
  

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelete 

az állatok tartásáról 
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1 
 

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)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 a mindenkor hatályos Pécs Építési Szabályzata és 
Szabályozási Terve (PÉSZ), továbbá más építési előírások betartásával, e 
rendeletben meghatározott módon lehet. 
 
(3)3 Az állattartással összefüggő önkormányzati hatósági hatáskör gyakorlását a 
Közgyűlés a Polgármesterre ruházza át.  
 
(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.  

                                            
1 Módosította a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012. október 1.-től 
2 Módosította a 19/2010.(VI.25.) Ör.  11. § b) pontja.  Hatályos 2010. július 1-től. 
3 Módosította a 15/2012. (III.23.) Ör. 6. § a) pontja. Hatályos 2012. március 24 -től. 
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3. 4 
4. 5 
5. 6 
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. 7 
10. Állattartó épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére szolgáló létesítmény. 
11. 8 
12. 9  
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. 10Többlakásos lakóépület: minden olyan lakóépület, melyben legalább 2 darab 
önálló rendeltetési egység (lakás) található (például: sorház; láncház; 
átriumház; ikerház; lakótelepi többlakásos és többszintes lakóépület; valamint 
közös udvarra nyíló többlakásos lakóépület.)  

 
 
                                            
4 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § a) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
5 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § a) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
6 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § a) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
7 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § b) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
8 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § c) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
9 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § c) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
10 Módosította a 19/2010.(VI.25.) Ör.  1. §-a. Hatályos 2010. július 1-től. 
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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. 

19. 11Többlakásos lakóépületben lakó szomszédok: a többlakásos lakóépületben 
található lakást közvetlenül határoló lakásokkal rendelkezni jogosult 
személyek. 

20. 12Kézipoggyász: a helyi tömegközlekedési vállalat mindenkor hatályos utazási 
feltételeiben meghatározott méretű csomag. 

21. 13 14Nagytestű eb: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eb. 

 
 

II. A HASZONÁLLATTARTÁS SZABÁLYAI 
 

1. 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. §15 
 

5. §16 
 

6. §17 
 

2. Az állattartási övezetek és 
az egyes övezetekben tartható állatok 

 
7. §18 

 
8. §19 

 
 

                                            
11 Beiktatta a 19/2010.(VI.25.) Ör.  2. §-a. Hatályos 2010. július 1-től. 
12 Beiktatta a 19/2010.(VI.25.) Ör.  2. §-a. Hatályos 2010. július 1-től. 
13 Beiktatta a 15/2012. (III.23.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2012. március 24-től. 
14 Módosította a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012. október 1.-től. 
15 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § d) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
16 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § d) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
17 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § d) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
18 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § d) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
19 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § d) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
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III. A KEDVTELÉSBŐL ÉS SPORTCÉLBÓL TARTOTT ÁLLATOK 
TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 
3. Ebtartás 

 
9. § 

 
(1)20 Az ebtulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az mások testi épségét ne 
veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon. Az ebtartó minden körülmények között 
köteles az állatjóléti és állategészségügyi szabályokat betartani.  
Az állattartó köteles ebét a társasházakról szóló törvény szabályai szerint, továbbá 
az állatvédelmi törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően tartani. 
 
(2)21 
 
(3)22 23 
 
(4)24 
 
(5)25 26 27  
 
(6)28 29 
 
(7)30 
 
(8)31 32 
 

 
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)33 
 
(3)34 
                                            
20 Módosította a  19/2010.(VI.25.) Ör.  4. §-a. Hatályos 2010. július 1-től. 
21 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § e) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
22 Módosította a 15/2012. (III.23.) Ör. 4. § a) pontja. Hatályos 2012. március 24-től. 
23 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § e) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
24 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § e) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
25 Módosította a 19/2010.(VI.25.) Ör.  4. §-a. Hatályos 2010. július 1-től. 
26 Módosította a 15/2012. (III.23.) Ör. 6. § c) pontja. Hatályos 2012. március 24-től. 
27 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § e) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
28 Módosított a 28/2010. (IX.20.) Ör. 3. §-a. Hatályos 2010. szeptember 20-tól. 
29 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § e) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
30 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § e) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
31 Módosította a  19/2010.(VI.25.) Ör.  4. §-a. Hatályos 2010. július 1-től. 
32 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § e) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
33 Hatályon kívül helyezte a 19/2010.(VI.25.) Ör. 12. § b) pontja. Hatálytalan 2010. július 1-től. 
34 Hatályon kívül helyezte a 19/2010.(VI.25.) Ör. 12. § b) pontja. Hatálytalan 2010. július 1-től. 
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(4)35 
 
(5)36 
 
(6)37 
 
(7)38 39Nagytestű 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)40 412013. 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)42 Minden 2012. július 1. után született eb tartós, biztonságos, egyedi 
azonosíthatóval történő ellátásáról három hónapos életkorának betöltése után az 
ebtartó, ebtulajdonos köteles gondoskodni. 
 
