
Pilisborosjenő Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

27/2004. (V.15.) számú KT rendelete 
az állatok tartásáról 

 
(Egységes  szerkezetben a 6/2009.(I.30.), a 39/2004.(VIII.20.) Kt. rendelettel, a 11/2011. (IX.7.) (hatályos 

2012.01.01. napjától) és a 16/2012. (VI.6.) (hatályos 2012.06.07. napjától), 23./2012.(X.30.) (hatályos 
2012.10.31. napjától) Önk. számú  rendelettel) 

 
Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 16. § (1) 
bekezdésében, továbbá az Ötv. 11. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az állategészségügyről 
szóló 1995. évi XCI tv., az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. alapján a helyi 
állattartás egyes szabályait az alábbi rendeletben határozza meg. 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. §1 
A rendelet hatálya kiterjed Pilisborosjenő közigazgatási területén minden olyan természetes és jogi személyre, 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, amelynek tulajdonában, használatában álló ingatlanon 
nem haszonállat tartása folyik.  A rendelet hatálya a haszonállatok tartására nem tejed ki. 
 

2. §2 
Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás során mások jogai, illetve jogos érdekei sérelmet 
ne szenvedjenek. 
Jelen rendeletben foglaltak megtartása Pilisborosjenő Község környezetének védelmét, a higiéniai viszonyok 
javítását szolgálja úgy, hogy az állattartás az építési közegészségügyi és állategészségügyi, környezetvédelmi, 
állatvédelmi előírásoknak megfelelően alakuljon, továbbá a szakszerű és gazdaságos állattartás érdekeit 
szolgálja. Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani 
szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.  
 

3. §3 
 

Értelmező rendelkezések 
 
(1) E rendelet alkalmazása szempontjából:  
 
a.) hk.. 
b.) hk.. 
c.) hk.. 
d.) hk.. 
 
(e) Kedvtelésből tartott állat: minden állat, melyet nem emberi fogyasztás vagy jövedelemszerzés céljából 
tartanak vagy tenyésztenek, ha azok a tartás céljánál fogva a jövedelemszerzést szolgálják, mely esetben 
haszonállatnak minősülnek. 
 
(f) Veszélyes állat: mindazoknak a nem háziállatfajoknak az egyedei, amelyek biológiai tulajdonságaik (méret, 
testalkat, támadó természet, mérgező csípés, marás lehetősége) miatt az emberek életére, testi épségére veszélyt 
jelentenek, továbbá a kutyák közül azon fajták, melyeket a 8/1999. (VIII.13.) sz. KÖM-FVM-NKÖM-BM 
együttes rendelet 1. számú melléklete veszélyesnek minősített. 
 
(2) hk. 
 
(3) Jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan 
életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, 
tenyésztési és etológiai (jellegzetes viselkedési) sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, 

 
1 módosított a 23./2012.(X.30.) Önk. számú rendelet 
2 módosított a 23./2012.(X.30.) Önk. számú rendelet 
3 módosított a 23./2012.(X.30.) Önk. számú rendelet 
 



takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, 
nevelés, felügyelet). 
 

II. fejezet 
A haszonállattartás szabályai 

 
4. §4 hk.  

 
 

5. §5 hk. 
 
 

III. fejezet 
Haszonállat tartásának korlátozása 

 
6. §6 hk. 

 
IV. fejezet 

Az állattartással kapcsolatos épületek elhelyezése 
 

7. §  
 

(1)7 hk. 
(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos épületek vagy más építmények, (továbbiakban 
építmény) létesítéséhez az építésügyi hatóság engedélye szükséges. 
 
(3) Az állattartási építmények, trágyalé, trágyatároló elhelyezésénél - a község területén - az 1. számú 
mellékletben meghatározott védőtávolságot kell betartani. 
 

V. fejezet 
 

Az állattartással kapcsolatos állategészségügyi és környezetvédelmi előírások 
 

8. §8 
 
(1) Az állattartók az állatok tartása során kötelesek biztosítani olyan tartástechnológiát, hogy az a 
közegészségügyi, környezetvédelmi, állategészségügyi és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
előírásoknak maradéktalanul megfeleljen. 
 

