
  

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
14/2009. (05.15.) rendelete 

 
az állatok tartásáról 

 
 
 
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban 
egységesen érvényesüljenek az állattartással kapcsolatos közegészségügyi, 
állategészségügyi és szomszédjogi előírások, az állattartás helyi szabályainak 
megállapítására az Alkotmány 44. § (2) bekezdésében biztosított jogkörben 
eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § 
 
(1) E rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik az 
állattartók, valamint az állattartással érintett lakosok érdekeinek érvényesülését, 
egyúttal biztosítják, hogy az állattartás mások – többek között a szomszédos 
lakások lakói, az ingatlanok használói, a közterületen tartózkodó polgárok – 
nyugalmát, biztonságát és testi épségét, valamint jogai gyakorlását ne 
veszélyeztesse.  
 
(2) Pécs város közigazgatási területén állatot tartani kizárólag a vonatkozó 
közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi előírások, valamint az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló  253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendelet (OTÉK) és Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási 
tervének megállapításáról szóló 29/2004.(11.26.) számú  önkormányzati rendelet 
(PÉSZ), továbbá más építési előírások betartásával, e rendeletben meghatározott 
módon lehet. 
 
(3) Az állattartással összefüggő önkormányzati hatósági hatáskör gyakorlását a 
Közgyűlés a Polgármesterre ruházza át, az állatvédelmi hatóság kijelöléséről 
szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti állatvédelmi hatósági 
hatásköröket a Korm. rendelet felhatalmazása alapján a  jegyző gyakorolja. 
 
(4) Az egészségügyi és állategészségügyi intézetek és intézmények, a 
mutatványosok, az állatkert, az állatok forgalmazásával, kereskedésével és 
feldolgozásával foglalkozó szervezetek, a fegyveres erők és testületek telephelyén 
folytatott állattartásra, valamint az állatkiállításokra (bemutatókra) külön 
jogszabályok vonatkoznak. 
 
 
 
 
 



 
2. § 

 
E rendelet alkalmazásában: 
 
1. Állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt 

ténylegesen tartja, felügyeli, gondozza. 
 
2. Állattartás: az a tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan 

életkörülményeket biztosítson, amely annak fajára, fajtájára és nemére, korára 
jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi 
állapotának megfelel, tartási, takarmányozási és egyéb (ideértve: elhelyezés, 
táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, 
felügyelet) igényeit kielégíti.  

 
3. Nagyhaszonállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha. 
 
4. Kishaszonállat: sertés, kecske, juh. 
 
5. Apró haszonállat: baromfi, húsgalamb, húsnyúl, prémesállat, méh. 
 
6. Kedvtelésből és sportcélból tartott állatok: rendszertani besorolástól 

függetlenül minden olyan állat, amelyet nem tudományos kutatás, állati eredetű 
termék előállítása, igavonás, teherhordás, természetvédelem, géntartalék-
védelem, – és kutya és macska kivételével – közcélú bemutatás céljára 
tartanak és szaporítanak. Kedvtelésből tartott állatnak minősül továbbá a nem 
gazdasági céllal tartott haszonállat, továbbá a vadászatra használt állat is, ill. 
azon állatok, melyeknek húsa az európai étkezési szokások figyelembe 
vételével nem szolgál emberi fogyasztásra (sportló, póniló, eb, macska, dísz- 
és sportgalamb). 

 
7. Egyéb kedvtelésből tartott állatok: énekes és díszmadarak, akvarisztikai és 

terráriumi állatok, görény, kisrágcsálók. 
 
8. Vadállatok: mindazoknak a nem háziállat fajoknak az egyedei, amelyek 

biológiai tulajdonságaik (méret, testalkat, támadó természet, mérgező csípés, 
marás lehetősége) miatt az emberek életére, testi épségére veszélyt 
jelentenek. 

 
9. Árutermelő jellegű állattartás: nagyhaszonállatból a 5-nél több, 

kishaszonállatból 10-nél több tartása – sertés esetében a vágósúly eléréséig –, 
vagy 5-nél több tenyészállatnak a szaporulat elválasztás utáni értékesítése 
céljából történő tartása, továbbá apró haszonállatból 100-nál több állat tartása. 

 
10.  Állattartó épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére szolgáló létesítmény. 
 
11.  Mélyalmos állattartás: az az állattartási mód, melynek során az állattartó az 

alom felújításáról utánalmozással rendszeresen és folyamatosan gondoskodik, 
és az almot véglegesen egy-egy nevelési, illetve hízlalási időszak befejeztével 
távolítja el. 



 
12.  Hígtrágyás állattartás: olyan almozás nélküli állattartási mód, amely során 

keletkező melléktermék szárazanyag-tartalma nem haladja meg a 30%-ot.  
 

