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DRÁVASZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

8/2001. (IV.25.) Kt. számú 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Az állatok tartásáról 
 
Drávaszabolcs község Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. 
Törvény 9. §. (3) bekezdésébe és 16. §. (1) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján az 
állatok tartásáról a következőket rendeli: 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed Drávaszabolcs község közigazgatási területén: 

a.) minden olyan természetes és jogi személyre, akinek a tulajdonában, bérletében, 
használatában lévő ingatlanon állat él. 

b.) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol állattartás folyik. 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a nagy- és kis létszámú állattartó és tenyésztő telepre, 
      gyepmesteri telepre, engedéllyel működő állattartó telepre, lósporttelepre, cirkuszra, 
      állatkiállításra és a fegyveres testületek állattartására. 

2.§. (1) A rendelet alkalmazása szempontjából: 
a.) Állattartás: mindennemű állattartás (tenyésztés, nevelés, istállózás, hizlalás, lakásban 

tartás). 
Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt és a felhasználásig, 1-2 
napig lakásban, melléképületben tartott baromfi. 

b.) Gazdasági célból tartott haszonállat: 

- Nagytestű haszonállat: ló, szarvasmarha, szamár, öszvér, bivaly,  
- Kisállatok: baromfi, (tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk, galamb), gazdasági célból 

tartott prémes állatok (nutria, nyúl, róka, stb.)  
- Egyéb haszonállat: sertés, juh, kecske 
- Méh 
c.) Lakásban tartható állat: eb, macska, kedvtelésből tartott díszmadarak, díszhalak, 

kistestű rágcsálók (aranyhörcsög, tengerimalac, stb.) hüllők, kétéltűek. 
d.) Vadállat: minden olyan veszélyes, fogságban tartott állat, amelyek tartásáról és 

egészségéről az ember gondoskodik. 
e.) Vadon élő állat: az olyan állat, amely nincs háziasítva, természetes élőhelyén tartózkodik, 

szaporodik és táplálékáról természetes úton gondoskodik. 
f.) Kutyasétáltatás: az eb közterületen pórázon történő vezetése. 

g.) Kutyafuttatás: az eb póráz és szájkosár nélkül szabadon engedése az arra kijelölt 
területen. 
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h.) Őrző-védő eb: az, amelyet magán, vagy társas vállalkozásban folytatott őrző-védő 
szolgálatra alkalmaznak, illetve amelynek ilyen célú alkalmazását az alkalmazó intézmény 
vezetője igazolja. 

i.) Vakvezető kutya: amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek, és a Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövetsége igazolvánnyal lát el. 

j.) Jelző eb: az az eb, amely a halláskárosultak segítését szolgálja. Az igénybevétel 
szükségességét szakorvosi igazolással kell bizonyítani. 

k.) Ebtenyészet: a kettő vagy több azonos fajtájú különnemű eb tartása, kereskedelmi, vagy 
más haszon céljából. 

(2)  Személyi szükségletnek megfelelő, saját ellátást szolgáló gazdasági haszonállattartás: 
lakásonként legfeljebb: 10 db. sertés, ezen belül 
            2 db. anyakoca (szopós malac 
                   20 kg súlyhatárig nem számít 
         bele az állatlétszámba)       
        5 db juh 
        5 db kecske 
    200 db baromfi 
      50 db nyúl 
      20 db galamb 

(3) Jövedelem kiegészítést szolgáló, árutermelést is biztosító haszonállattartás: 
  lakásonként: nagytestű haszonállatból legfeljebb: 

              -      6 db ló 
         -      6 db szarvasmarha 

   egyéb haszonállatból legfeljebb:  
                     -   150 db sertés, ezen belül maximum  
                           12 db anyakoca és 2 db kan  
                           (szopós malac 20 kg súlyhatárig  
                           nem számít az állatlétszámba) 

         -     10 db juh 
         -     10 db kecske 

                         kisállatból legfeljebb: 
                                                                    - 2000 db baromfi 
          50 db anyanyúl és szaporulata 
          50 db galamb. 

