
KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról 

 
1Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában foglalt feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el. 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az önkormányzati rendelet célja és hatálya 

1. § (1) A rendelet célja a kedvtelésből tartott állatok jólétének teljes körű biztosítása, 

továbbá, hogy elősegítse az állattartáshoz fűződő lakossági érdekek érvényesülését, és 

egyben biztosítsa, hogy az állattartás mások nyugalmát ne zavarja, biztonságát ne 

veszélyeztesse. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya Kazincbarcika Város Önkormányzatának közigazgatási 

területén folytatott kedvtelésből tartott állattartásra terjed ki. 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki 

a) a fegyveres erők, fegyveres testületek állattartására, 

b) 2az egészségügyi okból rászorulók által tartott vezető- és jelzőkutyákra, a 

fegyveres és rendvédelmi szervek szolgálati kutyáira, a mentőkutyákra, 

c) a cirkuszi rendezvényekre, állatkiállításokra, állatversenyekre, 

d) a természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi 

oltalom hatálya alá tartozó állatokra, 

e) a veszélyes állatokra, veszélyes ebek tartására, 

f) a méhészetekre, 

g) a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 

32/1999. (III. 31.) FVM rendeletben foglaltakra. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § A rendelet alkalmazásában 

1. állattartó: a kedvtelésből tartott állat tulajdonosa, illetve aki a kedvtelésből tartott 

állatot vagy állatokat ténylegesen tartja, felügyeli, gondozza. 

2. állattartás: az a tevékenység, amely arra irányul, hogy biztosítsa a kedvtelésből 

tartott állat számára életkörülményeinek, fajtájának, korának, fizikai 

jellemzőinek megfelelő elhelyezését, táplálását, gondozását, nevelését, 

felügyeletét. 

3. kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés a) 

pontja szerinti állat 

4. többlakásos lakóépület: minden olyan lakóépület, melyben legalább 2 darab 

önálló rendeltetési egység (lakás) található. 

 
1 A bevezető rendelkezést a 2/2020. (I. 23.) Ör. módosította. Hatályos: 2020. február 1. napjától 
2 Az 1. § (3) b) pontját módosította a 14/2018. (V. 29.) Ör. Hatályba lépés: 2018. június 1.  



5. 3közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott fogalom. 

 

II. Fejezet 

A kedvtelésből tartott állatok tartásának általános, különös és eljárási szabályai 

3. Általános szabályok 

3. § Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról, 

a létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről, a kártékony rovarok, az 

élősködők és rágcsálók rendszeres irtásáról. 

 

4. § (1) Állat csak a közegészségügyi, állategészségügyi és állatvédelmi, 

környezetvédelmi előírásoknak megfelelő körülmények között tartható. 

(2) Az elhullott állatokat a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. által üzemeltetett kisállat 

égetőben kell megsemmisíteni. 

 

5. § (1) Ha az állattartó nem kívánja tovább tartani kedvtelésből tartott állatát, úgy 

köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni, és ennek érdekében az állat 

számára új állattartó felkutatásában lehetőségeihez mérten közreműködni, továbbá 

mindent megtenni annak érdekében, hogy az állat a lehető legrövidebb időn belül új 

gazdához kerüljön. 

(2) Az állat tulajdonosa – amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségei 

teljesítése során eredménnyel nem jár – köteles felajánlani az állatot egy arra jogosult 

egyesületnek, állatvédő alapítványnak. 
4(3) 

(4) Az állattartó halála esetén az állatok elhelyezéséről (további gondozásáról) a 

mindenkori örökös köteles gondoskodni. 

 

6. § Kedvtelésből tartott állat erkélyen nem tartható. 

 

4. Egyes kedvtelelésből tartott állatfajtákra vonatkozó állattartás különös 

szabályai 

7. § (1) Galambot csak olyan körülmények között szabad tartani, ahol galambdúc vagy 

ketrec megfelelően elhelyezhető és a galambtartás a környezet tisztaságát nem 

veszélyezteti. 

(2) Tilos a galambtartás a társasházi, tömbházas beépítésű lakóterületeken, 

lakásszövetkezeti ingatlanokon.  

