az oltóanyagtermelés céljából tartott állatokra, a génbankként kezelt állatokra, a géntechnológiával
módosított gerinces állatokra, valamint a tudományos ismeretterjesztés és az oktatási
demonstráció céljából tartott állatokra
b) a verseny- és sportcélra tartott állatokra,
c) a pásztorebekre, az őrző-, védő-, és mentőkutyákra,
d) a vadászatra alkalmazott állatokra,
e) a mutatványos vagy bemutatási célra szolgáló állatokra,
f) a fegyveres erők, rendészeti szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a közfeladatot
ellátó őrszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állatokra,
g) a háziasított állatok gazdátlan egyedeire (kóborállat), az állatkertben, a vadaskertben
és a vadasparkokban élő (tenyésző) állatokra, továbbá a vadon élő fajok bármilyen
célból fogva tartott egyedeire
h) vágóhídra, engedéllyel működő állatfelvásárló telephelyre, lósport telephelyre, nagy
létszámú állattenyésztő és állattartó telepre, állatkórházra, gyepmesteri telepre
i) veszélyes állatokra.
(3) Siófok város közigazgatási területén haszonállatot tartani csak a vonatkozó
járványügyi,
higiéniai,
állategészségügyi,
közegészségügyi,
állatvédelmi,
környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok betartása mellett e rendeletben
megfogalmazott módon lehet.
Fogalmi meghatározások
2.§
E rendelet alkalmazása tekintetében:
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(1) Ebsétáltatás: ebet a zárt ingatlanról közterületre, vagy más közforgalmú területre
(például magánút, pihenő területek, sportcélra használt területek, stb) kivinni.
(2) Ebfuttatás: az állatnak póráz és szájkosár nélküli szabadon engedése az erre kijelölt
területen.
(3) Segítő kutya: a 27/2009. (XII.3.) SZMM rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott kutya.
(4) Állattartás: olyan tevékenység, amely állati eredetű termék előállítására (tej, tojás,
hús, gyapjú stb), sportcélok elérésére, kedvtelésre és egyéb hasznosítás megvalósítására
történik. Magába foglalja a tenyésztést, a szaporítást, valamint a végtermék-előállítást
is.
(5) Veszélyes állat: a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes
szabályairól szóló 8/1999. (VIII.13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1. számú
mellékletében felsorolt fajok egyedei. Mindazon fajoknak az egyedei, amelyek biológiai
tulajdonságaik miatt (testalkat, támadó természet, mérgező csípés, marás) az emberek
életére, testi épségére veszélyt jelentenek (hüllők, majmok, ragadozók stb.).
3. §
A rendelet alkalmazása szempontjából
Gazdasági haszonállatok:
nagy haszonállat: ló, öszvér, szamár, póniló 136 cm marmagasság felett, szarvasmarha,
bivaly, dámvad és nagytestű rokonfajtáik
közepes haszonállat: póniló 136 cm marmagasság alatt, sertés, juh, kecske
kis haszonállat: tyúk, gyöngytyúk, kacsa, liba, pulyka, galamb mindkét nemű egyede (a
továbbiakban: baromfi)
gazdasági célra tartott prémes állat: nutria, ezüst és kék róka, nyúl stb.
futómadarak: emu, strucc
vadak: fácán, fürj, vadkacsa, őz stb.
méhek
Kedvtelésből tartott állatok:
eb, macska
kedvtelésből tartott díszmadarak, díszhalak stb. (egzotikus fajok, amelyek nem
minősülnek veszélyes állatnak)
kedvtelésből tartott rágcsálók (pl: aranyhörcsög, tengerimalac stb.)
kedvtelésből tartott kistestű ragadozók (görény)
Állattartási övezetek
4. §
(1) Az állattartás szempontjából a város közigazgatási területe az alábbi övezetekre
tagozódik:
a)„A” övezet
-a Budapest-Nagykanizsa vasútvonaltól északra lévő lakó és üdülőterület;
