
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 
23/ 2003. (X. 29.)  

rendelete 
az állatok tartásának szabályairól. 

 
 
Kunhegyes Város Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. §. (1) bekezdése alapján az állatok tartásának szabályairól a következő rendeletet 
alkotja.  
 

I. fejezet 
A rendelet 

 
A rendelet célja, hogy biztosítsa az állattartáshoz fűződő lakossági érdekeket, meghatározza 
a települési, az építésügyi, a környezetvédelmi követelményeket, továbbá kijelölje az 
állattartásra alkalmas, illetve arra nem használható területeket, meghatározza az állattartás 
céljára szolgáló melléképületeket, építmények elhelyezésének feltételeit, rögzítse az 
állattartással kapcsolatos állategészségügyi, közegészségügyi szabályokat. A rendelet 
alkalmazása során figyelembe kell venni az állatok védelméről rendelkező 1998. évi 
XXVIII. törvényt. 
 

Általános rendelkezések 
A rendelet területi és személyi hatálya 

 
1. §. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Kunhegyes Város közigazgatási területére. 
 

    (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed: minden olyan természetes személyre, 
valamint szervezetre, aki a tulajdonában (használatában, kezelésében, stb.) lévő 
ingatlanon állatot tart, minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol 
kisüzemi állattartás folyik.  
   (3) Nem terjed ki az egészségügyi, állategészségügyi szerveknél, valamint a 
fegyveres erőknél és a rendészeti szerveknél folytatott állattartásra, cirkuszra, 
állatkiállításra, rendezvények alkalmával bemutatásra kerülő állatok tartására, 
állatforgalmi és feldolgozó telephelyekre, engedéllyel működő állatfelvásárló 
telepre, vágóhidakra, vadásztársaságok vadgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységére. 

 
2. §. A rendeletben foglaltakat minden állattartó (a tulajdonos, vagy az állat 

felügyeletét ellátó személy) köteles megtartani. Az állattartó köteles tűrni a 
szabályok betartásának ellenőrzését.  

 
II. fejezet 

Az állatok tartásának általános szabályai 
 

3. §. (1)  Kunhegyes Város közigazgatási területén állatot tartani, hizlalni, tenyészteni 
(továbbiakban tartani) az egészségügyi, állategészségügyi, élelmiszerekről szóló, 
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építésügyi, környezetvédelmi (levegő- és víztisztasági, zajártalom elkerülése) 
szabályok betartásával lehet.  

 
(2) A rendelet szempontjából Kunhegyes Város közigazgatási területe az alábbi 

állattartási övezetekre tagozódik:  
I. övezet:  Kunhegyes Város  belterületi határvonaláig 
II. övezet: Kunhegyes Város külterületén lévő telekingatlanok, majorok, tanyák 

 
4. §. Szakhatóságok megállapításai alapján, ha az állattartó a tartással kapcsolatos 

állategészségügyi, vagy környezetvédelmi feltételeket megszegi, vagy a tartás 
előfeltételei hiányoznak, a polgármester a tartható állatok számát korlátozhatja, vagy 
az állattartást eltilthatja, illetve feltételhez kötheti.  

 
5. §. (1) E rendelet alkalmazásának szempontjából haszonállat minden olyan állat, 

amelyet fogyasztásra, vagy haszonszerzés céljára tartanak illetve tenyésztenek. 
 

     (2) Haszonállatok besorolása:  
 a./ nagy haszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér 
 b./ kis haszonállat: juh, kecske, sertés, strucc, emu 

c./ kisállatfajok: baromfi félék (tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka, sport-, 
dísz-, és húsgalamb) házinyúl, prémesállat (nutria, csincsilla, angóranyúl, 
sarki és ezüstróka, nyérc, görény stb.) 

 d./ méhek 
 
     (3)   Egyéb állatok besorolása:  
            a./ Kedveltetésből tartott állatok (eb, macska, díszállatok) 
         b./ Veszélyes állatok: mindazok a nem háziállatfajoknak az egyedei, 

amelyek fajukra jellemző tulajdonságait (méret, testalkat, támadó természet, 
mérgező csípés, marás lehetősége) miatt emberek életére, testi épségére 
veszélyt jelentenek. (8/1999.(VIII.13.)KöM-FVM-NKÖM-BM együttes 
rendelet) 

 
     (4) Az állatszaporulat – valamennyi fajta esetében, legfeljebb választási koráig – 

a tartható állatok számát nem érinti.  
 