II. FEJEZET 

A haszonállattartás általános szabályai 
3.§. (1) Drávaszabolcs Község területe a gazdasági haszonállattartás szempontjából 
             övezetekre oszlik. Az egyes övezetek, azok határai, illetve az ahhoz tartozó utcák 
             jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

       (2) A Község belterületén és a Gátőrház, a volt Lengyári ipartelep, a Lengyári lakótelep, 
             valamint a Vasútállomás területén gazdasági haszonállatok csak e rendeletben 
             meghatározott védőtávolságok, az állategészségügyi, közegészségügyi, építésügyi és 
             környezetvédelmi jogszabályok, valamint az állattartási övezetekre előírt korlátozások 
             figyelembe vételével tarthatók. 
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       (3) Gazdasági haszonállatok csak szárazalmos technológiával tarthatók. 
4.§. (1) Az I. sz. állattartási övezetbe tartozó területeken a személyi szükségleteknek 
             megfelelő, saját ellátást szolgáló haszonállat tartás folytatható. 

        (2) A II. számú övezetbe sorolt területeken a jövedelem kiegészítést szolgáló, 
              árutermelést is biztosító haszonállattartás végezhető. 
        (3) A nagy létszámú állattartó telepeken haszonállattartásra csak a lakott területen kívül, 
              külterületeken kerülhet sor a külön jogszabályban foglalt, az állattartó telepekre 
              vonatkozó előírások szerint.  

5.§. (1)  E rendelet 4.§. (1) bekezdésében és a 6.§.-ban foglalt tiltás alól abban az esetben, ha 
              az érintett lakótelek környezetében már legalább 1 éve folytatott gazdasági 
              haszonállattartás van, a Képviselő-testület kérelem alapján, a személyi 
              szükségleteknek megfelelő, saját ellátást szolgáló állattartás korlátozása alól 
              felmentést adhat. Az eljárás során ki kell kérni az állategészségügyi-, 
              közegészségügyi és építési szakhatóság véleményét. 

       (2) Az engedélyt vissza kell vonni és az állattartást meg kell tiltani, ha a tartás 
             körülményei az előzetes felhívás ellenére sem felelnek meg az engedélyben 
             foglaltaknak vagy a szakhatóságok előírásainak. –az eljárás során az (1) bekezdésben 
             felsorolt szakhatóságok véleményét is be kell szerezni. 

6.§. Az állattartási övezetektől függetlenül tilos minden haszonállat tartása: iskola, orvosi 
       rendelő,  egyéb egészségügy intézmények, napközi otthonos óvoda, üzemi konyhák, 
       malom, takarmánykeverő, szárítóüzem, középületek, látogatott egyházi és műemléki 
       létesítmények területén, ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetében és ezen épületek 
       telkének határától mért 50 méter távolságon belül. 
7.§. (1) A haszonállattartást szolgáló épületeket, valamint a trágyatárolót és a trágyalégyűjtőt 
             lakóépülettől, szomszédos lakóépülettől, legalább a (2) bekezdésben meghatározott 
             távolságra, az építési engedélyekben meghatározott előírások betartásával lehet 
             elhelyezni. 
        (2) Az (1) bekezdésben leírt épületek és építmények, továbbá az állatok elhelyezésénél a 
             minimális védőtávolság: 

             kisállatok tartása esetén:  
                            - lakóépülettől, szomszédos lakóépülettől:     8 méter 
                           - ásott vagy fúrt kúttól:   10 méter 

            nagytestű és egyéb haszonállatok tartásánál: 
                          - lakóépülettől, szomszédos lakóépülettől:   16 méter 
                          - ásott vagy fúrt kúttól:   15 méter 
         (3) Ahol a (2) bekezdésben felsorolt védőtávolságok a telek méreteinél és 
               beépítettségénél fogva nem tarthatók be, ott haszonállat nem tartható, illetve a tartást 
               a Képviselő-testület megtiltja 