9. § 
 
(1) A beteg, illetve betegségre gyanús állatot a tulajdonos köteles a tartás helyén elkülöníteni a hatósági 
állatorvosnak haladéktalanul bejelenteni a megbetegedést. 
 
(2) Az állat tartója az állati tetemet, annak elszállításáig köteles zárt helyen, illetve zárt göngyölegben (pl.: 
műanyagzsák) tartani. Az állathulla megsemmisítése csak az állategészségügyi szabályok betartásával történhet. 
 
(3) Közterületen állati tetemet elhelyezni tilos. Közterületen talált állattetemet be kell jelenteni a jegyzőnek, aki a 
szükséges intézkedést megteszi. 
 

10. §9 
 
 

 
4 hatályon kívül helyzete a 23./2012.(X.30.) Önk. számú rendelet 
5 hatályon kívül helyzete a 23./2012.(X.30.) Önk. számú rendelet 
6 hatályon kívül helyzete a 23./2012.(X.30.) Önk. számú rendelet 
7 hatályon kívül helyzete a 23./2012.(X.30.) Önk. számú rendelet 
8 módosította a 23./2012.(X.30.) Önk. számú rendelet 
9 hatályon kívül helyzete a 23./2012.(X.30.) Önk. számú rendelet 
 



VI. fejezet 
A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályai 

Állatvédelmi, közegészségügyi szabályok 
 

11. § 
 
(1) A kedvtelésből tartott állatok száma nem esik korlátozás alá - kivéve a 15. § (1) bekezdésében és a 21. §-ban 
foglaltakat, - de az állattartók kötelesek megfelelő, sajátos életfeltételeket (elhelyezés, táplálkozás, gondozás) 
biztosítani a tartott állatok részére. 
 
(2) Tilos az állatok kínzása, tartós nyugtalanítása, bármilyen módon történő bántalmazása, elhagyása, valamint 
egymásnak ugratása. 
 
(3) Ha az állattartó nem kívánja, vagy nem képes az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő 
elhelyezéséről gondoskodni. 
 
(4) Tilos az állatviadalok szervezése. 
 

12. § 
 
A közegészségügyi és állategészségügyi szabályok betartása a kedvtelésből tartott állatok tartásánál is kötelező 
 

Az eb-tartás külön szabályai 
 

13. § 
 

(1) Eb a község egész területén ingatlanonként legfeljebb 3 eb tartható.  
Ezek szakszerű tenyésztésével foglalkozók és különböző létesítmények őrzése esetében egyedi elbírálás tárgyát 
képezi a fenti darabszámot meghaladó mennyiségű állat tartása, melynek alapja a korszerű, szakszerű elhelyezés 
tárgyi feltételeinek megléte. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott állatszámot meghaladó tartás esetében az állattartónak külön kérelmet kell 
benyújtania a jegyzőhöz.  
 
(3) Az eb tulajdonosa köteles az ebet úgy tartani, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, testi épségét és 
egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon. Ha az eb tulajdonos e feltételeket nem biztosítja, vele 
szemben az alkalmazható eljárást meg kell indítani.  
 
(4) A közös használatú udvaron ebet csak a közös használók beleegyezésével szabad tartani. 
 
(5) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. 
 
(6) Ebet csak az vezethet, aki azt féken is tudja tartani. Az ingatlanról az ebet póráz nélkül a közterületre vinni 
tilos. A harapós, támadó természetű, továbbá a nagytestű (45 cm magasság feletti) ebet szájkosárral is el kell 
látni. 
 
(7) Harapós vagy támadó természetű eb tartása esetén a lakás, ház, udvar, telek bejáratánál a harapós kutyára 
utaló figyelmeztető táblát kell - szembetűnő módón - elhelyezni. 
 
(8) Az eb-tulajdonosnak ingatlanát olyan kerítéssel kell ellátnia, hogy az eb ne tudjon kiharapni - pl.: a kézbesítő 
a küldeményeket el tudja helyezni a levélszekrényben - anélkül, hogy az eb eközben testi épségét veszélyeztetné. 
 

