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Hatályon kívül helyezte a 26/2012. (XII. 01.) önk.rendelet. 
 

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

56/2009. (XII. 21.) rendelete 
 

az állatok tartásáról 
 

Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló1949. évi 
XX. törvény 44/A. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az állattartás helyi 
szabályaira vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
1. § 

 
E rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elısegítik az állattartók, valamint az állattartással 
érintettek érdekeinek érvényesülését, s biztosítják, hogy az állattartás mások nyugalmát, biztonságát és testi 
épségét ne veszélyeztesse. 

2. § 
 
(1) E rendelet hatálya kiterjed – a (2) bekezdésben megállapított kivétellel – Enying város közigazgatási 

területére: 
a) minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki állatot tart, valamint minden olyan 

természetes személyre, valamint szervezetre, akinek a tulajdonában (használatában, kezelésében, 
stb.) lévı ingatlanán állat él, 

 b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol állattartás folyik. 
 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az egészségügyi és állategészségügyi szerveknél, valamint a fegyveres 

erıknél és rendészeti szerveknél folytatott állattartásra, továbbá cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, 
engedéllyel mőködı állatfelvásárló telephelyre, lóversenyre, lovas versenyre, jogerıs hatósági 
engedéllyel mőködı állattartó és tenyésztı telepek területén folytatott állattartásra, gyepmesteri telepre, 
állatkertre, vadaskertre. 

3. § 
 
E rendelet alkalmazásában: 

a) állattartás: olyan tevékenység, amely állati eredető termék elıállítására (hús, tej, gyapjú, tojás stb.), 
sportcélok elérésére, kedvtelésre és egyéb hasznosítás megvalósítására történik. Magába foglalja a 
tenyésztést, a szaporítást, végtermék elıállítást. 

b) nagy haszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér dámvad és nagytestő rokonfajtáik. 
 c)  közepes haszonállat: sertés, juh, kecske, emu, strucc 
 d) kisállatfajok (a továbbiakban: kisállat):  
  da) baromfi: tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka és húsgalamb; 

  db) házinyúl; 
  dc) prémesállat: nutria, csincsilla, angóranyúl, sarki és ezüstróka, nyérc és görény. 

 e) haszonállat: a továbbiakban a b)–d pont alattiak. 
f) kedvtelésbıl tartott állat: kutyák, macskák, görények, gerinctelenek (kivéve a méheket és 

rákféléket), trópusi díszhalak, kétéltőek, hüllık, madarak: minden faj (kivéve a 90/539/EK  és a 
92/65/EGK tanácsi irányelv által szabályozott baromfit), emlısök: rágcsálók és  házinyúl. 

 g) egyéb állatok: az a)-f) pontba fel nem sorolt állatok. 
 

Az állattartásra kijelölt területek 
4. § 

 
(1) Tilos állatot tartani óvoda, iskola, orvosi rendelı, temetı, közétkeztetési konyha, élelmiszeripari üzem, 

melegkonyhás vendéglátó egység rendeltetéső ingatlanon, valamint az ezen ingatlanokkal határos 
ingatlanokon a telekhatárától számított 20 m-es körzeten belül. 
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(2)1 Az önkormányzat közigazgatási területén 
a.) Kisvárosias lakóterületen (Lk1, Lk2) – a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel –, Központi vegyes 

területen (Vk), Településközpont vegyes területen (Vt) és Üdülıterületen (Üü) állattartó és 
állattartáshoz szükséges egyéb épület nem építhetı, – kedvtelésbıl tartott állat kivételével – 
állat nem tartható, 

b.) Kereskedelmi-szolgáltató terület (GKSZ1-2), Egyéb ipari területen (GIP1-3) építési övezetben 
állattartó épület nem építhetı, állat nem tartható, 

c.) Kertvárosias lakóterületen (Lke) az utcavonali telekhatártól számított 20,00 métertávolságig 
állattartó épület nem helyezhetı el, 

d.) Falusias lakóterületen (Lf1, Lf2) az utcavonali telekhatártól számított 20,00 méter távolságig – 
kivéve Kabókapuszta, ahol 30,00 méter távolságig – állattartó épület nem helyezhetı el, 
állattartó épület a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben, valamint e 
rendeletben foglaltak szerint helyezhetı el. 
 