III. fejezet 
Haszonállat elhelyezésére és állattartó épületekre vonatkozó szabályok 

 
6. §. (1) Az állattartás céljára szolgáló épület építési jogszabályokban foglaltak alapján 

létesíthető. Nagy- és kishaszonállatok csak a közegészségügyi, állategészségügyi és 
építésügyi előírásoknak megfelelő körülmények között, arra alkalmas épületben 
(istálló, ól) tartható. Haszonállat tartására szolgáló létesítmények (istálló, ól, kifutó, 
trágyatároló) alkalmasságának, illetve építésének feltételeit az érvényben lévő 
előírások alapján az építésügyi hatóság – új épület létesítéséhez a szükséges 
engedélyezési eljárás keretében – határozza meg.  

 
    (2) Az állattartás céljára szolgáló melléképületek, építmények előírt 
védőtávolságait az 1. számú melléklet tartalmazza. A védőtávolságot az építmények 
és az állattartásra szolgáló épület legközelebbi pontja között, légvonalban kell mérni, 
ez a távolság 20 %-kal csökkenthető saját tulajdonú és használatú épületek esetében.  
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    (3) Az ingatlan területén állatok elhelyezésére és tartására szolgáló épület, illetve 
építményt létesíteni kizárólag építési szabályzat előírásai szerint lehetséges. Az 
állatok férőhelyigényét helyhez kötött tartás esetén a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
    (4) Az állatkifutó és a trágyatároló 1. számú mellékletben előírt védőtávolságon 
túlmenően a szomszédos telekhatártól 3 méteren belül nem kerülhet elhelyezésre. 
  
    (5) A haszonállat tartásának feltétele, hogy az e rendeletben meghatározott egyéb 
előírásoknak megfelelnek és a szomszédok jogos érdekeit nem sértik. A korábbi 
hatályos jogszabályoknak megfelelően létesített építményekben, illetve a 10 évnél 
régebbi építményekben is tartható haszonállat, ha ott korábban is tartottak.  
 

7. §. Külterületen haszonállat az építési engedéllyel létesített épületben korlátozás 
nélkül – üzemszerűen- tartható, de figyelembe kell venni a közegészségügyi, 
állategészségügyi és egyéb előírásokat. 

 
8. §. (1) Az övezeti besorolások szerint tartható legnagyobb állatlétszámot a 3. számú 

melléklet tartalmazza 
 

     (2) Tilos nagy- és kishaszonállatot tartani a közintézmények – így különösen az 
iskolák, óvodák, gyermek, sport, művelődési, szociális, egészségügyi intézmények – 
valamint élelmiszer előállító egységek, kereskedelmi egységek, 
vendéglátóegységek, helytelepszerűen kiépült többszintes lakóépületek, strandfürdő, 
temetők területén és azok 50 méteres körzetében.  
 
     (3) Tilos az állattartás a piac és közvetlen környezetében és a közvetlen 
csatlakozó telkeken. 
 
     (4) Prémes állat tartásához a szakhatóság véleményének figyelembevételével a 
polgármester egyedi engedélye szükséges. 
 
     (5) A veszélyes állatok tartásának engedélyezése csak a mindenkori érvényes és 
idevonatkozó törvényeknek, rendeleteknek betartásával a jegyző egyedi engedélye 
alapján történhet. 

 
9. §. (1) A város közigazgatási területének azon állattartói, akiknek a 4. számú 

mellékletben felsorolt darabszámú állományuk van, bejelentési kötelezettséggel 
tartoznak az állategészségügyi hatóság felé.  