-a városközpontnak a Sió-csatornától keletre, a Bajcsy-Zs. utca, a Siófok-Kaposvár
vasútvonal, és a Budapest-Nagykanizsa vasútvonal által határolt területe;
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-a Sió csatornától nyugatra a Zúgó köz, Somogyi utca, Korányi S. utca, Reviczky utca,
Szekrényessy K. utca, Déli utca, Szépvölgyi utca és a Budapest-Nagykanizsa vasútvonal
által határolt terület;
-Sóstó és Szabadi Fürdő belterülete.
b)„B” övezet
-a Cseresznye utca, Budapest-Nagykanizsa vasútvonal, Szépvölgyi utca és a belterületi
határvonal által határolt terület;
-az M7 autópálya, Szekrényessy K. utca, Reviczky Gy. utca, Korányi utca, Somogyi
utca, Zúgó köz, Bajcsy-Zs. utca, Siófok-Kaposvár vasútvonal, Budapest-Nagykanizsa
vasútvonal, Somlai A. utca, 3279 hrsz-ú árok, 3292/2 hrsz-ú út, Somlai A. utca, M7
autópálya, Vak Bottyán utca által határolt terület;
-Gaál Gy. utca, Gergely J. utca, Csárdaréti vízfolyás, Ságvári utca, Honvéd utca, Blaha
L. utca, Malom árok, Malom utca, Tóth Á. utca, és a 65-ös fkl út által határolt terület.
c)„C” övezet
Töreki belterülete, valamint Kiliti belterületének a „B” övezetbe nem sorolt része.
d)„D” övezet
A város külterülete és az „A”, „B”, „C”, övezetekbe nem sorolt belterületek.
e)Társasházi lakások
(2) Az egyes övezetekben tartható állatok:
a)„A” övezet
Csak a kedvtelésből tartott állatok / 2 db kutya, 2 db macska, díszmadár, díszhal,
kistestű rágcsálók, 2 db kistestű ragadozó /.
b)„B” övezet
Az „A” övezetben kedvtelésből tartható állatokon kívül további 1 db macska és a
gazdasági haszonállatok közül kis haszonállat:
- baromfi: legfeljebb 20 db
- húsgalamb: max. 40 pár tartható.
c)„C” övezet
A „B” övezetben tartható állatokon felül
-közepes haszonállat: 5 db
-futómadarak 2 db
-gazdasági célból tartott prémes állatok közül: nyúl esetében max. 4 db anya és 1 db
baknyúl
-méhek tarthatók.
d)„D” övezet
Mindennemű állat korlátozás nélkül tartható az építésügyi, közegészségügyi,
természetvédelmi és állategészségügyi jogszabályok betartásával.
e)Társasházi lakások
Lakásban tartható állat: a kedvtelésből tartható díszmadarak, díszhalak, kistestű
rágcsálók, kistestű ragadozók. Továbbá a 60m2-él kisebb alapterületű lakásban 1 db
kistermetű kutya (legfeljebb 10 kg tömegű), 2db macska, a 60m2-él nagyobb
alapterületű lakásban 1 db kutya (termettől függetlenül) és 2db macska tartható.
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(3) Ha a (2) bekezdésekben a-d pontjában meghatározott gazdasági haszonállat és a
kedvtelésből tartott állat száma szaporulat miatt nő, a tulajdonos az állat születését
követő 3 hónapon belül köteles a tartható állatok számát meghaladó tartást
megszüntetni.
(4) Az övezetekre vonatkozó rendelkezésektől a polgármester – egyedi kérelemre – a
szakhatóságok (közegészségügyi, állategészségügyi, építésügyi) hozzájárulásával eltérést
engedélyezhet.
Az állattartás általános szabályai
5.§
(1) Az állattartó az állat tartása, gondozása, gyógyítása és szállítása során az állatok
védelméről és kíméletéről szóló jogszabályok rendelkezéseit köteles betartani.
(2) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és
élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Az állat életfeltételeinek
kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Biztosítani kell
az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását.
(3) A Siófok Város Önkormányzata közigazgatási területén állat az állategészségügyi,
állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával
és a lakosság nyugalmának zavarása (zaj, bűz, stb.) nélkül tartható.
(4) Gazdasági haszonállat nem tartható azokban az övezetekben, ahol ennek tartási
feltételei nem biztosítottak, vagy nem biztosíthatók.
6. §
(1) Állattartás céljára szolgáló létesítményeket szakhatósági, továbbá a helyi építési
szabályzatban és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997.(XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott beépítési, elhelyezési feltételek és a
1. számú mellékletben meghatározott távolságok betartásával lehet elhelyezni építési
engedély alapján.
(2) Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani,
szükség szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról
rendszeresen gondoskodni és az állattartás során a közegészségügyi, állategészségügyi és
környezetvédelmi, természetvédelmi ide vonatkozó jogszabály rendelkezéseit
folyamatosan betartani.
(3) Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, takarmányozásáról
és gondozásáról. Állata egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi
rendelkezéseket betartani és az állat megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről
gondoskodni.
(4) Az állat tulajdonosa az állathullát, vetélt magzatot, magzatburkot, annak
elszállításáig köteles zárt helyen, illetve zárt göngyölegben tartani. Ezek elszállíttatása és
ártalmatlanítása az állategészségügyi szabályok betartásával történhet.
(5) Ha a tulajdonos nem szándékozik állatát tovább tartani, köteles elhelyezéséről
gondoskodni, állatorvossal kiírtatni, és az állati tetem elhelyezéséről saját költségén
gondoskodni.
(6) Az ezen rendelet hatálya alá tartozó állatok mérgezése tilos. Öreg, gyógyíthatatlan,
emberre, állatra veszélyes állatok szakszerű elaltatása állatorvosi feladat.
7. §
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(1) Megkötve tartott állat számára is biztosítani kell a természetéből fakadó
mozgásszabadságot és védeni kell az időjárás viszontagságaitól /ól, istálló stb./.
(2) Többlakásos lakóház udvarán és közös használatú kertjében állattartás csak az
összes lakó beleegyezésével történhet.
(3) A társasházi közgyűlés a társasház lakóközösségére vonatkozóan a társasház
szervezeti és működési szabályzatában a fentieknél szigorúbb szabályokat is
megállapíthat.
(4) Az állat tartása a környezetet nem károsíthatja, az emberek és állatok egészségét
nem veszélyeztetheti.
(5) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon
engedni, elhagyni.
(6) Az állattartónak biztosítania kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson.
Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet ne szennyezze.
Ebtartás
8. §
(1) A Siófok Város Önkormányzata közigazgatási területén az egylakásos és a
többlakásos kertes családi házak udvarán háztartásonként legfeljebb két eb – és egyszeri
szaporulata három hónapos korig –tartható.
(2) Az (1) bekezdésben valamint az 5.§ (2) bekezdés e) pontjában meghatározottnál
nagyobb létszámú eb indokolt esetben a jegyző külön engedélyével az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a kerületi főállatorvos szakvéleményének
figyelembevételével tartható.
(3) Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni
arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze. Az eb szilárd ürülékét köteles azonnal
eltávolítani.
(4) Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles az eb
sétáltatása során az eb szilárd ürülékének eltávolításához szükséges eszközöket / zacskó,
lapát stb. / magával vinni és ellenőrzés esetén az arra jogosult személynek bemutatni.