(2a) A Lehel és a Török Bálint utcák tekintetében a Kertvárosias lakóterületre (Lke) vonatkozó rendelkezések 
az irányadóak.2 

 
(3) Az önkormányzat közigazgatási területén Kertvárosias (Lke) lakóterületen egy idıben és egy ingatlanon 
 - legfeljebb 100 (száz) db kisállat,  
 - legfeljebb 3 (három) db közepes haszonállat, 
 - legfeljebb 3 (három) db nagy haszonállat tartható. 
 
(4) Az önkormányzat közigazgatási területén Falusias (Lf1, Lf2) lakóterületen egy idıben és egy ingatlanon 
 - legfeljebb 3 (három) db nagy haszonállat, 
 - legfeljebb 5 (öt) db közepes haszonállat, 
 - legfeljebb 500 (ötszáz) db kisállat, kivéve prémes állat, melybıl legfeljebb 50 (ötven) db, 
 - legfeljebb 5 (öt) db egyéb állat tartható. 
 
(5) Zárt technológiájú állattartás esetén kérelemre engedélyezhetı a (2) – (4) bekezdésben meghatározottól 

nagyobb számban közepes haszonállat,  kisállat tartása. 
 
(6) 500 m2 alatti belterületi ingatlanon állat – kedvtelésbıl tartott állat kivételével – nem tartható. 
 
(7) Nagyüzemi állattartás csak külterületen – Leshegy-ófalu és Alsótekerespuszta településrészek kivételével 

– belterülettıl 500 m távolságon túl valósítható meg. Külterületen – Leshegy-ófalu és Alsótekerespuszta 
településrészek kivételével – a tartható haszonállatok száma nem esik korlátozás alá. 

 
(8) Galambot csak olyan körülmények között szabad tartani, ahol galambdúc vagy ketrec megfelelıen – a 

szomszédos ingatlanok tulajdonosainak zavarása nélkül – elhelyezhetı. Társasház, többszintes lakóház 
padlásán vagy erkélyen tilos galambot tartani. 

 
Az állattartás általános szabályai 

5. § 
(1) Az állattartó az állat tartása, gondozása, gyógyítása és szállítása során az állatok védelmérıl és 

kíméletérıl szóló jogszabályok rendelkezéseit köteles betartani. 
 
(2) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani 

szükségleteinek megfelelı életfeltételekrıl gondoskodni. 
 
(3) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. 

Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentı, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását. 
 
(4) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelı rendszeres, de legalább napi egyszeri 

ellenırzésérıl. 
 
 
                                                 
1 Módosította a 17/2010. (IX. 01.) helyi rendelet. 
2 Kiegészítette a 17/2010. (IX. 01.) helyi rendelet. 
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6. § 
Az állattartás céljára szolgáló létesítmények elhelyezésére, építésére és karbantartására az építésügyi, az 
állat-egészségügyi, a környezet- és természetvédelmi, valamint a közegészségügyi jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. Az építmények megvalósítása során alkalmazandó védıtávolságokat a rendelet 
1. melléklete tartalmazza. Zárt technológiával történı korszerő állattartásnál  - a jogosult kérelmére - az 
elıírt védıtávolságok legfeljebb 30%-kal csökkenthetık.  
 

7. § 
(1) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelı elhelyezésérıl 

gondoskodni. 
 
(2) Az állat előzése, elhagyása vagy kitétele tilos. 
 

8. § 
(1) Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozzon. Az okozott kárért az 

állattartó a hatályos jogszabályok szerint felelıs. 
 
(2) Állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet, a lakóépületek közös használatú helyiségét, a lakások 

erkélyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát ne szennyezze. Az esetleges szennyezıdést a tulajdonos, 
illetıleg az állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani. 

 
9. § 

Közterületen haszonállatot tartani és legeltetni, az ingatlanról felügyelet nélkül kiengedni tilos. 
 