13.  Tenyésztés: legalább két nőivarú, vagy hímivarú egyed, illetve öt, vagy több 
egy fajhoz tartozó egyéb kedvtelésből tartott tenyészállat kereskedelmi, 
haszonszerzési célú céltudatos szaporítása.  

 
14.  Ingatlan: az állattartó használatában lévő földrészlet, vagy összefüggő 

földrészletek. 
 
15.  Építési hely: az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti építési 

határvonalai által körülhatárolt területrésze, amelyen - a védőtávolságok 
megtartásával - az övezeti előírások szerinti telekbeépítettség mértékéig az 
épület(ek) elhelyezhető(k). 

 
16. Többlakásos lakóépület: sorház, láncház, átriumház, ikerház, kis társasház, 

lakótelepi többlakásos, többszintes lakóépület, valamint közös udvarra nyíló 
többlakásos lakóépület. 

 
17.  Felügyelet: az állat mozgását korlátozó, támadását megakadályozó, továbbá 

az ember és állat egészségvédelmét szolgáló intézkedés, magatartás, illetve 
eszköz alkalmazása. 

 
18.  Mikrochip: 11784 ISO, vagy 11785 ISO szabvány szerinti elektronikus 

azonosító rendszer, mely az állat szervezetébe helyezve az állat egyedi 
azonosítására alkalmas. 

 
 

II. A HASZONÁLLATTARTÁS SZABÁLYAI 
 

Általános szabályok 
 

3. § 
 
Minden állattartó köteles megfelelő életfeltételeket (ideértve elsősorban az 
elhelyezést, a táplálást, a gondozást) biztosítani a tartott állat részére, köteles 
gondoskodni arról, hogy állattartása következtében mások jogai ne szenvedjenek 
sérelmet és mások jogai gyakorlását ne korlátozza.  
 

4. § 
 
(1) Haszonállatot tartani – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – csak a 
közegészségügyi, állategészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelő, arra alkalmas melléképületben (istálló, ól) szabad. 
 
(2) Prémesállatok és húsgalamb a lakóépület arra alkalmas elkülönített, nem lakás 
céljára szolgáló helyiségében, juhok és kecskék, saját ingatlan telkén elkerítve 
szabadban is tarthatók. 
 



(3) A méhkaptárok elhelyezésével kapcsolatosan a méhészetről szóló 15/1969. 
(XI. 6.) számú MÉM rendeletben foglaltak az irányadók. 
 
(4) A haszonállat tartásához az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, 
használójának, haszonélvezőjének) előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

 
5. § 

 
(1) Az állattartásra szolgáló épületek és építmények elhelyezésének feltételeit – 
különös tekintettel a védőtávolságokra – a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az állatok tartására szolgáló melléképületnek mosható, tisztítható padozattal, 
szivárgásmentes és fedlappal ellátott trágya- és trágyalétárolóval kell 
rendelkeznie. A trágya- és trágyalégyűjtőbe a csapadékvíz befolyását, valamint 
onnan a trágyalé kifolyását meg kell akadályozni. A trágya- és trágyalégyűjtő 
kiürítéséről szükség szerint kell gondoskodni, melyet úgy kell elvégezni, hogy 
mások jogai ne sérüljenek, továbbá a környezetet ne veszélyeztesse, károsítsa. 
 

6. § 
 
Az állatok tartására szolgáló melléképületeket és a hozzájuk tartozó 
létesítményeket, területeket legalább 7 naponként szagtalanítani kell, valamint 
folyamatosan és szükség szerint, de legalább 30 naponként gondoskodni kell a 
rovarok, férgek és rágcsálók irtásáról, továbbá az állattartó: 

a) hagyományos állattartás esetén legalább 2 naponként takarítani és 
legalább 7 naponként fertőtleníteni, 

b) mélyalmos állattartás esetén egy-egy nevelési, illetve hízlalási időszak 
befejeztével, de legalább 8 hetenként takarítani és fertőtleníteni, 

c) a keletkező trágya, trágyalé (esetleg hígtrágya) ártalommentes 
gyűjtéséről, tárolásáról és felhasználásáról köteles gondoskodni. 

 
 

Az állattartási övezetek és 
az egyes övezetekben tartható állatok 

 

7. § 
 

(1) Az egyes övezetekben az állattartás a (2) (3) bekezdésben meghatározott 
megszorításokkal az 5. §-ban foglaltak szerint lehetséges. 
 
(2) Az egyes állattartási övezetek határainak térképi megjelölését az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
(3) Az állattartási övezetek határain kívül eső ingatlanokra azon övezet szabályait 
kell alkalmazni, amely legközelebb helyezkedik el. 
 
