Önkormányzati rendeletek
Megjegyzés 1: elképzelhető, hogy az önkormányzat honlapján nincs elérhető
szabályozás (vagy mi, többszöri átnézésre, sem találtuk), ezt jelezzük.
Kutyológia tipp: amennyiben a kerületedben nincs ebrendelet, ez jó hír is lehet:
„csupán” a vonatkozó törvények és a kormányrendelet ellentmondásain kell átlátnod.
Lásd összefoglaló 1. téma!
Megjegyzés 2: jelen dokumentum csupán az ebtartásra vonatkozó speciális előírásokat
tartalmazza. Az egyes rendeletek teljes szövegéért használd a megadott linket.
Előfordulhat, hogy a link csak egy felsoroló oldalra visz, ekkor a link melletti lévő
információk (számok, stb.) segítenek az eligazodásban. Ha a link nem működik, másold
be a böngésződbe.
I. kerület
Nincs; nem hivatalos források ugyan hivatkoznak egy rendeletre (A Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2004. (IV. 30.) Kt. rendelete az állatok
tartásáról
és
védelméről),
ill.
egy
rendelettervezetre
(http://www2.budavar.hu/index.php?node=news&id=935), azonban ezek egyike sem
szerepel az önkormányzat honlapján végleges/hivatalos változatban.
II. kerület
Nincs: hatályon kívül helyezte: a 30/2002.(X.18.) önkormányzati rendelet az ebtartásról
szóló 30/1999.(XII.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
III. kerület
Nincs; az alábbi jogszabályokra hivatkoznak csupán:
•
•
•
•
•

•
•

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. sz. törvény
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelet.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.)
kormányrendelet
Az állatvédelmi bírságról szóló, 244/1998. (XII. 31.) korm. rendelet
A 245/1998. (XII. 31.) kormányrendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az
állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes
feladat- és hatásköreiről
A 41/1997 (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról
8/2012. (VI. 11.) kormányrendelet egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

IV. kerület
Nincs; hatályon kívül helyezte: a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testületének 6/2005. (V.02.) számú rendelete az állatok tartásának egyes
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feltételeiről

V. kerület
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Képviselő-testületének 16/2009. (IV.
23.) önkormányzati rendelete az állattartás rendjéről
egységes szerkezetben a 8/2012. (II.21.), 20/2012. (IV.13.), az 56/2012. (XII.10.) és az
57/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelettel
Az ebtartás szabályai
5. § (1) Ebet a társasházakban vagy a többlakásos lakóházakban csak lakásban vagy
önálló, bekerített telekingatlanon belül szabad tartani.
(2) (mód. a 8/2012. (II.21.) önk. rendelet 3. § d)pont)
6. § (1) Lakáson, ill. önálló bekerített telekingatlanon kívül, illetve kutyasétáltatás
esetén
a) a 15 kg-ot meghaladó tömegű, vagy támadó természetű ebekre továbbá a rendelet 1.
számú függelékében felsorolt ebekre a marás lehetőségét kizáró szájkosarat kell
felhelyezni;
b) az ebet − nyakörvre vagy hámra csatolt − 2 méternél nem hosszabb pórázon kell
vezetni.
(2) A kijelölt kutyafuttató helyeken az (1) bekezdés b) pontja szerinti pórázhasználat
nem kötelező, de a 15 kg-ot meghaladó tömegű vagy támadó természetű ebekre továbbá
a rendelet 1. számú függelékében felsorolt ebekre a marás lehetőségét kizáró
szájkosarat fel kell helyezni.
(3) Társasház osztatlan közös tulajdonú területén és több lakásos lakóház közös
helyiségében, az ebet legfeljebb 1 méteres pórázon fogva lehet vezetni.
(4) Tilos az ebet az V. kerületi parkokban sétáltatni, a bekerített parkokba bevinni
illetve beengedni.
(5) A (4) bekezdés tiltása nem vonatkozik a kijelölt kutyafuttatók területére. A kijelölt
kutyafuttatók listáját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(6)Az ebtartó köteles lakáson, ill. önálló bekerített telekingatlanon kívül, illetve
kutyasétáltatás esetén az eb oltási könyvét magánál tartani.
(7)Az ebtulajdonos köteles az oltás megtörténtét követő illetve amennyiben az eb
kötelező éves veszettség elleni védőoltása 2009. évben már megtörtént jelen rendelet
hatályba lépését követő 60 napon belül az Önkormányzati nyilvántartásba bejelenteni.
(8) 2009. június 1. napjától közterületen a V. kerületi ebtulajdonosoknak, ebtartóknak
kizárólag a 6 § (1) bekezdésében meghatározott mikrochippel megjelölt ebet lehet
sétáltatni.
(9) A közterület-felügyelet, rendőrség és az állatorvos működési területén eljárása során
jogosult ellenőrizni azt, hogy a közterületen sétáltatott eb microchippel meg van-e
jelölve.
1 . sz. függelék
Az V. kerület területén a veszélyes ebeken kívül csak szájkosárral és pórázon
sétáltatható
kutyafajták:
– a belga juhászkutyák közül malinois és lakenois
– akita inu
– amerikai bulldog
– amerikai staffordshire terrier
– angol bullterrier
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

angol mastiff
argentin dog
berger de beauce (boszeron)
bordeauxi dog
cane corso
dobermann
fila brasileiro
flandriai bouvierre
kanári szigeteki mastiff
kaukázusi juhászkutya
komondor
középázsiai juhászkutya
kuvasz
leonbergi
mastino napoletano
moszkvai őrkutya
német boxer
német dog
német juhászkutya
óriás schnauzer
orosz fekete terrier
pireneusi hegyi kutya
pitbull terrier
rottweiler
sarplaninac
thai ridgeback dog
boerboel
alaszkai malamut
tosa inu
és a felsorolt fajták keverékei

Link: http://www.belvaros-lipotvaros.hu/index.php?pg=_rendeletek&ev=2009 – 16/2009.