10. § 
(1)3 Közterületrıl állatok hulláinak és hulladékainak elszállításáról Enying Város Önkormányzata saját 

intézménye vagy vállalkozó útján gondoskodik. Hatósági rendelkezésre leölt állatok hulláinak és 
hulladékainak elszállítását az állategészségügyi hatóság szervezi, felügyeli és irányítja külön 
jogszabályok alapján.  

 
(2) Enying város közigazgatási területén lévı állati hulla győjtı vagy megsemmisítı helyrıl hullát 

kiszállítani tilos.  
 

A méhek tartásra vonatkozó – külön – szabályok 
11. §4 

 
Az eb- és macskatartásra vonatkozó további – külön – szabályok 

12. § 
(1) 5 
 
(2) Enying város közigazgatási területén az egylakásos és a többlakásos kertes családi házak udvarán 

háztartásonként az eb korától és fajtájától függetlenül legfeljebb három eb – és egyszeri szaporulata 
három hónapos korig – tartható.  

 
(3) Többlakásos épületben, társasházban és ezek udvarain lakásonként egy eb – és egyszeri szaporulata 

három hónapos korig – tartható.  
 
(4) Az egészségügyi okból igazoltan rászorulóknak vezetı- és jelzıkutyái tartásához a hozzájáruló 

nyilatkozatot nem kell beszerezni. 
 

13. § 
(1) Az ebet közterületen, illetve a lakóház közös használatú helyiségeiben s annak udvarán biztonságos – 

vezetésre alkalmas – pórázon kell tartani. Harapós vagy támadó természető ebet a harapás ellen 
szájkosárral kell ellátni. 

 
                                                 
3 Módosította a 17/2011. (IX. 30.) önk. rendelet. 
4 Hatályon kívül helyezte a 17/2010. (IX. 01.) helyi rendelet. 
5 Hatályon kívül helyezte a 23/2011. (XII. 15.) önk. rendelet. 
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(2) A lakóházak közös használatú területein, ahol a hely hiánya miatt a kikerülés és a biztonságos 
távolságtartás nem lehetséges, az ebre szájkosarat kell tenni vagy nyakörvénél fogva kell vezetni. 
 

(3) Ebeket póráz nélkül, de felügyelet mellett csak lakott területen kívül lehet szabadon engedni.  
 
(4) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös használatú 

területét, helyiségeit (gyalogjárda, sétány, park, lépcsıház, lift stb.) ne szennyezze. Az e területeken 
keletkezett ürüléket az állattartó köteles haladéktalanul eltávolítani.  

 
14. § 

 
(1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. 
 
(2) Az eb tulajdonosa köteles gondosodni arról, hogy az eb tartási helyét ne hagyhassa el. 
 
(3) Amennyiben az állattartó az ebet folyamatosan zárt helyen (állatkifutóban) tartja, annak minimális 

nagysága 9 m2. Több kutya tartása esetén ezt a méretet kutyánként 4 m2-tel növelni kell. Állatkifutó 
közvetlenül a szomszédos ingatlan határára nem építhetı, azt a szomszédos ingatlan telekhatárától 
minimum 2 méter távolságon túl lehet elhelyezni. 

 
(4) Amennyiben kennel nem létesíthetı, a mozgás biztosítása érdekében legalább 3 m hosszú láncon, vagy 4 

m hosszú futóhuzalhoz csatlakozó legalább 2 méteres lánccal lehet az ebet kikötni. 
 
(5) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az eb 

közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történı bejutását, valamint a kerítés résein történı 
kiharapását megakadályozza a tulajdonos. 

 
(6) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természető eb tartása esetén az ingatlan vagy a ház bejáratán 

szembetőnı módon erre utaló figyelmeztetı táblát kell elhelyezni. 
 
(7) Az eb számára minden esetben a méretének megfelelı ólat kell építeni. 
 
(8) Ha az eb tulajdonosa nem szándékozik az ebet tovább tartani, köteles az elhelyezésérıl gondoskodni.  
 

15. § 
(1) Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve tartani a vakvezetı kutya, valamint az intézmény ırzését szolgáló 

eb kivételével: 
 a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helységbe, 
 b) üzletbe, piac területére, élelmiszer-feldolgozó üzembe, 
 c) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, 
 d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, 
 e) a temetı területére, 
 f) park területére. 
 