14. § 
 
(1) Az eb tulajdonosa vagy tartója köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen beoltani a 3 
hónapos kort elérteket 30 napon belül, majd az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként.10 
 

 
10  41/1997.(V.28.) FM rendelet 213.§.(4) bekezdéséből kiemelt szöveggel módosította a 39/2004.(VIII.20.) Kt. 
rendelet 2.§-a. 



(2) Az eb-tulajdonos köteles az oltást igazoló eb-oltási könyvet, vagy igazolást a legközelebbi védőoltásig 
megőrizni, az ellenőrzésre jogosult hatósági szervnek felmutatni, az eb-oltási könyv elvesztése esetén annak 
pótlásáról gondoskodni. 
 
(3) Ebharapás esetén a tulajdonos köteles az ebet haladéktalanul állatorvoshoz vinni, megvizsgáltatni és az arról 
szóló igazolást a sérelmet szenvedett személynek vagy az őt ellátó háziorvosnak bemutatni. 
 
(4)  Az eb tulajdonosa vagy tartója a 3 hónapos kort betöltött ebet nyilvántartásba vétel végett, az elhullást, 
eltűnést vagy végleges elszállítást pedig a nyilvántartásból történő törlés végett 8 napon belül köteles bejelenteni 
a jegyzőnek. 
 
 

 
15. § 

 
(1) A jegyző az eb tartásra vonatkozó szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi és a szabályok megsértőivel 
szemben eljár. 
Amennyiben az eb tulajdonosa a tartásra vonatkozó rendelkezéseket megszegi és az előző bekezdésekben 
foglaltakat megszegi és előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem tartja be azokat, az eb tartását meg kell tiltani. 
Az eb eltávolításáról a tulajdonos köteles gondoskodni. 
 
(2) A gazdátlan, kóbor ebek befogásáról és a Gyepmesteri Telepre történő szállításáról az önkormányzattal 
szerződést kötött vállalkozó gondoskodik. 
 
(3) A befogott ebet a tartás költségeinek megtérítését, illetve a pórázon történő vezetés elmulasztása miatti bírság 
kifizetését követően - az eb igazolt tulajdonosa 15 napon belül kiválthatja. 
 

16. § 
 
(1) Tilos az ebet - vakvezető eb kivételével – bevinni, különösen: 

(a) játszótérre, 
(b) élelmiszerárusító üzletekbe, 
(c) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, sport intézmény területére, közösségi épületbe, 
(d) közintézmény épületébe, 
(e) temetőbe. 

 
(2) Az állat kíméletére, az állatkínzás tilalmára az állati beavatkozásra, valamint az állat életének kioltására 
vonatkozóan az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. szabályai az irányadóak. 
 
(3) Állategészségügyi bírság kiszabására az Állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. tv. állatvédelmi bírság 
kiszabására az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. rendelkezései az irányadóak. 
 

16/A.§11 
 

Az ebkataszter 
 
(1)     A polgármesteri hivatal az ebtartók bejelentése és az állatorvosi nyilvántartás alapján eb-katasztert vezet. 
(2)     Az állat elhullása esetén az állattartó köteles az elhullás tényét a polgármesteri hivatalba bejelenteni. 

  
16/B.§12 

 
Az ebek tartós egyedi azonosíthatóságának biztosításáról 

  
(1)     Minden eb tartós, biztonságos, egyedi azonosíthatóságát az eb tartó köteles regisztrált azonosító chip 
behelyezésével biztosítani: 
          a) az eb 3 hónapos életkorának betöltése után, legkésőbb az eb 6 hónapos életkorának eléréséig, 
          b) a 2011. május 1. előtt született ebek esetében legkésőbb a 2012. év során esedékes veszettség elleni 
védőoltás során, 

 
3beiktatta: a11/2011. (IX.7.) (hatályos 2012.01.01. napjától) önkormányzati rendelet 
12 beiktatta: 11/2011. (IX.7.) (hatályos 2012.01.01. napjától) önkormányzati rendelet 



          c) a 6 hónaposnál idősebb állatot, ha beültetett chippel még nem rendelkezik, az új eb tartó a tartás 
megkezdését (az állat hozzá kerülését) követő 30 napon belül. 
 