VI. kerület
10/2004 (II. 16.) Budapest Főváros Terézváros önkormányzati rendelete a helyi
állattartás rendjéről
III. FEJEZET
Az ebtartás szabályai
13. § (1) Minden három hónapos kort betöltött, illetve a befogadott ebet az eb
tulajdonosa vagy tartója (a továbbiakban együtt: ebtartó) nyilvántartásba vétel végett a
jegyzőnek, mint eb nyilvántartónak köteles bejelenteni.
(2) Az ebtartó az eb elhullását, eltűnését, eladását, a tartás helyének három hónapnál
hosszabb ideig tartó megváltozását, új tulajdonoshoz kerülését vagy a kerületből történő
elszállítását a nyilvántartásból való törlés végett tizenöt napon belül köteles az
ebnyilvántartónak bejelenteni.
(3) Az önkormányzat eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente egy
3

alkalommal eb összeírást végez. Az önkormányzat az eb összeírás kezdő időpontjáról és
menetéről a lakosságot a Terézváros újságban, a képújságban, valamint az
önkormányzati honlapon előzetesen értesíti.
(4) Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles az önkormányzat
rendelkezésére bocsátani az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvényben (a továbbiakban: állatvédelmi törvény) meghatározott adatokat.
(5) A jegyző az önkormányzat illetékességi területén tartott veszélyes állatokról -köztük
a veszélyes ebekről - nyilvántartást vezet.
14. § (1) Az ebtartó köteles:
a) a három hónapos kort elért, illetve befogadott ebet harminc napon belül, majd
ismételten hat hónapon belül, a későbbiekben pedig évenként egyszer oltásra jogosult
állatorvossal saját költségére veszettség ellen beoltatni a jegyző által meghatározott főés pótoltási időszakokban (ezen időszakokról az ebnyilvántartó értesíti az ebtartókat),
b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állategészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdon-átruházás esetén az új
tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre
felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából,
c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc
napon belül az oltási könyv pótlását kérni,
d) az oltás során közreműködni.
Nem köteles a kutyát sétáltató az oltási könyvet magánál tartani, ha az állatot a jelen
rendelet 2. § 19. pontjában meghatározott mikrochippel megjelölték. Ebben az esetben
az ebre felügyelő személy köteles az eb azonosítására irányuló tevékenységben
közreműködni.
(2) Amennyiben az önkormányzat közigazgatási területén tartott eb nem az
önkormányzattal szerződött állatorvosnál részesült veszettség elleni védőoltásban, az eb
tartó az oltás megtörténtét az oltási igazolvány felmutatásával az önkormányzattal
szerződött állatorvosnak köteles bejelenteni.
(3) A kötelező védőoltásért külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.
(6) Az eb tartó köteles minden olyan esetet az önkormányzattal szerződött állatorvosnak
bejelenteni, amikor az általa tartott eb embert, másik ebet, vagy egyéb állatot mart.
(7) A jegyző a hely, idő, körülmények és az orvosi látlelet adatait tartalmazó
nyilvántartást vezet a kerületben állandó jelleggel tartott azon ebekről, amelyek
embernek sérülést okoztak.
(8) Aki veszett vagy veszettségre, illetve fertőzöttségre gyanús ebet észlel, köteles azt
az önkormányzattal szerződött állatorvosnak bejelenteni
(9) Az ebtartó köteles évente egy alkalommal az eb féregtelenítését elvégeztetni, és
ennek megtörténtét az oltási könyvben feltüntetni.
17. §20 (1) Az ebtartás vonatkozásában az eb nyilvántartással kapcsolatos feladatokat a
jegyző nevében az önkormányzattal szerződött állatorvos végzi, illetve a jegyző felé
történő bejelentési kötelezettséget is a szerződött állatorvosnál kell megtenni.
(2) A szerződött állatorvos személyét és elérhetőségét, valamint a rendelésére
vonatkozó információkat az önkormányzat a Terézváros újságban, a képújságban,
valamint az önkormányzati honlapon közzéteszi.
17/A. §21 (1) 2013. július 1-jétől VI. kerületi ebtartó közterületen kizárólag a jelen
rendelet 2. § 19. pontjában meghatározott mikrochippel megjelölt ebet sétáltathat. A
közterület-felügyelet és a rendőrség jogosult ellenőrizni azt, hogy a közterületen
sétáltatott eb mikrochippel meg van-e jelölve. Az ebtartó köteles tűrni az állatot
azonosító tevékenységet.
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(2) Minden 2011. július 1-je után született eb tartós egyedi azonosíthatóságát, azaz
mikrochipes megjelölését, az állat tartója az eb 3 hónapos életkorának betöltése után,
legkésőbb az eb 6 hónapos életkorának eléréséig köteles a fent meghatározott mikrochip
behelyezésével biztosítani.
(3) A 2011. július 1-je előtt született eb tartós egyedi azonosíthatóságát az állat tartója
köteles legkésőbb az eb következő esedékes veszettség elleni védőoltásának beadásáig,
illetve beadásakor a meghatározott mikrochip behelyezésével biztosítani.
