
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat .../2009. 
( ) számú Önkormányzati rendeletének 
megalkotására az állattartásról szóló, 9/2009. 
(IV. 03.) számú önkormányzati rendelettel 
módosított 54/2008. (XI. 21.) számú 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzati rendelet módosításáról. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság .../2009. (X. 06.) sz. határozata alapján a 
tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő 
jóváhagyásra. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 135/2009. (IX. 8.) sz. határozatában az 
állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) sz. BKÖ. rendelet módosítása tárgyú előterjesztést a 
konkrét eljárási rend kidolgozása után kívánta újratárgyalni. 

A kerületben tartott ebek mikrochippel történő megjelölésének ütemezésére intézkedési terv 
került kidolgozásra, valamint a rendelet a mikrochip beültetésével kapcsolatos 
szabályozásokkal kiegészítésre került. 
Az intézkedési terv és a rendelettervezet az előterjesztés mellékletét képezi. A 
rendelettervezetben a módosítások kiemelve szerepelnek. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke, valamint a Jogi Bizottság Elnöke 
döntését a Képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Rendeletalkotási javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
.../2009. ( ) számú önkormányzati rendeletét az állattartásról szóló, 9/2009. (IV. 03.) 
számú önkormányzati rendelettel módosított 54/2008. (XI. 21.) számú Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet módosításáról. 

Budapest, 2009. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
í jegyző 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
önkormányzat Képviselőtestület ulcse 

)flfl9UKi Budapest, •••• 

V/brbai Lajos 



INTÉZKEDÉSI TERV A X. KERÜLETI EBEK MIKROCHIPPEL 
TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁRA 

A kerületi ebek mikrochippel történő ellátásához az alábbi feladatok elvégzése szükséges az 
alábbi ütemezés szerint: 

1. Egyezető tárgyalás a kerületi állatorvosokkal a beültetés költsége tárgyában 
2009. szeptember 9. napján három kerületi állatorvosi rendelő vezetőjével került sor egyeztető 
tárgyalás megtartására, akik a 114/2009. (VIII. 11.) sz. KEKÖBI határozatban javasolt 1000,-
Ft-os beültetési költséget elfogadták. Az állatorvosok beleegyeztek, hogy előbbi összegért 
egyúttal a beültetéssel kapcsolatos adatfelvételt is elvégzik, és az adatokat az önkormányzati 
nyilvántartásba vételhez rendelkezésre bocsátják. Kérték, hogy ezt elektronikus formában 
tehessék meg a gyorsabb és egyszerűbb adminisztráció érdekében. Szorgalmazták, hogy az 
ebek regisztrációja az önkormányzati nyilvántartáson felül egyúttal az országos, Magyar 
Állatorvosi Kamara által működtetett nyilvántartásba (Petvetdata) is történjen meg. E 
regisztráció opcionális és külön díja van, melyből előzetes értesüléseink szerint a Kamara az 
önkormányzati chipezési akciók keretében jelentős kedvezményt biztosít. Az országos 
nyilvántartási rendszerbe történő regisztráció az Önkormányzat és a Kamara által kötendő 
szerződés alapján kedvezményes díját az ebtartó fizeti. 

2. Mikrochip megrendelése, szerződés megkötése 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 114/2009. (VIII. 11.) sz. határozata 
alapján 2000 db mikrochip és 6 db leolvasó készülék megrendelése, valamint a szerződés 
megkötése folyamatban van. 

Határidő: 2009. november 15. 

3. Szerződés megkötése a kerületi állatorvosokkal 
A szerződésben rögzíteni szükséges: 

- a chip kerületi állatorvosok részére történő átadásának, illetve az állatorvosok chip 
darabszámával az Önkormányzat felé történő elszámolásának módját, feltételeit, 

- a chip behelyezésének, illetve az ebek önkormányzati és országos nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos adminisztrációs munka költségeit (1000,- Ft). 

Határidő: 2009. december 15. 

4. Szerződés megkötése a Magyar Állatorvosi Kamarával 
A szerződés megkötése a kerületi állatorvosok által chipezett kerületi ebek országos 
Petvetdata rendszerbe történő bekerülése tulajdonos által fizetendő regisztrációs díjának 
csökkentésére irányul. A Kamarától az internetes felületen elérhető Petvetdata rendszerben az 
ebről és tulajdonosáról tárolt adatok Önkormányzat általi hozzáférésére jogosultságot kérni, 
majd ezt a szerződésben rögzíteni szükséges. 

Határidő: 2009. december 15. 
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5. Dr. Kiss László kerületi állatorvos önkormányzati ebnyilvántartás vezetéséhez 
szükséges technikai feltételeinek megteremtése 

- A meglévő önkormányzati ebnyilvántartó programot a chiphez kapcsolódó adatok 
tárolására, visszakeresésére alkalmas funkciókkal szükséges kiegészíteni. 

- A kerületi állatorvos számára internetelérhetőséget kell biztosítani a Petvetdata 
rendszerhez történő hozzáférés biztosítása, valamint a kerületi állatorvosoktól az e-
mailen érkező adatok fogadása céljából. 

Határidő: 2009. december 15. 
Felelős: Sövegjártó Ferenc Számítástechnikai Osztály vezetője 

6. Lakosság tájékoztatásának módja a chipbeültetésről 
- kőbányai újságokban 
- helyi tévéműsorokban 
- lakossági fórum keretében 
- az önkormányzati ebnyilvántartó program legfrissebb (2008. év végi) adatai szerint 

levélben 

Határidő: 2009. december 15. 

7. Újabb 2000 db mikrochip megrendelése, szerződés megkötése 

Határidő: a 2010. évi költségvetés elfogadását követően a készlet fogyásának függvényében 

Budapest, 2009. szeptember 29. 

Összeállította: 

Bánhegyiné Binder Zsuzsa 
osztályvezető 



..72009. (...) sz. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzati rendelet 

a 9/2009. (IV. 03.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 
az állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) sz. Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzati rendelet módosításáról 

1 § 
(1) A rendelet 2. §-a az alábbi 13. ponttal egészül ki: 
Mikrochip: az 11784 ISO szabványnak vagy a 11785 ISO szabványnak megfelelő 
elektronikus azonosító rendszer (transzponder), amely az állat szervezetébe helyezve az 
állat egyedi azonosítására alkalmas. 

(2) A rendelet 2. §-a az alábbi 14. ponttal egészül ki: 
Regisztrálás: az állat szervezetébe helyezett mikrochippel megjelölt eb adatainak az arra 
jogosult (pl. önkormányzati vagy önkormányzat által megbízott személy, szervezet) által 
történő nyilvántartásba vétele. 

2-§ 
A rendelet 3. § (12) bekezdése az alábbira módosul: 
Jelen rendeletben nem szabályozott húsevő, emlős állatok mikrochippel történő 
megjelölésének szabályozására 2011. január 1. napját követően kerül sor. 

3-§ 
(1) A rendelet 8. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
Az ebtartó köteles az (5) bekezdés 1-3. pontjaiban meghatározottakat, illetve a 
veszettség elleni védőoltás és paraziták elleni kezelés megtörténtét követő 60 napon belül 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati (a továbbiakban 
Önkormányzat) nyilvántartásba bejelenteni (Kerületi Ebnyilvántartó 1102 Bp. Hölgy u. 
21.). Amennyiben a védőoltás és paraziták elleni kezelés 2009. évben már megtörtént, 
úgy jelen rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül terheli az ebtartót a bejelentési 
kötelezettség. 

(2) A rendelet 8. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 
2011. január 1. napjától közterületen a X. kerületi ebtartók kizárólag mikrochippel 
megjelölt ebet sétáltathatnak. 

(3) A rendelet 8. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 
A közterület-felügyelet és az állatorvos működési területén eljárása során jogosult 
ellenőrizni azt, hogy a közterületen sétáltatott eb mikrochippel meg van-e jelölve. 

4.§ 
A rendelet 9.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a 9. § 10. §-ra változik, értelemszerűen 
a további paragrafusok számai is eggyel nőnek. 