         (4) A haszonállatok tartására szolgáló építmények (istálló, ól, ketrec, kifutó, stb.) és az 
               ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények (takarmány-előkészítő, -tároló, trágya és 
               trágyalégyűjtő, stb.) létesítése, kialakítása építési engedély alapján a 
               közegészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával történhet. 
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          (5) A (4) bekezdésben felsorolt feltételeken túl minden állattartó köteles biztosítani, 
                hogy állattartása mások jogait ne sértse és mások nyugalmát (zajjal, bűzzel, stb.) ne 
                zavarja, továbbá köteles betartani a hatályos közegészségügyi, állategészségügyi és 
                környezetvédelmi előírásokat. 
          (6) Az állatok tartására szolgáló létesítményeket naponta legalább egyszer, de szükség 
                esetén többször is ki kell takarítani, gondoskodni kell a trágya és trágyalé 
                folyamatos elszállításáról, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról és szükség szerinti 
                fertőtlenítésről. 
          (7) Az állati trágyát az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekből (istálló, ól, ketrec, 
                kifutó, stb.) naponta ki kell hordani a trágyatelepre vagy trágyatárolóba. Trágyatelep 
                az állati trágya kezelésére és elhelyezésére szolgál és ott lehet létesíteni, ahol a (9) 
                bekezdésben meghatározott minimális védőtávolságok minimum 2-szerese 
                biztosítható. A trágyatelep helyét úgy kell kijelölni, hogy a telepre víz, valamint az 
                onnan a szennyező lé szét ne folyhasson (vízhatlan aljzatú trágyatelep). 
          (8) Trágyalé és az állattartás során keletkező egyéb szennyező lé gyűjtésére zárt, 
                szivárgásmentes gyűjtőaknát kell létesíteni. 
          (9) Trágya- és trágyalé tároló csak hátsó kertben helyezhető el, lakó- és üdülőépülettől 
                16 méter, ásott vagy fúrt kúttól 15 méter távolságra. 
        (10) Közös használatú udvarokban, valamint mindazokon a telkeken, ahol az állattartó 
                létesítmények a szomszédos lakások közelében vannak – (9) bekezdésben 
                meghatározott minimális védőtávolságban – csak zárt rendszerű trágyatárolót és 
                trágyalégyűjtőt lehet építeni és használni. 
8.§. (1) Gazdasági haszonállat a lakásban nem tartható. Galambok a lakóépület padlásterének 
             erre elkülönített részén tarthatók. 
        (2) Gazdasági haszonállatok a lakóépületen kívül zárt helyen (istálló, ól, ketrec, 
              körülkerített kifutó és udvar) tarthatók. Közös használatú udvarokban haszonállatot 
               szabadon engedni csak az érintett lakók beleegyezésével szabad. 

        (3) A Képviselő-testület a mezőgazdasági termelés és a vetések biztonsága érdekében a  
              galambok kiengedését meghatározott időre megtilthatja. E határozatot a helyben 
              szokásos módon (hirdetmény, kábel TV) kell közzétenni. 

III. FEJEZET 

Az állatkihajtás szabályai 

9.§.  (1) Drávaszabolcs Község belterületén az állathajtás és a legeltetés tilos. 

        (2) A gazdasági haszonállatok tartása, szerzése, elidegenítése során az állattartó az 
              állat(ok) tulajdonjogának és állategészségügyi forgalomképességének igazolására 
              marha levelet köteles váltani. 

IV. FEJEZET 

10.§. (1) Tilos a haszonállatokat kínozni, azoknak szükségtelenül fájdalmat, tartós félelmet, 
               sérülést vagy elpusztulását okozni. 
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         (2) Haszonállat életét kioltani a hagyományokra épülő étkezési célból, életképtelenség, 
               elöregedés, gyógyíthatatlan betegség, másként el nem hárítható támadás 
               megakadályozása, valamint fertőző és járványos betegségek felszámolása céljából 
               szabad. 
         (3) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról 
              és gondozásáról. Állatok egészségének megóvása érdekében köteles az 
              állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén 
              állatorvosi segítség igénybevételéről gondoskodni . 
         (4) Az elhullott állatokat – az állategészségügyi és környezetvédelmi előírások 
               betartásával – az állattartó köteles az állati hullaemésztőbe szállítani. 

V. FEJEZET 

Méhek tartásának szabályai 

11.§. (1) E rendelet 4.§. (1) bekezdésében foglalt állattartási övezetekben, valamint 
               lakótelepek területén méhészetet létesíteni és fenntartani nem lehet. A 4.§. (2)  
               bekezdése szerint állattartási övezetekben legfeljebb 60 méhcsalád tartható. 

         (2) Többlakásos lakóházak közös használatú kertjében méhészetet létesíteni csak 
              valamennyi lakás tulajdonosának, illetve bérlőjének hozzájárulásával lehet. 

