
Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 
23/2004./V.27./ rendelete 
az állatok tartásáról. 
 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) 
bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló  1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (2) 
bekezdésében és az országos településrendezési és építési követelményekről 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 36. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján Lakitelek Nagyközség Képviselő-testülete az állattartás helyi szabályait az 
alábbiak szerint állapítja meg. 

 
1. § 

 
E rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) nagy haszonállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly és nagytestű 
rokonfajaik; 

b) kis haszonállat: juh, kecske, sertés, illetve kistestű rokonfajaik; 
c) prémes haszonállat: házi nyúl; tenyésztett prémes állat (nutria, prémgörény, 

róka, nyérc, nyestkutya, mosómedve stb.), 
d) baromfi: házi, és tenyésztett vad szárnyas állat (tyúk, gyöngyös, pulyka, lúd, 

kacsa, galamb, vadlúd, vadkacsa, fácán, fogoly, fürj, szalonka, strucc, emu, nandu és 
ezek rokonfajai), a védett madarak kivételével; 

e) védett állat: a magyar jogszabályok alapján védetté nyilvánított és a 
génbankként kezelt állatfaj vagy állatfajta egyede; 

f) kedvtelésből tartott állat: eb, kivéve a a veszélyes és veszélyesnek minősített eb 
tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. 
rendelet hatálya alá tartozó ebeket, macska, díszmadár, díszhal és egyéb - az 
előzőekben fel nem sorolt - állat; 
 

 
HASZONÁLLATOK TARTÁSA 

 
2. § 

 
(1) Lakitelek belterületén a 720 m2-t elérő, vagy meghaladó ingatlanokon 

legfeljebb 2 db nagy haszonállat, 5 db kis haszonállat és 200 db 
összlétszámú baromfi és házi nyúl tartható. 

(2) A 720 m2-nél kisebb belterületi földrészleteken legfeljebb 1 db nagy 
haszonállat, 2 db kis haszonállat és 100 db összlétszámú baromfi és házi 
nyúl tartható. 

(3) Tilos haszonállatot tartani óvoda, bölcsőde, napközi otthon, iskola, orvosi 
rendelő, élelmiszeripari üzem, élelmiszerbolt, 20-nál több személy 
befogadására szolgáló épület, üzemi konyha, melegkonyhás 
vendéglátóegység udvarán. 

(4) Lakitelek-Tőserdő üdülőterületén található ingatlanokon kizárólag 
kedvtelésből tartott állat tartható az e rendeletben meghatározott számban és 
feltételek mellett.  

 



3. § 
 

(1) Közterületen tilos haszonállatot tartani és legeltetni, felügyelet nélkül 
kiengedni.  

(2) Galambot csak zárt rendszerben, olyan körülmények között szabad tartani, 
ahol galambdúc, vagy ketrec megfelelően elhelyezhető. Családi ház és tanya 
kivételével lakóház padlásán, vagy erkélyén galamb tartása tilos. 

(3) Méheseket létesíteni és fenntartani a község belterületén belül tilos. 
 

4. § 
 

AZ ÁLLATTARTÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL 
IRÁNYADÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOK ÉS MÁS ÉPÍTÉSI FELTÉTELEK 

 
 

(1) Az állattartás céljára szolgáló épület az építési telek oldalhatárán csak abban 
az esetben létesíthető, ha a lakóépület is így épült. 

(2) Az állattartás céljára szolgáló létesítményt a szomszédos lakóépülettől 6 m, 
annak nyílászárójától 10 m védőtávolság biztosítása mellett lehet létesíteni, 
illetve üzemeltetni. 

(3) Oldalhatáron történő elhelyezés esetén az állattartási épületeket a teleknek 
azon oldalhatárán kell elhelyezni, amelyiken a lakóépület áll, illetve 
amelyikhez közelebb fekszik. 

(4) A telekhatáron, illetve a szomszéd lakóépületétől számított 10 méteren belül 
állattartási épület ajtaja, ablaka, szellőzőnyílása nem létesíthető. 

(5) Oldalhatáron elhelyezett állattartási épület esetén: 
annak ereszpárkánya – ha a lakóépület is így létesült – legfeljebb 0,5 m-re 

átnyúlhat a szomszédos telekre, 
csurgó távolságon, vagy a telek oldalhatárától számított 3 m-en belül álló 

homlokzatán falnyílás nem létesíthető. 
(6) A telekhatáron álló állattartási épületet ereszcsatornával kell ellátni és a 

csapadékvizet csak a saját telken lehet elvezetni, ill. elhelyezni. 
 

5. § 
 

(1) A trágya- és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint, de a nyári időszakban 
legalább hetente gondoskodni kell. 