(4) Amennyiben az ebet más okból (tenyésztői szervezet előírása miatt, egységes európai
állatútlevél kiváltása miatt vagy egyéb okból) mikrochip behelyezésével korábban
egyedileg már megjelölték, úgy a tartója legkésőbb az eb következő esedékes veszettség
elleni védőoltásának beadásakor az eb mikrochipes megjelöléséről köteles a kerületi
hatósági állatorvost tájékoztatni és a szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani.
(5) Az ebek (2)-(3) bekezdésben meghatározottak szerinti mikrochipes megjelölését
2013. június 30áig Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata a kerület
közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a kerületben
ténylegesen lakó és a megjelölendő ebet ott is tartó ebtartónak térítésmentesen
biztosítja.
(6) Az ebek térítésmentes mikrochipes megjelölését az önkormányzattal szerződött
állatorvos végzi, aki az eb nyilvántartott adatai közé felveszi a mikrochip sorszámát.
(7) A mikrochippel megjelölt állatok adatai, valamint az ebek veszettség elleni
védőoltására vonatkozó adatok nyilvántartása érdekében az Önkormányzat
együttműködik a Magyar Állatorvosi Kamarával.
(8) 2012. augusztus 1. napjától az eb mikrochipes megjelölését végző magán állatorvos a
beavatkozást követő 8 napon belül köteles az állatnak az állatvédelmi törvényben
meghatározott adatait a mikrochippel megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos
elektronikus adatbázisban (a továbbiakban: adatbázis) regisztrálni. A mikrochippel
-2012. augusztus 1. napja előtt -megjelölt, az adatbázisban nem szereplő eb adatait az
állat tartója köteles 2012. december 31-éig a magán állatorvossal az adatbázisban
regisztráltatni.
(9) Az adatbázisba történő regisztráció díja állatonként 200 forint. Az adatbázisban
regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes. Az
önkormányzat a közigazgatási területén lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a
kerületben ténylegesen lakó és a megjelölendő ebet ott is tartó eb tartónak az eb
térítésmentes mikrochipes megjelöléséhez kapcsolódóan, 2013. június 30-áig az
adatbázisba történő regisztrációt is térítésmentesen biztosítja.
(10) A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén az új tartó az
adatváltozást 8 napon belül köteles a magán állatorvossal az adatbázisban
regisztráltatni. A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének
megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon
belül köteles a magán állatorvossal az adatbázisban regisztráltat.
Link:
http://www.terezvaros.hu/testuleti/rendeletek/hatalyos_rendeletek/2004_10d.pdf
VII. kerület
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete az állattartás rendjéről
Az ebtartás szabályozása
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4. §
(1) Az ebtartó kötelezettsége
b)
az eb oltásáról szóló igazolást vagy az oltási könyvet megőrizni, azt a veszettség
elleni védőoltás elvégeztetését ellenőrző kerületi főállatorvos vagy közterület-felügyelő,
rendőr felszólítására bemutatni, illetve az eb tulajdonjogának átruházása esetén az új
tulajdonosnak átadni;
d)
az eboltási könyvet minden kutyasétáltatás alkalmánál magánál tartani, azt a
közterület-felügyelő, rendőr felszólítására bemutatni, kivéve, ha az állat mikrochipes
megjelöléssel rendelkezik, ebben az esetben tűrni az állatot azonosító tevékenységét. E
rendelkezés alkalmazása szempontjából eboltási könyvvel egyenértékű okmány az ebnek
a jogosult állatorvos által kiállított érvényes, egységes európai állatútlevél.
(3) Háromnál több önálló lakást magába foglaló lakóépületben külön engedély nélkül
lakásonként legfeljebb kettő eb - illetőleg azok ivadékai elválasztásukig - tartható.
Kettőnél több eb tartását külön kérelem alapján a polgármester engedélyezheti.
A polgármester az engedélyt indokolt esetben adja meg.
(4) Jelző, vakvezető, rokkantsegítő és terápiás kutyák kivételével társbérlet, albérlet,
bérlőtársi jogviszony esetén az eb tartáshoz szükséges a társbérlő, főbérlő, vagy a
bérlőtárs előzetes írásbeli hozzájárulása.
(7) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartója az eb tartására
szolgáló ingatlan be és ki járatánál elhelyezett, erre utaló táblával köteles erre
körülményre a figyelmet felhívni.
5. §
(1) Az ebet közterületen, lakóépület közös használatra 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.
(2) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű ebek esetében az (1)
bekezdésben meghatározott területeken, illetve helyiségekben a póráz mellett a
szájkosár alkalmazása is kötelező.
(3) 14 éven aluli gyermek, valamint egyéb cselekvőképtelen személy az (1) bekezdésben
meghatározott esetekben nem vezethet olyan kutyát, amelynél a (2) bekezdés szerint
kötelező a szájkosár alkalmazása.
(4) Vakvezető kutya kivételével 14 éven aluli gyermek, illetve egyéb cselekvőképtelen
személy a (3) bekezdés szerinti tilalom alá nem eső kutyát kizárólag nagykorú,
cselekvőképes személy felügyelete mellet vezethet az (1) bekezdésben meghatározott
területeken, illetve helyiségekben.
(5) Közterületen való tartózkodáskor a veszettség elleni védőoltás beadását igazoló
műanyag lapocskát az ebnek nyakörvére erősítve kell viselnie. A sétáltatónak saját
személyét hitelt érdemlően kell igazolnia a közterület-felügyelő vagy rendőr
felszólítására.
(6) 2007. január 1. napjától közterületen a VII. kerületi ebtulajdonosoknak, ebtartóknak
kizárólag a 9. § (1) bekezdésében meghatározott mikrochip-pel megjelölt ebet lehet
sétáltatni. A közterület-felügyelet és a rendőrség jogosult ellenőrizni azt, hogy a
közterületen sétáltatott eb microchip-pel meg van-e jelölve.