         (3) Méhészetet (vándorméhészetet) közös használatú épülettől és a szomszédos 
               ingatlanoktól 4 méter, használatban lévő utaktól (közúttól, saját használatú úttól, 
               vasúttól) az út melletti árok külső szélétől számított 10 méter távolságon túl szabad 
               elhelyezni. 

         (4) Ha a szomszédos ingatlanoktól a 4 méter távolságot megtartani nem lehet, a 
               méhlakások röpnyílásával ellenkező irányban legalább 2 méter magas tömör kerítés, 
               illetve élő sövény létesítésével a magasban való kirepülését kell biztosítani. 

VI. FEJEZET 

Lakásban tartható állatokra vonatkozó rendelkezések 

12.§. Kedvtelésből tartott éneklő- és díszmadarak, díszhalak, kistestű rágcsálók (arany 
         hörcsög, tengerimalac, stb.) hüllők, kétéltűek a lakásban tarthatók. Erkélyen, loggián, 
         balkonon, stb. kedvtelésből tartott állat nem tartható. 

VII. FEJEZET 

Az ebtartás szabályai 
13.§. (1) A Község területén ebtenyészet létesíthető. Az ebtenyészet létesítéséhez a 
              Képviselő-testület engedélye szükséges. 

         (2) Belterületen  és a Gátőrház, a volt Lengyári ipartelep, a Lengyári lakótelep, valamint 
               a Vasútállomás területén lévő egyedi beépítésű lakótelkeken 2 db 3 hónaposnál 
               idősebb eb tartható. 
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         (3) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével az ebek szaporulata legfeljebb 3 hónapos 
               korig tartható a (2) bekezdésben meghatározott létszám felett. 
14.§. A Község közigazgatási területén harci vagy küzdő ebet tartani, tenyészteni, kiképezni, 
         elidegeníteni, forgalmazni, állatviadalt szervezni, vagy erre a célra helyet, helyiséget, 
         eszközt rendelkezésre bocsátani tilos. 

15.§ A veszélyes, vagy veszélyesnek minősített ebek tartásának szabályaira, illetőleg a 
        veszélyessé minősítésre vonatkozó eljárás és az ellenőrzésre az állam és közbiztonságról 
        szóló 1974. Évi 17. Sz. tvr., a 35/1997. (II.26.) Korm., és a 15/1997. (III.5.) BM. Számú 
        rendelet előírásait kell alkalmazni. 

16.§. (1) Az ebtartásban bekövetkezett változásokat (eladás, vétel, ajándékozás, elhullás, stb.) 
               a tulajdonos köteles 15 napon belül a polgármesteri hivatalnál bejelenteni, valamint 
               a 3 hónapos kort betöltött ebét nyilvántartásba vetetni. 
         (2) A tulajdonos köteles a 3 hónapos kort betöltött ebét évente egy alkalommal 
              veszettség ellen beoltatni. A védőoltást kapott ebet külön jelöléssel kell ellátni, amit 
              az ebnek állandóan viselnie kell. A jelölés állandó viseléséről, továbbá arról, hogy 
              azzal visszaélés ne történhessen, a tulajdonosnak kell gondoskodni 
          (3) A védőoltással egyidejűleg az ebek féregtelenítését is el kell végeztetni. 

          (4) Az eboltás, a jelölés, valamint a féregtelenítés költségeit a tulajdonos viseli. 
          (5) A védőoltás alól elvont ebet kártalanítás nélkül ki kell irtani. 

17.§. (1) Az ebtulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az eb a lakásban, lakóházban, vagy 
               annak szomszédságában lakók nyugalmát ne zavarja, mások mindennapi életét ne 
               háborítsa, anyagi kárt ne okozzon, az emberek testi épségét és egészségét ne 
               veszélyeztesse. 

         (2) Az ebtartásra, továbbá a harapós, illetve veszélyes ebre utaló megfelelő 
               figyelmeztető táblát a telek, lakás, ház bejáratán szembetűnő módon el kell helyezni. 
               Harapós eb esetén a kaput zárva kell tartani. 
         (3) Ebharapás esetén a tulajdonos köteles az ebet állatorvoshoz vinni, megvizsgáltatni és 
               az arról kiadott igazolást a sérelmet szenvedett személynek, illetve képviselőjének 
               átadni. 