(4) Amennyiben több - különböző szabályokat magába foglaló - övezet található 
azonos távolságra, úgy a szigorúbb szabályokat támasztó övezet rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
 



(5) Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 
29/2004. (11. 26) számú önkormányzati rendelettel (PÉSZ) meghatározott 
vízvédelmi szempontból védett területeken méhek és 10 darab apró haszonállat 
kivételével haszonállat tartása tilos. 
 
(6) Az állattartó köteles az állattartási (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, 
kecske, sertés és méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül) tevékenysége 
megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az állományt ellátó állatorvost és 
egyidejűleg a polgármestert tájékoztatni. 
Az árutermelő jellegű, a mélyalmos és a hígtrágyás állattartáshoz, valamint a 
prémesállatok tartásához a polgármester előzetes engedélye szükséges. 
 

8. § 
 
(1) Az 1. sz. állattartási övezetben haszonállat nem tartható. 
 

(2) A 2. sz. állattartási övezetben – ingatlan méretétől függetlenül – fajtától 
függetlenül, a szaporulatot is beleszámítva, lakótelkeken és mezőgazdasági 
hasznosítású ingatlanokon (továbbiakban: ingatlanokon) összesen 10 db apró 
haszonállat tartható. 
 
(3) A 3. sz. állattartási övezetben fajtától függetlenül, a szaporulatot is 
beleszámítva  

 a) 720 m2-nél kisebb ingatlanokon összesen 10 db apró haszonállat 
 b) 720 m2-nél nagyobb ingatlanokon összesen 30 db apró haszonállat és 

juh kivételével 2 db kishaszonállat, és a közvetlen szomszédok 
hozzájárulásával – amennyiben a tartási követelményeknek megfelel – 
1 db póniló, 

 

(4) A 4. sz. állattartási övezetben fajtától függetlenül, a szaporulatot is 
beleszámítva: 

 a) 720 m2-nél kisebb ingatlanokon összesen 10 db apró haszonállat 
 b) 720 és 1200 m2 közötti teleknagyságú ingatlanokon összesen 30 db 

apró haszonállat és juh kivételével 2 db kishaszonállat, és a közvetlen 
szomszédok hozzájárulásával – amennyiben a tartási 
követelményeknek megfelel – 1 db póniló, 

 c) 1200 m2-nél nagyobb ingatlanokon összesen 80 db apró haszonállat, 8 
db kishaszonállat és 2 db nagyhaszonállat tartható. 

 
(5) Az 5. sz. állattartási övezetben és külterületeken 

a) 900 m2-nél kisebb ingatlanokon fajtától függetlenül a szaporulatot is 
beleszámítva összesen 50 db apró haszonállat, 5 db kishaszonállat és 4 
db nagyhaszonállat, valamint legfeljebb 100 méhkaptárban méhek 
tarthatók, 

b) 900 m2-nél nagyobb ingatlanokon korlátozás nélkül bármely haszonállat 
tartható, valamint árutermelő jellegű és mélyalmos állattartás is 
lehetséges. 

 



(6) A 2. - 4. számú állattartási övezetben méhek tartása 50 méhkaptárig 
lehetséges, ellenben árutermelő jellegű, hígtrágyás és mélyalmos állattartás nem 
folytatható. 
 
(7) A fenti övezetekben állatot tartani, jelen rendeletben foglalt előírások mellett, a 
magasabb szintű jogszabályokban foglalt rendelkezések megtartásával 
lehetséges. 
 
 

III. A KEDVTELÉSBŐL ÉS SPORTCÉLBÓL TARTOTT ÁLLATOK 
TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 
Ebtartás 

 
9. § 

 
(1) Az ebtulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az mások nyugalmát ne 
zavarja, testi épségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon. Az ebtartó 
minden körülmények között köteles a szomszédok és a környezetük birtoklási 
jogainak csorbítása nélkül az állatjóléti és állategészségügyi szabályokat betartani.  
Az állattartó köteles ebét a birtokháborításra vonatkozó szabályok megsértése 
nélkül, illetve a társasházakról szóló törvény szabályai szerint, továbbá az 
állatvédelmi törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően tartani. 
 
(2) Nyilvántartásba vett, jelző-, mozgáskorlátozottakat segítő, vakvezető kutya a 
város egész területén tartható. 
 
(3) Családi házban 3 db eb tartható, és ezek szaporulata 3 hónapos korig. 
 
(4) Többlakásos lakóépületben lakásonként, állandó jelleggel, egy nagytestű, vagy 
két kisebb testű eb tartható, valamint ezek szaporulata három hónapos korig. 
Ezen szabályoktól a társasház az Alapító Okiratában, illetve a Szervezeti és 
Működési Szabályzatában a társasházi törvény keretei között eltérhet. 
 