(2) Élelmiszer szállításra szolgáló jármővön ebet szállítani tilos.  
 

16. § 
(1) A 12. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottnál több eb csak engedély alapján tartható, illetve 

ebtenyészet csak engedély alapján mőködtethetı. 
 
(2)6 Az engedély iránti kérelmet a polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell a tartás 

helye szerinti ingatlannal szomszédos valamennyi ingatlan tulajdonosának, használójának a 
hozzájárulását. Az engedély kiadása során a hatósági állatorvos fajtára és darabszámra vonatkozó 
véleményét is figyelembe kell venni. A hozzájárulást ismételten be kell szerezni, ha az ebtartó új kutyát 
kíván beszerezni. Hozzájárulás hiányában az engedély iránti kérelmet el kell utasítani. 

 
(3) Ebtenyésztés a tenyésztés helye szerinti ingatlannal szomszédos valamennyi ingatlan tulajdonosának, 
                                                 
6 Módosította a 23/2011. (XII. 15.) önk. rendelet. 
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használójának hozzájárulásával, a hatósági állatorvos fajtára és darabszámra vonatkozó szakvéleménye, 
valamint fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998. (XII. 31.) FVM rendeletben 
meghatározott, valamely elismert ebtenyésztı szervezet véleménye alapján történhet. 

 
(4) Az ebtenyészet mőködése jogszabályba nem ütközhet, nem zavarhatja a környék lakóinak nyugalmát, 

illetve nem veszélyeztetheti testi épségüket. 
 
(5) Többlakásos lakóépületek lakásaiban ebtenyésztés nem folytatható. 
 

17. § 
(1) Az egylakásos és a többlakásos kertes családi házban és udvarában háztartásonként – fajtára való tekintet 

nélkül – három macska és egyszeri szaporulata három hónapos korig tartható.  
 
(2) Többlakásos épületben, társasházban és ezek udvarain lakásonként két macska és egyszeri szaporulata 

három hónapos korig tartható. 
 

(3) A köz- és lakóépületben elszaporodott macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa, illetıleg kezelıje 
köteles gondoskodni.  

 
(4) A macskatartásra egyebekben a rendelet 15. §-ának, és 16. § (1) és (2) bekezdésének a rendelkezéseit kell 

megfelelıen alkalmazni.  
 

 
Gazdátlan és kóbor ebeknél követendı eljárások 

18. §7 
(1) A gazdátlan, kóbor ebek befogásáról és a gyepmesteri telepre történı szállításáról Enying Város 

Önkormányzata a gyepmester útján gondoskodik.  
 
(2) A gyepmester a befogott ebekrıl nyilvántartást vezet.  
 

Vegyes rendelkezések 
19. § 

(1)89 A képviselı-testület a rendelet 4. § (5) bekezdésének, 6. § utolsó mondatának, 14. §-ának, 16. § (1)-(3) 
bekezdésének és 17. §-ának rendelkezéseiben meghatározott önkormányzati hatósági hatáskörben 
felmerülı feladatainak (az állattartásra vonatkozó helyi szabályok alkalmazása során felmerülı 
engedélyezés, ellenırzés, végrehajtás, az állattartásra vonatkozó helyi szabályok megsértése esetén 
állattartás korlátozása, megtiltása, megszüntetése) ellátását a polgármesterre ruházza át. A 
polgármester eljárása során a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben megállapított 
kivételekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényt kell alkalmazni. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárás során a hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás – 

kivéve, ha magasabb szintő jogszabály rendelkezései alapján biztosítani kell az elektronikus 
kapcsolattartás lehetıségét – kizárt. 

 
(3) 10 
 
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza Enying város területeinek övezetek szerinti besorolását. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Módosította 17/2011. (IX. 30.) önk. rendelet. 
8 Módosította a 17/2011. (IX. 30.) önk. rendelet. 
9 Módosította a 23/2011. (XII. 15.) önk. rendelet. 
10 Hatályon kívül helyezte a 17/2012. (VII. 02.) önk. rendelet. 
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Záró rendelkezések 

20. § 
(1) A rendelet 2010 január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is  alkalmazni 

kell. 
 