 
            (2) Az állatlétszám meghatározásánál az egy tartási helyen (telepen, udvarban, 

stb.) az egy tenyésztési ciklusban együttesen tartott állatok számát kell érteni, 
függetlenül a tulajdonosok, bérben nevelők, vagy hizlalók számától.  

 
10. §. (1) A város belterületén, közterületen (utcán, parkban, árokparton, temetőkben 

stb.) legeltetni tilos E célból haszonállatot telekhatáron kívülre még felügyelet 
mellett sem lehet kiengedni.  

 
    (2) Az állatokat legelőre ki- és onnan történő haza hajtáskor a közterületen 
őrizetlenül hagyni nem szabad. 
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  (3) Közkifolyóknál állatok itatása tilos. 

 
 

IV. fejezet 
Haszonállattartás állategészségügyi, közegészségügyi, köztisztasági szabályai 

 
11. §. (1) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségeket könnyen tisztítható, 

hézagmentes és megfelelő lejtésű szilárd burkolattal kell ellátni. Naponta egyszer ki 
kell takarítani, és gondoskodni kell a rendszeres fertőtlenítésről, amelyeket havonta 
legalább egyszer megfelelő fertőtlenítőszerrel kell elvégezni. Az ennek során 
keletkező hulladékok veszélyes hulladéknak minősülnek, így annak 
ártalmatlanításáról is – az erre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - köteles 
gondoskodni. Az állattartó a kártékony állatok (legyek, rovarok, rágcsáló) irtásáról 
köteles gondoskodni.  

 
        (2) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő takarmányozásáról 
és gondozásáról. Állatai egészségének megóvása érdekében köteles az 
állategészségügyi rendelkezéseket megtartani. 
 
        (3) Az állatok etetésére csak olyan takarmányt szabad felhasználni, amely az 
állat, illetve közvetve az ember egészségét nem veszélyeztetik. Az állatok etetésére 
használt takarmány és konyhai hulladék higiénikus tárolását, valamint a 
sertéstartáshoz használt konyhai hulladék forralásának lehetőségét biztosítani kell. 
Az állatok etetéséhez használt kellemetlen szagú takarmányt zárt, illetőleg fedett 
állapotban kell tárolni.  

 
12. §. (1) Istállótrágyát megfelelő nagyságú műszaki védelemmel ellátott (vízzáró 

szigetelés biztosítása) trágyatárolón kell tárolni. Az összegyűjtött trágyáról 
esetlegesen elfolyó trágyalé gyűjtése jól záró fedlappal ellátott zárt, szigetelt 
aknában kell gyűjteni. Biztosítani kell, hogy a szennyvíz szomszédos telekre ne 
folyhasson át, és a saját telket se szennyezze.  

 
        (2) A gyűjtőaknát e rendeletben előírt védőtávolságok betartásával lehet 
létesíteni úgy, hogy  az ürítés céljából járművel megközelíthető legyen.  
 
        (3) A tárolókapacitásnak elegendőnek kell lennie legalább 4 havi istállótrágya 
tárolására. Így biztosítható, hogy az istállótrágya optimális állapotban kerüljön 
felhasználásra. 
 
         (4) A tároló beteltével, de legalább évente kétszer – tavasszal és ősszel – a 
felgyülemlett trágyát ki kell szállítani, és a tárolót fertőtleníteni. Trágyalé, hígtrágya, 
bélsárral szennyezett padozatmosó víz szennyvíztelepre, illetve leürítőhelyre 
elszállítani tilos. 
 
         (5) A település belterületi részén tilos olyan tartástechnológiát alkalmazni, 
amely lehetővé teszi, hogy a trágya szilárd részéhez olyan mennyiségű víz 
keveredjen, amelyet az már nem tud megkötni (hígtrágyás tartástechnológia), és így 
folyékony halmazállapotú trágya keletkezik, ami már nem képes a természetes érési 
folyamaton keresztülmenni.  
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         (6) A trágya kezelésével és tárolásával kapcsolatos közegészségügyi, 
környezetvédelmi és állategészségügyi szabályok betartását külterületen is 
biztosítani kell. 
 