9-§ 
(1) Az ebek biztonságos egyedi azonosítását a mikrochipes megjelölés jelenti. Az 

elektronikus azonosító rendszer (mikrochip, transzponder) a (7) bekezdésben 
meghatározott, rögzített és elektronikusan tárolt adatok adott ebhez történő 
kapcsolására szolgál. 
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(2) Az ebtartó köteles minden 3 hónapos kort meghaladó, korábban mikrochippel meg 

nem jelölt ebet 2010. január 1. és 2010. december 31. között, az ez után született 
ebeket 3 hónapos életkoruk elérését követően, legkésőbb 6 hónapos életkoruk 
eléréséig mikrochippel ellátni, és a behelyezés megtörténtét követő 60 napon belül a 
nyilvántartáshoz szükséges adatokat az Önkormányzat részére rendelkezésre 
bocsátani (Kerületi Ebnyilvántartó 1102 Bp. Hölgy u. 21.). 

(3) Amennyiben az ebet más okból (tenyésztői szervezet előírása miatt, egységes 
európai állatútlevél kiváltása miatt vagy egyéb okból) mikrochip behelyezésével 
korábban egyedileg már megjelölték, úgy az ebtartó legkésőbb 2010. december 31. 
napjáig köteles a mikrochipes megjelöléssel kapcsolatos nyilvántartáshoz szükséges 
adatokat az Önkormányzat részére rendelkezésre bocsátani. 

(4) Azon X. kerületi ebtartók részére, akik a (2) bekezdésben meghatározott 
mikrochipes megjelölést a kerületi működési területű, Önkormányzat által 
felhatalmazott magánállatorvosokkal végeztetik el, az Önkormányzat a megjelölést 
2010. év folyamán kedvezményesen biztosítja. 

(5) A kerületi működési területű magánállatorvosok a mikrochipes megjelöléssel 
kapcsolatos nyilvántartáshoz szükséges adatokat az Önkormányzat részére 
rendelkezésre bocsátják, ez esetben az ebtartókat a (2) bekezdésben meghatározott 
adatszolgáltatási kötelezettség nem terheli. 

(6) A mikrochip ebekbe történő beültetését kizárólag az arra jogosult állatorvos 
végezheti. A regisztrálást ugyanazon eb esetében csak egyszer kell elvégezni. 

(7) Az Önkormányzat - e rendeletben szabályozottak szerint - a bejelentett ebekről 
elektronikus nyilvántartást vezet az alábbi tartalommal, melyet a jegyző, a 
szabálysértési hatóság, vagy az erre a jogszabályok által feljogosított szervezet 
felhasznál: 

a) ebtartó adatai (név, lakcím); 
b) eb azonosítási adatai (neve, fajtája, ivara, születési éve, egyedi azonosítására 
szolgáló adatok, az állat szervezetébe helyezett mikrochip azonosító száma, az 
állattartás kezdetének és megszűnésének időpontja, veszélyes és veszélyesnek 
minősített ebre utaló megjelölés); 
c) veszettség elleni legutóbbi védőoltás időpontja, paraziták elleni legutóbbi 
kezelés időpontja; 

5.§ 
(1) A rendelet 11. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A 4. § (4) bekezdése, valamint a 10. § (5) bekezdése szerinti többlet - állattartás iránti 
kérelmet - csatolva a közvetlen szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát - a polgármesternek 
címezve kell előterjeszteni. Az előterjesztés illetékmentes. A kérelem elbírálásának 
előkészítése az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály feladata. 
(2) A rendelet 11. § (5) bekezdése hatályát veszti. 

6.§ 
(1) A rendelet 13. § (1) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint kiegészül: 
4. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 5. §-ának (3) bekezdésében, 6. §.ának (1), (3) és (5) 
bekezdésében, 8. §-ának (6) és (7) bekezdésében az ebtartásra, 
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(2) A rendelet 13. § (1) bekezdésének c) pontja az alábbiak szerint módosul: 
9. §-ának (2) és (3) bekezdésében a mikrochipes megjelölésre, 

(3) A rendelet 13. § (1) bekezdése az alábbi d) ponttal kiegészül: 
10. §-ának (1), (2) és (4) és (6) bekezdésében a macskatartásra vonatkozó 
rendelkezéseket megszegi. 

7.§ 
Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Verbai Lajos dr. Neszteli István 
polgármester jegyző 

A kihirdetés napja: Budapest, 2009 
A hatályba lépés napja: Budapest, 2009. 
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54/2008. (XI. 21.) sz. Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzati rendelet 
az állattartásról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 
44/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján az 
állattartás helyi szabályozására az alábbi 
rendeletet alkotja: 

A RENDELET HATÁLYA 

l-§ 

(1) A rendelet hatálya alá tartozik Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat közigazgatási területén: 

a) minden természetes személy, 
valamint szervezet, amely az 
állat tulajdonosa, továbbá aki az 
állatokat vagy az állatállományt 
felügyeli, gondozza (a 
továbbiakban: állattartó), kivéve 
a (2) bekezdés szerinti állattartás 
esetét. 

b) minden olyan ingatlan, épület, 
ahol állattartás valósul meg, 
kivéve a (2) bekezdés szerinti 
állattartás esetét. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 
cirkuszra, állatkertre, vadaskertre, 
állatkereskedésre, lóversenyre, 
tudományos, kutatási, laboratóriumi 
vizsgálatok céljából tartott, továbbá a 

..../2009. (....) sz. Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzati rendelet a 9/2009. 
(IV. 03.) sz. önkormányzati 
rendelettel módosított az 

állattartásról szóló 54/2008. (XI. 
21.) sz. Budapest Főváros X. 

kerület Kőbányai Önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 
44/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján az 
állattartás helyi szabályozására az alábbi 
rendeletet alkotja: 

A RENDELET HATÁLYA 

l-§ 

(1) A rendelet hatálya alá tartozik Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat közigazgatási területén: 

a) minden természetes személy, 
valamint szervezet, amely az 
állat tulajdonosa, továbbá aki az 
állatokat vagy az állatállományt 
felügyeli, gondozza (a 
továbbiakban: állattartó), kivéve 
a (2) bekezdés szerinti állattartás 
esetét. 

b) minden olyan ingatlan, épület, 
ahol állattartás valósul meg, 
kivéve a (2) bekezdés szerinti 
állattartás esetét. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 
cirkuszra, állatkertre, vadaskertre, 
állatkereskedésre, lóversenyre, 
tudományos, kutatási, laboratóriumi 
vizsgálatok céljából tartott, továbbá a 
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fegyveres erők és rendvédelmi szervek, 
közfeladatot ellátó szolgálatok állatainak 
tartására, veszélyes állatokra, a 
Hungexpo rendezvény ideje alatt a 
rendezvény területére, valamint olyan 
intézményekre, ahol terápiás foglalkozás 
folyik. 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

1. Gazdasági haszonállat: 

Kisállatfajok: 
a) baromfi: tyúk, 

gyöngytyúk, lúd, 
kacsa, pulyka és 
húsgalamb 

b) házinyúl 
c) prémesállat: nutria, 

csincsilla, angóranyúl, 
sarki és ezüstróka, 
nyérc és görény. 

Nagyállatfajok: 
ló, szamár, öszvér, 
szarvasmarha, 
bivaly, sertés, juh, 
kecske, strucc. 

Az itt fel nem sorolt állatfajok 
tekintetében a kerületi állatorvos 
véleményét kell figyelembe venni. 

2. Lakásban tartható állat: az eb, a macska, 
a kedvtelésből tartott díszmadarak, 
díszhalak, kistestű rágcsálók (szíriai 
aranyhörcsög, tengerimalac, stb.), 
valamint a veszélyes állatokról és 
tartásuk engedélyezésének részletes 
szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) 
KöM-FVM-NköM-BM együttes rendelet 
hatálya alá nem tartozó hüllők és 
ízeltlábúak (kivéve a madárpók). 

3. Ebfuttatás: az állatnak póráz és szájkosár 
nélküli szabadon engedése az erre 
kijelölt területen. (1. sz. melléklet 
tartalmazza) 

fegyveres erők és rendvédelmi szervek, 
közfeladatot ellátó szolgálatok állatainak 
tartására, veszélyes állatokra, a 
Hungexpo rendezvény ideje alatt a 
rendezvény területére, valamint olyan 
intézményekre, ahol terápiás foglalkozás 
folyik. 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

1. Gazdasági haszonállat: 

Kisállatfajok: 
a) baromfi: tyúk, 

gyöngytyúk, lúd, 
kacsa, pulyka és 
húsgalamb 

b) házinyúl 
c) prémesállat: nutria, 

csincsilla, angóranyúl, 
sarki és ezüstróka, 
nyérc és görény. 