9. §
(1) Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani – szükség esetén megkötve, zárt helyen
-, hogy azok
a) ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni,
b) a házban vagy annak szomszédságában lakók nyugalmát ne zavarják,
c) testi épséget és egészséget ne veszélyeztessenek.
(2) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű kutya esetén a telep, ház, lakás
bejáratán az e tényre utaló megfelelő figyelmeztető táblát szembetűnő módon kell
elhelyezni.
(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet megkötve vagy kifutóban lehet tartani. Az állattartó
köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne
hagyhassa el. A nyakörv, póráz, lánc illetve kifutó biztonságos állapotáért a tulajdonos
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felel. Az eb kikötése esetén az állattartó köteles 3 méternél hosszabb futó részt
biztosítani.
(4) Ebet többlakásos épület erkélyén, folyosóján tartani tilos, a közös használatú
udvaron és közös helyiségekben pedig csak a szomszédok (többi tulajdonos, kezelő, bérlő
stb.) írásbeli beleegyezésével lehet.
(5) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani,
hogy az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását,
valamint a kerítés résein történő kiharapását megakadályozza a tulajdonos.
10. §
(1) Közterületen, védelem alatt álló természeti területen, lakóház folyosóján és
lépcsőházában az ebet fajtára való megkülönböztetés nélkül pórázzal kell ellátni.
(2) Harapós, kiszámíthatatlan, támadó jellemű kutyát közterületre csak fém
szájkosárral, a kibújást megakadályozó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb, nem
kihúzható pórázzal szabad kivezetni.
(3) Ebharapás esetén az állattartó köteles az ebet hatósági állatorvoshoz vinni,
megvizsgáltatni és az arról szóló igazolást a sérelmet szenvedett személynek, illetve
képviselőjének átadni.
(4) Kutya idomítása, futtatása közterületen tilos, kivéve az erre a célra kijelölt
területeket, melyeket a 4. számú melléklet tartalmaz. Kutya futtatására kijelölt helyeket
táblával is jelölni kell.
(5) Tömegközlekedési eszközre kutyát felvinni csak az állat megfékezésére képes személy
által, illetőleg felügyeletével pórázon és szájkosárral szabad.
(6) Közterületre meghirdetett 100 főnél nagyobb létszámot befogadó rendezvényen
nagytestű kutyákon szájkosár használata kötelező
11. §
(1) Tilos ebet beengedni, illetőleg bevinni (segítő kutya kivételével):
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségekbe,
b) élelmiszer árusító üzletbe, üzemekbe, szórakozó helyekre, értékesítés céljának
kivételével a vásárcsarnok és piac területére,
c) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és sport intézmények területére
d) és kegyeleti helyre,
e) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe (kivéve pályaudvarok)
f) diákszállásokra, munkásszállásokra,
g) a játszóterekre,
h) közfürdő területére,
i) strandra, kivéve szabad strand területét szeptember 30. és április 1. napja közötti
időszakban.
(2) Tilos ebet beengedni: szökőkutak medencéjébe, természetvédelmi oltalom alatt álló
tavakba.
(3) Az (1) bekezdés szerinti létesítményekbe, illetve területekre őrző-védő eb bevihető, ha
azt az ingatlan védelme szükségessé teszi.
12. §
(1) Siófok város közigazgatási területén ebet tartani azonosító jellel ellátva lehet. / egyedi
tartós azonosító: chip, tetoválás – nyakörv biléta /
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(2) Az eb tulajdonosa köteles az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálathoz
bejelenteni - a sérült személy adatainak közlésével - ha az eb embert mart meg.
(3) Aki veszett, veszettségre gyanús kóbor ebet észlel, az köteles a területileg illetékes
hatósági állatorvosnak bejelenteni.
13. §
A közterületen őrizetlenül hagyott ebet a gyepmester köteles befogni.
Az eb őrzéséről a befogást követő 2 hét elteltéig a gyepmesteri telepen gondoskodnak. A
tulajdonos ezen időszak alatt a költségek megtérítésével és a veszettség elleni oltás 1 éven
belüli megtörténtét igazoló oltási könyv bemutatásával az ebet kiválthatja.
(2) A befogott és 14 nap után ki nem váltott ebekkel a gyepmesteri telep szabadon
rendelkezik.
(3) Az eb befogásával és tartásával kapcsolatos költségeket az eb tulajdonosa viseli, ha
ismert, vagy ismertté válik.
(4) Ha a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.)
Korm. rendelet 7. §-a alapján a jegyző az eb tartását megtiltotta, az eb eltávolításáról a
tartó köteles gondoskodni; ennek elmaradása esetén ezt a feladatot hatósági