(5) A rendelet 3. sz. mellékletének 1.) és 2.) pontjában felsorolt potenciálisan 
veszélyes és a nagytestű eb és lakásonként 2 db kistestű kutya tartásához 
azonban a lakók többségének, ezen belül a közvetlen falszomszédok 2/3-ának 
hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megtagadását a szomszéd indokolni 
köteles, indokolásában köteles valószínűsíteni, hogy az ebtartás számára 
szükségtelen zavarást okoz, vagy nem felel meg a közegészségügyi, 
állategészségügyi, állatvédelmi szabályoknak, ill. a biztonsági szabályoknak. A 
hozzájárulás megtagadásának okait a polgármester az állattartás szabályozására 
induló eljárás során mérlegelheti.  
Többlakásos lakóépületben ebtenyésztés nem folytatható. 
 
(6) A hozzájárulást az állat tartója, minden esetben írásban köteles beszerezni az 
érintett ingatlantulajdonosoktól. 
 



(7) Az (5) bekezdésben meghatározott körülmények lényeges változása esetén, a 
lakótársak az állattartáshoz adott hozzájárulásukat visszavonhatják, indokolt 
esetben a polgármester az állattartás jogát megvonhatja. 
 
(8) Erkélyen, teraszon, függőfolyosón eb tartása tilos. 
 

10. § 
 
(1) Az ebeket – szükség esetén bekerített és lezárt helyen, vagy megkötve – a 
nap minden szakában akként kell tartani, hogy elkóborolni, közterületre vagy más 
személy ingatlanára felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. 
 
(2) Kutyát állandó jelleggel 10 négyzetméternél kisebb területen elzártan, vagy 5 
méternél rövidebb kötélen, vagy láncon megkötve tartani tilos. 
 
(3) Amennyiben az ingatlan területén kennel nem létesíthető, a mozgástér 
biztosítása érdekében minimum 4 méter huzalhoz csatlakozó legalább 2 méteres 
lánccal lehet a kutyát kikötni. 
 
(4) Szabadon tartott eb számára minden esetben a méretének megfelelő 
csapadéktól és széltől, naptól védő ólat kell biztosítani. 
 
(5) Többlakásos lakóépület közös udvarán, kertjében csak az összes lakó 
hozzájárulásával szabad ebet tartani. Ha valamelyik lakótárs kéri, az ebet 
elkerített helyen kell tartani. Nem kell hozzájárulás, ha a közös tulajdonú udvar, 
kert használatát a tulajdonosok megosztották egymás között, és a saját 
használatú ingatlanrészeket kerítéssel elválasztották egymástól. 
 
(6) A hozzájárulást ismételten meg kell szerezni, ha az állattartó új  ebet  kíván 
beszerezni. 
 
(7) A rendelet 3. sz. mellékletének 1.) és 2.) pontjában felsorolt potenciálisan 
veszélyes és nagytestű ebet kiszabadulását megakadályozó, mások testi épségét 
nem veszélyeztető módon kell tartani, szükség esetén a kerítést ennek 
megfelelően kell kialakítani.  
 
(8) A (7) bekezdésben szereplő ebek tartása esetén a lakás, ház, udvar, telep 
bejáratán a harapós kutyára, egyéb kutya tartása esetén, kutyára utaló 
figyelmeztető táblát jól látható módon kell elhelyezni.  
 

11. § 
 
(1) 2011. július 1. napjától Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területének 
közterületein kizárólag a 2. § 18. pontjában meghatározott, biztonságos, egyedi 
azonosítóval ellátott ebet lehet sétáltatni. A közterület-felügyelet jogosult 
ellenőrizni, hogy a közterületen sétáltatott ebeket ellátták-e egyedi azonosítóval. 
 
(2) Az ebek biztonságos, egyedi azonosítását a mikrochippel megjelölés jelenti. 
 



(3) Minden 2011. július 1. után született eb tartós, biztonságos, egyedi 
azonosíthatóval történő ellátásáról három hónapos életkorának betöltése után az 
ebtartó, ebtulajdonos köteles gondoskodni. 
 
(4) A 2011. július 1. előtt született ebek tartós, egyedi azonosíthatóságáról, az 
ebtulajdonos, ebtartó legkésőbb a 2011. év során esedékes veszettség elleni 
védőoltás során, mikrochip behelyeztetésével köteles gondoskodni. 
 
(5) Amennyiben az ebet már korábban más okból (tenyésztői szervezet előírása, 
egységes európai állatútlevél kiváltása miatt, vagy egyéb okból) mikrochip 
behelyezésével megjelölték, úgy az ebtulajdonos, ebtartó legkésőbb a tárgyévben 
esedékes veszettség elleni védőoltás beadásakor az eb mikrochipes 
megjelöléséről köteles a jogosult állatorvost tájékoztatni és a szükséges adatokat 
rendelkezésére bocsátani. 
 