(2) A trágya- és trágyalétartóba, silótárolóba a csapadékvíz befolyását, valamint 
onnan a trágyalé kifolyását meg kell akadályozni 

 
AZ EBTARTÁS SZABÁLYAI 

 
6. § 

 
(1) Családi házban és kiskertben legfeljebb 3 eb és szaporulata – azok 3 

hónapos koráig – tartható. 
(2) Többlakásos lakóépület (sorház, ikerház, kis társasház, többszintes 

lakóépület, valamint közös udvarra nyíló többlakásos lakóépület) lakásaiban 
ebet tartani az adott lépcsőházban lakó tulajdonosok, illetve bérlőtársak, 
valamint az ingatlantulajdonosok  (használó) több mint 50 %-ának 



hozzájárulásával szabad, de  a hozzájáruló nyilatkozat esetén is lakásonként 
legfeljebb egy tartható.  

(3) Lakitelek külterületén eb korlátlan számban tartható.  
(4) Jelző és vakvezető kutya Lakitelek egész területén korlátozás nélkül tartható. 

 
7. § 

 
(1) Az ebet kiszabadulását megakadályozó módon kell tartani és a telek, a ház 

/lakás/ bejáratán a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát szembetűnő 
módon el kell helyezni. 

(2) Az ebtartó köteles biztosítani, hogy az ebek felügyelet nélkül sem 
közterületre, sem magánterületre ne juthassanak ki. 

(3) Az ebtulajdonos köteles az állatot úgy tartani, hogy az a szomszédok 
nyugalmát tartósan, vagy rendszeresen ne zavarja. 

(4) Az ebtulajdonos vagy az eb felügyeletével megbízott más személy köteles 
gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet, a lakótársak közös használatú 
helyiségeit, udvarát ne szennyezze. Az okozott szennyeződést köteles 
azonnal eltávolítani. 

(5) Az ebet közterületen, illetve a lakóház közös használatú helyiségeiben, s 
annak udvarán biztonságos – vezetésre alkalmas – pórázon /ill. megkötve/ 
kell tartani és vezetni. Az ebeket ilyen esetben szájkosárral is kötelező ellátni. 

(6) Amennyiben oktatási, kulturális, egészségügyi, illetve szociális intézmény 
közelében tartott eb a csendet tartósan háborítja, s ezzel az intézmény 
működését zavarja, az eb ingatlanról való eltávolítását önkormányzati 
hatáskörében eljárva a polgármester rendeli el. 

(7) Ebet szabadon futtatni zárt területen, a közforgalom veszélyeztetése nélkül 
lehet. 

 
EGYÉB KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 
8. § 

 
(1) Az egyéb kedvtelésből tartott állatok tartására az ebek tartására vonatkozó 7. 

§ szerinti szabályokat kell alkalmazni.  
(2) Macskát, valamint az egyéb kedvtelésből tartott állatok közé sorolható fajokat 

(papagáj, kanári, páva, aranyhörcsög, stb.) a tulajdonosoknak úgy kell tartani, 
hogy az azonos lépcsőházban lakó, illetve a falszomszéd, továbbá a közös 
udvarban élő lakáshasználók nyugalmát tartósan vagy rendszeresen ne 
zavarja. 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

9. § 
 

(1) Aki Lakitelek Lakitelek belterületén a 720 m2-t elérő, vagy meghaladó 
ingatlanokon 2 db nagy haszonállatnál, 5 db kis haszonállatnál és 200 db 
összlétszámú baromfinál és házi nyúlnál, a 720 m2-nél kisebb belterületi 
földrészleteken 1 db nagy haszonállatnál, 2 db kis haszonállatnál és 100 db 
baromfinál és házi nyúlnál többet tart,  



(2) aki óvoda, bölcsőde, napközi otthon, iskola, orvosi rendelő, élelmiszeripari 
üzem, élelmiszerbolt, 20-nál több személy befogadására szolgáló épület, 
üzemi konyha, melegkonyhás vendéglátóegység udvarán haszonállatot tart,  

(3) aki Lakitelek-Tőserdő üdülőterületén található ingatlanokon haszonállatot tart,  
(4) aki méhest létesít és tart fenn a község belterületén,  
(5) aki családi házban és kiskertben kedvtelésből tartott állatból 3 példánynál és 

szaporulatánál többet tart 
(6) aki többlakásos lakóépület (sorház, ikerház, kis társasház, többszintes 

lakóépület, valamint közös udvarra nyíló többlakásos lakóépület) lakásaiban 
kedvtelésből tartott állatot az adott lépcsőházban lakó tulajdonosok, illetve 
bérlőtársak, valamint az ingatlantulajdonosok (használó) több mint 50 %-ának 
hozzájárulása nélkül, illetőleg a hozzájáruló nyilatkozat birtokában ugyan de 
lakásonként egy egyednél többet tart 

a „helyi állattartás rendjének megsértése” szabálysértést követi el és 30.000 Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.  
(7) Szabálysértés tetten ért elkövetőjét ötszáz forinttól tízezer Ft-ig terjedő 

helyszíni bírsággal sújthatja a Polgármesteri Hivatal arra felhatalmazott 
ügyintézője, illetve a közterület-felügyelő. 

 
10. § 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Lakitelek Képviselő-testületének 
7/1998./III.26./ számú önkormányzati rendelete és az azt módosító 13/1999. 
(XI. 03.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszíti 

(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 

Varga Sándor sk.       Orbán Csaba sk. 
         polgármester                                                                                 jegyző  
 
 
 