rendelkezésre a tulajdonos költségére a gyepmester végzi el.
(5) A gazdátlan, kóbor ebek elfogásáról és a gyepmesteri telepre történő szállításáról a
gyepmester gondoskodik. A gyepmester a begyűjtött ebekről a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján köteles hirdetményt közzétenni.
14. §
Ha az eb tulajdonosa a 6-12. §-okban előírt feltételeknek nem tesz eleget, úgy az
önkormányzat illetékességi területén a jegyző elrendelheti az ebnek a lakásból, vagy
lakóházból való eltávolítását, az ebek számának csökkentését, az eb gyepmesteri
telephelyre történő elszállítását.
15. §
Őrző- védő szolgálatot ellátó magánszemély, szervezet ebtartásához a külön
jogszabályban meghatározott előzetes engedély szükséges. Az engedélyben az ebtartást
szabályozó valamennyi jogszabály betartásán túlmenően – a helyi körülményeket
figyelembe véve – különös feltételek betartására (pl. kerítés, zajártalom megelőzése)
kötelezhető az eb tartója.
16. §
(1) Az eb tartója köteles az ebet évenként – a három hónapos kort elért ebet harminc
napon belül, majd hat hónapos koráig ismételten – a saját költségére állatorvossal
veszettség ellen beoltatni, és nyilvántartási számmal ellátni.
(2) Az eb tartója köteles az oltási igazolását a legközelebbi védőoltásig megőrizni, az
ellenőrzésre jogosult hatóságoknak kérésre felmutatni, az igazolás elvesztése esetén
megfelelő igazolásról gondoskodni.
Macskatartás
17. §
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(1) Többlakásos kertes családi házban és udvarán háztartásonként – fajtára való
tekintet nélkül – két macska és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig tartható.
(2) A köz- és lakóépületben elszaporodott macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa,
illetőleg kezelője köteles gondoskodni.
(3) A macskatartásra egyebekben a 6. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Eb- és macskatenyészet valamint a sportcélú állattartás szabályai
18. §
Az eb- és macskatartás – amennyiben célja jövedelemszerzés és az állatok száma
meghaladja a jelen rendeletben meghatározott darabszámot – tenyészetnek minősül. Az
eb tenyészet működése jogszabályba nem ütközhet, nem zavarhatja a környék lakóinak
nyugalmát, illetve nem veszélyeztetheti testi épségüket.
19. §
Eb- és macskatenyészet létesítéséhez, valamint sportcélú állattartási tevékenység
folytatásához Siófok város polgármesterének engedélye szükséges.
Eb- és macskatenyészet létesítésére irányuló kérelemhez csatolni kell
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,
az állategészségügyi hatóság
az építési hatóság hozzájáruló nyilatkozatát és
a tartási helyként szolgáló ingatlanokkal határos telkek tulajdonosainak előzetes
beleegyezését.
(3) Többlakásos épületben és többlakásos kertes családi házban tenyészet létesítéséhez
engedély nem adható.
(4) Eb- és macskatenyészet esetében az eb- és macskatartás jelen rendeletben
megfogalmazott egyéb szabályait is alkalmazni kell.
(5) Sportcélú állattartási tevékenységhez az e célra szolgáló ingatlan – légvonalban mért
– 50 méteres körzetében található ingatlanok tulajdonosainak előzetes hozzájárulását is
be kell szerezni.
(6) A tenyésztés a hatósági állatorvos fajtára és darabszámra vonatkozó szakvéleménye,
valamint fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998.(XII.31.) FVM
rendeletben meghatározott, valamely elismert ebtenyésztő szervezet véleménye alapján
történhet.
Méhek tartása
20. §
Méheket a „B” övezetbe eső területen szeptember 15. és április 15. napja között teleltetés
céljából lehet tartani.
(2) Méhek családi háztól, társasháztól, többszintes lakóépülettől, zártkerti gazdasági
épülettől 30 m-es védőtávolságon belül nem tarthatók. Többlakásos lakóházak udvarán
és közös használatú kertjében méhészetet létesíteni csak az összes lakás bérlőjének
(tulajdonosának) hozzájárulása mellett szabad.
(3) Siófok város közigazgatási területén a méhész minden év február végéig illetve
újonnan kezdett méhészkedés esetén a tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon
belül köteles a méhészkedést az önkormányzat jegyzőjénél bejelenteni.
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(4) A méhészeti tevékenység bejelentéséhez szükséges formanyomtatványt a rendelet 2.
számú melléklete, a méhészeti tevékenység kijelentéséhez szükséges formanyomtatványt
pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az állati ürülék kezelése
21. §
(1) A kedvtelésből tartott állatok trágyája a háztartási hulladék tárolására szolgáló
hulladékgyűjtőbe (kuka, konténer), valamint a közterületen elhelyezett speciális