(6) Mikrochipek ebekbe ültetését kizárólag az arra jogosult állatorvos végezheti. 
 
(7) A regisztrálást ugyanazon ebek esetében csak egyszer kell elvégezni. 
 

12. § 
 
Közterületen, többlakásos lakóház udvarán és közös használatú helyiségeiben 
a) potenciálisan veszélyes eb csak 18 éven felüli személy kíséretében, 

biztonságos szájkosárral, fojtó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb 
pórázon, 

b) nagytestű eb 18 éven felüli személy kíséretében, biztonságos vezetésre 
alkalmas pórázon és szájkosárral, 

c) egyéb kutya pórázon vezethető. 
 

13. § 
 
(1) Tilos az ebet beengedni, bevinni, illetve ott tartani a vakvezető, 
mozgáskorlátozottakat segítő, rendőrségi és jelzőkutyák kivételével 

a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, ügyfélforgalmat 
lebonyolító közintézmény épületébe, kivéve, ha a vendégforgalmat 
lebonyolító nyilvános helyiség tulajdonosa ehhez hozzájárul, 

b) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, 
bölcsődébe, óvodába, iskolába, diákszállásra, munkásszállásra, kivéve 
oktatási és terápiás célzattal. 

c) vásárcsarnok, vagy piac területére, vágóhídra, élelmiszer feldolgozó 
üzembe, élelmiszer raktárba,  

d) élelmiszer elárusító üzletbe, közfürdő területére, vagy játszótérre 
(ideértve a homokozót is). 

 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak alóli kivételek esetén is alkalmazni kell e 
rendelet ebtartásra vonatkozó szabályait, különös tekintettel a 14. § (1) 
bekezdésében foglaltakra. 
 
(3) A település területén tilos az ebet felügyelet nélkül közterületre engedni, 
illetőleg kóborolni hagyni. 



 
(4) Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos. 
 
(5) Közforgalmú közlekedési eszközön pórázon tartva és szájkosárral ellátva 
szabad ebet szállítani. 

 
14. § 

 
(1) Az ebtulajdonos, vagy az állat felügyeletét ellátó más személy köteles 
gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet, a lakóházak közös használatú 
helyiségeit, udvarát, a liftet ne szennyezze. Az eb által okozott szennyeződést 
köteles azonnal eltávolítani, melyhez szükséges eszközt (kislapát, seprű, zacskó, 
stb.) magánál kell tartania.  
 
(2) Ebet szabadon futtatni kizárólag a rendelet 4. sz. mellékletében felsorolt, 
meghatározott, e célra kijelölt (táblával megjelölt) területen szabad. Harapós vagy 
támadó természetű eb szájkosarát a kutyafuttató helyeken sem szabad 
eltávolítani. 
 
(3) A felügyelet nélküli, közterületen, vagy üzlet előtt felügyelet nélkül kikötött 
valamint a közterületen, szabadon engedett ebeket a gyepmester befogja és a 
Pécs-somogyi állatotthonba szállítja. Ezeket az ebeket a tulajdonos 15 napon 
belül a szállítási és tartási költség megfizetése ellenében kiválthatja, de ez nem 
érinti a tulajdonos szabálysértési felelősségét. 
 
(4) A gyepmester a (3) bekezdésben foglalt feladatait a kóbor állatok befogásáról 
és elhelyezéséről szóló külön kormányrendelet szabályai szerint látja el.  
 
(5) A gyepmesteri tevékenység díjai az állat fajára való tekintet nélkül: 

a) szállítás (begyűjtés): bruttó 4.000 Ft/alkalom  
b) tartási költség: bruttó 1.500 Ft/nap  

 
15. § 

 
(1) A Polgármesteri Hivatal az e rendeletben szabályozottak szerint 2011. június 
30. napjáig – az ebek egyedi azonosítóval való ellátásáig – a bejelentett ebekről 
elektronikus formában nyilvántartást vezet, mely tartalmazza: 

a) az ebtartó adatait (név, lakcím, személyi azonosító jel) 
b) az eb azonosító adatait (faja, fajta, ivara, születési éve, egyedi azonosításra 

szolgáló adatok, az állatba ültetett mikrochip azonosító száma) 
c) veszettség elleni védőoltás legutóbbi időpontját. 

 
(2) E rendeletben szabályozott adatkezelési feladatokat a Polgármesteri Hivatal 
adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően kell ellátni. 
 
(3) Az adatkezelő a kezelt adatokat, az adatvédelmi szabályzat szerint, a 
következő feladatok ellátásához használhatja fel: 

a) kötelező védőoltások és szűrővizsgálatok határidőben történő 
elvégzésének ellenőrzése, 

b) az elkóborolt ebek azonosítása és visszajuttatása az állattartó részére, 



c) azon állatok azonosítására, amilyek tekintetében a szabálysértést 
elkövették, 

d) állatmenhelyről történő örökbefogadás előtti tájékoztatás, 
e) veszettség elleni védőoltás meglétének a dokumentálása, kiemelten a 

kutyatámadások esetére. 
 