Nagyállatfajok: 
ló, szamár, öszvér, 
szarvasmarha, 
bivaly, sertés, juh, 
kecske, strucc. 

Az itt fel nem sorolt állatfajok 
tekintetében a kerületi állatorvos 
véleményét kell figyelembe venni. 

2. Lakásban tartható állat: az eb, a macska, 
a kedvtelésből tartott díszmadarak, 
díszhalak, kistestű rágcsálók (szíriai 
aranyhörcsög, tengerimalac, stb.), 
valamint a veszélyes állatokról és 
tartásuk engedélyezésének részletes 
szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) 
KöM-FVM-NköM-BM együttes rendelet 
hatálya alá nem tartozó hüllők és 
ízeltlábúak (kivéve a madárpók). 

3. Ebfuttatás: az állatnak póráz és szájkosár 
nélküli szabadon engedése az erre 
kijelölt területen. (1. sz. melléklet 
tartalmazza) 
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4. Őrző-védő eb: az az eb, amelyet magán 
vagy társas vállalkozásban folytatott 
őrző-védő szolgálat során alkalmaznak, 
illetve amelynek ilyen funkcióját az 
alkalmazó intézmény vezetője igazolja. 

5. Vakvezető eb: az az eb, amelyet erre a 
célra speciálisan kiképeztek, és a Vakok 
és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
igazolvánnyal látott el, továbbá az Eu-
tagállamban vakvezető kutyának 
minősülő eb. 

6. Jelző eb: az az eb, amely a 
halláskárosultak segítését szolgálja. 

7. Közvetlen szomszéd: 
a) többlakásos épületben az 
állattartási hely fölött, alatt, 
illetve jobbról és balról mellette 
lakó szomszéd, tömbházban a 
szemközti szomszéd is 
b) kertes családi házban az 
összes telekhatáros szomszéd. 

8. Ebsétáltatás: közterületen az ebeknek 
marmagasságtól és testsúlytól függően 
pórázzal és szájkosárral történő vezetése. 

9. Állattartó: az állat tulajdonosa, illetve 
aki az állatot vagy állatállományt 
gondozza, felügyeli. 

10. Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban 
közterületként nyilvántartott belterületi 
földrészlet, továbbá a belterületi 
földrészletek, illetve építmények 
közhasználatra, valamint 
közforgalomnak átadott részei. 

11. Kutyakiképző iskola: olyan intézmény, 
mely vállalja az ebek alapfokú 
kiképzését, felelősséget vállalva a 
környezetükben lévő emberek és a 
lakókörnyezet biztonságáért. 

12. Mozgáskorlátozottakat segítő eb: az az 
eb, melyet a mozgáskorlátozott személy 
segítségnyújtására speciálisan 
kiképeztek, és rendelkezik a kiképző, 
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illetve vizsgáztató szervezet 
igazolványával, valamint 
megkülönböztető jelzésével. 

AZ ÁLLATTARTÁS KÖZÖS 
SZABÁLYAI 

3.§ 
(1) Allatot tartani csak az állattartásra, az 

állatok védelmére, az állategészségügyi 
követelmények előírása, a 
közegészségügyi és környezetvédelmi 
általános érvényű jogszabályok, 
valamint jelen rendelet előírásainak 
betartásával, a lakosság nyugalmának 
zavarása és egészségének 
veszélyeztetése nélkül lehet. 

(2) A lakásban kedvtelésből tartható állatok, 
valamint vakvezető eb, jelző eb, 
mozgáskorlátozottakat segítő eb, őrző
védő eb tartása a kerület bármely 
építésügyi övezetében megengedett, ha 
az állattartás (1) bekezdésben foglalt 
feltételei adottak. 

(3) Gazdasági haszonállatok a 2. § 1. 
pontjában meghatározottak, valamint a 
2. sz. mellékletben meghatározott 
övezetben, az állattartási védőtávolságok 
betartásával tarthatók. 

(4) Azokon a területeken, ahol a 
szabályozási tervek a terület más célú 
felhasználását irányozzák elő, gazdasági 
haszonállat tartását a Kerületfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság előzetes 
szakmai véleményének 

illetve vizsgáztató szervezet 
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13. Mikrochip: az 11784 ISO 
szabványnak vagy a 11785 ISO 
szabványnak megfelelő elektronikus 
azonosító rendszer (transzponder), 
amely az állat szervezetébe helyezve 
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14. Regisztrálás: az állat szervezetébe 
helyezett mikrochippel megjelölt eb 
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által történő nyilvántartásba vétele. 
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általános érvényű jogszabályok, 
valamint jelen rendelet előírásainak 
betartásával, a lakosság nyugalmának 
zavarása és egészségének 
veszélyeztetése nélkül lehet. 

(2) A lakásban kedvtelésből tartható 
állatok, valamint vakvezető eb, jelző eb, 
mozgáskorlátozottakat segítő eb, őrző
védő eb tartása a kerület bármely 
építésügyi övezetében megengedett, ha 
az állattartás (1) bekezdésben foglalt 
feltételei adottak. 

(3) Gazdasági haszonállatok a 2. § 1. 
pontjában meghatározottak, valamint a 
2. sz. mellékletben meghatározott 
övezetben, az állattartási védőtávolságok 
betartásával tarthatók. 

(4) Azokon a területeken, ahol a 
szabályozási tervek a terület más célú 
felhasználását irányozzák elő, gazdasági 
haszonállat tartását a Kerületfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság előzetes 
szakmai véleményének 
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figyelembevételével a polgármester 
engedélyezi. 

(5) Nem minősül gazdasági haszonállat 
tartásának a közvetlen fogyasztásra 
vásárolt legfeljebb 3 baromfi, melyet 
legfeljebb 2 napig a lakásban vagy a 
hozzátartozó melléképületben tartanak. 

(6) Az állattartó az állattartás helyéről 
történő elköltözése esetén köteles 
állatának elhelyezéséről gondoskodni. 
Amennyiben az elhelyezésről 
gondoskodni nem tud, vagy nem tart a 
továbbiakban igényt az állatára, köteles 
előzetes bejelentése alapján a felmerülő 
költségek megtérítésével az állatnak a 
Fővárosi Közterület-felügyelet 
Állategészségügyi és Ebrendészeti 
Telepével történő elszállításáról 
gondoskodni. 

(7) Az állattartó köteles gondoskodni arról, 
hogy az állat a többlakásos lakóépület 
közös használatú területét ne 
szennyezze. Ennek bekövetkezése esetén 
a szennyeződés megszüntetéséről az 
állattartó köteles azonnal gondoskodni. 

(8) Allatot tilos úgy etetni, hogy az mások 
lakásának loggiáját, erkélyét, teraszát, 
ablakpárkányát, házfalát vagy az épület 
közös használatra szolgáló területeit 
szennyezze. 

(9) Tilos állatot tartani többlakásos 
lakóépület erkélyén, loggiáján, teraszán, 
folyosóján, valamint közös használatú 
helyiségeiben. 

(10) Közös használatú udvaron az érintett 
lakóközösség legalább 75%-os 
beleegyezésével tartható állat. Három 
vagy kevesebb szomszéd esetében a 
többség hozzájárulása szükséges. 

(11) Az embert mart állat tulajdonosa köteles 
a marás megtörténtéről a kerületi 
főállatorvost és az ÁNTSZ kerületi 
intézetét haladéktalanul értesíteni. 

(12) Az állattartó köteles minden 3 hónapos 
kort meghaladó húsevő, emlős állatot 
2010. január 1. napjáig, ezt követően a 3 
hónapos kort elérteket mikrochippel 
ellátni. 
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intézetét haladéktalanul értesíteni. 

(12) Jelen rendeletben nem szabályozott 
húsevő, emlős állatok mikrochippel 
történő megjelölésének szabályozására 
2011. január 1. napját követően kerül 
sor. 
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EBTARTAS 

4-§ 
(1) Az egylakásos és a többlakásos kertes 

családi házak udvarán háztartásonként az 
eb korától és fajtájától függetlenül 
legfeljebb két eb - és egyszeri 
szaporulata három hónapos korig -
tartható. 

(2) Többlakásos épületben és ezek udvarain 
lakásonként egy eb - és egyszeri 
szaporulata három hónapos korig -
tartható. 