(2) Az állattartó az állattartást – ha azt e rendelet szerinti tiltott helyen vagy meg nem engedett mértékben 

folytatja – köteles a rendelet hatályba lépésétıl számított egy éven belül megszüntetni, illetve az elıírt 
mértékre csökkenteni. 

 
(3) Az eb és macska tulajdonosok a rendelet hatályba lépésétıl számított 180 napon belül kötelesek olyan 

helyzetet teremteni, hogy a rendelet elıírásainak megfeleljenek. 
 
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg az állatok tartásáról szóló 32/2004. (VIII. 30.) rendelet, valamint 

az azt módosító 20/2005. (X. 28.), 9/2006.( III. 31.), 18/2006. (V. 30.) rendelet hatályát veszti. 
 
(5)11 
 
 
Enying, 2009. december 16. 
 
 
 
 
 
 

  Tóth Dezsı      Szörfi István 
polgármester          jegyzı 

 
 
 
Kihirdetve: 2009. december 21. 
 
 
 
 
 
        Szörfi István 
             jegyzı 
 
 
                                                 
11 Hatályon kívül helyezte a 17/2010. (IX. 01.) helyi rendelet. 
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1. melléklet az állatok tartásról szóló 56/2009. (XII. 21.) rendelethez 
 

Az állattartás céljára szóló létesítmény (-rész) esetén betartandó védıtávolságok 
 

 A védıtávolság méterben meghatározva 

 lakó- vagy  
pihenı épülettıl 

fúrott kúttól  ásott kúttól 

Nagy haszonállat 
 
– 1-2 állatig 
– 3-5 állatig 
- 6, illetve annál több 
állat tartása esetén a 
védıtávolságot külön 
eljárás során kell 
meghatározni, az 
illetékes hatóságokkal 
egyeztetve 

 
 

10 m 
15 m 

 
 

10 m 
10 m 

 
 

15 m 
20 m 

Közepes haszonállat 
 
– 1-2 állatig 
– 3-5 állatig 
- 6, illetve annál több 
állattartás esetén a 
védıtávolságot külön 
eljárás során kell 
meghatározni, az 
illetékes hatóságokkal 
egyeztetve 

 
 

10 m 
15 m 

 
 

 
 

10 m 
10 m 

 
 

10 m 
10 m 

 Kisállat 
 
– 100 állatig 
– 100 – 500 állatig 
- 500-nál több 
állattartás esetén a 
védıtávolságot külön 
eljárás során kell 
meghatározni, az 
illetékes hatóságokkal 
egyeztetve 

 
 

10 m 
20 m 

 

 
 

10 m 
10 m 

 

 
 

10 m 
15 m 

 

Tilos állatot tartani óvoda, iskola, orvosi rendelı, temetı, közétkeztetési konyha, élelmiszeripari üzem, 
melegkonyhás vendéglátó egység rendeltetéső ingatlanon, valamint az ezen ingatlanokkal határos 
ingatlanokon a telekhatárától számított 20 m-es körzeten belül. 

Korszerő tartásnál (zárt technológia) a fenti védıtávolság 30 %-kal csökkenhetı. 

Az állatkifutó a szomszédos ingatlan telekhatárától minimum 2 m távolságon túl lehet elhelyezni. 

 
 
 

2. melléklet az állatok tartásról szóló 56/2009. (XII. 21.) rendelethez 
 

Közterületek (utcák, parkok, terek)  övezeti besorolása 
 
Alsótekeres:  Cseresznye u.    -   Lf 
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Fenyı u.              -   Lf 
Cserje u.              -   Lf 
Lomb u.               -   Lf 
Schrikker park    -   Vt         
Vallási központ   -   Üü 
 
Enying-Balatonbozsok: 
Virág u.                -   Lf 
Móra F. u.            -   Lf 
Arany J. u.            -   Lf 
Park u.                  -   Lf 
Gárdonyi  G. u.    -   Lf       
Mikszáth K. u.     -   Lf 
Tamási Á. u.        -   Lf 
Fı u.                     -   Lf  
Temetı u.             -   Lf 
Kertalja u.            -   Lf 
 
