
  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2010. (IV. 15.) Önk. sz. rendelete 

 

az állattartásról 

 

(Egységes szerkezetben a 23/2012. (IV.20.), a 37/2012. (X.18.), az 1/2013. (I.29.), a 36/2013. (IX.17.), 

a 5/2014. (I.31.),  a 2/2016. (I.26.), az 5/2016. (II.15.) valamint a 17/2018. (IX.17.) önkormányzati 

rendeletekkel) 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében, 

valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:1 

  

I.  

 

A RENDELET HATÁLYA 
 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed – a Magyar Állam tulajdonában és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

kezelésében álló területek kivételével – Szentendre Város közigazgatási területén minden 

olyan természetes személyre, valamint székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező azon 

jogi személyekre, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, akik 

tulajdonában (használatában, kezelésében) lévő ingatlanon állat él, továbbá a tulajdonos által 

az állat felügyeletével megbízott személyre, valamint e rendelet 10. § (14) bekezdésében, 

valamint a 11. § (2) meghatározott üzlet/intézmény vezetőjére vagy dolgozójára, aki az 

említett helyre az eb/macska bevitelét megengedte. 

 

(2) E rendelet hatálya kiterjed Szentendre Város közigazgatási területén  

a) a mezőgazdasági haszonállatokra, 

b) a verseny és sport céljából tartott állatokra, 

c) a tenyésztési célból tartott állatokra, 

d) a kedvtelésből tartott állatok tartásának és az állatokkal való bánásmódnak azon 

körülményeire, amelyekre magasabb szintű jogszabály előírásai nem vonatkoznak, 

e) a háziasított állatok gazdátlan egyedeire (kóbor állat), 

 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: a kedvtelésből tartott állatok, valamint mezőgazdasági 

haszonállatok2 tartásának és az állatokkal való bánásmódnak azon körülményeire, amelyekre 

magasabb szintű jogszabály előírásai vonatkoznak, a kedvtelésből tartott állatok 

forgalmazására, cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, állatkertre, vadaskertre, engedéllyel 

működő állatfelvásárló telepre, lósporttelepre, állattenyésztő és állattartó telepre, állatorvosi 

rendelőre, állatklinikára, állatkórházra, gyepmesteri telepre, valamint laboratóriumi kísérleti 

állat, a veszélyes állat, a vadállat, a vadon élő állat tartására, a mutatványos vagy bemutatási 

célra szolgáló állatokra, valamint a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági 

szolgálatok és a közfeladatokat ellátó őrszolgálatok segítésére tartott őrző-védő, a pásztor, a 

mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő, és terápiás kutyák, méhek és veszélyes ebek 

tartására.3  

 

(4) A veszélyes állat tartására, a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartására és a tartás 

engedélyezésére, valamint a hazánkban nem honos, továbbá a védett állatfajok védelmére, 

                                                 
1 Módosította a 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
2 Módosította a 37/2012. (X.18.) Önk. sz. rendelet, hatályos 2012. október 19-től. 
3 Módosította az 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. április 1-től 



  

tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály 

tartalmazza. 

 

(5)     Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt, legfeljebb 2 napig a lakásban, 

illetve a hozzá tartozó melléképületben tartott baromfi. 

 

II. 

 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

 

2. § 
 

(1) A Képviselő-testület e rendeletben szabályozott állattartással kapcsolatos önkormányzati 

hatósági ügyekben a hatáskörét a Polgármesterre ruházza. 

 

(2)  4A Polgármester hatáskörében eljárva:  

a) 5 

b) 6 

c) 7 

d) az eb- és macskatartást megtilthatja, 

e) 8 

f) 9 

g) a kedvtelésből tartott egyéb/díszállatok tartását megtilthatja, 

h) gondoskodik a település belterületén a gyepmesteri feladatok ellátásának 

megszervezéséről. 