(7) Az ebtartó vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni a
közterületen, valamint a lakóház közös területein, illetve helyiségeiben az eb által
keletkezett szennyeződés (ürülék, hányadék, stb.) haladéktalan eltávolításáról, köteles
az ehhez szükséges eszközöket magánál tartani.
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(8) Az embert mart eb tartója, a marás megtörténtéről - a megmart személy adataival az ebtartás helye szerint illetékes kerületi főállatorvost és az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat kerületi Intézetét köteles haladéktalanul értesíteni. A területileg
illetékes főállatorvosok elérhetőségéről a Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer
Ellenőrző Állomáson (1135 Budapest, Lehel u. 43-47.) kérhető információ.
7. §
(3) Az ebek szabad mozgásának biztosítására, póráz nélküli futtatásukra a kerületi
önkormányzat, az illetékes szervezetek bevonásával forgalommentes, elkülönített
területet jelöl ki. Az eb tartója vagy az eb felügyeletével megbízott személy a
kutyafuttatás alkalmával is köteles gondoskodni az összes veszély, körülmény
figyelembevételével a szájkosár használatáról. A futtatók takarítása és időszakonkénti
fertőtlenítése az önkormányzat által megbízott szervezet feladata.
Link:
http://www.google.hu/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.erzsebetvaros.hu%2Fdownload.php%3Ffile_id
%3D182&ei=5ISOUvuHD83GswbfwYDgCQ&usg=AFQjCNHHuH3QzVqc_fNOb7kHZqEppZQq1Q
&sig2=kUiN9frJVGMHGegLYIEWrA
VIII. kerület
Nincs; Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a Józsefvárosi Önkormányzat állattartási
rendjéről szóló 32/2004. (VII. 03.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
IX. kerület
Nincs; az önkormányzat honlapján nem található.
X. kerület
Nincs; hatályon kívül helyezte: a Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 38/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete az állattartásról szóló 54/2008.
(XI. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
XI. kerület
Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat 39/2003./XI.26./ XI.ÖK sz. rendelete az
állattartásról
(egységes szerkezetben 2009. október 1-jei hatállyal)
Értelmező rendelkezések:
m) nagy testű eb: 40 cm marmagasság feletti eb;
n) kis testű eb: 40 cm marmagasság alatti eb;
Az ebtartás különös szabályai
7. §
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(1)
Élelmiszert forgalmazó bármilyen kereskedelmi egység, egészségügyi- és oktatási
intézmény előtt, illetve ezek bejáratától számított 3 méter sugarú körben ebet kikötni
tilos.
(2)
Közterületen, valamint a kijelölt kutyasétáltatókban (3. számú melléklet) a 4.
számú mellékletben meghatározott ebet harapást megakadályozó eszközzel ellátva,
pórázon lehet vezetni, egyéb ebet pedig pórázon. A póráz szárhosszúsága maximálisan 2
méter lehet.
(3)
Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére
és féken tartására alkalmas.
(4) Bekerítetlen, vagy nem biztonságos kerítéssel ellátott ingatlanon az ebet kötötten,
vagy biztonságosan zárt helyen (kennelben) kell tartani olyan módon, hogy a zárthelyről
az eb kiharapni ne tudjon, és/vagy ne tudjon kijutni.
(5) Családi házas ingatlanon engedély nélkül legfeljebb 2 db eb tartható külön hatósági
engedély nélkül - bejelentési kötelezettséggel, fajtamegjelöléssel és az eb oltási
bizonyítványának bemutatásával – azoknak szaporulata pedig 3 hónapos koráig. Ennél
nagyobb számú eb tartása csoportos tartásnak minősül és engedélyköteles.
(6) Többlakásos ingatlanban lakásonként 1 db nagy testű, vagy 2 db kis testű eb tartható
külön hatósági engedély nélkül – bejelentési kötelezettséggel, fajtamegjelöléssel és az
eb oltási bizonyítványának bemutatásával - azoknak szaporulata pedig 3 hónapos koráig.
Ennél nagyobb számú eb tartása csoportos tartásnak minősül és engedélyköteles.
(7) Háromnál több eb csak kennelben tartható.
(8) Többlakásos lakóház közös használatú területein, helyiségeiben a 4. számú melléklet
szerinti eb felügyeletét ellátó személy köteles az ebre szájkosarat tenni, és pórázon
vezetni. Egyéb ebek esetén a póráz használata kötelező.
(9) 2010. január 1-jét követően közterületen kizárólag a 3. § o) pontjában
meghatározott mikrochippel megjelölt eb tartózkodhat, illetve sétáltatható.
Link:
http://www.google.hu/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.ujbuda.hu%2Fkoztf_jogszabalyok%2F!15_allattartas_egysszerk_392003.doc&ei=s4aOUpPlDMLKtQadyYGoAg&usg=AFQjCNFM6uziyRwcuwfavUoxGXcegoIiw&sig2=7FAbGvfT5WofoHyKfewM3A
XII. kerület
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 16/2009. (IX.24.) rendelete az állatok
tartásáról
Az ebtartás szabályai
4. § (1) Ebeket tenyészteni az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvényben, az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM
rendeletben (a továbbiakban: ÁeüSz.), valamint az egyéb jogszabályokban foglaltak
szerint lehet.
(2) Vakvezető és jelzőebek kivételével albérlet, társbérlet vagy bérlőtársi jogviszony
esetén az eb tartásához szükséges az albérletbe adó, a társbérlő, illetve a bérlőtárs
előzetes, írásbeli hozzájárulása.