gyűjtőedényzetbe helyezhető.
(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt állatok trágyájának tárolása az 1. számú
mellékletben meghatározott védőtávolság betartásával történhet.
(3) A szilárd és almos trágya vízzáró alapzattal és elfolyást gátló oldalfallal ellátott
gyűjtőben, a híg trágya pedig vízhatlan módon kiképzett, fedett tárolóban vagy
tartályban tárolható, ásott kútba be nem vezethető. A trágyalégyűjtőt és az állatok
elhelyezésére szolgáló melléképületben kialakított összefolyót zárt csatornával kell
összekötni.
(4) Az állattartás során keletkező trágyát és trágyalevet szakszerűen kell tárolni és
kezelni. Belterületen – ahol az állattartási, almozási technológia indokolja – zárt
trágyatárolót kell létesíteni, a trágya elszállításáról rendszeresen gondoskodni kell.
Mélyalmos állattartás esetén a nevelési időszak befejezését követően a keletkezett
trágyát azonnal el kell szállítani.
(5) Az állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát az állattartó köteles biztosítani
és szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal azokat fertőtleníteni. A szilárd és
folyékony trágyatárolót szükség szerint, de legalább évente kell kiüríteni és
fertőtleníteni.
(6) Az állatok tartására szolgáló létesítményekben és ezek környékén a rágcsálókat,
rovarokat, férgeket és a legyeket az állattartó köteles rendszeresen irtani.
Egyéb rendelkezések
22. §
(1) Közterületre állatot kiengedni tilos.
(2) A Balatonba állatok bevitele, beengedése tilos.
(3) Közterületen kóbor állatot etetni tilos.
(4)Az állatok kihajtása és legeltetése természetvédelmi területen csak a természetvédelmi
hatóság (jegyző) engedélyének beszerzése után lehetséges.
(5) Természetvédelmi területen gyepgazdálkodás elsősorban a gyeptípushoz igazodó
legeltetéssel, természetkímélő használatával történhet.
(6) Állati tetemet közterületre elhelyezni, kitenni tilos.
Állatok védelme
23. §
(1) Tilos az állatok kínzása és bántalmazása, a szükségtelen fájdalom, szenvedés
okozása, az állat természetét, erejét meghaladó teljesítmény, munka végeztetése, az
egymásra uszításuk, kényszertakarmányozásuk, befogásuknál, elriasztásuknál nekik
sérülést, fájdalmat okozó eszközök használata.
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(2) Az állattartó köteles az állatot a jó gazda gondosságára vonatkozó rendelkezések
szerint gondozni, etetni, itatni és egészségügyi állapotára ügyelni. Fertőzött állatot
közterületre kivinni tilos!
(3) Siófok város közigazgatási területén a jegyző, a polgármester engedélyezési
jogkörébe tartozó esetekben a polgármester, az állattartást korlátozhatja vagy
megtilthatja, ha az állattartás nem felel meg a jogszabályban írt feltételeknek. A döntés
előtt ki kell kérni a hatósági állatorvos és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat véleményét.
(4) Az állattartás körülményeinek, a tartott állatok darabszámának, az ebek
közterületen való tartózkodásának, közterületi szennyezésének és az emberre veszélyes
vadállat tartásának a folyamatos ellenőrzésére a jegyző illetve a polgármester által
feljogosított polgármesteri hivatali dolgozó és a közterület-felügyelők jogosultak és
kötelesek.
Állatbetegségek megelőzése és leküzdése
24. §
Minden állattartó köteles a tulajdonában levő, illetve gondjaira bízott kis és nagy állat
fertőző betegségben vagy annak gyanújában történő elhullását állatorvosnak bejelenteni
és annak ezzel kapcsolatos további utasítását betartani.
Szabálysértési rendelkezések
25. §
Szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet
4. § (2)-(4)
5. § (1)-(4)
6. § (1)-(6)
7. § (1)-(6)
8. § (1)-(4)
9. § (1)-(5)
10. § (1)-(5)
11. § (1)-(3)
12. § (1)-(3)
16. § (1)-(2)
17. § (1)-(2)
18. §
19. § (1)-(4)
20. § (1)-(3)
21. § (1)-(6)
22. § (1)-(6)
24. § bekezdésekben előírtakat megszegi.
A jelen rendeletben külön nem nevesített szabálysértési tételekre a vonatkozó magasabb
szintű jogszabályokban foglaltak az irányadók.
Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott szabálysértések tetten ért elkövetőjét a
rendőrség, a közterület felügyelet, a polgármesteri hivatal arra feljogosított képviselője
háromezertől húszezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.
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Záró rendelkezések
25. §
(1) Ez a rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az állattartásról szóló
22/2006. (IX. 8.) sz. rendelet, valamint az ezt módosító 22/2010. (XI.26.) sz.
önkormányzati rendelet.
Dr. Pavlek Tünde s.k.
jegyző