 

(3) 10 11 

 

(4) Az e rendeletben szabályozott állattartással kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben 

másodfokon a Képviselőtestület jár el. 

 

 

III. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

3. § 
 

(1) Szentendre Város közigazgatási területén állatot tartani – a hatályos állat-egészségügyi, 

állatvédelmi, közegészségügyi, környezetvédelmi, közbiztonsági, építésügyi jogszabályok betartása 

mellett, valamint Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének 

jóváhagyásáról szóló hatályos rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) előírásaira tekintettel – a jelen 

rendeletben meghatározott előírások figyelembevételével lehet. 12 

 

                                                 
4Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (X.18.) Önk. sz. rendelet, hatályos 2012. október 19-től. 
5Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (X.18.) Önk. sz. rendelet, hatályos 2012. október 19-től. 
6Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (X.18.) Önk. sz. rendelet, hatályos 2012. október 19-től. 
7 Módosította a 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
8 Módosította a 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
9 Módosította a 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
10 Módosította a 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
11 Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti 2016. április 1-től  
12 Módosította a 36/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. szeptember 18-tól 



  

(2) A jelen rendeletben hivatkozott építésügyi fogalmak alatt (különösen: belterület, külterület, nem 

szabályozott terület, övezeti meghatározások) a HÉSZ-ben és a magasabb szintű építésügyi 

jogszabályokban meghatározottakat kell érteni.  

 

(3) 13 

 

IV. 

 

4. §14 

 

V. 

 

5. §15 

 

VI. 

 

 

 

6. §16 
 

VII. 

 

KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

EB- ÉS MACSKATARTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI 

 

7. § 
 

(1) 17 

 

(2) Az eb/macska által a többlakásos lakóépületek közös használatra szolgáló helyiségeiben és területein 

okozott szennyeződést az állattartó köteles azonnal eltakarítani. 

 

(3) Az eb/macska által okozott szennyeződéseket a tulajdonos vagy az állat felügyeletével megbízott 

személy köteles a közforgalom céljait szolgáló épületben, illetőleg közforgalmú közlekedési 

eszközön azonnal eltávolítani. 

 

(4) 18 

(5) 19 

(6) 20 

 

 

 

 

EBTARTÁS 

 

                                                 
13 Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti 2016. április 1-től 
14Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (X.18.) Önk. sz. rendelet, hatályos 2012. október 19-től. 
15Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (X.18.) Önk. sz. rendelet, hatályos 2012. október 19-től. 
16 Hatályon kívül helyezte a 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
17 Hatályon kívül helyezte a 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
18 Hatályon kívül helyezte a 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
19 Hatályon kívül helyezte a 5/2014. (I.31.)  önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
20 Hatályon kívül helyezte a 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 



  

8. § 
 

(1) 21A társasház szervezeti és működési szabályzatában előírható, hogy az ebtartás tilos. 

 

(2)  22 

 

(3)  23 

 

(4) 24 

 

(5) Bekerített ingatlanon az eb szabadon tartható, de az ingatlant határoló kerítéseknek olyan 

zártnak kell lenni, hogy azon az eb kinyúlni ne tudjon.25  

 

(6) Az állat felügyeletét ellátó jogosult állatorvos véleménye alapján harapós, támadó, vagy 

kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén a ház bejáratánál veszélyre utaló figyelmeztető 

táblát kell elhelyezni, és csengőt kell felszerelni. 

 

(7) Ebet szabadon engedni Szentendre város közigazgatási területéhez tartozó külterületen tilos, 

kivéve a vadászkutyát a vadászterületen. 