(4)43 44A 2012. július 1. előtt született ebek tartós, egyedi azonosíthatóságáról, az 
ebtulajdonos, ebtartó legkésőbb a 2013. július 1-je előtt 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)45 
 

                                            
35 Hatályon kívül helyezte a 19/2010.(VI.25.) Ör. 12. § b) pontja. Hatálytalan 2010. július 1-től. 
36 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § f) pontja. Hatálytalan 2012. október 1.-től. 
37 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § f) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
38 Módosította a  19/2010.(VI.25.) Ör. 12. § a) pontja. Hatályos 2010. július 1-től. 
39 Módosította a 15/2012. (III.23.) Ör. 6. § c) pontja. Hatályos 2012. március 24-től. 
40 Módosította a 30/2011.(VI.27.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2011. július 1-től. 
41 Módosította a 31/2012. (VI. 1.) Ör. 37. § (4) bekezdése. Hatályos 2012. június 1. 10 órától. 
42 Módosította a 30/2011.(VI.27.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2011. július 1-től. 
43 Módosította a 30/2011.(VI.27.) Ör. 3. §-a. Hatályos 2011. július 1-től. 
44 Módosította a 31/2012. (VI. 1.) Ör. 37. § (5) bekezdése. Hatályos 2012. június 1. 10 órától. 
45 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § g) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
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(7)46 
 

12. § 47 
 
(1) Többlakásos lakóépület udvarán és közös használatú helyiségeiben ebet csak 
pórázon lehet vezetni. Ezeken a területeken ebet csak olyan személy vezethet, aki 
az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. 
 
(2) Az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy a többlakásos lakóépület udvarán 
és közös használatú helyiségeiben az eb sem más állatot, sem embert 
harapásával ne veszélyeztethessen. 
 
(3) Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében - 
ha külön jogszabály a szájkosár használatát nem írja elő - kizárólag az egyed 
jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.  

 
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)48 
 
(4) Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos. 
 
(5)49 Kutyát közforgalmú közlekedési eszközön pórázon tartva és szájkosárral 
ellátva, kisebb testű ebek, illetve egyéb kedvtelésből tartott állatok esetén, 
kifejezetten azok biztonságos szállítására készített, a kézipoggyász méretét meg 
nem haladó méretű dobozban, ketrecben szabad szállítani. 

 
 
 

                                            
46 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § g) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
47 Módosította a 19/2010.(VI.25.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2010. július 1-től. 
48 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § h) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
49 Módosította a  19/2010.(VI.25.) Ör.  6. §-a   Hatályos 2010. július 1-től. 
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14. § 
 
(1)50 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, a közforgalmú közlekedési eszközöket 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 4. mellékletben felsorolt, meghatározott, e 
célra kijelölt (táblával megjelölt) területen szabad. Harapós vagy támadó 
természetű eb szájkosarát a kutyafuttató helyeken sem szabad eltávolítani. 

 
(3)51 A felügyelet nélküli, közterületen, vagy üzlet előtt felügyelet nélkül kikötött 
valamint a közterületen, szabadon engedett ebeket az állategészségügyi szolgálat 
munkatársa 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)52 Az állategészségügyi szolgálat munkatársa a (3) bekezdésben foglalt 
feladatait a kóbor állatok befogásáról és elhelyezéséről szóló külön 
kormányrendelet szabályai szerint látja el.  
 
(5)53 Az állategészségügyi szolgálat 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)54 55 
 
(2) 56 
 
(3) 57 
 
(4)58 59 
 
(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. 
 