(2)     Kötelező az eb regisztrált azonosító chippel való ellátása, amennyiben az eb nem regisztrált, az (1) 
bekezdés esetein túl minden esetben 

a) tulajdonos váltásánál, 
b) harapás esetén 
c) a gyepmester által befogott ebek esetében. 
 

(3)     Amennyiben az ebet más okból (tenyésztői szervezet előírása miatt, egységes európai állatútlevél kiváltása 
miatt vagy egyéb okból) regisztrált azonosító chip behelyezésével korábban egyedileg már megjelölték, úgy a 
tulajdonos legkésőbb az eb tárgyévben esedékessé váló veszettség elleni védőoltásának beadásakor az eb 
regisztrált azonosító chipes megjelöléséről köteles a megbízott állatorvost tájékoztatni és a szükséges adatokat 
rendelkezésre bocsátani. 
 
(4)     A mikrochipnek ebekbe történő beültetését kizárólag a Magyar Állatorvosi Kamara által kiállított, 
érvényes működési engedéllyel rendelkező állatorvos végezheti. 
 
(5)     Az állattartó a regisztrált azonosító chippel ellátott eb adatait köteles a Magyar Állatorvosi Kamara által 
működtetett nyilvántartó rendszerben regisztráltatni. A regisztrációt a megbízott állatorvos végzi. A regisztrálást 
ugyanazon eb esetében csak egyszer kell elvégezni. 
 

16/C. §13 
  
(1)          A település közterületein csak az e rendeletben meghatározott egyedi azonosítóval ellátott ebet lehet 
sétáltatni. A közterület-felügyelet ellenőrizheti, hogy a közterületen sétáltatott eb egyedi azonosítóval meg van-e 
jelölve. 
  

16/D. §14 
  

(1) Az e rendelet alkalmazása során felmerült adatok rögzítésére, kezelésére és továbbítására a 
Polgármesteri Hivatal rendelkezik jogosultsággal a 16/A.§-ban foglaltakra tekintettel. 

 
(2)     A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja: 
a)     az eb tulajdonos adatai (név, lakcíme); 
b)     az eb fajtája, születési ideje, neme, színe, neve; 
c)     az eb tartós egyedi azonosíthatóságának (mikrochip) adatai; 
d)     az eb egyedi jellemzői (leírása, tartási helye); 
e)     a nyilvántartásba vétel időpontja; 
f)a veszettség elleni legutóbbi védőoltás időpontja. 
 
(3)     Az adatkezelő a kezelt adatokat az alábbi feladatok ellátásához használja fel: 
a)        kötelező védőoltások határidőben történő elvégzésének az ellenőrzése; 
b)   az elkóborolt ebek azonosítása és visszajuttatása az állattartó számára; 
c)    a szabálysértő állattartók azonosítása; 
d)   állatmenhelyről való örökbefogadás előtti tájékoztatás; 
e)    veszettség elleni védőoltás meglétének a dokumentálása, kiemelten a kutyatámadások esetét. 
 
(4)     A személyes adatok kezelésében érintettek jogai, illetve azok érvényesítése a személyi adatok védelméről 
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint történik. 
 
(5)     A mikrochippel megjelölt állatok adatainak, valamint az ebek veszettség elleni védőoltására vonatkozó 
adatok nyilvántartása érdekében az Önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint együttműködik a Magyar 
Állatorvosi Kamarával. 
   

16/E. §15 
  
(1)          Az ebek egyedi azonosításával kapcsolatos kötelezés a Polgármester hatáskörébe tartozik. 

 
13 beiktatta: 11/2011. (IX.7.) (hatályos 2012.01.01. napjától) önkormányzati rendelet 
14 beiktatta: 11/2011. (IX.7.) (hatályos 2012.01.01. napjától) önkormányzati rendelet 
15 beiktatta: 11/2011. (IX.7.) (hatályos 2012.01.01. napjától) önkormányzati rendelet 



 
17. § 

Macskatartás szabályai16 
 
(1) Ingatlanonként 3 macska és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig tartható. 
(2) Az ingatlanokon elszaporodott macskák eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa, illetőleg használója 

köteles gondoskodni. 
 

18.§17 
 
Tilos a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KÖM-
FVM-NKÖM-BM együttes rendeletben szereplő ebek tenyésztése, állatviadalok megszervezése. 
 