         (7) Állattartásból eredő szagártalom csökkentéséről magasba terelt 
szellőzéssel, védőnövényzet ültetésével, rendszeres takarítással, a trágya kezelésével 
és az alomanyag rendszeres cseréjével az állattartó köteles gondoskodni.  
 

13.§. (1) A beteg illetve betegségre gyanús állatot a tulajdonos (gondozó) köteles a 
tartás helyén elkülöníteni, és az ellátó állatorvosnak haladéktalanul bejelenteni. 

 
    (2) Fertőző állatbetegség észlelése esetén az állattartó köteles bejelentést tenni az 
ellátó állatorvosnak.  
 
    (3) Az állat tulajdonosa (gondozója) az állathullát annak elszállításáig köteles zárt 
helyen, illetve zárt göngyölegben tartani. 
 
    (4) Az elhullott állatok tetemét csak az önkormányzat által kijelölt és üzemeltetett 
köztisztasági telepen (dögtér) lehet elhelyezni. Az állati hullák saját telken, illetve 
egyéb területen történő elhelyezése, elföldelése tilos. 
 
     (5) Az elhullott állat tetemét a elhullás időpontjától számított 24 órán belül az 
állat tulajdonosa (gondozója) köteles a köztisztasági telepre kiszállítani. A szállítás 
költsége az állat tulajdonosát terheli. 
 
    (6) Az állami-, önkormányzati-, szövetkezeti-, illetve magánszemélyek gazdasági 
társaságainál keletkező állati tetemek köztisztasági telepre (dögtér) szállításának és 
ártalmatlanításának költségei a gazdasági társaságot terhelik. 
 
    (7) A köztisztasági telepről állati tetemet, testrészt eltávolítani tilos. 
     

V. fejezet 
Méhek tartása 

 
14.§. (1) Méheket tartani, méhészkedést gyakorolni a módosított és kiegészített 

15/1969. (XI. 6.) MÉM. számú rendeletben meghatározott feltételek mellett, a 
vonatkozó külön (állategészségügyi, növényvédelmi, stb.) jogszabályok 
megtartásával lehet. Méhcsaládok számát és tartási helyét jegyzőnek be kell 
jelenteni. 

 
    (2) Méhcsalád tartásához többlakásos épület esetén valamennyi érintett lakás 
tulajdonosának (használójának) előzetes hozzájárulása szükséges.  

 
VI. fejezet 

Veszélyes állatok tartásának szabályai 
 

15.§. A nem védett veszélyes állatok csak a jegyző egyedi engedélyezése alapján, zárt 
helyen tarthatók. Az egyedi engedélyezés során ki kell kérni a területileg illetékes 
ÁNTSZ, hatósági állatorvos, és a természetvédelmi hivatal szakhatósági 
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állásfoglalás. Az engedélyezésről az érintett szomszédokat és a rendőrséget is 
értesíteni kell a határozat egy példányával.  

 
VII. fejezet 

Galambok tartására vonatkozó szabály 
 
16.§. (1) Galambot csak olyan körülmények között szabad tartani, ahol galambdúc vagy 

ketrec megfelelően elhelyezhető.  
 

   (2) a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében, vagy más fontos okból a 
polgármester – előzetes közhírré tétellel – a galambok, kiengedését eltilthatja.  
 
   (3) A hatóság megtilthatja vagy korlátozhatja a galambok tartását, ha szomszédos 
ingatlanon bizonyíthatóan kárt okoz. 

 
VIII. fejezet 

A kedvteltetésből tartott állatokra vonatkozó rendelkezések 
 
17.§. (1) A város egész területén a közegészségügyi, járványügyi és állategészségügyi 

állatvédelmi szabályok megtartása mellett minden kedvteltesből tartott állat 
szaporulata legfeljebb 3 hónapos korig tartható.  