(3) Az ebet az ebtartó úgy köteles tartani - szükség esetén megkötve, zárt helyen -, hogy
az elkóborolni, felügyelet nélkül közterületre kijutni ne tudjon. Bekerítetlen ingatlanon
ebet szabadon tartani tilos.
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5. § (1) Többlakásos épületben vagy társasházban lakásonként engedély nélkül két eb és
azok 3 hónapos kort meg nem haladó szaporulata tartható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mennyiséget meghaladó eb lakásban csak a
polgármester engedélyével tartható. Az engedélyhez szükséges a kerületi állatorvos
helyszíni szemléje és a szomszédok többségének hozzájáruló nyilatkozata.
6. § (1) Családi házas ingatlanon, kertes ingatlanon engedély nélkül legfeljebb három eb
és azok 3 hónapos kort meg nem haladó szaporulata tartható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mennyiséget meghaladó eb családi házas
ingatlanon, kertes ingatlanon csak a polgármester engedélyével tartható. Az
engedélyhez szükséges a kerületi állatorvos helyszíni szemléje és a szomszédok
többségének hozzájáruló nyilatkozata.
7. §2 (1) Ebet felügyelet nélkül közterületre engedni tilos.
(2) Az ebet a Kissvábhegy (9836 hrsz.) kivételével belterületi közterületen, többlakásos
épület vagy társasház udvarán, valamint az épület közös használatra szolgáló területein
és helyiségeiben csak olyan hosszúságú pórázon szabad vezetni, amely megakadályozza,
hogy az eb félelmet keltsen, sérülést vagy kárt okozzon, illetve amely őt is megvédi az
esetleges veszélyektől.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a többlakásos épület vagy társasház udvarán,
valamint az épület közös használatra szolgáló területein és helyiségeiben az eb póráz
nélkül is vezethető, ha ahhoz valamennyi tulajdonostárs előzetesen írásban
hozzájárulását adja.
(4) Harapós vagy támadó természetű, illetve az 1. számú mellékletben meghatározott
fajtájú ebet a marás lehetőségét kizáró, zárt szájkosárral kell ellátni.
(5) A veszélyes, illetve veszélyesnek minősített ebek közterületen történő vezetéséről,
felügyeletéről a külön jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
(6) Az ebek szabad mozgásának biztosítására, póráz nélküli futtatására az Önkormányzat
a 2. számú mellékletben meghatározott elkülönített, forgalommentes területeket jelöli
ki. Az Önkormányzat az ebek futtatására a 2. számú mellékletben felsoroltakon kívül
további területeket is kijelölhet. Az eb futtatójának a futtatás alkalmával is az összes
körülmény figyelembevételével mérlegelnie kell a szájkosár használatának
szükségességét.
8. § A vakvezető és jelzőebek kivételével ebet parkok, zöldterületek azon részeire, ahol
ezt tábla tiltja, beengedni vagy bevinni tilos.
9. § Az eb tartója az ÁeüSz. 212. §-ának (1) bekezdése szerinti bejelentési
kötelezettségének 8 napon belül köteles eleget tenni.
10. § Az ebtartó köteles az ebét úgy tartani, hogy az a házban, illetve a szomszédságban
lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt, félelmet ne okozzon, testi épséget és
egészséget ne veszélyeztessen, a köztisztasági előírásoknak eleget tegyen.
11. § A 3 hónapos kort meghaladó eb kizárólag azonosító chippel ellátva tartható. Az
azonosító chipek adatait a behelyezésüket követő 15 napon belül az Önkormányzat által
foglalkoztatott kerületi állatorvossal ellenőriztetni kell.
1. számú melléklet a 16/2009. (IX.24.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
rendeletéhez
A XII. kerület területén a veszélyes, harapós és támadó természetű ebeken kívül csak
szájkosárral és pórázon sétáltatható kutyafajták:
– a belga juhászkutyák közül malinois és lakenois
– akita inu
– amerikai bulldog
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– amerikai staffordshire terrier
– angol bullterrier
– angol mastiff
– argentin dog
– berger de beauce (boszeron)
– bordeauxi dog
– cane corso
– dobermann
– fila brasileiro
– flandriai bouvierre
– kanári szigeteki mastiff
– kaukázusi juhászkutya
– komondor
– középázsiai juhászkutya
– kuvasz
– leonbergi
– mastino napoletano
– moszkvai őrkutya
– német boxer
– német dog
– német juhászkutya
– óriás schnauzer
– orosz fekete terrier
– pireneusi hegyi kutya
– pitbull terrier
– rottweiler
– sarplaninac
és a felsorolt fajták keverékei
Link:
http://www.google.hu/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.hegyvidek.hu%2Fdownload.php%3FdocID
%3D2985&ei=8yOOUvX9G8aztAblr4G4DA&usg=AFQjCNFrL6y71Hjl127sy-nu455C4RtMQ&sig2=NKI59dvCcsuv8Kv7vV01ZA&bvm=bv.56988011,d.d2k
XIII. kerület
30/2004. (IX. 13.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet az állattartás
rendjéről
Ebtartás
4. §
(1) Kertes családi házak udvarán háztartásonként az eb korától és fajtájától függetlenül
legfeljebb két eb - és egyszeri szaporulata három hónapos korig - tartható.
(2) Többlakásos épületben, társasházban és ezek udvarain lakásonként egy eb - és
egyszeri szaporulata három hónapos korig - tartható. Közös használatú udvaron csak az
udvart használó szomszédok írásbeli belegyezésével lehet ebet tartani.