VII. fejezet 
Veszélyes állatok tartásának szabályai 

 
19. §18 

 
(1) Veszélyes állatok tartását a jegyző engedélyezi a természetvédelmi hatóság, valamint az állategészségügyi 
hatóság, illetve az egyéb szükséges szakhatóság szakvéleményei alapján. 
 
 (2) Veszélyes állatot zárt helyen úgy kell tartani, hogy az emberi életet, testi épséget és egészséget ne 
veszélyeztessen. 
 
(3) A jegyző az önkormányzat illetékességi területén tartott veszélyes állatokról nyilvántartást vezet, amely a 
következő adatokat tartalmazza: 

(a) az állattartás helyét, 
(b) az állattartó nevét, személyazonosító számát, lakcímét, 
(c) az állat faját, fajtáját, esetleges egyedi azonosításra szolgáló adatait, 
(d) az állattartás kezdetének és megszűnésének időpontját, 
(e) az állattartásra vonatkozó hatósági határozatok számát, kibocsátójának megnevezését,  
 továbbá, 
(f) a veszélyes állat országba való behozatala esetén az állat származási (előző tartásának) helyét. 

 
(4) Az engedély a kiállítástól számított egy évig érvényes. 
Az engedélybe - kérelemre - be kell jegyezni a veszélyes állat felügyeletét ellátó személyt. 
Az engedély kiadásáért, meghosszabbításáért a külön jogszabályban meghatározott összegű díjat kell fizetni. 
 

VIII. fejezet 
Eljárási szabályok 

 
20.§19 

 
(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az állattartó, aki 
a) nem gondoskodik az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének 

megakadályozásáról, 
b) az állatok tartására szolgáló helyiséget nem takarítja, fertőtleníti rendszeresen, indokolt esetben nem 

szagtalanítja, nem gondoskodik rendszeresen a rovarok és rágcsálók irtásáról, 
c) bármilyen állatot oly módon tart, hogy az állat a közterületeket beszennyezi, 
d) kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről nem távolítja el, 
e) az állattartás során az állat más ingatlanra való átjutását nem akadályozza meg, 
f) az állatot elhagyja.  
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az állattartó, aki 
a) hígtrágyát, trágyalét, továbbá a trágyatárolói csurgalék-vizeit természetes vizekbe vagy közcsatornába 

vezet be, 
b) nem gondoskodik az állattartás során keletkezett trágyalé megfelelő kapacitású zárt, szivárgásmentes, 

talajszint alatti fedett trágyatárolóba történő elvezetéséről, 

 
16 Beiktatta a 39/2004.(VIII.20.) Kt. rendelet 3.§-a. 
17 Számozása módosult a 39/2004.(VIII.20.) Kt. rendelet alapján 
18 Számozása módosult a 39/2004.(VIII.20.) Kt. rendelet alapján 
19 Beiktatta a 16/2012. (VI.6.) (hatályos 2012.06.07. napjától) Önk. számú rendelet 



c) a keletkezett trágyát nem trágyagyűjtőben tárolja, 
d) a trágyagyűjtőt nem szilárd burkolattal ellátott és legalább három oldalról megfelelő magasságú zárt 

védőfallal veszi körül, mely lakott területen deszkával, vagy más egyéb módon van elfedve, 
e) nem gondoskodik a trágya elszállításáról 30 naponta a megfelelő helyre, a környezetvédelmi szabályok 

betartásával, 
f) külterületi ingatlanon állattartást nem a hatályos építésügyi jogszabályoknak megfelelően, az adott 

állattartási technológia figyelembevételével és a közegészségügyi szabályok betartásával folytat.  
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az állattartó, aki 
a) közterületen az ebet – fajtájára vonatkozó megkülönböztetés nélkül –pórázzal, a 25 cm-esnél nagyobb 

marmagasságú ebet pedig pórázzal és szájkosárral nem lát el, 
b) a közterület esetleges szennyeződésének megszűntetéséről a kedvtelésből tartott állat felügyeletét ellátó 

személy azonnal nem gondoskodik, és az ehhez szükséges eszközöket nem tartja magánál, 
c) bármilyen állatot az általános köz- és állategészségügyi követelmények betartása mellett nem úgy tart, 