 
(2) Tilos az állatok kínzása, tartós nyugtalanítása, bármilyen módon történő 
bántalmazása, elhagyása valamint egymásnak ugratása, viadalosztatása. 
 
(3) Állatot – tulajdonjoggal való felhagyás szándékkal –közterületre kizárni tilos. 
 
(4) Az állattartó köteles gondoskodni azoknak a kedvtelteséből tartott állatoknak 
az elhelyezéséről, amelyeket tovább tartani nem kíván. 
 
(5) A tulajdonos köteles állatát úgy tartani, hogy az:  

a) a házban vagy annak szomszédságában lévő lakók nyugalmát ne 
zavarja, 

b) anyagi kárt ne okozzon 
c) testi épségét, egészségét ne veszélyeztessen 
d) a közegészségügyi, járványügyi és állategészségügyi, állatvédelmi 

szempontoknak megfeleljen, a környezetet ne szennyezze 
e) a kedvteltetésből tartott állat ürülékét az állat tartója köteles azonnal 

eltávolítani. 
 

(6) Olyan lakóépületekben, amelyekben több lakás van, lakásonként 1 darab eb és 
1 darab macska tartható, valamint ezek szaporulata, legfeljebb három hónapos 
korig. A tartás a lakóépület közös használatú helyiségeiben, vagy annak 
udvarán – ideértve a külön használatú udvarrészt is – csak valamennyi 
tulajdonostárs vagy lakáshasználó (lakásonként 1 szavazattal) hozzájárulásával 
történhet. 

 
(7) Eb, macska és díszállat erkélyen, loggián nem tartható.  
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(8) Amennyiben iskola, óvoda, művelődési, szociális egészségügyi intézmény 
közvetlen szomszédságában lévő eb a csendet tartósan háborítja, s ezzel az 
érintett intézmény működését zavarja, az eb eltávolítását kell elrendelni. 

 
(9) Szakhatósági vélemények alapján – ha annak indoka fennáll – az ebtartás 

korlátozható, illetve megtiltható.  
 

(10) Tilos a harci kutyák és keverékeinek tenyésztése, állatviadalok szervezése, 
melyre a 35/1997. (II. 26.) Kormányrendelet az irányadó. 

 
(11) Harapós vagy támadó természetű eb tartása esetén az ingatlan (lakás) 

bejáratán a harapós ebre utaló figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon 
elhelyezni, és kennelben, boxban kell tartani. 

 
      (12)  Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. 

 
(13) Ha a rendelet másként nem rendelkezik, egy ingatlanon belül 2 darab eb és 4 

darab macska, valamint 3 hónapig azok szaporulata tartható. 
 

(14) Az eb és macskatartás, amennyiben az állatok száma meghaladja az e 
rendeletben meghatározott darabszámot, tenyészetnek minősül. Az eb és 
macskatenyészet létesítéséhez a jegyző engedélye szükséges. 

 
(15) A tenyészet létesítése iránti kérelemhez csatolni kell az ÁNTSZ, továbbá az 

Állategészségügyi szakhatóság nyilatkozatát, valamint a Magyar Ebtenyésztők 
Országos Egyesülete és az építési telekkel határos telkek használóinak, 
tulajdonosainak előzetes beleegyezését is. 

 
(16) Többlakásos épületben eb és macskatenyészet létesítésére engedély nem 

adható.  
 
    18.§. (1) Tilos – vakvezető, valamint az alábbi a) – c) pont szerinti területet őrző, illetve 

ott munkát végző eb kivételével – ebet tartani, beengedni: 
a. élelmiszer-üzletekbe, vendéglátóhelyekre, élelmiszer-feldolgozó üzemekbe, 

élelmiszerraktárakba, 
b. vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségben, kivéve ha az elhelyezés 

külön feltételei biztosítva vannak, 
c. oktatási, egészségügyi, szociális, művelődési, intézmények, 

gyermekjátszóterek, sportpályák, piacok területére, 
d. ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe 
e. strand és fürdő területére. 