 

(8) A kutyafuttatásra kijelölt területet az 5. számú melléklet tartalmazza.26 

 

(9) Az ebet a lakóépület közös használatára szolgáló helyiségeiben, közösségi helyiségeiben, közös 

használatra szolgáló területein biztonságos, olyan hosszúságú pórázon kell tartani, vezetni, 

amely megakadályozza, hogy az eb kárt, félelmet okozzon az emberekben és az állatokban, 

illetve amely őt is megvédi az esetleges veszélyektől. Az eb által okozott sérülésekért az 

állattartó tartozik felelősséggel.27 

 

(10) 28 

 

(11) Az ebtartó vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles a közterületen az eb által 

keletkezett szennyeződés (ürülék, hányadék, stb.) haladéktalan eltávolításához szükséges 

eszközöket magánál tartani.29 

 

(12) 30Élelmiszer-árusító üzlet, piac, vásárcsarnok területére, óvodába, bölcsődébe, napközi otthonba, 

iskolába, egészségügyi intézménybe, közfürdő területére, játszótérre, sportpályára és táblával 

jelzett közparkok területére, továbbá ügyfélforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe ebet 

beengedni, illetve bevinni, tartani, bent tartózkodását tűrni tilos. A fenti tilalmak betartásáról – a 

közterületek kivételével – a fentiekben meghatározott intézmény, szolgáltató vezetője köteles 

gondoskodni. 

 

                                                 
21 Módosította az 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
22 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
23 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
24 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
25 Módosította az 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. április 1-től 
26 Módosította az 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. április 1-től 
27 Módosította az 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. április 1-től 
28 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (I.31.)  önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
29 Módosította az 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. április 1-től 
30 Módosította a 17/2018. (IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. szeptember 18-tól 



  

(12A)  31Vendéglátó, illetve vendégforgalmat lebonyolító helyiségbe az ebek beengedéséről annak  

üzemeltetője jogosult dönteni azzal, hogy a vendégeket jól látható helyen tájékoztatni kell 

arról, hogy az üzletben engedélyezett az ebek tartása. 

 

(13) Az eb tartója köteles: 

a) 32 

b) 33 

c) 34 

d) 35 

e) tűrni a közterület-felügyelet, valamint a jogszabályban erre feljogosított hatóság 

állatot azonosító tevékenységét;36 

f) 37 

g) 38 

 

(14) Az embert mart eb (veszettség szempontjából aggályos ebnek minősül, amely embert mart meg, 

és /vagy amelynek nyála sérült bőrfelületre vagy nyálkahártyára jutott) tartója, a marás 

megtörténtéről - a megmart személy adataival – a Hivatalt köteles haladéktalanul értesíteni.39 

(15) 40 

(16) 41 

(17) 42 

(18) 43 

MACSKATARTÁS 

 

9. § 
 

(1) A társasház szervezeti és működési szabályzatában előírható, hogy a macskatartás tilos.44 

 

(2) Nem szabad macskát beengedni, bevinni, továbbá tartani, illetve a macska bent tartózkodását 

tűrni: 

a) élelmiszert árusító helyiségben, piac, vásárcsarnok területén, 

b) egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területén, 

c) ügyfélforgalmat bonyolító középületben, 

d) uszodában, 

e) bekerített játszótéren, 

f) önkormányzati intézményben 

A fenti tilalmak betartásáról – a közterületek kivételével – a fentiekben meghatározott 

intézmény, szolgáltató vezetője köteles gondoskodni. 

 

(3) 45 

 

                                                 
31 Beillesztette a 17/2018. (IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. szeptember 18-tól 
32 Hatályon kívül helyezte a 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
33 Hatályon kívül helyezte a 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
34 Hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. február 1. napjától. 
35 Hatályon kívül helyezte a 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
36 Módosította az 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. február 1. napjától. 
37 Hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. február 1. napjától. 
38 Hatályon kívül helyezte a 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
39 Módosította a 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
40 Hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. február 1. napjától. 
41 Hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. február 1. napjától. 
42 Hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. február 1. napjától. 
43 Hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. február 1. napjától. 
44 Módosította a 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
45 Hatályon kívül helyezte a 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 



  

(4) A lakóépületekben szabadon élő macskák utáni köztisztaságért a tulajdonosi közösség felelős. 