 

8. § (1) Többlakásos lakóépület közös udvarán ebet csak az összes tulajdonostárs írásbeli 

hozzájárulásával lehet tartani. 

(2) Az állat tulajdonosának biztosítania kell, hogy a többlakásos lakóépület udvarán és 

közös használatú helyiségeiben az állat sem más állatot, sem embert harapásával ne 

veszélyeztethessen. 
5(3) 

 
3 A 2. § 5. pontját a 2/2020. (I. 23.) Ör. módosította. Hatályos: 2020. február 1. napjától 
4 Az 5. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatálytalan: 2020. február 1. napjától   
5 A 8. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatálytalan: 2020. február 1. napjától   



6(4)  

 

9. § (1) Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét 

felügyelet nélkül ne hagyhassa el. 

(2) Ha az állattartó az ebet kennelben tartja, a kennel közvetlenül nem építhető a 

szomszéd kerítésére, minimum a kerítéstől számított 2 méter távolságot be kell tartani. 

 

10. § 7(1) Oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmények területére, 

bölcsődébe, óvodába, iskolába, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, a 

játszóterekre, temetőbe ebet - egészségügyi okból rászorulók által tartott vezető- és 

jelzőkutyák, a fegyveres és rendvédelmi szervek szolgálati kutyái, valamint 

mentőkutyák kivételével - tilos bevinni vagy beengedni. 

(2) Vendéglátó üzletekbe és szórakozóhelyekre ebet kizárólag az üzemeltető 

engedélyével, pórázon szabad bevinni. 

 

11. § (1) Eb futtatásra kijelölt területeket a rendelet melléklete tartalmazza. 

(2) Az ebfuttató területeket táblával kell megjelölni. 

(3) Ebet szabadon futtatni kizárólag az (1) bekezdésben felsorolt, meghatározott, e célra 

kijelölt (táblával megjelölt) területen szabad. Harapós vagy támadó természetű eb 

szájkosarát a kutyafuttató helyeken sem szabad eltávolítani. 

(3) Kazincbarcika Város közigazgatási területének közterületein kizárólag egyedi 

azonosítóval, transzponderrel ellátott és érvényes veszettség elleni oltással rendelkező 

ebeket lehet sétáltatni.  

(4) Az önkormányzat a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet (továbbiakban: 

Rendészet) útján jogosult ellenőrizni, hogy az eb tulajdonosa a (4) bekezdésben foglalt 

kötelezettségének eleget tett-e. 

 

12. § (1) A gazdátlan, kóbor ebek befogását a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet 

közreműködésével, a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. végzi. 

(2) A Kazincbarcika Város közigazgatási területén befogott eb 14 napon belül a 

szállítási és tartási költség megfizetése ellenében a tulajdonosnak visszaadható.   

(3)A 14 napon túl ki nem váltott gazdátlan eb értékesíthető vagy elaltatható. 

 

 

5. Eljárási szabályok 

13. § 8(1) E rendelet alkalmazása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

törvény rendelkezései az irányadók. 

(2) Az állattartással összefüggő önkormányzati hatósági hatáskör gyakorlását a 

Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át. 

(3) Aki a rendelet 3-11.§-okban foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsít, vele szemben 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben foglalt jogkövetkezmények 

alkalmazhatók. 

 
6 A 8. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatálytalan: 2020. február 1. napjától   
7 A 10. § (1) bekezdését módosította a 14/2018. (V. 29.) Ör. Hatályba lépés: 2018. június 1.  
8 A 13. § (1) bekezdését módosította az 54/2017. (XII. 14.) Ör. Hatályba lépés: 2018. január 1. 



(4) A rendeletet szabályainak megsértése miatt a közigazgatási hatósági eljárás 

hivatalból vagy bejelentés alapján indul. 

 

III. Fejezet 

6. Záró rendelkezések 

14. § A rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba. 

 

 

Kazincbarcika, 2017. június 22. 

 

Szitka Péter dr. Szuromi Krisztina 

polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

Kazincbarcika, 2017. június 22. 

 

 dr. Szuromi Krisztina 

 jegyző 
 