            
   (2) Közterületen, a gyermekjátszótereket övező összefüggő zöldterületeken és a 
lakóház közös használatú helyiségeiben (udvarán) az ebet biztonságos vezetésre 
alkalmas pórázon kell vezetni. A harapós, nagytestű vagy támadó természetű 
ebeket szájkosárral is kötelező ellátni. 

 
      (3) Az eb és macska tulajdonosa a tartott állata által közterületen illetve 

többlakásos társasház közös használatú helyiségében okozott szennyeződést 
köteles azonnal eltávolítani. A szennyezőanyag eltávolítására, elhelyezésére 
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szolgáló eszközöket (pl. zacskó, lapát stb.) az eb sétáltatása és futtatása idején a 
kísérő személyeknek magánál kell tartani, szükség esetén köteles azt használni, 
majd ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni. 

 
19.§. (1) A tulajdonos köteles a hivatalosan közzétett (veszettség elleni) oltásra az 

ebet felvezetni vagy az oltást kezdeményezni a beoltást végző állatorvosnál. Az 
oltás megtörténtéről adott orvosi igazolást a tulajdonos köteles megőrizni, 
elveszítése esetén megfelelő igazolásról gondoskodni. 

 
(2)    A védőoltás alól elvont ebet, mint az emberre egészségügyi szempontból 
veszélyes, valamint az állatok egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre 
gyanús ebet a települési önkormányzat állami kártalanítás nélkül köteles kiirtani. 
 
(3) Az ebtulajdonos a veszettség elleni védőoltáshoz átvett ebazonosító jegyet 
köteles az eb nyakörvére erősíteni, és állandó jelleggel viseltetni. Annak 
elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni az eb oltását végző állatorvosnak. 

 
(4) Embert mart eb tulajdonosa (tartója) köteles ebét a hatósági állatorvossal 
megvizsgáltatni, az eb veszettségi oltásáról szóló igazolást a megmart 
személynek, vagy hozzátartozójának köteles átadni az ÁNTSZ területileg 
illetékes szervénél történő bemutatásra. 
 

IX. fejezet 
Kóbor állatok begyűjtése 

 
20. §. (1) E rendelet alkalmazása szempontjából kóborállatnak minősül minden olyan 

állat, amely Kunhegyes Város közigazgatási területén, házi ingatlanon kívül 
felügyelet nélkül található. 

 
   (2) A közterületen őrizetlenül hagyott kóbor ebet a gyepmester befogja, majd a 

köztisztasági telepre szállítja. Az eb őrzéséről a befogást követő 14 nap elteltéig 
gondoskodik.  

  
X. fejezet 

Eljárási, végrehajtási szabályok, szabálysértési eljárás 
 

21. §. (1) Szabálysértést követ el, és 30. 000.- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, 
aki:   

a) állatáról nem gondoskodik megfelelően, 
b) e rendeletben meghatározott darabszámot meghaladó állatot tart, 

valamint a trágya tárolására és elszállítására vonatkozó előírásokat 
megszegi 

c) engedéllyel tartható állatot engedély nélkül tart 
d) az ebet úgy tartja, hogy az mások nyugalmát tartósan és rendszeresen 

zavarja 
e) ebet közterületen póráz nélkül kienged, vagy futtat, ebet bekerítetlen 

udvaron szabadon tart 
f) ebet játszótérre, egyéb tiltott helyre ki-  illetve bevisz 
g) harapós, támadó természetű vagy nagytestű ebet közterületen szájkosár 

nélkül vezet 
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h) az eb tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott személy, ha az 
eb által a közterületen okozott szennyeződést nem takarítja el 

i) ebet illetve macskát erkélyen, loggián, lakóház közös használatú 
helyiségében, közterületen tart, etet 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések miatt – tettenérés esetén – 
az elkövető 500 – 10. 000.- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.  A 
helyszíni bírság kiszabására a közterület felügyelő és a Polgármesteri Hivatal 
részéről eljáró és erre felhatalmazott köztisztviselő jogosult. 
 