(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az ebtartónak kötelessége
10

gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa
el.
(4) Ebet többlakásos épület erkélyén, folyosóján tartani tilos.
(5) Vakvezető és jelző-ebek kivételével társbérlet, albérlet, bérlőtársi jogviszony esetén
az ebtartáshoz szükséges a társbérlő, főbérlő, vagy a bérlőtárs előzetes írásbeli
hozzájárulása.
5. §
(1) Közterületen, lakóház folyosóján, udvarán, épületek közös használatú területein,
helyiségeiben, lépcsőházban az ebet fajtára való megkülönböztetés nélkül csak olyan
hosszúságú pórázon szabad vezetni, amely megakadályozza, hogy az eb kárt, félelmet
okozzon, illetve amely őt is megvédi az esetleges veszélyektől. A támadó természetű
ebet szájkosárral is el kell látni. Támadó természetű ebet csak 14. életévét betöltött
személy sétáltathat.
(2) Közterületen ebet sétáltatni mindenhol lehet, kivéve ahol azt tábla tiltja.
(3) Élelmiszerüzlet, vásárcsarnok, piac, vendéglátó üzemek, üzletek, helyiségek előtt
hagyott ebet pórázon meg kell kötni, gondoskodva arról, hogy ne okozzon kárt, félelmet,
illetve ne tudjon elkóborolni. Támadó természetű ebet még pórázon megkötve,
szájkosárral ellátva sem szabad felügyelet nélkül hagyni.
6. § (1) A vakvezető és jelző-eb kivételével nem szabad ebet beengedni, bevinni, illetve
megtűrni:
a) vásárcsarnok, illetve piac területén,
b) egészségügyi intézmények területén, valamint kegyeleti helyen,
c) gyermek- és oktatási intézményekben, kivéve, ha azt nevelési vagy oktatási,
demonstrációs célból az intézmény vezetője engedélyezi,
d) ügyfélforgalmat bonyolító középületekben,
e) szórakozóhelyeken,
f) vendéglátó üzemekben, üzletekben, helyiségekben,
g) parkokban, zöldterületen, ahol tábla tiltja.
Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti létesítményekbe, illetve területekre őrző-védő
eb bevihető, amennyiben azt az ingatlan védelme szükségessé teszi.
7. §
(1) Az ebtartó köteles az ebét gondozni és fajtájának megfelelő mozgásigénye
kielégítéséről gondoskodni.
(2) Az ebek szabad mozgásának biztosítására, futtatásukra a kerületi Önkormányzat az
illetékes szervezetek bevonásával forgalommentes, elkülönített területeket jelöl ki. Az
eb futtatójának a kutyafuttatás alkalmával is gondosan mérlegelni kell az összes
körülmény figyelembevételével a póráz és a szájkosár használatának szükségességét. A
kerületben jelenleg kijelölt kutyafuttatók helyét jelen rendelet melléklete tartalmazza.
(3) Ebeket tenyészteni csak önálló kerttel (udvarral) rendelkező ingatlanon lehet. Az
ebtenyésztéshez az állattartással érintett közvetlen szomszédok 75 %-ának írásbeli
hozzájárulása, valamint a külön jogszabályban meghatározott tenyésztőkénti elismerés
szükséges.
(4) Egyebekben az ebtartásra az állattartás általános szabályai vonatkoznak.
Link: http://www.budapest13.hu/onkormanyzat/rendeletek/20040913/2004-30
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Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III. 26.)
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről
8. Állattartásra vonatkozó magatartási szabályok
9. § (1) Állatot tartani a vonatkozó jogszabályok és a rendeletben meghatározottak
betartásával lehet.
(2) Állatot a házban lakók nyugalmának indokolatlan zavarása, anyagi károkozás, testi
épséget vagy egészséget nem veszélyeztető módon lehet tartani.
10. § (1) A közterületen, a lakóház közös használatú helyiségeiben, épület részén,
udvarán, liftben az eb által okozott szennyeződést el kell távolítani.
(2) Tilos
a) az ebet táblával tiltott helyre beengedni vagy bevinni;
b) gazdátlan állatot közterületen etetni, így különösen lakókörnyezetben nem fogságban
élő galambot.
(3) Mindenki köteles a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb más tulajdonában
lévő magánterületre való átjutását megakadályozni.
(4) Közterületen ebet pórázzal lehet sétáltatni, futtatni, kivéve a kijelölt kutyafuttató
területét. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására,
kezelésére és féken tartására képes.
(5) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb embert, más állatot
harapásával ne veszélyeztethessen, fenyegető magatartásával ne zavarja mások
közterület-használatát.
Link: http://www.budapest13.hu/onkormanyzat/rendeletek/20130404/7-2013
XIV. kerület
Budapest - Zugló Képviselő-testületének 53/2004. (X.21.) önkormányzati rendelete az
állatok tartásáról
/egységes szerkezetben az 50/2011. (XI.23.), a 18/2012. (III.30.), az 51/2012. (X.30.), a
61/2012. (XI.30.) és a 14/2013. (IV.29.) rendelettel/
Ebtartás szabályai
18. §
(1) Többlakásos épületben lakásonként, kertes családi házban vagy azok udvarán,
telephelyeken kettő eb és azok szaporulata három hónapos korig tartható engedély
nélkül. Kettőnél több eb csak engedéllyel tartható.
(2) Engedély a közvetlen szomszédok írásbeli hozzájárulásával adható ki, amit az
engedély iránti kérelemhez csatolni kell. Az engedély kiadása előtt a polgármester
beszerzi az ÁNTSZ és a megbízott állatorvos véleményét is.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott hozzájárulás hiányában az állattartó a létszám
feletti állat biztonságos elhelyezéséről köteles gondoskodni.