 

(5) Az épületben elszaporodott kóbor macskák eltávolításáról a lakóközösség köteles gondoskodni az 

állatvédő szervezetek bevonásával.46 

 

 

10. §47 
 

 

 

A TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEKBEN TÖRTÉNŐ KEDVTELÉSBŐL TARTOTT 

EGYÉB/DÍSZÁLLAT TARTÁSA 

 

11. § 
 

(1)   48   

 

(2) 49 

 

(3) A többlakásos lakóépületekben állatoknak - különös tekintettel a galambokra, egyéb kóbor állatokra 

- a lakásokhoz tartozó erkélyekre, teraszokra, az épület közös használatra szolgáló helységeibe, 

területeire történő odaszoktatása, etetése (szűk bejárattal rendelkező, zárt madáretetőben történő 

etetés kivételével) tilos. 

 

VESZÉLYES, ILLETVE VESZÉLYESNEK NYILVÁNÍTOTT ÁLLATOK TARTÁSA 

 

12.§ 

 

Veszélyes, illetve veszélyesnek nyilvánított állatot kizárólag a külön jogszabályban meghatározott 

előírások betartásával lehet tartani.  

 

 

VIII. 

 

AZ ÁLLATTARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

AZ ÁLLATTARTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

13. § 
 

(1) 50 51 52 53 54 

(2) 55 

(3) 56 

                                                 
46 Módosította az 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. április 1-től 
47 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
48 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
49 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
50 Módosította a 5/2014. (I.31.)  Önk. sz. rendelet, hatályos 2013. február 1-től. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően 

létesített építmények esetében kell alkalmazni.  
51 Módosította a 37/2012. (X.18.) Önk. sz. rendelet, hatályos 2012. október 19-től. 
52 Módosította az 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. február 1. napjától 
53 Módosította az 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. február 1. napjától 
54 Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti 2016. április 1-től 
55 Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti 2016. április 1-től 
56 Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti 2016. április 1-től 



  

 

(4) Állattartás céljára szolgáló épület az építésügyi előírások betartásával létesíthető. 

Állattartásra szolgáló építmény az ebtartás célját szolgáló építmény kivételével a HÉSZ-ben 

definiált előkertben nem, csak a lakóépület mögött, annak takarásában építhető meg, de a 

szomszédos telekre semmiféle nyílása nem lehet az építménynek. Az állatkifutót, ha telekhatárra 

kerül elhelyezésre, a szomszédos ingatlantól bokrosítással, élő, gyorsan növekvő 

sövénykerítéssel vagy az építésügyi előírásoknak megfelelő tömör kerítéssel vagy egyéb 

megoldással el kell választani. 

 

(5) Az állattartás céljára szolgáló épület padozatát szivárgásmentes szilárd burkolattal kell ellátni (a 

ló és tehénistálló padozatát deszka-pallók lefektetésével kell megoldani), és a trágyalé 

elvezetéséről megfelelő lejtésű zárt elfolyóval kell gondoskodni. A trágyalét – vízzáró 

szigeteléssel és résmentes fedéllel ellátott – gyűjtőaknába kell bevezetni. 

 

(6) Az állattartó köteles az állatok elhelyezésére szolgáló létesítmények karbantartásáról, azok 

környékének folyamatos tisztántartásáról, naponkénti takarításáról, havonta legalább egyszeri 

fertőtlenítéséről, a rovarok és rágcsálók rendszeres irtásáról gondoskodni. A bűz áramlásának 

csökkentése érdekében az ingatlanok állattartásra használt részét bokrosítással, élő, gyorsan 

növekvő sövénykerítéssel vagy az építésügyi előírásoknak megfelelő tömör kerítéssel vagy 

egyéb megoldással el kell választani. A bűz csökkentése érdekében környezetbarát szagtalanító 

anyagot kell használni. 