         (4) Ha az állatorvos a sérülést okozó ebre emiatt, vagy fertőző állatbetegségek 
               megelőzése, illetve felszámolása miatt ebzárlatot rendel el, a tulajdonos köteles az 
               állatorvos utasítása szerint az ebet zárva tartani. 
          (5) Emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét 
                veszélyeztető beteg, vagy betegségre gyanús ebet kártalanítás nélkül ki kell irtani. 
18.§. (1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos! 

         (2) A tulajdonos ebét csak saját ingatlana határain belül tarthatja szabadon. Ha az 
               ingatlan olyan módon van bekerítve, amin keresztül az eb a szomszédos ingatlan  
               területére, vagy közterületre bármikor kijuthat, az ebet az ingatlan határain belül is 
               megkötve kell tartani. 

         (3) Az ebet tilos közterületre kiengedni, elkóborlását hagyni, vagy más módon lehetővé 
              tenni, hogy az eb póráz és felügyelet, valamint a 2. sz. mellékletben felsorolt ebfajták 
              esetében szájkosár használata nélkül közterületen tartózkodjon. 
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19.§. (1) Tilos – a vakvezető és jelzőkutya kivételével – ebet bevinni, illetve beengedni 
              vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszert árusító üzletekbe,  
              oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, kegyeleti helyre, 
              homokozóba, strandra, sportrendezvényekre, piacra, piactérre. 
         (2) Ha az (1) bekezdésben felsorolt intézmények vagy azok területének védelme 
              szükségessé teszi, oda őrző-védő kutyák bevihetők. 
        (3) Az őrző-védő szolgálatot ellátó magán- és jogi személyek csak a védendő intézmény 
              vezetőjének előzetes hozzájárulásával vehetnek igénybe ebet az intézmény védelme, 
             őrzése során. 

20.§. (1) Ebet közterületen vezetni, sétáltatni – a 19. §. (1) bekezdésében foglaltak 
              kivételével – csak póráz használata és felügyelet mellett, a  2. sz. mellékletben 
              felsorolt kutyafajták esetében pedig szájkosár alkalmazása esetén lehet. 
        (2) Harapós, támadó természetű, veszélyes, vagy veszélyessé  nyilvánított ebeket csak 
             póráz és szájkosár alkalmazása esetén, nagykorú személy felügyelete mellett szabad 
             közterületre kivinni, sétáltatni. 

       (3) A szájkosár használatára kötelezett ebeket 16 éven aluli személy nem vezetheti, nem 
            sétáltathatja. 

      (4) Az eb tulajdonosa, vagy a felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni 
            arról, hogy az eb vezetése és sétáltatása során a közterületet ne szennyezze. Az e 
            területeken keletkezett szilárd szennyeződést köteles haladéktalanul eltávolítani. 
            Ennek érdekében a közterületen történő tartózkodás során az eb felügyeletével 
            megbízott személy köteles magánál tartani az e célra rendszeresített és alkalmas 
            eszközöket (zacskó, lapát) és azt használni. Az így összeszedett szennyeződést utcai 
            szennyvízcsatorna nyílásába, vagy hulladéktárolóba kell üríteni. 
       (5) A (4) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, lakóházak közös használatú területét, 
            helyiségeit illetően is. 
       (6) A (4) bekezdés rendelkezései kutyafuttató helyekre nem vonatkoznak. 

21.§. Tilos ebet kínozni, nyugtalanítással, megterheléssel vagy kínzással járó módon  
         felhasználni, más élőlény megtámadására uszítani, teljesítőképességét meghaladó 
         munkára, teljesítményre kényszeríteni, valamint életét elfogadható ok nélkül  (10.§.  
         (2) bek.) kioltani. 

23.§. Az eb tulajdonosa köteles az ebet élelemmel, ivóvízzel ellátni, gondozni, megbetegedése 
         esetén gyógykezeléséről gondoskodni a közegészségügyi, állategészségügyi, valamint 
         természetes mozgásigényének megfelelő életfeltételeiről és körülményekről 
         gondoskodni. 