(4) Bekerítetlen ingatlanon ebet tartani tilos.
(5) Tilos ebet tartani lakóingatlan erkélyén, loggiáján, teraszán.
19.§ (1) Lakóingatlan közös használatú területein ebet kizárólag pórázon szabad vezetni.
(2) Lakóingatlan közös használatú területein, ahol a hely hiánya miatt a kikerülés és a
biztonságos távolságtartás nem lehetséges, köteles az eb tulajdonosa vagy az eb
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felügyeletével megbízott személy szájkosarat tenni az ebre, vagy nyakörvénél fogva
vezetni az ebet.
(3) A bekerített ingatlanon szabadon tartott eb esetén az ingatlan kerítésének
alkalmasnak kell lennie az eb kiharapásának a megakadályozására.
(4) Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles közterületen
történő kutyasétáltatás esetén az eb oltási könyvét magánál tartani.
21. § (1) Nem szabad ebet (kivéve vakvezető ebet és az intézményeknél őrző-védő
feladattal tartott ebeket) beengedni, bevinni
a) oktatási, egészségügyi (kivéve állatorvosi rendelő), szociális, kulturális intézmény
területére,
b) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,
c) a közfogyasztásra szánt élelmiszert, ételt előállító helyiségbe.
(2) Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos.
Link:
http://www.zuglo.hu/index.php?01011719_zaj_es_kornyezetvedelem_kommunalis_kerdesek - Rendelet az állatok tartásáról (8. pont)
XV. kerület
Nincs; az önkormányzat honlapján nem található.
XVI. kerület
Van: 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet az állatok tartásáról, de belső szerverhiba
miatt nem elérhető.
Link (hátha elhárítják a problémát): http://www.budapest16.hu/?q=node/6336
XVII. kerület
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 17/2009. (III. 30.)
rendelete a helyi állattartás szabályairól
Az eb tartásának különös szabályai
12. §
(2) Harapós vagy támadó természetű eb esetén a kert vagy székhely, telephely
bejáratára - szembetűnő helyre - a harapós ebre utaló „Vigyázat! A kutya harap!”
figyelmeztető táblát kell kihelyezni.
(3) A vállalatoknál, vállalkozásoknál, intézményeknél tartott őrző-védő ebeket úgy kell
tartani, hogy a szolgálatot teljesítő őr az állat mozgását követni tudja, és az állatot meg
tudja fékezni.
(5) Az ebek közterületen történő szabad mozgásának biztosítására a Képviselő-testület –
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási határán belül - kutyafuttatót
jelölhet ki. Ezen területek határait táblával, szembetűnő módon meg kell jelölni. Az
ebtartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a kijelölt közterület határait ne hagyhassa
el, más közterületre történő kiharapását és kijutását megakadályozza.
(6) A vakvezető eb illetve jelző eb tartója köteles az ellenőrzésre jogosult szerv
képviselője felszólítására az eb minőségét igazolni.
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(9) Az ebtartó köteles az eb tartási helyén az eb által okozott szilárd szennyeződést napi
rendszerességgel összegyűjteni.
(10) Amennyiben az eb tulajdonosa kiskorú személy, abban az esetben állattartónak a
kiskorú törvényes képviselőjét kell tekinteni.
(11) Az ebtartó vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni a
lakóház közös területein illetve helyiségeiben az eb által okozott szennyeződés (ürülék,
hányadék, stb.) haladéktalan eltávolításáról, köteles az ehhez szükséges eszközöket
magával tartani.
(12) Az ebtartó köteles az eboltási könyvet minden kutyasétáltatás alkalmával magánál
tartani, azt a közterület-felügyelő felszólítására bemutatni, kivéve, ha az állat
mikrochipes megjelöléssel rendelkezik, mely esetben az ebtartó köteles tűrni a
közterület-felügyelő állatot azonosító tevékenységét. E rendelkezés alkalmazása
szempontjából eboltási könyvvel egyenértékű okmány az állatorvos által kiállított
érvényes, egységes európai állatútlevél.
Link: http://www.rakosmente.hu/UserFiles/Rendeletek/2009/17/17_2009_rendelet.pdf
XVIII. kerület
34/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati
rendelet az állatok tartásáról
Az eb tartása
11. § (1) Az eb tartója köteles – a 41/1997. (V.28.) FM rendelet 212. § (1) bekezdése
alapján – a jegyzőnek bejelenteni, ha az állata
a.) a három hónapos kort elérte,
b.) elhullott vagy elveszett,
c.) tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott,
d.) új tulajdonoshoz került.
(2) Az ebtartó köteles a 41/1997.(V.28.) FM rendelet 213.§ (4) bekezdése alapján
a.) minden három hónapnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni az alábbiak
szerint:
1. a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
2. az első oltást követően 6 hónapon belül,
3. ezt követően évenként.
b.) Az eb oltási könyvét megőrizni, azt az oltás elvégzését ellenőrző hatósági
állatorvos, vagy rendvédelmi szerv felszólítására bemutatni, illetve tulajdon
átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni.
c.) Az eb oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző
állatorvostól pótlást kérni.
(3) Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén bejelentett ebek
nyilvántartásának vezetéséről a jegyző gondoskodik.