 

(7) A trágyát (híg, almos) szivárgásmentes, zárt trágyatárolóban kell tárolni, amelynek vízzáró 

aljzatúnak kell lennie. A trágyatárolót - jól záródó fedéllel - lezárva kell tartani.57 

 

(8) A trágyalé- és trágyagyűjtőt szükség szerint ki kell üríteni. 

 

(9) Amennyiben a trágyát külterületen, vagy nem szabályozott területen a termőföld termőerejének 

növelésére használják, be kell tartani a következő szabályokat:  

a) a trágyát a közúttól 30 méteren belül nyitottan nem lehet ideiglenesen sem 

elhelyezni, sem tárolni, 

b) 58a trágyát a külön jogszabályban meghatározott időszakban a lehetséges 

legrövidebb időn belül szét kell teríteni és be kell forgatni a földbe.  

 

(10) Trágyalevet közcsatornába (csapadék- és szennyvízcsatornába), időszakos- és élővízfolyásba, 

ásott kútba bevezetni tilos. 

 

(11) Belterületen trágyát nyitottan az udvaron, kertben tárolni tilos, a trágyát a szétterítése után 

azonnal be kell forgatni a termőföldbe. 

 

(12) Az állat tartásának higiéniai előírásait a jelen rendelet 6. sz. melléklete rögzíti. 

 

IX. 

 

AZ ÁLLATTARTÓ KÖTELEZETTSÉGEI, AZ ÁLLATVÉDELEM 

 

14. § 

 

(1) Az állattartó köteles az állat károsodásának, vagy károkozásának megelőzése, a szökés és az 

eltulajdonítás megakadályozása céljából megteremteni a megfelelő és biztonságos őrzés 

feltételeit.  

                                                 
57 Módosította az 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. február 1. napjától 
58 Módosította az 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. április 1-től 



  

 

(2)-(7) 59 

 

 

(8) Az elhullott állat tetemét tilos szeméttárolóba, vízfolyásba, csatornába, közterületre kitenni. Az 

állat tulajdonosa a tetem elszállításáig köteles a tetemet jól záródó göngyölegben tartani. 

 

(9) Az elhullott állat tulajdonosa köteles az állat tetemét a gyepmesterrel elszállíttatni, és annak díját 

megfizetni. Ez alól kivételt képez a külön jogszabályban meghatározott járványügyi eset. 

 

(10) Tilos mind a külterületi, mind a belterületi közterületen állatot legeltetni, etetni, felügyelet nélkül 

hagyni.60 

 

X. 

 

GYEPMESTERI ELJÁRÁS SZABÁLYAI 

 

15. § 
 

(1) A gazdátlan vagy gazda nélkül kóborló ebek/macskák, a város belterületére bekóborolt vadállatok 

befogásáról, valamint közterületen elhullott állatok tetemének elszállításáról a gyepmester 

gondoskodik, a bejelentéstől számított 48 órán belül. A gyepmester lakossági bejelentésre, 

magánterületről az elhullott állatokat, térítés ellenében köteles elszállítani. 

 

(2) A befogott ebek/macskák megőrzése 14 napig a gyepmesteri telepen történik. 

 

(3) A befogott ebek/macskák állatorvosi vizsgálat után – a felmerült befogási, állatorvosi és tartási 

költségek térítése ellenében – kiválthatóak. A gyepmester tevékenységével összefüggő díjak 

mértékét Szentendre Város és a gyepmesteri tevékenységet ellátó szolgáltató honlapján közzé kell 

tenni.  

 

(4) A befogott eb/macska életének kioltását az állatorvos, a tulajdonos, illetve a természetvédelem 

területi szerve kezdeményezheti.  

 

(5) A gyepmester, évente kétszer, az egész városra kiterjedő, meghirdetett befogási akciót szervez a 

kóbor állatok begyűjtésére. A gyepmester heti egy alkalommal a város területén köteles szemlét 

tartani és begyűjteni a közterületről az őrizet nélküli állatokat. 

XI. 
 