 
                                            
50 Módosította a  19/2010.(VI.25.) Ör.  7. §-a   Hatályos 2010. július 1-től. 
51 Módosította a 15/2012. (III.23.) Ör. 4. § b) pontja. Hatályos 2012. március 24-től. 
52 Módosította a 15/2012. (III.23.) Ör. 4. § c) pontja. Hatályos 2012. március 24-től. 
53 Módosította a 15/2012. (III.23.) Ör. 4. § c) pontja. Hatályos 2012. március 24-től. 
54 Módosította a 30/2011.(VI.27.) Ör. 4. §-a. Hatályos 2011. július 1-től. 
55 Hatályon kívül helyezte a 14/2009.(V.15.) Ör. 23. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. július 1-től. 
56 Hatályon kívül helyezte a 14/2009.(V.15.) Ör. 23. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. július 1-től. 
57 Hatályon kívül helyezte a 14/2009.(V.15.)  Ör. 23. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. július 1-től. 
58 Módosította a 15/2012. (III.23.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2012. március 24-től. 
59 Hatályon kívül helyezte a 14/2009. (V.15.) Ör. 23. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. július 1-től. 
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4. Egyéb állatok tartásának feltételei 
 

16. § 
(1)60 
 
(2)61 
 
(3)62 
 
(4)63 64 65 66  
 
(5)67 68 
 
(6)69 
 
(7) Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyen a 
környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek. 
 
(8)70 
 
(9)71 
 
(10)72 
 
(11)73 
 

17. § 
 
(1)74  
 
(2)75 76 
 
 
 
 

                                            
60 Hatályon kívül helyezte a  19/2010.(VI.25.) Ör. 12. § c) pontja. Hatálytalan 2010. július 1-től. 
61 Hatályon kívül helyezte a  19/2010.(VI.25.) Ör. 12. § c) pontja. Hatálytalan 2010. július 1-től. 
62 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § i) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
63 Módosította a  19/2010.(VI.25.) Ör.  8.§-a. Hatályos 2010. július 1-től. 
64 Módosította a 28/2010. (IX. 20.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2010. szeptember 20-tól. 
65 Beiktatta a 15/2012. (III.23.) Ör. 4. § d) pontja. Hatályos 2012. március 24-től. 
66 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § i) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
67 Módosította a  19/2010.(VI.25.) Ör.  8. §-a. Hatályos 2010. július 1-től. 
68 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § i) pontja. Hatálytalan 2012. október 1.-től. 
69 Hatályon kívül helyezte a  19/2010.(VI.25.) Ör.  12. § c) pontja. Hatálytalan 2010. július 1-től. 
70 Hatályon kívül helyezte a  19/2010.(VI.25.) Ör.  12. § c) pontja. Hatálytalan 2010. július 1-től. 
71 Hatályon kívül helyezte a  19/2010.(VI.25.) Ör.  12. § c) pontja. Hatálytalan 2010. július 1-től. 
72 Hatályon kívül helyezte a  19/2010.(VI.25.) Ör.  12. § c) pontja. Hatálytalan 2010. július 1-től. 
73 Hatályon kívül helyezte a  19/2010.(VI.25.) Ör.  12. § c) pontja. Hatálytalan 2010. július 1-től. 
74 Hatályon kívül helyezte a  19/2010.(VI.25.) Ör.  12. § d) pontja. Hatálytalan 2010. július 1-től. 
75 Módosította a  19/2010.(VI.25.) Ör.  9.§-a.  Hatályos 2010. július 1-től. 
76 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § j) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től 
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(3)77 Ezen állatok tartói kötelesek gondoskodni arról, hogy az állat a közterületet, a 
lakóházak közös használatú helyiségeit, udvarát, a liftet, közforgalmú közlekedési 
eszközöket 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)78 79 
 
(3) 80Az 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.  
 
(4) 81  
 
(5)82 Az az állattartó, akinek a kutyája 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. 
 
 
 

                                            
77Módosította a 19/2010.(VI.25.) Ör.  9. §-a. Hatályos 2010. július 1-től.  
78 Módosította a 19/2010.(VI.25.) Ör.  11. § c) pontja. Hatályos 2010. július 1-től. 
79 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § k) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
80 Hatályon kívül helyezte a 14/2009. (V.15.) Ör. 23. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. július 1-től. 
81 Hatályon kívül helyezte a 14/2009. (V.15.) Ör. 23. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. július 1-től. 
82 Módosította a 19/2010.(VI.25.) Ör.  11. § d) pontja Hatályos 2010. július 1-től. 
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(8)83 Az eb, illetve macska tulajdonosa - egyéb elhelyezés hiányában - köteles 
felajánlani az állatot az arra jogosult egyesületnek, állatvédő alapítványnak, illetve 
az Állategészségügyi 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. 
 