hogy hangadásával azok a szomszédok, társbérlők stb. nyugalmát ne zavarják. 
(4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki 2012.12.31. napját követően 
a)  a 3 hónapos kort elért ebet 30 napon belül saját költségére állatorvossal nem oltatja be, 
b) a 3 hónapos kort elért ebet 30 napon belül saját költségére elektronikus megjelöléssel (microchip) nem 

látja el, továbbá az elektronikus megjelölés azonosító számát 15 napon belül nem jelenti be a helyi 
önkormányzat jegyzőjének, 

c) a veszélyes és veszélyesnek minősített ebet nem olyan megfelelően zárt, bekerített helyen tartja, amely 
megakadályozza az ebnek a közterületre történő, felügyelet nélküli kijutását, az eb embernek vagy 
állatnak sérülés okozását, 

d) a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartására szolgáló ingatlan be- illetve kijáratain nem helyez el 
jól látható helyen, megfelelő módon „Vigyázat! Veszélyes eb!” feliratú, támadó ebet ábrázoló táblát, 

e)    a veszélyes és veszélyesnek minősített ebet közterületen, tömegközlekedési eszközön nem a harapást 
megakadályozó biztonságos fém szájkosárral és a kibújást megelőző fojtó nyakörvvel, 2 méternél nem 
hosszabb (nem kihúzható) pórázon, a tartási engedéllyel jogosult felügyeletével vezeti, 

f)    a veszélyes és veszélyesnek minősített eb felügyeletét – a tartási engedélyben meg nem jelölt személyre 
- átruházza. 

(5) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki az e rendeletben foglalt 
egyéb kötelezettségét megszegi. 
 

20/A.§ 
 
 (1) Aki tiltott, súlyosan közösségellenes magatartást valósít meg, ezertől ötvenezer forintig terjedő helyszíni 

bírsággal, illetve ezertől százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A bírság jogsértésenként 
kiszabható és ismételhető. 

(2) A pénzbírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény súlyához. Az elkövető személyi 
körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból 
megállapíthatók. 
Pénzbírság kiszabása helyett megrovás alkalmazható, amennyiben a magatartás az elkövetés körülményeire 
tekintettel csekély súlyú, és a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetője személyi körülményeire is 
figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható. 
 

IX. fejezet 
Vegyes és záró rendelkezések 

 
21. §20 

 
 

22. §21 
 
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 4/1994. (II. 15.) helyi rendelet és az azt módosító 
6/1996. (IV. 18.) sz. helyi rendelet. 
 
                               Küller János s.k.                                           Keresztény Anikó s.k. 

 
20 hatályon kívül helyzete a 23./2012.(X.30.) Önk. számú rendelet 
21 Számozása módosult a 39/2004.(VIII.20.) Kt. rendelet alapján 
9Beiktatta: a 6/2009.(I.30.) Kt. rendelet, hatályos: 2009. március 1.  napjától. 



                                  polgármester                                                      mb. jegyző 
 
Kiadmány hiteléül: 
   Keresztény Anikó 
         jegyző 
Pilisborosjenő, 2009. május 19. 
1.sz.melléklet 
 
 
Az állatok elhelyezésre szolgáló építmények, kifutók és trágyatárolók elhelyezésének védőtávolságai 
 
 
Kisállat ólja, kifutója és 
trágyatárolója 

lakóépülettől Fúrt- és ásott kúttól Kerítéshatártól 

1 – 100 db állatig 10 m 15 m Övezetre előírt 
beépítésmódnak 
megfelelően 

100 – 200 db állatig Külön engedélynek 
megfelelően 

ANTSZ engedélynek 
megfelelően 

 

Közepes- és nagytestű 
állat ólja, istállója és 
trágyatárolója 

   

1 – 4 állatig 10 m 15 m Övezetre előírt 
beépítésmódnak 
megfelelően 

4  - 8 állatig Külön engedélynek 
megfelelően 

ANTSZ engedélynek 
megfelelően 

 

 
 
Az állattartási épületekre építési engedély csak a 253/1997 (XII.20.) Korm. Rendelet (OTÉK) 35.§.(6) (7) 
figyelembe vételével adható. 
 