(4) A személyes adatok kezelésében érintettek jogai, illetve azok érvényesítése a 
személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 
évi LXIII. törvényben, valamint az adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint 
történik. 
 
(5)  A mikrochippel megjelölt állatok adatainak, valamint az ebek veszettség elleni 
védőoltására vonatkozó adatok nyilvántartása érdekében a Polgármesteri Hivatal 
a rendeletben foglaltak szerint együttműködik a Magyar Állatorvosi Kamarával. 
 
 

Egyéb állatok tartásának feltételei 
 

16. § 
 
(1) A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy 
az állat fajtára jellemző mozgásigényét ki tudja elégíteni. 
 
(2) Lófélék és kutya esetében a mozgási igény az állat futtatása útján is 
kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra, amely 
lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását. 
 
(3) Dísz- és sportgalamb (röp- és postagalamb) az apró haszonállatokra 
(húsgalambokra), sportló, a nagy haszonállatokra vonatkozó rendelkezések 
szerint tartható. 
 
(4) Többlakásos lakóépületben lakásonként legfeljebb két macska és azok 
szaporulata – azok elválasztásáig – tartható.  
 
(5) A 9. § (1) bekezdéseiben foglaltakat a macskákra vonatkozóan – 
értelemszerűen – alkalmazni kell. 
 
(6) A közös használatú helyiségekben többek között a lépcsőházban, a folyosón, 
tárolóban) a lakásokhoz tartozó erkélyeken (loggián) tilos állatot tartani. 
 
(7) Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyen a 
környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek. 
 
(8) Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot 
tartani nem szabad. 
 
(9) Az állatok számára a táplálékot, folyadékot, az adott fajnak megfelelő 
minőségben, mennyiségben és lehetőség szerint az adott faj táplálkozási 
szokásaihoz leginkább alkalmazkodó időközönként úgy kell biztosítani, hogy az 
állatok megfelelő kondícióban legyenek. 



 
(10) Csoportosan tartott állatok esetén – hacsak az adott fajra vonatkozó 
tudományosan elfogadott ismeretekből más nem következik – a tartási helyet úgy 
kell kialakítani, hogy mindegyik egyed versengés és agresszió nélkül egy időben 
hozzáférjen az etető-, az itató-, a fürdő-, a pihenő-, illetve a búvóhelyhez. 
 
(11) Patások és kutya kivételével kedvtelésből tartott állatot megkötni, kikötni tilos. 
 

17. § 
 
(1) A macskát, valamint az egyéb kedvtelésből tartott állatokat úgy kell tartani, 
hogy az állat a közös udvarban lakó, a telekhatáros, illetve falszomszéd lakók 
nyugalmát tartósan vagy rendszeresen ne zavarja.  
 
(2) Az érintett lakók a tartós, vagy rendszeres zavarás, illetve az állattartásra 
vonatkozó szabályok megsértése esetén a polgármestertől a macskák, illetve a 
kedvtelésből tartott állatok tartásának korlátozását, vagy megszüntetését kérhetik. 
 
(3) Ezen állatok tartói kötelesek gondoskodni arról, hogy az állat a közterületet, a 
lakóházak közös használatú helyiségeit, udvarát, a liftet ne szennyezze. Az 
okozott szennyeződést kötelesek azonnal eltávolítani, és a közterületet eredeti 
állapotba visszaállítani. 
 
 

IV. ÁLLATVÉDELMI, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOK 

 
18. § 

 
(1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, s az általa tartott állat 
részére megfelelő életfeltételeket biztosítani, egyúttal köteles betartani az 
állatvédelmi, állategészségügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi 
szabályokat.  
 
(2) Pécs város közigazgatási területén tartott állatok tartási körülményeinek, 
valamint az állategészségügyi, a közegészségügyi, a környezetvédelmi és 
építésügyi szabályok betartásának vizsgálata során a polgármester megkeresi az 
illetékes állategészségügyi hatóságot, állami népegészségügyi és tisztiorvosi 
szolgálatot, a környezetvédelmi, valamint az építésügyi hatóságot, és a 
szakvéleményekben javasolt állategészségügyi, közegészségügyi, 
környezetvédelmi és építésügyi előírások betartására – megfelelő határidő 
biztosításával – felszólítja az állattartót. A határidő eredménytelen eltelte után a 
polgármester az állattartást korlátozhatja, vagy megtilthatja. 
 