(4) A nyilvántartásba vételhez az ebtartó a jelen rendelet 1. számú mellékletét
képező ebtartási bejelentőlapot köteles kitölteni és a nyilvántartásba vétel véget a
Polgármesteri Hivatal Okmány -és Hatósági Iroda ügyfélszolgálati irodáin, elektronikus
úton, postai úton vagy az állattartási ügyintézőnél benyújtani. A bejelentőlapnak
tartalmaznia kell a következőket:
- ebtartó neve, címe
- az eb tartási helye
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- az eb: születési dátuma, ivara, fajtája, színe, hívóneve, egyedi azonosító
száma, veszettség elleni utolsó oltási idejének igazolását.
12. § (1) Engedély nélkül tartható 3 darab eb és annak 3 hónaposnál nem idősebb
szaporulata Budapest XVIII. kerületének teljes közigazgatási területén azokon az
ingatlanokon, amelyeken csak egy lakás található, amennyiben azok tartása a magasabb
szintű
jogszabályok
állategészségügyi,
közegészségügyi,
állatvédelmi
és
környezetvédelmi előírásainak megfelel, és az állatok veszettség elleni védőoltásban
részesültek.
(2) Engedély nélkül tartható egy eb és annak 3 hónaposnál nem idősebb szaporulata
a többlakásos ingatlanokon, amennyiben azok tartása a magasabb szintű jogszabályok
állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi előírásainak
megfelel, és az állatok veszettség elleni védőoltásban részesültek.
(3) Vakvezető eb engedély nélkül tartható.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott egyedszám feletti eb tartását a
polgármester engedélyezi.
(5) Az állattartási engedély akkor adható ki, amennyiben az állatok tartása a
magasabb szintű jogszabályokban meghatározott állategészségügyi, közegészségügyi,
állatvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak megfelel, továbbá ha az ebtartásához a
közvetlen szomszédok többsége írásbeli nyilatkozattal hozzájárult, és az állatok
veszettség elleni védőoltásban részesültek.
(6) Az ebek tartására vonatkozó állattartási engedélyben a tartható állatok darab
számának meghatározásánál a 4. §-ban foglaltakat figyelembe kell venni.
(7) Az engedélyezési eljárásban a rendelet 20. § (3) bekezdésének a.), d.), e.) és g.)
pontjaiban felsorolt hatóságok szakvéleményét az engedélyező hatóság köteles
beszerezni.
(8) Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén ebtenyészetet kizárólag
engedéllyel lehet létesíteni, fenntartani.
(9) Az ebtenyészethez szükséges engedélyt a polgármester adja ki.
(10) Az engedélyező hatóság ugyanezen § (7) bekezdésben foglaltakon túl köteles
beszerezni a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesület illetékes szervének
szakvéleményét.
(11) Az ebtenyészeti engedély akkor adható ki, amennyiben az állatok tartása a
magasabb szintű jogszabályokban meghatározott állategészségügyi, közegészségügyi,
állatvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak megfelel, továbbá ha az
ebtenyészethez a közvetlen szomszédok 66%-a írásbeli nyilatkozattal hozzájárult, és az
állatok veszettség elleni védőoltásban részesültek.
13. § (1) Az állattartó az alábbi rendelkezéseknek megfelelően köteles gondoskodni az
eb tartásáról:
a) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos;
b) az ebet közterületen, az épületek közös használatú helyiségeiben és területein,
több lakásos lakóház közös használatú udvarán kettő méternél nem hosszabb
pórázon, illetve támadó természetű ebek esetén szájkosárral, vagy szájpánttal
ellátva kell vezetni, továbbá úgy tartani, hogy a lakókat ingatlanuk rendeltetésszerű
használatában ne zavarja, egészségüket ne veszélyeztesse;
c) az ingatlanról az eb köz- vagy magánterületre történő szökését meg kell
akadályozni. Ha a szökés megakadályozása más módon nem lehetséges az ebet
kennelbe kell zárni.
d) az ebtartó kötelessége, hogy az ebe a lakóház közös használatú területét,
helyiségeit (lépcsőház, lift stb.) ne szennyezze, illetőleg a keletkező szennyeződést
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haladéktalanul eltávolítsa.
e) támadó természetű eb tartása esetén a telek, a ház (lakás) bejáratán a harapós
kutyára utaló figyelmeztető táblát szembetűnő módon kell elhelyezni.
(2) Az állattartási engedélyben rögzíteni kell az eb tartására vonatkozó (1)
bekezdésben meghatározott szabályokat.
(3) Embert mart eb tulajdonosa a marás megtörténtét az ebtartó adatainak,
valamint a megsérült ember személyi adatainak közlésével, a megsérült személy
hozzájárulásával az ebtartás helye szerint illetékes hatósági állatorvosnak és az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak haladéktalanul köteles bejelenteni.
(4) Erkélyen, loggián, függőfolyóson, pincében ebet tartani tilos.
Link: http://www.bp18.hu/tartalom.203.html – 34/2008.
XIX. kerület
Nincs; az önkormányzat honlapján nem található.
XX. kerület
Nincs; hatályon kívül helyezte: a 34/2012. /IX. 26./ Az állattartás rendjéről szóló
27/2004. Ök. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
XXI. kerület
Nincs; a 27/2012. (X. 3.) ör. hatályon kívül helyezte a 34/2000. (XI. 22.) egységes
rendeletet az állatok tartásáról
XXII. kerület
Nincs; az önkormányzat honlapján nem található.
XXIII. kerület
Nincs; Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelete az állattartás rendjéről szóló 29/2001. (VII.
20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
XXIII. kerület
Nincs; Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelete az állattartás rendjéről szóló 29/2001. (VII.
20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Főváros
A Budapest Főváros Önkormányzatának nincs kutyatartásra vonatkozó rendelete.

(A jogszabályok elérési dátuma: 2013. nov. 22.)
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