(3) Társasházban az egyes külön tulajdont 
képező lakásokban az ebek tartásának 
módjára a társasház Szervezeti és 
Működési Szabályzatában 
meghatározottak irányadóak. 
Amennyiben Szervezeti és Működési 
Szabályzat nem rendezi az ebtartást, a 
társasházak lakásaiban tartható ebek 
számára a (2) bekezdés előírása 
érvényes. 

(4) Az (1) - (2) bekezdésben meghatározott 
egyedszám feletti eb tartását a 
polgármester engedélyezheti. 
Az engedélyezés feltételei: a többlet
állattartás állategészségügyi, tartási 
feltételei adottak, illetve megfelelnek a 
külön jogszabályi előírásoknak és a 
közvetlen szomszédok, illetve - a nem 
magántulajdonban vagy közös 
tulajdonban lévő ingatlanok esetén - a 
tulaj donos(ok) vagy tulaj donostárs(ak) 
legalább 75 %-a hozzájárul a többlet
állattartáshoz. Három vagy kevesebb 
szomszédnál a többség hozzájárulása 
szükséges. 

5-§ 
(1) Az állatok védelméről szóló külön 

jogszabály előírásainak betartásával az 
ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani 
- szükség szerint megkötve, zárt helyen - , 
hogy azok ne tudjanak elkóborolni, 
magán- vagy közterületre felügyelet nélkül 
kijutni. 

(2) Az ebtartás helye szerinti ingatlan (épület, 
lakás, udvar) bejáratán a harapós kutyára 
utaló, megfelelő figyelmeztető táblát 
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szembetűnő módon kell elhelyezni. 
(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon 

tartani tilos. Az állattartó köteles 
gondoskodni arról, hogy az eb a tartási 
helyét, illetve az ingatlan határait ne 
hagyhassa el. A bekerített ingatlanon 
szabadon tartott eb esetén az ingatlan 
kerítésének alkalmasnak kell lennie az eb 
kiharapásának és kijutásának 
megakadályozására. 

6-§ 
(1) Közterületen, többlakásos lakóház közös 

használatú területein (lépcsőház, folyosó, 
udvar, felvonó, stb.) az ebet fajtájára való 
megkülönböztetés nélkül pórázzal kell 
vezetni, a 30 cm marmagasságot és 30 kg 
testsúlyt meghaladó, illetve magasságtól és 
súlytól függetlenül a 3. sz. mellékletben 
felsorolt ebfajtákat, valamint az embert 
mart ebet a harapás lehetőségét 
megakadályozó szájkosárral is el kell látni. 
E szabály alól kivételt jelentenek az 1. sz. 
mellékletben felsorolt kutyafuttatók 
területei, valamint az önkormányzat által 
kijelölt és kitáblázott területek. 
Közterületen 30 cm marmagasságot és 30 
kg testsúlyt meghaladó ebet, valamint a 3. 
sz. mellékletben felsorolt ebfajtákat csak 
10 éves kort betöltött személy sétáltathat. 

(2) Az Állategészségügyi Szabályzat 
kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelet és a veszettség elleni védekezés 
részletes szabályairól szóló 164/2008. 
(XII. 20.) FVM rendelet előírásainak 
megfelelően az állattartó (ebtartó) köteles 
az oltási könyvet megőrizni, azt az 
immunizálás megtörténtét ellenőrző állat
egészségügyi hatóság felszólítására 
bemutatni, illetve tulajdonos átruházás 
esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá 
biztosítani, hogy az oltási könyvet a 
közterületen az ebre felügyelő személy 
magánál tartsa az oltás érvényességének 
bizonyítása céljából. 
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állattartó köteles haladéktalanul 
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kijelölt és kitáblázott területek. 
Közterületen 30 cm marmagasságot és 30 
kg testsúlyt meghaladó ebet, valamint a 3. 
sz. mellékletben felsorolt ebfajtákat csak 
10 éves kort betöltött személy sétáltathat. 

(2) Az Állategészségügyi Szabályzat 
kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelet és a veszettség elleni védekezés 
részletes szabályairól szóló 164/2008. 
(XII. 20.) FVM rendelet előírásainak 
megfelelően az állattartó (ebtartó) köteles 
az oltási könyvet megőrizni, azt az 
immunizálás megtörténtét ellenőrző állat
egészségügyi hatóság felszólítására 
bemutatni, illetve tulajdonos átruházás 
esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá 
biztosítani, hogy az oltási könyvet a 
közterületen az ebre felügyelő személy 
magánál tartsa az oltás érvényességének 
bizonyítása céljából. 

(3) Az állattartó köteles gondoskodni arról, 
hogy az eb a közterületet (gyalogjárda, 
sétány, park, stb.) ne szennyezze. Az e 
területeken keletkezett szilárd ürüléket az 
állattartó köteles haladéktalanul 
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eltávolítani. Ez a takarítási kötelezettség 
az ebfuttató helyekre nem vonatkozik. 

(4) A szilárd ürülék közterületről történő 
eltávolítása érdekében ebsétáltatás során 
az eb tartója köteles megfelelő számú e 
célra rendszeresített és alkalmas eszközt 
magánál tartani. 

(5) Az ebek közterületen történő szabad 
mozgásának biztosítására az 1. sz. 
mellékletben felsorolt ebfuttatási területek 
szolgálnak. E területek határait táblával, 
szembetűnő módon meg kell jelölni. Az 
ebet futtató köteles gondoskodni arról, 
hogy az állat a kijelölt területet felügyelet 
nélkül ne hagyhassa el. 

7-§ 
(1) A külön jogszabályok előírásainak alapján 

tilos az ebet bevinni, vagy beengedni: 
— élelmiszer- és vendéglátó 

üzemekbe, üzletekbe 
— szórakozóhelyekre 
— kulturális intézményekbe 
— játszóterekre 
— egészségügyi 

intézményekbe 
— bölcsődékbe 
— óvodákba, iskolákba 
— strandokra 
— kegyeleti helyekre 

(temető) 
— ügyfélszolgálatot 

lebonyolító középületekbe 
— olyan parkokba, 

zöldterületre, ahol tábla 
tiltja az ebek beengedését. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem 
vonatkozik a vakvezető, jelző és 
mozgáskorlátozottakat segítő ebre, 
továbbá az olyan szállodákra és 
kempingekre, amelyeket erre a területileg 
illetékes Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat kijelölt. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti létesítményekbe, 
illetve területekre a külön jogszabály 
szerinti tartásra engedélyezett őrző-védő 
eb bevihető, ha azt az ingatlan védelme 
szükségessé teszi. 

eltávolítani. Ez a takarítási kötelezettség 
az ebfuttató helyekre nem vonatkozik. 

(4) A szilárd ürülék közterületről történő 
eltávolítása érdekében ebsétáltatás során 
az eb tartója köteles megfelelő számú e 
célra rendszeresített és alkalmas eszközt 
magánál tartani. 

(5) Az ebek közterületen történő szabad 
mozgásának biztosítására az 1. sz. 
mellékletben felsorolt ebfuttatási területek 
szolgálnak. E területek határait táblával, 
szembetűnő módon meg kell jelölni. Az 
ebet futtató köteles gondoskodni arról, 
hogy az állat a kijelölt területet felügyelet 
nélkül ne hagyhassa el. 

7-§ 
(1) A külön jogszabályok előírásainak alapján 

tilos az ebet bevinni, vagy beengedni: 
— élelmiszer- és vendéglátó 

üzemekbe, üzletekbe 
— szórakozóhelyekre 
— kulturális intézményekbe 
— játszóterekre 
— egészségügyi 

intézményekbe 
— bölcsődékbe 
— óvodákba, iskolákba 
— strandokra 
— kegyeleti helyekre 

(temető) 
— ügyfélszolgálatot 

lebonyolító középületekbe 
— olyan parkokba, 

zöldterületre, ahol tábla 
tiltja az ebek beengedését. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem 
vonatkozik a vakvezető, jelző és 
mozgáskorlátozottakat segítő ebre, 
továbbá az olyan szállodákra és 
kempingekre, amelyeket erre a területileg 
illetékes Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat kijelölt. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti létesítményekbe, 
illetve területekre a külön jogszabály 
szerinti tartásra engedélyezett őrző-védő 
eb bevihető, ha azt az ingatlan védelme 
szükségessé teszi. 
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8.§ 
(1) Az Állategészségügyi Szabályzat 

kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelet és a veszettség elleni védekezés 
részletes szabályairól szóló 164/2008. 
(XII. 20.) FVM rendelet előírásainak 
megfelelően az állattartó köteles minden 
három hónaposnál idősebb ebet - a 
tudományos-kutatási és laboratóriumi 
vizsgálati célból zártan tartott állatok 
kivételével - veszettség ellen az állat állat
egészségügyi felügyeletét ellátó 
magánállatorvossal beoltatni az alábbiak 
szerint: 

1. a három hónapos kort elérteket 30 
napon belül, 

2. az első oltást követően 6 hónapon 
belül, 

3. ezt követően évenként. 
(2) A védőoltás elvégezhető: 

1. engedélyezett állat-egészségügyi 
szolgáltató létesítményben, 

2. az állattartó kérésére az állat 
tartási helyén, 

3. a Kamara javaslata alapján, 
összevezetve, a kerületi 
főállatorvos engedélyével, az 
általa meghatározott 
összevezetési szabályok szerint, 

4. valamennyi magánállatorvos által. 