Dr. Balázs Árpád s.k.
polgármester
1. melléklet a 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az állattartásra szolgáló létesítmények /ól, istálló, állatkifutó / minimális védőtávolságai:
1. Belterületen:
melléképítmény
Élő vízfolyástól

lakóépülettől
pincétől (m)

Első vízadó
rétegre telepített
ásott és fúrt

gazdasági épülettől
(m)
nagy haszonállat
közepes haszonállat
1-5 db-ig
25
5-20 db-ig
25

kúttól (m)

Második vízadó
rétegre telepített
fúrt kúttól (m)

10

15

5

15

20

5

10

15

5

10

15

5

10

15

5

30

-

-

3

3

3

kis haszonállat
1-50 db-ig
25
gazdasági célra tartott
prémes állat
25
futómadarak
25
méhek
Trágya és trágyalétároló
a fenti védőtávolságok
és még további
5
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Közhasználatú építmények (pl: oktatási-, egészségvédelmi-, kulturális-, sport-,
vendéglátóipari-, kereskedelmi-, stb. intézmények) védőtávolsága a fentiek kétszerese.
2. Külterületen
lakóépülettől
pincétől (m)

melléképítmény
Élő vízfolyástól

gazdasági épülettől
(m)
nagy haszonállat
közepes haszonállat
25
kis haszonállat
25
gazdasági célra tartott
prémes állat
25
futómadarak
25
méhek
Trágya és trágyalétároló
a fenti védőtávolságok
és még további
5

Első vízadó
rétegre telepített
ásott és fúrt

Második vízadó
rétegre telepített

kúttól (m)

25

fúrt kúttól (m)

15

5

15

5

15

15

5

15

15

5

30

-

-

3

3

3
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Közhasználatú építmények (pl: oktatási-, egészségvédelmi-, kulturális-, sport-,
vendéglátóipari-, kereskedelmi-, stb. intézmények) védőtávolsága a fentiek kétszerese.
2. melléklet a 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
BEJELENTŐ LAP
MÉHÉSZETI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ
A méhész neve: ............................................................................................................................
Lakcíme: .......................................................................................................................................
Elérhetőség

/telefon,

fax,

e-mail

cím

/:…………………………………………………………..
A méhek állandó telephelye: ........................................................................................................
A vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás száma: ..............................................................
A kiadás helye: ...................................................... ideje: ............................................................
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A méhek utolsó tartási helye: .......................................................................................................
A jelenlegi vándortanya pontos megjelölése: ..............................................................................
A kaptárak száma: ........................................................................................................................
A méhcsaládok száma: .................................................................................................................
A letelepedés pontos ideje: ..........................................................................................................
Kelt ..................., 20 ..... év ................... hó ..... nap.
........................................
bejelentő aláírása
3. melléklet a 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
KIJELENTŐ LAP
MÉHÉSZETI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ
A méhész neve: ............................................................................................................................
Lakcíme: ......................................................................................................................................
Elérhetőség

/telefon,

fax,

e-mail

cím

/:…………………………………………………………..
A méhek állandó telephelye: .......................................................................................................
A vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás száma: .............................................................
A kiadás helye: ....................................................... ideje: ..........................................................
Az elhagyott vándortanya pontos megjelölése: ...........................................................................
Az elszállított kaptárak száma: ....................................................................................................
A méhcsaládok száma: ................................................................................................................
Az elvándorlás pontos ideje: .......................................................................................................
Az új vándortanya/hazatelepülés esetén a méhek tartási helyének megnevezése: ....................
......................................................................................................................................................
Kelt ..................., 20 ..... év ................... hó ..... nap.
.........................................
a bejelentő aláírása
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