(3) Az ebtartó köteles a 3 hónapos kort betöltött ebet 30 napon belül, azt követően 
6 hónapon belül, valamint a második oltást követően évente veszettség ellen a 
közzétett felhívásban megjelölt helyen és időben az általa választott magán 
állatorvossal vagy az általa választott más állatorvossal beoltatni, féreghajtószerrel 
kezeltetni, valamint első alkalommal az eb azonosítási számát átvenni.  
 



(4) Az ebtartó felelős azért, hogy a kiadott számozott azonosítási jelet és az 
évenkénti veszettség elleni védőoltásnál kapott megkülönböztető jelzést az eb 
állandóan viselje. Ezek a jelek más ebre nem ruházhatók át.  
 
(5) Az az állattartó, akinek az ebe vagy macskája embert megmart, vagy 
megharapott – valamint a megsérült személy – haladéktalanul köteles bejelentést 
tenni a hatósági állatorvosnak, illetve az állami népegészségügyi és tisztiorvosi 
szolgálatnak. Az állat megfigyelésével, kivizsgálásával kapcsolatban felmerült 
költségek az állattartót terhelik. 
 
(6) Fertőző állatbetegségek, továbbá az ember és a környezet fertőződésének 
megelőzése céljából az állattartó költségére a szükséges fertőtlenítést el kell 
végezni, amelynek helyét, módját, és szabályszerű végrehajtását a területileg 
illetékes hatósági állatorvos rendeli el, illetve ellenőrzi. 
 
(7) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő 
elhelyezéséről (eladás, ajándékozás útján) gondoskodni. 
 
(8) Az eb, illetve macska tulajdonosa - egyéb elhelyezés hiányában - köteles 
felajánlani az állatot az arra jogosult egyesületnek, állatvédő alapítványnak, illetve 
a Gyepmesteri Telep részére. 
 
(9) Az állattartó köteles a felajánlott állat számára új állattartó felkutatásában 
lehetőségeihez mérten közreműködni, s mindent megtenni annak érdekében, 
hogy az állat, lehető legrövidebb időn belül, új gazdához kerüljön. 
 
 

Az állati hullák és állati eredetű hulladékok ártalmatlanná tétele 
 

19. § 
 
(1) Az állat elhullását a tulajdonos, állattartó köteles a területileg illetékes 
állatorvosnak haladéktalanul bejelenteni. 
 
(2) Állati tetemet, Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének a köztisztaság 
fenntartásáról szóló 54/2008. (12. 30.) rendeletének 13. § (4) - (6) bekezdésekben 
szabályozott esetekben és módon lehet elhelyezni. Az állat hulláját, az állati 
eredetű hulladékot és mellékterméket emberi fogyasztásra felhasználni, vagy 
forgalomba hozni tilos. 
 
(3) Az ismeretlen állattartó állatának teteme, valamint közúton, baleset 
következtében elhullott állat esetén is a (2) bekezdésben foglaltak irányadóak, 
azzal, hogy a tetem elszállításáról az önkormányzattal szerződött vállalkozó 
gondoskodik. 
 
(4) Amennyiben az állattartó (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz 
eleget, úgy az állati hullát az a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás a 
kővágószőlősi átrakó állomásra – a tulajdonos költségére – elszállíttatja. 
 



(5) Az elhullott állatokat az átrakó állomásra történő elszállításig és szállítás 
közben zárt, szivárgásmentes göngyölegben kell tárolni. 
 
 

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

20. § 
 
(1) Vadon élő és tenyésztési céllal befogott húsevő állatok tartását – a tulajdonos 
kérelmére – a polgármester engedélyezi. Veszélyes állatokra és védett állatokra – 
e rendelet alapján – engedély nem adható. 
Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a telekhatáros szomszédok 
(tulajdonosok, bérlők, lakáshasználók) hozzájáruló nyilatkozatát. Az eljárás során 
a polgármester beszerzi az illetékes állategészségügyi hatóság, az állami 
népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat, a környezetvédelmi, és az építésügyi 
hatóság, valamint a természetvédelem állami szervének valamint a pécsi állatkert 
és terrárium szakvéleményét. 
 
(2) Belterületen, ebtenyészet létesítéséhez a polgármester engedélyét kell kérni. 
Az engedélyező eljárás során a polgármester megkeresi a közegészségügyi, 
állategészségügyi hatóságot és kikéri a szakhatósági állásfoglalását, valamint az 
FCI által elismert ebtenyészet vonatkozásában a Magyar Ebtenyésztők Országos 
Egyesülete, illetve szerződött partnerei indokolt véleményét, más közösséghez 
tartozás esetén annak az egyesületnek a véleményét, ahol a tenyésztő tag.  A 
tartható ebek számának meghatározásakor figyelembe kell venni az ingatlan 
területének nagyságát, az ebek tartására szolgáló ólak és a szomszédos 
ingatlanok határa közötti védőtávolságot. Az engedély iránti kérelemhez mellékelni 
kell a telekhatáros szomszédok (tulajdonosok, bérlők, lakáshasználók) hozzájáruló 
nyilatkozatát. 
 