(3) A zoonózisok elleni védekezés állat
egészségügyi feladatairól szóló 81/2002. 
(IX. 4.) FVM rendelet értelmében a 
védőoltással egyidejűleg az állatot 
paraziták elleni kezelésben is részesíteni 
kell. 

(4) Az eb tulajdonosa a védőoltásokat, 
valamint a paraziták elleni kezeléseket 
saját költségére köteles elvégeztetni. 

(5) Az Állategészségügyi Szabályzat 
kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelet és a veszettség elleni védekezés 
részletes szabályairól szóló 164/2008. 
(XII. 20.) FVM rendelet előírásainak 
megfelelően az eb tartója köteles az állata 
állategészségügyi felügyeletét ellátó 
magánállatorvosnak bejelenteni, ha az 

8.§ 
(1) Az Állategészségügyi Szabályzat 

kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelet és a veszettség elleni védekezés 
részletes szabályairól szóló 164/2008. 
(XII. 20.) FVM rendelet előírásainak 
megfelelően az állattartó köteles minden 
három hónaposnál idősebb ebet - a 
tudományos-kutatási és laboratóriumi 
vizsgálati célból zártan tartott állatok 
kivételével - veszettség ellen az állat állat
egészségügyi felügyeletét ellátó 
magánállatorvossal beoltatni az alábbiak 
szerint: 

1. a három hónapos kort elérteket 30 
napon belül, 

2. az első oltást követően 6 hónapon 
belül, 

3. ezt követően évenként. 
(2) A védőoltás elvégezhető: 

1. engedélyezett állat-egészségügyi 
szolgáltató létesítményben, 

2. az állattartó kérésére az állat 
tartási helyén, 

3. a Kamara javaslata alapján, 
összevezetve, a kerületi 
főállatorvos engedélyével, az 
általa meghatározott 
összevezetési szabályok szerint, 

4. valamennyi magánállatorvos által. 

(3) A zoonózisok elleni védekezés állat
egészségügyi feladatairól szóló 81/2002. 
(IX. 4.) FVM rendelet értelmében a 
védőoltással egyidejűleg az állatot 
paraziták elleni kezelésben is részesíteni 
kell. 

(4) Az eb tulajdonosa a védőoltásokat, 
valamint a paraziták elleni kezeléseket 
saját költségére köteles elvégeztetni. 

(5) Az Állategészségügyi Szabályzat 
kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelet és a veszettség elleni védekezés 
részletes szabályairól szóló 164/2008. 
(XII. 20.) FVM rendelet előírásainak 
megfelelően az eb tartója köteles az állata 
állategészségügyi felügyeletét ellátó 
magánállatorvosnak bejelenteni, ha az 
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állata állata 

1. a három hónapos kort elérte, 1. a három hónapos kort elérte, 
2. elhullott vagy elkóborolt, vagy 2. elhullott vagy elkóborolt, vagy 
3. új tulajdonoshoz került. 3. új tulajdonoshoz került. 

(6) Az ebtartó köteles az (5) bekezdés 1-3. 
pontjaiban meghatározottakat, illetve a 
veszettség elleni védőoltás és paraziták 
elleni kezelés megtörténtét követő 60 
napon belül az Önkormányzati (a 
továbbiakban Önkormányzat) 
nyilvántartásba bejelenteni (Kerületi 
Ebnyilvántartó 1102 Bp. Hölgy u. 21.). 
Amennyiben a védőoltás és paraziták 
elleni kezelés 2009. évben már 
megtörtént, úgy jelen rendelet hatályba 
lépését követő 60 napon belül terheli az 
ebtartót a bejelentési kötelezettség. 

(7) 2011. január 1. napjától közterületen a 
X. kerületi ebtartók kizárólag 
mikrochippel megjelölt ebet 
sétáltathatnak. 

(8) A közterület-felügyelet és az állatorvos 
működési területén eljárása során 
jogosult ellenőrizni azt, hogy a 
közterületen sétáltatott eb mikrochippel 
megvan-e jelölve. 

MIKROCHIPES MEGJELÖLÉS 

9-§ 
(1) Az ebek biztonságos egyedi azonosítását 

a mikrochipes megjelölés jelenti. Az 
elektronikus azonosító rendszer 
(mikrochip, transzponder) a (7) 
bekezdésben meghatározott, rögzített és 
elektronikusan tárolt adatok adott ebhez 
történő kapcsolására szolgál. 

(2) Az ebtartó köteles minden 3 hónapos 
kort meghaladó, korábban 
mikrochippel meg nem jelölt ebet 2010. 
január 1. és 2010. december 31. között, 
az ez után született ebeket 3 hónapos 
életkoruk elérését követően, legkésőbb 6 
hónapos életkoruk eléréséig 
mikrochippel ellátni, és a behelyezés 
megtörténtét követő 60 napon belül a 
nyilvántartáshoz szükséges adatokat az 
Önkormányzat részére rendelkezésre 



bocsátani (Kerületi Ebnyilvantarto 1102 
Bp. Hölgy u. 21.). 

(3) Amennyiben az ebet más okból 
(tenyésztői szervezet előírása miatt, 
egységes európai állatútlevél kiváltása 
miatt vagy egyéb okból) mikrochip 
behelyezésével korábban egyedileg már 
megjelölték, úgy az ebtartó legkésőbb 
2010. december 31. napjáig köteles a 
mikrochipes megjelöléssel kapcsolatos 
nyilvántartáshoz szükséges adatokat az 
Önkormányzat részére rendelkezésre 
bocsátani. 

(4) Azon X. kerületi ebtartok részére, akik 
a (2) bekezdésben meghatározott 
mikrochipes megjelölést a kerületi 
működési területű, Önkormányzat által 
felhatalmazott magánállatorvosokkal 
végeztetik el, az Önkormányzat a 
megjelölést 2010. év folyamán 
kedvezményesen biztosítja. 

(5) A kerületi működési területű 
magánállatorvosok a mikrochipes 
megjelöléssel kapcsolatos 
nyilvántartáshoz szükséges adatokat az 
Önkormányzat részére rendelkezésre 
bocsátják, ez esetben az ebtartókat a (2) 
bekezdésben meghatározott 
adatszolgáltatási kötelezettség nem 
terheli. 

(6) A mikrochip ebekbe történő beültetését 
kizárólag az arra jogosult állatorvos 
végezheti. A regisztrálást ugyanazon eb 
esetében csak egyszer kell elvégezni. 

(7) Az Önkormányzat - e rendeletben 
szabályozottak szerint - a bejelentett 
ebekről elektronikus nyilvántartást 
vezet az alábbi tartalommal, melyet a 
jegyző, a szabálysértési hatóság, vagy az 
erre a jogszabályok által feljogosított 
szervezet felhasznál: 

a) ebtartó adatai (név, lakcím); 
b) eb azonosítási adatai (neve, 
fajtája, ivara, születési éve, egyedi 
azonosítására szolgáló adatok, az 
állat szervezetébe helyezett 
mikrochip azonosító száma, az 
állattartás kezdetének és 
megszűnésének időpontja, veszélyes 
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MACSKATARTÁS 

9-§ 
(1) Egylakásos és többlakásos kertes családi 

házban és udvarán háztartásonként -
fajtára való tekintet nélkül - két macska és 
egyszeri szaporulata 3 hónapos korig 
tartható. 

(2) Többlakásos épületben és udvarán 
lakásonként két macska - és egyszeri 
szaporulata 3 hónapos korig - tartható. 