(3) A szabálysértési eljárás lefolytatására a jegyző a jogosult 

 
Vegyes és záró rendelkezések 

 
22. §.  (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba 
 

     (2) E rendelet alkalmazása során történő eljárásra az államigazgatási, illetve a 
szabálysértési eljárás általános szabályai az irányadók. 

 
  (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  

 
Kunhegyes, 2003. október 28.  
 
 
 
 
  Kontra József     Rentzné dr. Bezdán Edit 
   polgármester      jegyző 
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Mellékletek:  

 

1.  számú melléklet 
Védőtávolságok lakóépületektől 

 

Darab Kisállat - baromfi -  Egyéb 
Nagyállat          

(sertés, juh, 
kecske) 

Egyéb 

2-ig  -   -  6 m 6 m 

5-ig  -   -  10 m 10 m 

10-ig  -   -  12 m 12 m 

15-ig  -   -  13 m Külön engedély 

25-ig 6 m 6 m 16 m Külön engedély 

50-ig 8 m 10 m 20 m Külön engedély 

100-ig 10 m 15 m Külön engedély  -  

200-ig 12 m  20 m Külön engedély  -  

500-ig 16 m Külön engedély Külön engedély  -  

500 fölött Külön engedély Külön engedély  -   -  

 
 A belterületi haszonállattartást szolgáló építmények, melléképítmények elhelyezésénél 
alkalmazandó védőtávolságok meghatározása, ásott-, fúrt kúttól, vízvezetéktől, vízvezetéki 
kerti csaptól. 
 

1) Nagy- és közepes állat istállója, ólja, kifutója ásott és fúrt kúttól 15 m, kis 
haszonállatok ketrece, ólja, kifutója ásott és fúrt kúttól 10 m távolságra 
helyezhető el. 

 
2) Közepes és nagyállatok tartásához szükséges trágya-, és trágyalé tároló 

(komposztáló, siló szemétgyűjtő, almos-trágya és trágyalé tároló) ásott kúttól 15 
m, fúrt kúttól 10 m, vízvezetéktől 4 m, vízvezetéki kerti csaptól 6 m távolságra 
helyezhető el. 

 
3)   Zárt szennyvíztároló esetén nem kell védőtávolságot tartani, ha az zárt szigetelt 

kivitelben készült és fedőlapja légmentesen záródik.  
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2. számú melléklet 
 

Állatok férőhelyigénye helyhez kötött tartás esetén: 
 

Ló     -   2,5   m2 
Szarvasmarha   -   2,0   m2 

Bivaly     -   2,0   m2 
Szamár, öszvér   -   2,5   m2 
Juh, kecske    -   0,6   m2 
Sertés     -   1,0   m2 
Tyúkfélék    -   0,11 m2 
Lúd, kacsa, pulyka   -   0,11 m2 

 

 

3. számú melléklet 
 

Övezeti besorolás szerint tartható legnagyobb állatlétszám 
 
 

I. övezet:  
nagy haszonállat összesen:     15 db 
kis haszonállat összesen:    50 db 
kisállatfajok összesen:  100 db 

 
II. övezet: 

 
nagy haszonállat összesen:     50 db 
kis haszonállat összesen:  100 db 
kisállatfajok összesen:  200 db 

 
 

4. számú melléklet 
 

Nagyüzemi állattartásnak minősül az alábbi állatszám: 
 

Szarvasmarha   -      50 db vagy annál több 
Ló, szamár, öszvér, bivaly  -      50 db vagy annál több 
Sertés     -    100 db vagy annál több 
Juh     -    200 db vagy annál több 
Broiler    -   2000 db vagy annál több 
Galamb, gyöngyös, stb.  -    500 db vagy annál több 
Pulyka, lúd, kacsa   -  2000 db vagy annál több 

 