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAINAK MEGSÉRTÉSE ESETÉN 

ALKALMAZANDÓ INTÉZKEDÉSEK61 

 

 

16.§62 
                              

 

(2)  63 64 

 

                                                 
59 Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti 2016. április 1-től 
60 Módosította az 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. február 1. napjától.  
61A címet módosította a 36/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2013. szeptember 18-tól 
62 Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti: 2016. március 1-től 
63 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
64 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 



  

(4)-(6)65 

 

16/A. §66 67 

 

(1) 68 

 

XII. 

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

17. § 

 

 
69(1) A rendelet alkalmazása szempontjából: 70 

mezőgazdasági haszonállat: bármely állat, amelyet élelmiszer (hús, tej, tojás, méz), gyapjú, toll, bőr, vagy 

más állati eredetű termék termelésére tenyésztenek, tartanak, vagy hizlalnak, az igásállatok, valamint a 

hátasló 

állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli, illetve ha 

az eb tulajdonosa kiskorú személy, abban az esetben állattartónak a kiskorú törvényes képviselőjét kell 

tekinteni 

kisállatfajok:71 

őrző-védő kutya: egyéni vagy társas vállalkozásban folytatott őrző-védő tevékenység során alkalmazott 

eb, amelynek az őrző - védő feladatra történő igénybevételét az őrzött objektum felelős vezetője igazolja 

jelző kutya: a halláskárosultat segítő eb, amely tartásának indokoltságát szakorvos igazolja 

vakvezető kutya: eb, amely a kölcsönös elismerés elve alapján bármely EU- tagállamban vakvezető 

kutyának minősül 

rokkantsegítő kutya: rokkant személy segítségnyújtására speciálisan kiképzett munkakutya, amely 

rendelkezik a kiképző, illetve vizsgáztató szervezet igazolványával, valamint megkülönböztető jelzésével 

terápiás kutya: a fogyatékkal élő emberek speciális terápiájában, rehabilitációjában, illetve más, rászoruló 

emberek szintén speciális oktatásában alkalomszerű jelleggel történő segítségség nyújtásra speciálisan 

kiképzett kutya, amely rendelkezik a kiképző, illetve vizsgáztató szervezet igazolványával, valamint 

megkülönböztető jelzésével 

kutyafuttatás: az ebnek az arra kijelölt területen történő szabadon engedése 

kutyasétáltatás: 72 

kutyatulajdonos: 73 

közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan terület, amely a rendeltetéséből eredően bárki 

használhat, /pl.: út járda, közpark, tér, stb./ 

lakóépület közös használatra szolgáló helyiségei: a mosókonyha, a szárítóhelyiség, a közös WC 

(árnyékszék), a gyermekkocsi-és kerékpártároló helyiség, a közös pince- és padlástér, az épületben lévő 

lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben 

lakóépület közös használatra szolgáló területei: a lift, a kapualj, a lépcsőház, a folyosó, a függőfolyosó, 

stb., az épületben lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek megközelítéséhez és 

rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben, tovább az épülethez tartozó udvarnak, kertnek a 

lakóközösség közös használatában álló része 

                                                 
65A 23/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet. Hatályon kívül: 2012. április 21-től. 
66 Beillesztette a 36/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2013. szeptember 18-tól 
67 Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelet, hatály veszti: 2016. március 1-től 
68 Módosította a 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
69Módosította a 37/2012. (X.18.) Önk. sz. rendelet, hatályos 2012. október 19-től. 
70 Módosította a 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 1-től. 
71 Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti 2016. április 1-től 
72 Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti 2016. április 1-től 
73 Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti 2016. április 1-től 



  

lakóépület közösségi helyisége: az olyan közösségi célt szolgáló helyiség, amelyet a kezelő megállapodás 

alapján enged át a lakóközösségnek (pl. barkácsműhely, hobbiszoba) 

jogosult állatorvos: az a magán-állatorvosi tevékenységet végző állatorvos, aki a Magyar Állatorvosi 