Enying: 
Váci M. u.            -  Lke 
Dózsa Gy. u., keleti (páros) oldal                    -   Lf 
Dózsa Gy. u. 35-tıl (József A. u.) északra      -   Lke 
Dózsa Gy. u. 33-ig (József A. u. ), attól délre -   Lf 
József A. u.          -   Lf 
Móricz Zs. u.        -  Lf  
Táncsics M. u.      -  Lf 
Esze T. u.              -  Lf  
Szabadi u.             -  Lf 
Zalka M. u.           -  Lf 
Kenderföld köz     -  Lf   
Bástya u.               -  Lk 
Vár u.                    -  Lk   
Templom u.          -  Lk 
Petıfi u. nyugati oldala                                              -   
Lk 
Petıfi u. keleti oldal, Bajcsy-Zs. u.-tól északra         
–   Vk 
Petıfi u. keleti oldal, Hunyadi u.-tól Bajcsy-Zs. u.-
ig-   Lk 
Petıfi u. keleti oldal, Völgy u. és Hunyadi u. 
között-   Vt 
Török B. u.         -   Lk 
Lehel u.               -   Lk   
Kígyó u.              -   Lk 
Ady E. u., Agrár Zrt.-tıl északra                               
-   Vk 
Ady E. u., keleti és nyugati oldal                               
-   Lk 
Zrínyi M. u.        -   Lk 
Áldott u.              -  Lk 
Vasvári P. u.        -  Lk 
Irínyi D. u            -  Lk 
Bokréta u.            -  Lk 
Jókai M. u.           -  Lk 
Kinizsi P. u.         -  Lk     
Kossuth u.            -  Vk 
Bajcsy-Zs. u. északi oldal                                         -  
Vk    

Bajcsy-Zs. u. déli oldal                                             -   
Lk   
Hunyadi u. északi oldal                                            -   
Lk 
Hunyadi u. déli oldal                                                -   
Vt 
Bocskai u.             -  Vt 
Deák F. u.             -  Vt 
Ságvári E. u.         -  Vt 
Batthyány u.         -   Lk   
Szabadság tér, nyugati oldal                                    -   
Vk 
Szabadság tér, keleti oldal                                       -   
Lk 
Bartók B. u.         -   Lk 
Mátyás király u.   -   Lk 
Hısök tere           -   Lke 
Semmelweis u.    -   Lke 
Liszt F. u.            -   Lke 
Siki k. u.              -   Lke 
Vöröshajnal u.     -   Lke 
Erkel F-. u.          -   Lke 
Radnóti M. u.      -   Lke 
Szeszgyár u.        -   Lke 
Székely B. u.       -   Lke 
Munkácsy M. u.  -   Lke 
Sport köz             -   Lke 
Szántó K. János u.-  Lke 
Benczúr gy. u.      -  Lke 
Madarász V. u.     -  Lke 
Vas G. u.              -  Lke 
Diófa u.                -  Lke 
István király u.     -  Lke 
Nagyatádi u.         -  Lke 
Berzsenyi D. u.    -  Lke 
Attila u.                -  Lke     
Széchenyi  u.        -  Lke     
Bethlen G. u.        -  Lke 
Bocsor I. u.           -  Lke 
Árpád u.                -  Lke 
Erzsébet u.            -  Lke 
Kölcsey u.             -  Lke 
Malom u.              -  Lke 
Vasút u.                -  Lke 
Rákóczi u., páros oldal                                 -  Lke 
Rákóczi u., 1-31. szám                                  -  Vk 
Rákóczi u. páratlan oldal, vasúttól délre:     -  Gksz 
Völgy u.                 -  Vt 
Marosi u.               -  Lf 
Dr. Belák S. u.       -  Lke 
Budai Nagy A. u.   -  Lf 
Vásártér u.             -  Lf 
 
Enying-Kabókapuszta:  
Juhász gy. u.          -  Lf 
Csokonai u.           -  Lf 
Tóth Á. u.              -  Lf 
Babits M. u.           -  Lf 
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Nefelejts u.             -  Lf 
 
Lershegy-Ófalu: 
Ófalu u.                  -  Á  (átmeneti szab.)  