(3) Társasházban az egyes külön tulajdont 
képező lakásokban a macskák tartási 
módjára a társasház Szervezeti és 
Működési Szabályzatában 
meghatározottak irányadóak. 
Amennyiben Szervezeti és Működési 
Szabályzat nem rendezi a macskatartást, a 
társasházak lakásaiban tartható macskák 
számára a (2) bekezdés előírása érvényes. 

(4) A köz- és lakóépületben elszaporodott 
macskák eltávolításáról az épület 
tulajdonosa, illetőleg kezelője köteles 
gondoskodni. 

(5) Az (1) - (2) bekezdésben meghatározott 
egyedszám feletti macska tartását a 
polgármester engedélyezheti. 
Az engedélyezés feltételei: a többlet
állattartás állategészségügyi, tartási 
feltételei adottak, illetve megfelelnek a 
külön jogszabályi előírásoknak és a 
közvetlen szomszédok, illetve - a nem 
magántulajdonban vagy közös tulajdonban 
lévő ingatlanok esetén - a tulajdonos(ok) 
vagy tulajdonostárs(ak) legalább 75 %-a 
hozzájárul a többlet-állattartáshoz. Három 
vagy kevesebb szomszédnál a többség 
hozzájárulása szükséges. 

(6) Az állattartó többlakásos épületben köteles 
megakadályozni a macska lakásból való 
kijutását az épület közös használatú 
helyiségeibe. 

és veszélyesnek minősített ebre utaló 
megjelölés); 
c) veszettség elleni legutóbbi 
védőoltás időpontja, paraziták elleni 
legutóbbi kezelés időpontja; 

MACSKATARTÁS 

10. § 
(1) Egylakásos és többlakásos kertes családi 

házban és udvarán háztartásonként -
fajtára való tekintet nélkül - két macska és 
egyszeri szaporulata 3 hónapos korig 
tartható. 

(2) Többlakásos épületben és udvarán 
lakásonként két macska - és egyszeri 
szaporulata 3 hónapos korig - tartható. 

(3) Társasházban az egyes külön tulajdont 
képező lakásokban a macskák tartási 
módjára a társasház Szervezeti és 
Működési Szabályzatában 
meghatározottak irányadóak. 
Amennyiben Szervezeti és Működési 
Szabályzat nem rendezi a macskatartást, a 
társasházak lakásaiban tartható macskák 
számára a (2) bekezdés előírása érvényes. 

(4) A köz- és lakóépületben elszaporodott 
macskák eltávolításáról az épület 
tulajdonosa, illetőleg kezelője köteles 
gondoskodni. 

(5) Az (1) - (2) bekezdésben meghatározott 
egyedszám feletti macska tartását a 
polgármester engedélyezheti. 
Az engedélyezés feltételei: a többlet
állattartás állategészségügyi, tartási 
feltételei adottak, illetve megfelelnek a 
külön jogszabályi előírásoknak és a 
közvetlen szomszédok, illetve - a nem 
magántulajdonban vagy közös tulajdonban 
lévő ingatlanok esetén - a tulaj donos(ok) 
vagy tulaj donostárs(ak) legalább 75 %-a 
hozzájárul a többlet-állattartáshoz. Három 
vagy kevesebb szomszédnál a többség 
hozzájárulása szükséges. 

(6) Az állattartó többlakásos épületben köteles 
megakadályozni a macska lakásból való 
kijutását az épület közös használatú 
helyiségeibe. 
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AZ ÁLLATBETEGSÉGEK 
MEGELŐZÉSE, ÁLLATI HULLADÉK 

KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYAI 

10. § 
(1) Az állatbetegségek megelőzése és 

elterjedésük megakadályozása érdekében 
minden állattartó köteles maradéktalanul 
eleget tenni az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi. 
XLVI. törvényben, a 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelettel kiadott Állategészségügyi 
Szabályzatban, valamint a veszettség 
elleni védekezés részletes szabályairól 
szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM 
rendeletben előírt rendelkezéseknek. 
(Kötelező védőoltás - állatbetegség 
bejelentése, stb.) 

(2) Az elhullott állatok és az állati hulladék 
begyűjtésére, elszállítására, az 
élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi. XLVI. 
törvény előírásai irányadóak. 

(3) A kedvtelésből tartott 50 kg-nál nem 
nagyobb össztömegű elhullott állatokat 
az állattartó saját telkén elföldelheti, az 
állati hulladékok kezelésének és 
hasznosításukkal készült termékek 
forgalomba hozatalának 
állategészségügyi szabályairól szóló 
71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 5. § (2) 
bekezdés előírásai szerint: 

- a szomszéd telek határvonalától 1,5 m-re 
- a felszín alatti és a mindenkori maximális 

nyugalmi vízszint és az elföldelés 
mélységi szint között legalább 1,0 méter 
távolság legyen 

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben foglaltak 
szerinti feltételek nem adottak, vagy a 
kedvtelésből tartott, elhullott állatot az 
állattartó más okból nem kívánja saját 
telkén elföldelni, köteles saját költségén 
gondoskodni az elhullott állatnak a 
Fővárosi Közterület-felügyelet 
Állategészségügyi és Ebrendészeti 
Telepére szállításáról. 

AZ ÁLLATBETEGSÉGEK 
MEGELŐZÉSE, ÁLLATI HULLADÉK 

KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYAI 

11. § 
(1) Az állatbetegségek megelőzése és 

elterjedésük megakadályozása érdekében 
minden állattartó köteles maradéktalanul 
eleget tenni az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi. 
XLVI. törvényben, a 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelettel kiadott Állategészségügyi 
Szabályzatban, valamint a veszettség 
elleni védekezés részletes szabályairól 
szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM 
rendeletben előírt rendelkezéseknek. 
(Kötelező védőoltás — állatbetegség 
bejelentése, stb.) 

(2) Az elhullott állatok és az állati hulladék 
begyűjtésére, elszállítására, az 
élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi. XLVI. 
törvény előírásai irányadóak. 

(3) A kedvtelésből tartott 50 kg-nál nem 
nagyobb össztömegű elhullott állatokat 
az állattartó saját telkén elföldelheti, az 
állati hulladékok kezelésének és 
hasznosításukkal készült termékek 
forgalomba hozatalának 
állategészségügyi szabályairól szóló 
71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 5. § (2) 
bekezdés előírásai szerint: 

- a szomszéd telek határvonalától 1,5 m-re 
- a felszín alatti és a mindenkori maximális 

nyugalmi vízszint és az elföldelés 
mélységi szint között legalább 1,0 méter 
távolság legyen 

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben foglaltak 
szerinti feltételek nem adottak, vagy a 
kedvtelésből tartott, elhullott állatot az 
állattartó más okból nem kívánja saját 
telkén elföldelni, köteles saját költségén 
gondoskodni az elhullott állatnak a 
Fővárosi Közterület-felügyelet 
Állategészségügyi és Ebrendészeti 
Telepére szállításáról. 



EGYÉB RENDELKEZÉSEK EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
11- § 
(1) A 4. § (4) bekezdése, valamint a 9. § (5) 

bekezdése szerinti többlet - állattartás 
iránti kérelmet - csatolva a közvetlen 
szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát - a 
polgármesternek címezve kell 
előterjeszteni. Az előterjesztés 
illetékmentes. 
A kérelem elbírálásának előkészítése az 
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály feladata. 

(2) A többlet-állattartási engedély 
visszavonható, ha az állattartási 
körülményeket az engedélyes nem az 
engedélyben kikötött feltételekkel 
biztosítja, más jogszabályban előírt 
állattartási szabályokat figyelmen kívül 
hagy, illetve a közvetlen szomszéd 
hozzájárulását megfelelő indokkal 
visszavonja, és így azok 75 %-ának 
hozzájárulása nem biztosított. 

(3) Gazdasági haszonállatok a 2. sz. 
mellékletben megállapított övezetű 
ingatlanok kivételével nem tarthatók. 

(4) A 2. sz. melléklet értelmében a 
Külterületi E-TG (turisztikai erdő) 
övezetben tartható haszonállatok fajtáját 
és számát a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság előzetes 
szakmai véleményének 
figyelembevételével a polgármester 
engedélyezheti. 
A polgármester az engedélyben foglalt 
feltételek megtartását legalább kétévente 
egyszer felülvizsgálja, és ezek 
fennállásának hiányában az engedélyt 
visszavonhatja. 

(5) A mikrochip beültetésével kapcsolatos 
feladatokat külön kell szabályozni. 