24.§. (1) Azt az ebet, melyet tulajdonosa nem kíván tovább tartani és eladás, ajándékozás, stb. 
              útján sem kíván máshol elhelyezni, fel kell ajánlani a gyepmesteri feladatokat ellátó 
             szervezetnek. 
         (2) A szabadon kóborló, gazdátlan, szabadon engedett, vagy közterületre kijutott ebeket 
               a gyepmesteri feladatot ellátó szerv befogja és elszállítja. 
         (3) A befogáshoz nem használható olyan eszköz, készülék, vagy anyag, amely az 
              állatnak fájdalmat, vagy tartós károsodást okoz. 
         (4) A gyepmesteri feladatot ellátó szerv a befogadott ebeket a gyepmesteri telepen őrzi 
              és élelmezi. 
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         (5) A befogott ebet – a tartás és élelmezés költségének megtérítését követően – igazolt 
               tulajdonosa 14 napon belül kiválthatja. 
         (6) A ki nem váltott és fajtatiszta vagy annak látszó ebek sorsáról való rendelkezés előtt 
               a gyepmesteri feladatot ellátó szerv köteles értesíteni a MEOE Pécsi Szervezetét és  
              az állatmenhelyet. 

         (7) Az elhunyt ebek eltávolítására a 10. §. (4) bekezdésének előírásait kell alkalmazni. 
         (8) A közterületen fellelt tetemeket a gyepmesteri feladatokat ellátó szerv köteles 
               haladéktalanul elszállítani. 

25.§. Az ebtartásra vonatkozó szabályok betartását a polgármesteri hivatal folyamatosa  
         ellenőrzi. Ha az eb tulajdonosa az ebtartás szabályait megszegte és az ezt követő írásbeli 
         felszólítás ellenére sem tartja be azokat, az eb tartását a Körjegyző megtiltja. 

VIII. FEJEZET 

Vadállatok és vadon élő állatok és egyéb veszélyes állatok tartásának szabályai. 

27.§. Vadállatok és vadon élő állatok a Község belterületén és a Gátőrház, a volt Lengyári 
          ipartelep, a Lengyári lakótelep, valamint a Vasútállomás területén nem tarthatók. 

IX. FEJEZET 

Záró rendelkezések 

28.§. Amennyiben a cselekmény vagy mulasztás szabálysértés alá esik, vagy aki e rendeletben 
         foglalt rendelkezéseket megszegi 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

29.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
         (2) A rendelet előírásaitól eltérő állattartást 2001 július 31-ig meg kell szüntetni. 

         (3) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott hatásköre gyakorlását 
              átruházza a körjegyzőre. 

30.§. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Drávaszabolcs Község 
         Tanácsának az állatok tartásáról szóló 1/1982. számú rendelete. 
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31.§. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az állategészségügyről szóló 1995. Évi 
         XCI. törvény, továbbá az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
         törvény, valamint e törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok 
         rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Drávaszabolcs, 2001. április 24. 

 
 
Ambach László      Dr. Tamás Gábor 
polgármester       körjegyző 
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1.sz melléklet (3. §. (1) bekezdéséhez) 

Állattartási övezetek 

Az I. számú állattartási övezet 
 

- Árvácska utca 
- Fenyves utca 
 
 
 
A II. számú állattartási övezet 
 
 
- Fő utca 
- Köztársaság tér 
- Kun Béla utca 
- Gátőrház 
- Lengyári ipartelep 
- Lengyári lakótelep 
- Vasútállomás 
- Sportpálya utca 
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2. sz. melléklet (18.§. (3) és 20.§. (1) bek.) 
 
 

Szájkosár használatára kötelezett ebfajták 

 
 
 
- Terrier fajták, (bullterrier, american, staffordshire terrier, mastino napolatano, bullmastiff, 

spanischer mastiff, tosa, jagd terrier, airdale terrier) 
- Dobermann 
- Dog 
- Komondor 
- Kuvasz 
- Német juhász 
- Skót juhász 
- Sarplaninac 
- Óriás schnauzer 
- Közép schnauzer 
- Afgán agár 
- Orosz agár 
- Boxer 
- Uj foundlandi 
- Bernáthegyi 
- Rotweiler 
- Kaukázusi pásztor 
 
 

valamint a felsorolt fajták egymással és más fajtájú ebbel való keverékei. 
 

 

Kihirdetve: 2001. április 25. 

 
        Dr. Tamás Gábor 
        körjegyző 
 