5. 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) 84Vadon élő és tenyésztési céllal befogott húsevő állatok tartását – a tulajdonos 
kérelmére – a polgármester engedélyezi. Az engedély iránti kérelemhez mellékelni 
kell a telekhatáros szomszédok (tulajdonosok, bérlők, lakáshasználók) hozzájáruló 
nyilatkozatát. 
 
(2)85 86 
 
 
                                            
83 Módosította a 15/2012. (III.23.) Ör. 4. § e) pontja. Hatályos 2012. március 24-től. 
84 Módosította a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2012. október 1.-től. 
85 Módosította a  19/2010.(VI.25.) Ör.  10.§-a.  Hatályos 2010. július 1-től. 
86 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § l) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
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5/A. Méltányossági eljárás87 88 
 

20/A. §  
 
 

6. Szabálysértési rendelkezések 
a kedvtelésből és sportcélból tartott állatokra vonatkozóan  

21. § 89 
 

7. Szabálysértési rendelkezések 
a haszonállatokra vonatkozóan 

22. § 90 
 

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)91 E rendelet 11. §-a és a 21. § (1) bekezdés g) pontja 2012. július 1. napján lép 
hatályba. Ezzel egyidejűleg a rendelet 15. § (1)-(4) bekezdése, a 18. § (3) 
bekezdésében a „valamint első alkalommal az eb azonosítási számát átvenni” 
szövegrész, a 18. § (4) bekezdése és a 21. § (1) bekezdés f) pontja hatályát 
veszti. 
 
(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. 
 
 Dr. Tóth Bertalan s.k. Dr. Papp Judit s.k. 
 alpolgármester címzetes főjegyző 
 
 
Záradék: 
Elfogadta: a Közgyűlés a 2009. május 07-i ülésén 
Kihirdetve: 2009. május 15-én.  

                                            
87 Beiktatta a 15/2012. (III.23.) Ör. 3. §-a. Hatályos 2012. március 24-től. 
88 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § m) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
89 Hatályon kívül helyezte a 31/2012. (VI. 1.) Ör. 38. § p) pontja. Hatálytalan 2012. június 1. 10 
órától. 
90 Hatályon kívül helyezte a 31/2012. (VI. 1.) Ör. 38. § p) pontja. Hatálytalan 2012. június 1. 10 
órától. 
91 Módosította a  30/2011.(VI.27.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2011. július 1-től. 
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1. melléklet a 14/2009. (V.15.) rendelethez 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
92 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § n) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
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2. melléklet a 14/2009. (V.15.) rendelethez93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
93 Hatályon kívül helyezte a 40/2012. (IX. 24.) Ör. 3. § n) pontja. Hatálytalan 2012. október 1-től. 
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3. melléklet a 14/2009. (V.15.) rendelethez94 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
94 Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (III.23.) Ör. 6. § d) pontja. Hatálytalan 2012. március 24-től. 
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4. melléklet a 14/2009. (V.15.) rendelethez 
 
 
Az ebek futtatására kijelölt helyek: 
 
1.) a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Pécsi Szervezetének György-

aknai kiképző pályája 
2.) a bőrgyári kiserdő (Északmegyer dűlőtől délre) 
3.) a lőtéri domboktól Ny-ra eső terület (Melinda utcánál) 
4.) az Ürögi temető alatt a Sirály utca és a Fülemüle utca által határolt terület 
5.) Béke park területén (a Gyöngyvirág úti hídtól D-re a patak melletti sáv) 
6.) A Páfrány utcai kiserdő 
7.) Árpád felüljáró lehajtó ágánál (az Ipar utca, Alsómalom utca és a Batthyány 

utca által határolt terület) 
8.) Tildy Z. úti közpark (Napliget ÉK-i része) 
9.) Szaturnusz utca – Szociális Otthon – Kis-réti út által határolt terület 
10.) Névtelen utca és a Bányavasút által határolt – rekultivált – bányaterület (a 

Kodály Z. Gimnázium tornacsarnoka feletti részen) 
11.) Budai D. utca feletti közpark egy része (a nagyszkókói víztároló keleti 

oldalánál a sétaút által határolt terület) 
12.) Damjanich utca és Xavér utca közötti zöld terület (Rókus dombon a 

Művészeti Gimnázium melletti terület) 
13.) Littke út – Boross I. út által határolt terület (a volt Bajcsy laktanyától D-re) 
14.) Péchy  Blanka tér (Szivárvány gyermekháztól Ny-ra lévő terület) 
 
 
 