KUTYAKIKÉPZŐ ISKOLA 

12. § 
(1) Kutyakiképző iskolát természetes és jogi 

személy, ül. jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági szervezet 
létesíthet, ha e rendeletben előírt 
létesítési és működési feltételeket 

12. § 
(1) A 4. § (4) bekezdése, valamint a 10. § (5) 

bekezdése szerinti többlet - állattartás 
iránti kérelmet - csatolva a közvetlen 
szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát - a 
polgármesternek címezve kell 
előterjeszteni. Az előterjesztés 
illetékmentes. 
A kérelem elbírálásának előkészítése az 
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály feladata. 

(2) A többlet-állattartási engedély 
visszavonható, ha az állattartási 
körülményeket az engedélyes nem az 
engedélyben kikötött feltételekkel 
biztosítja, más jogszabályban előírt 
állattartási szabályokat figyelmen kívül 
hagy, illetve a közvetlen szomszéd 
hozzájárulását megfelelő indokkal 
visszavonja, és így azok 75 %-ának 
hozzájárulása nem biztosított. 

(3) Gazdasági haszonállatok a 2. sz. 
mellékletben megállapított övezetű 
ingatlanok kivételével nem tarthatók. 

(4) A 2. sz. melléklet értelmében a 
Külterületi E-TG (turisztikai erdő) 
övezetben tartható haszonállatok fajtáját 
és számát a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság előzetes 
szakmai véleményének 
figyelembevételével a polgármester 
engedélyezheti. 
A polgármester az engedélyben foglalt 
feltételek megtartását legalább kétévente 
egyszer felülvizsgálja, és ezek 
fennállásának hiányában az engedélyt 
visszavonhatja. 

Hatályát veszti 

KUTYAKIKÉPZŐ ISKOLA 

13. § 
(1) Kutyakiképző iskolát természetes és jogi 

személy, ül. jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági szervezet 
létesíthet, ha e rendeletben előírt 
létesítési és működési feltételeket 
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biztosítja. 
(2) Kutyakiképző iskola működését a 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság előzetes szakmai 
véleményének figyelembevételével a 
polgármester engedélyezi. 

(3) A kutyakiképző iskola működési 
engedély kérelmének tartalmaznia kell: 

- a tulajdonos nevét, lakcímét, székhelyét, 
tartózkodási helyét valamint a vezető 
nevét, címét; 

- a felelős személy nevét, lakcímét, 
tartózkodási helyét, végzettségét és 
képesítését igazoló dokumentumokat; 

- telephely adatait; 
- „működési szabályzatot"; 
- „felszámolási tervet"; 

(4) A kiképzésre érkező ebekről naprakész 
nyilvántartást kell vezetni, melynek 
tartalmaznia kell az ebek utolsó 
veszettség elleni vakcinázásának 
időpontját is. 

(5) Kutyakiképző iskolát üzemeltetni csak 
az állatok védelmére, a közegészségügyi 
és környezetvédelmi általános érvényű 
jogszabályok, valamint jelen rendelet 
előírásai betartásával, a lakosság 
nyugalmának zavarása nélkül lehet. 

(6) Nem létesíthető kutyakiképző iskola 
lakóépületek 100 m-es körzetében. 

(7) Ha a kutyaiskola üzemeltetője a 
felszólítás ellenére az engedélyezést nem 
kérelmezi, vagy az engedély nem adható 
ki és a kutyakiképző iskola működését 
önként nem szünteti meg, szabálysértést 
követ el. 

SZABÁLYSÉRTÉS 

13. § 
(1) Szabálysértést követ el és harmincezer 

forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, 
aki e rendelet: 

a) 3. §-ának (3), (7), (8), (9) és (10) 
bekezdésében az állattartás közös 
szabályaira; 

b) 4. §-ának (1) és (2) 
bekezdésében, 5. §-ának (3) 

biztosítja. 
(2) Kutyakiképző iskola működését a 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság előzetes szakmai 
véleményének figyelembevételével a 
polgármester engedélyezi. 

(3) A kutyakiképző iskola működési 
engedély kérelmének tartalmaznia kell: 

- a tulajdonos nevét, lakcímét, székhelyét, 
tartózkodási helyét valamint a vezető 
nevét, címét; 

- a felelős személy nevét, lakcímét, 
tartózkodási helyét, végzettségét és 
képesítését igazoló dokumentumokat; 

- telephely adatait; 
- „működési szabályzatot"; 
- „felszámolási tervet"; 

(4) A kiképzésre érkező ebekről naprakész 
nyilvántartást kell vezetni, melynek 
tartalmaznia kell az ebek utolsó 
veszettség elleni vakcinázásának 
időpontját is. 

(5) Kutyakiképző iskolát üzemeltetni csak 
az állatok védelmére, a közegészségügyi 
és környezetvédelmi általános érvényű 
jogszabályok, valamint jelen rendelet 
előírásai betartásával, a lakosság 
nyugalmának zavarása nélkül lehet. 

(6) Nem létesíthető kutyakiképző iskola 
lakóépületek 100 m-es körzetében. 

(7) Ha a kutyaiskola üzemeltetője a 
felszólítás ellenére az engedélyezést nem 
kérelmezi, vagy az engedély nem adható 
ki és a kutyakiképző iskola működését 
önként nem szünteti meg, szabálysértést 
követ el. 

SZABÁLYSÉRTÉS 
14. § 
(1) Szabálysértést követ el és harmincezer 

forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, 
aki e rendelet: 

a) 3.§-ának(3),(7),(8),(9)és(10) 
bekezdésében az állattartás 
közös szabályaira; 

b) 4. §-ának (1) és (2) 
bekezdésében, 5. §-ának (3) 
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bekezdésében, 6. §.ának (1), (3) bekezdésében, 6. §.ának (1), (3) 
és (5) bekezdésében az és (5) bekezdésében, 8. §-ának 
ebtartásra, (6) és (7) bekezdésében az 

ebtartásra, 

c) 9. §-ának (1), (2) és (4) és (6) c) 9. §-ának (2) és (3) 
bekezdésében a macskatartásra bekezdésében a mikrochipes 

megjelölésre, 

d) 10. §-ának (1), (2) (4) és (6) 
bekezdésében a 
macskatartásra 

vonatkozó rendelkezéseket vonatkozó rendelkezéseket 
megszegi. megszegi. 

(2) További, az ebtartással kapcsolatban (2) További, az ebtartással kapcsolatban 
szabálysértésnek minősülő tényállást a szabálysértésnek minősülő tényállást a 
218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet 
3. §-a, 7. § (1) bekezdés b) pontja és a 3. §-a, 7. § (1) bekezdés b) pontja és a 
113. §-a tartalmaz. 113. §-a tartalmaz. 
3-§ 3.§ 
(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát 
a) a település belterületén felügyelet a) a település belterületén felügyelet 
nélkül bocsátja közterületre, illetőleg nélkül bocsátja közterületre, illetőleg 
kóborolni hagyja, kóborolni hagyja, 
b) természeti vagy védett természeti b) természeti vagy védett természeti 
területen, illetőleg vadászterületen - a területen, illetőleg vadászterületen - a 
vadászkutya kivételével - póráz nélkül vadászkutya kivételével - póráz nélkül 
elengedi vagy kóborolni hagyja, elengedi vagy kóborolni hagyja, 
c) szájkosár és póráz nélkül c) szájkosár és póráz nélkül 
közforgalmú közlekedési eszközön - közforgalmú közlekedési eszközön -
vakvezető, illetve vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő kutya mozgáskorlátozottakat segítő kutya 
kivételével - szállítja, kivételével - szállítja, 
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, d) élelmiszer-elárusító üzletbe, 
közfürdő területére vagy a játszótérre - közfürdő területére vagy a játszótérre -
vakvezető, illetve vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő kutya mozgáskorlátozottakat segítő kutya 
kivételével - beenged, illetőleg bevisz, kivételével - beenged, illetőleg bevisz, 
e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen 
tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) 
bejáratán a harapós kutyára utaló bejáratán a harapós kutyára utaló 
megfelelő figyelmeztető táblát, megfelelő figyelmeztető táblát, 
harmincezer forintig terjedő harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. pénzbírsággal sújtható. 
(2) Aki az (1) bekezdésben (2) Aki az (1) bekezdésben 
meghatározott magatartással másnak meghatározott magatartással másnak 
nyolc napon belül gyógyuló sérülését nyolc napon belül gyógyuló sérülését 
okozza, ötvenezer forintig terjedő okozza, ötvenezer forintig terjedő 
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pénzbírsággal sújtható. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
szabálysértés miatt a helyi 
önkormányzat Képviselő-testülete 
hivatalának erre felhatalmazott 
ügyintézője, a közterület-felügyelő, az 
Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: 
ANTSZ) regionális vagy kistérségi 
intézet erre felhatalmazott ügyintézője, 
valamint a természeti és védett 
természeti területen természetvédelmi 
őr, helyi jelentőségű védett természeti 
területen az önkormányzati 
természetvédelmi őr helyszíni bírságot 
szabhat ki. 