 

Szabálysértési rendelkezések 
a kedvtelésből és sportcélból tartott állatokra vonatkozóan 

 
21. § 

 
(1) Amennyiben a cselekmény vagy mulasztás súlyosabban büntetendő tényállást 
nem valósít meg, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható, aki 

a) dísz- és sportgalamb, valamint sportló tartásával kapcsolatos szabályokat 
megszegi (4. § (1)-(2), (4) bekezdés), 

b) többlakásos lakóépületben, illetve családi házban a macska és ebtartással 
kapcsolatos előírásokat megszegi (9. § (3)-(5) bekezdés, 14. § (1) 
bekezdés, 16. § (4), (5) bekezdés), 

c) engedély nélkül macska- és ebtenyésztéssel foglalkozik, valamint engedély 
nélkül vadállatot tart, 

d) az eb vezetésére, szállítására, illetve tiltott helyre történő bevitelére, illetve 
futtatására vonatkozó előírásokat (12. §, 13. §, 14. § (2) bekezdés) 
megszegi, 

 



e) az eb által közterületen okozott szennyezés eltakarítását (14. § (1) 
bekezdés) elmulasztja, 

f) elmulasztja, hogy az eb a számozott azonosítási jelet és védőoltást igazoló 
megkülönböztető jelzést viselje, vagy ezen jeleket más ebre átruházza    
(18. § (3), (4) bekezdés) 

g) az eb kötelező mikrochippel történő ellátásáról nem gondoskodik (11. §) 
h) az állatvédelmi, állategészségügyi és közegészségügyi szabályokat 

megszegi (18. § (5)-(9) bekezdés), (19. § (2), (4), (5) bekezdés) 
 
(2) A rendelet betartását a Közterület-felügyelet köteles ellenőrizni és az 
(1) bekezdés d)-g) pontjaiban meghatározott esetekben jogosult 3.000 – 20.000 
forintig terjedő helyszíni bírságot kiszabni, vagy szabálysértési feljelentést tenni. 
 
 

Szabálysértési rendelkezések 
a haszonállatokra vonatkozóan 

 
22. § 

 
Szabálysértést követ el – feltéve, hogy a cselekmény vagy mulasztás súlyosabban 
büntetendő tényállást nem valósít meg – és harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható, aki: 

a) vízvédelmi területen méheken és 10 darab apró haszonállaton kívül más 
haszonállatot is tart (7. § (5) bekezdés) 

b) árutermelő jellegű, mélyalmos állattartást, valamint prémesállatok tartását 
előzetes engedély nélkül folytat (7. § (6) bekezdés) 

c) a 8. §-ban meghatározott állatszámnál többet tart 
d) az életfeltételekre vonatkozó előírást megszegi (3. §) 
e) az állatok tartására vonatkozóan az előírásoktól eltérő állattartást folytat        

(4. § és 5. § (1) bekezdés) 
f) az állatvédelmi, állategészségügyi és közegészségügyi szabályokat 

megszegi (5. § (2) bekezdés és 6. §), (18. § (6), (7), (9) bekezdés), (19. § 
(2), (4), (5) bekezdés) 

                        
VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

23. § 
 
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba 
lépését követően indult eljárások során kell alkalmazni. E rendelet 
hatálybalépéséig jogszerűen létesített haszonállattartást az állattartók az állatok 
elhullásáig folytathatják.  
 
(2) E rendeletnek az ebek biztonságos, egyedi azonosítóval történő ellátására 
vonatkozó 11. § és 21. § (1) bekezdés g) pontjában rögzített szabályai 2011. július 
1. napján lépnek hatályba. Ezzel egyidejűleg  a jelen rendelet 15. § (1)-(4) 
bekezdései, a 18. § (3) bekezdés utolsó tagmondata és (4) bekezdése és a 21. § 
(1) bekezdés f) pontjának rendelkezései hatályukat veszítik. 
 



(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a haszonállatok tartásáról szóló 
1996. évi 13. sz. önkormányzati rendelet és az azt módosító 38/2005. (11. 07.) sz. 
továbbá a 34/2000. (06.28.). sz. Ör. 9. § és 14. §-a, valamint a kedvtelésből és 
sportcélból tartott állatok tartásáról szóló 29/1997. (06. 01.) sz., illetve az azt 
módosító 20/1998. (06.15.) sz., a 33/2000. (06. 28.) sz., a 39/2005. (11. 07.) sz., a 
18/2008. (05. 13.) önkormányzati rendeletek hatályukat veszítik. 
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