Kamarától magán-állatorvosi tevékenység végzésére szóló érvényes működési engedéllyel és a területileg 

illetékes (megyei, fővárosi) állategészségügyi hatóságnak az ebek veszettség elleni védőoltásának 

végzésére vonatkozó érvényes engedélyével rendelkezik 

 

XIII. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

18. § 
 

(1) A rendeletben nem szabályozott, az állattartással kapcsolatos kérdésekben az egyéb jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

 

(2) A rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Azon állattartók, 

akik a kihirdetéskor e rendelet rendelkezéseibe ütköző módon folytatnak állattartást, a hatályba 

lépés napjáig kötelesek tevékenységüket a rendelet előírásainak megfelelően megváltoztatni. 

 

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az állattartásról szóló 26/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelete valamint az annak 

módosításáról szóló 50/2006. (XII. 15.) Önk. sz. és 41/2008. (X. 31.) Önk. sz. rendelet. 

 

Szentendre, 2010. április 8. 

 

 

 dr. Dietz Ferenc s.k. dr. Molnár Ildikó s.k. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Záradék: 
Jelen rendelet 2018. szeptember 18-án került egységes szerkezetbe foglalásra. 

 

 

 

 

                                                          dr. Gerendás Gábor 
                                                                                                                 jegyző 

 

 



  

1. sz. melléklet 

 

Hatályon kívül helyezve74 
 

 

                                                 
74  Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (X.18.) Önk. sz. rendelet, hatályos 2012. október 19-től. 



  

 

2. sz. melléklet 

 

 

Hatályon kívül helyezve75 
 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75

  Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (X.18.) Önk. sz. rendelet, hatályos 2012. október 19-től. 



  

 

 

3. sz. melléklet 

Hatályon kívül helyezve76 

                                                 
76  Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (X.18.) Önk. sz. rendelet, hatályos 2012. október 19-től. 



  

4. számú melléklet 

 

 

Hatályon kívül helyezve77 
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  Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (X.18.) Önk. sz. rendelet, hatályos 2012. október 19-től. 



  

 

5.sz melléklet 

 

Kijelölt kutyafuttató helyek 
 

- Radnóti Miklós utca – Pomázi út – Hamvas Béla utca – Széchenyi tér által körülhatárolt terület elkerített 

része 

- Sziget utca végén kijelölt terület 



  

 

6. sz. melléklet78 

 

Útmutató 

 

az állattartás higiéniájához  belterületen, külterületen, valamint a nem szabályozott területen 

 

                                                 

 

1. Az állatok tartására szolgáló gazdasági udvart a lakóház környékétől elkerítve, tisztán kell tartani. 

 

2. Az állattartáshoz szükséges istállót, akolt, ketrecet, ólat, stb., rendszeresen, naponta egyszer, de 

szükség esetén többször kell takarítani. 

 

3. A trágyatárolóba szállításig a trágyát fedett trágyagyűjtőben kell tartani. A trágyát folyamatosan 

keverni kell szuperfoszfáttal (5 dkg/négyzetméter). 

 

4. Az állati trágyát a gyűjtőből szükség szerint, az ingatlanon létesített, szivárgásmenetes trágyatárolóba 

kell elhelyezni és a trágyatárolóból legalább havonta, rendszeresen üríteni. 

 

5. Saját és a szomszéd lakóháza felől a bűzt élő sövénnyel, sűrű falombbal, gyorsan növő 

futónövényekből létesített lugassal, stb., kell elszigetelni. 

 

6. A rovarok elszaporodását napi rendszeres takarítással, kéthetente rovarirtó szerek használatával kell 

megakadályozni. 

 

7. A rágcsálók irtásáról szükség szerint kell gondoskodni. 

 

                                                 
78 Módosította az 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. február 1. napjától 



  

7. sz. melléklet79 

 

 

                                                 
79 Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti 2016. április 1-től 