7.§(l)Aki 
, a) a közterületen, a közforgalom 

céljait szolgáló épületben, illetőleg 
közforgalmú közlekedési eszközön 
szemetel, ezeket beszennyezi, 
b) a felügyelete alatt lévő állat által 
az a) pontban megjelölt helyen 
okozott szennyezés 
megszüntetéséről nem 
gondoskodik, 
ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

113.§ (1) Aki az állatbetegségek 
megelőzésére vagy elfojtására, így 
különösen az állatbetegségek bejelentésére, 
az állatok oltására, gyógyítására, 
elkülönítésére, az állati tetemek 
megsemmisítésére, valamint a 
fertőtlenítésre vonatkozó jogszabályt vagy 
az azon alapuló állat-egészségügyi 
rendelkezést megszegi, ötvenezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
szabálysértés miatt az eljárás a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 
állatról emberre terjedő betegség esetén a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 
illetve az ÁNTSZ regionális vagy kistérségi 
intézete hatáskörébe is tartozik. 
(3) A szabálysértés miatt az állat
egészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás 
erre feljogosított dolgozója helyszíni 
bírságot szabhat ki.  

pénzbírsággal sújtható. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
szabálysértés miatt a helyi 
önkormányzat Képviselő-testülete 
hivatalának erre felhatalmazott 
ügyintézője, a közterület-felügyelő, az 
Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: 
ÁNTSZ) regionális vagy kistérségi 
intézet erre felhatalmazott ügyintézője, 
valamint a természeti és védett 
természeti területen természetvédelmi 
őr, helyi jelentőségű védett természeti 
területen az önkormányzati 
természetvédelmi őr helyszíni bírságot 
szabhat ki. 

7.§(l)Aki 
a) a közterületen, a közforgalom 
céljait szolgáló épületben, illetőleg 
közforgalmú közlekedési eszközön 
szemetel, ezeket beszennyezi, 
b) a felügyelete alatt lévő állat 
által az a) pontban megjelölt 
helyen okozott szennyezés 
megszüntetéséről nem 
gondoskodik, 
ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

113.§ (1) Aki az állatbetegségek 
megelőzésére vagy elfojtására, így 
különösen az állatbetegségek bejelentésére, 
az állatok oltására, gyógyítására, 
elkülönítésére, az állati tetemek 
megsemmisítésére, valamint a 
fertőtlenítésre vonatkozó jogszabályt vagy 
az azon alapuló állat-egészségügyi 
rendelkezést megszegi, ötvenezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
szabálysértés miatt az eljárás a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 
állatról emberre terjedő betegség esetén a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 
illetve az ÁNTSZ regionális vagy kistérségi 
intézete hatáskörébe is tartozik. 
(3) A szabálysértés miatt az állat
egészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás 
erre feljogosított dolgozója helyszíni 
bírságot szabhat ki.  
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HATÁLYBALÉPÉS 
14. § 
Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése 
napján lép hatályba. 

Verbai Lajos 
polgármester 

dr. Neszteli István 
jegyző 

A kihirdetés napja: Budapest, 2009. 

A hatálybalépés 
2009 

napja: Budapest, 

HATÁLYBALÉPÉS 
15. § 
Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése 
napján lép hatályba. 
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l.sz. Melléklet l.sz. Melléklet 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat közigazgatási területén Önkormányzat közigazgatási területén 

kijelölt kutyafuttatók kijelölt kutyafuttatók 

1. Kijelölt kutyafuttatók 1. Kijelölt kutyafuttatók 

1/1 Rottenbiller parkban 1/1 Rottenbiller parkban 
1/2 Vásárló utcai játszótér melletti 1/2 Vásárló utcai játszótér melletti 

terület terület 
1/3 Tavas utca-Bányató utca sarok 1/3 Tavas utca-Bányató utca sarok 
1/4 A Lavotta és a Harmat utca 1/4 A Lavotta és a Harmat utca 

találkozásánál a volt bánya találkozásánál a volt bánya 
területén ideiglenesen területén ideiglenesen 
kijelölve kijelölve 

1/5 Halom utca-Veszprémi utca 1/5 Halom utca-Veszprémi utca 
sarkánál sarkánál 

1/6 Bebek utcában 1/6 Bebek utcában 
1/7 Óhegy-parkban 1/7 Óhegy-parkban 
1/8 Tavas utca-Mádi utca sarkán 1/8 Tavas utca-Mádi utca sarkán 
1/9 Gőzmozdony utcában 1/9 Gőzmozdony utcában 
1/10 Zágrábi utcában 1/10 Zágrábi utcában 
1/11 Csilla utca ki nem épített 1/11 Csilla utca ki nem épített 

területén (Gyöngyike utca területén (Gyöngyike utca 
végénél) végénél) 

1/12 Balkán utca-Somfa köz sarkán 1/12 Balkán utca-Somfa köz sarkán 

2. Kijelölt kutyajátszóhely 2. Kijelölt kutyajátszóhely 

2/1 Kerepesi úti zajvédő domb - és 2/1 Kerepesi úti zajvédő domb - és 
a Gyakorló utcai lakótelep a Gyakorló utcai lakótelep 
között bekerített terület. között bekerített terület. 
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2. sz. Melléklet 

Gazdasági haszonállatok övezetenkénti 
tartása 

1./ Külterületi MG-MF (mezőgazdasági) 
övezetben gazdasági haszonállat 
tartása: 

A Pesti út - Határ u. - Határhalom u. -
Rákos-pataktól és a lakóterülettől 100 m-
es védőtávolság betartásával a tényleges 
erdőterület határáig. 

2.1 Külterületi E-TG (turisztikai erdő) 
övezetben gazdasági haszonállat 
tartása: 

Az övezetben tartható állatok fajtáját és 
számát a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság javaslata 
alapján a polgármester határozza meg 
egyedi elbírálás alapján. 

3./ K-TP (tematikus intézményparkok 
területei) övezetben lótartás-lósport 
tevékenység: 

Kerepesi út - Fehér út - Hungexpo 
területe - Albertirsai út 
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3. sz. Melléklet 

Az alábbi ebfajták magasságtól és súlytól 
függetlenül kizárólag szájkosárral 

vezethetők 

Airedale terrier 
Akita Inu 
Amerikai staffordshire terrier 
Anatóliai juhászkutya 
Angol masztiff 
Argentin dog 

Belga juhászkutya (tervueren) 
Berger de Beauce (boszeron) 
Bouvier des Flandres 
Briard 
Bullmasztiff 
Bullterrier 

Cane Corso 

Dobermann 
Délorosz juhászkutya 

Eurázsiái kutya 

Fila Brasileiro 

Groenendael 

Hokkaido Ken 
Holland pásztorkutya 
Hovawart 

Kanári-szigeteki kutya 
Kaukázusi juhászkutya 
Komondor 
Középázsiai juhászkutya 
Kuvasz 

Laekenois 
Leonbergi 

Malinois 
Mittelschnauzer (közép) 
Moszkvai őrkutya 
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Holland pásztorkutya 
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Kanári-szigeteki kutya 
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Kuvasz 

Laekenois 
Leonbergi 

Malinois 
Mittelschnauzer (közép) 
Moszkvai őrkutya 

Nápolyi masztiff 
Német boxer 

Nápolyi masztiff 
Német boxer 



Német dog 
Német juhászkutya 
Német spicc (nagy, közép) 
Óriás schnauzer 
Orosz fekete terrier 

Pireneusi hegyikutya 
Puli 
Pumi 

Rhodesiai Ridgeback 
Rottweiler 

Sarplaninac (Sárhegyi juhászkutya) 

Tátrai juhászkutya 
Tibeti masztiff 
Tosa Inu 
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