
 
Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
 

9/2010. (XI.05.) rendelete 
 
 

az állattartás helyi szabályairól 
 
 
 
 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő - testület) az 
Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. §. (1) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva az állattartás helyi szabályaira vonatkozóan 
az alábbi rendeletet alkotja. 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. §. 
 

E rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elősegítik 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 – a (2) bekezdésben megállapított kivétellel – az önkormányzat 

közigazgatási területén folytatott állattartásra terjed ki. 
(2) A rendelet szabályai nem vonatkoznak a cirkuszra, állatkórházra, vágóhídra, 

mezőgazdasági nagyüzem állattenyésztő és állattartó telepére, állatkiállításra, 
állatkereskedésre, fegyveres erők és testületek állattartására. 

 
3. §. 

 
E rendelet alkalmazásában 

a) Állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű termék 
előállítására (pl. hús, tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére, 
kedvtelésre irányul. Nem minősül állattartásnak a családi szükségletek kielégítése 
vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított állatok legfeljebb egy hétig 
történő, átmeneti tartása 

b) Nagy állat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér 
c) Közepes állat: sertés, juh, kecske 
d) Kis állat: baromfifélék, galamb, házinyúl 
e) Prémes állat: nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény 
f) Haszonállat: a továbbiakban a b)-e) pontok alattiak 
g) Kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszállat 
h) Veszélyes állat: 8/1999. (VIII.13.) KÖM-FVM-NKÖM-BM rendeletben 

felsoroltak (pl. strucc, majom) 
i) Egyéb állatok: Magyarországon nem honos állatok. 



 
II. fejezet 

 
Az állattartás általános szabályai 

 
4. §. 

 
(1) A település közigazgatási területén állatot – a közegészségügyi, állategészségügyi, 

állatvédelmi valamint építésügyi és környezetvédelmi szabályok betartása mellett is – csak 
e rendeletben foglalt szabályok szerint lehet tartani. 

(2) Az állatok tartására szolgáló építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények 
kialakítása építési engedély alapján történhet a közegészségügyi, állategészségügyi és 
környezetvédelmi jogszabályok betartásával. 

(3) Haszonállat tartására szolgáló épület, létesítmény és az ahhoz tartozó kifutó, siló, trágya,- 
illetve trágyalétároló csak a jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott védőtávolság 
betartása mellett működtethető, illetve létesíthető. 

(4) Veszélyes állat csak a külön jogszabályban meghatározottak szerinti engedéllyel tartható. 
 

5. §. 
 
(1) Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson.

 Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet, a lakóépületek közös 
használatú helyiségét, a lakások erkélyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát ne szennyezze. 
Az esetleges szennyeződést a tulajdonos, illetőleg az állat felügyeletével megbízott személy 
köteles haladéktalanul eltávolítani. 

(2) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő 
elhelyezéséről gondoskodni. 

(3) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon engedni, 
elhagyni. 

(4) Közterületen tilos állatot tartani, legeltetni, az ingatlanról felügyelet nélkül kiengedni. 
Állatok közterületen csak tulajdonosuk vagy az általuk megbízott megfelelő számú 
felügyelő kíséretében tartózkodhatnak átmenetileg (kihajtás). 
 

III. fejezet 
 

Az állatok tartása és elhelyezése 
 

6. §. 
 
Az állattartás szabályozása szempontjából a település az alábbiak szerint tagolódik: 

a) 900 m² alatti belterületi ingatlan 
b) 900 m² feletti belterületi ingatlan 
 

7. §. 
 
A nevelési,- oktatási,- egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár, temető, 
élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem, vendéglátó egység területén tilos haszonállatot tartani. 
 

8. §. 
 
(1) 900 m²-t meg nem haladó ingatlanokon tartható: 

1 db nagy állat 
4 db középállat 
30 db kisállat 
3 db kedvtelésből tartott állat 



 
(2) 900 m² feletti ingatlanokon tartható: 

3 db nagy állat 
10 db középállat 
50 db kisállat 
5 db kedvtelésből tartott állat 

 
9. §. 

 
Külterületen a vonatkozó jogszabályok és e rendelet előírásainak betartása mellett 
létszámkorlátozás nélkül valamennyi haszonállat tartható. A 8.§. (1) – (2) bekezdésében előírt 
szabályokat külterületen is meg kell tartani. 
 

10. §. 
 
(1) Az állattartásra szolgáló helyet el kell keríteni, s amennyiben 20 kisállatot vagy 5 nagy 

állatot tart a tulajdonos, gazdasági udvart kell kialakítani. Az állattartás céljára lekerített 
udvar nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos ingatlanhoz. 
A kerítéstől számítva legalább egy méteres sávot szabadon kell hagyni, amit sövénnyel 

 kell beültetni. 
(2) Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell kiképezni. 
(3) A keletkező bűzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellőzéssel magasba 

kell terelni. 
 

IV. fejezet 
 

Az állattartás közegészségügyi és környezetvédelmi szabályai 
 

11. §. 
 
(1) Trágya és trágyalé tárolása a közegészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak 

megfelelően történhet a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott védőtávolságok 
betartásával. Az építési hatóság a trágya (trágyalé) tárolására az érintett szakhatósági 
véleményekre figyelemmel további feltételeket állapíthat meg. 

(2) Belterületen a trágya,- és trágyalétárolót alapját betonból kell elkészíteni. Az ólakban és a 
trágyatárolókban az ammóniaképződés csökkentésére szagtalanító anyagokat kell 
használni. A folyóvizektől a trágyatárolónak legalább 15 m távolságra kell lennie, belvizes 
területen és domboldalon trágyatárolót építeni nem szabad.  

(3) A híg trágyát zárt csöveken kell az aknába elvezetni. A szilárd trágyát szalmával keverve 
kell tárolni. 

(4) Külterületen a trágya tárolása lakóépülettől, ideiglenes tartózkodásra használt gazdasági 
épülettől legalább 30 méter távolságra történhet. A trágyát földdel, szalmával, fóliával 
lefedve kell tárolni. 

(5) A trágya,- és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint kell gondoskodni. A tárolóból a 
trágyalé kifolyását, illetőleg a csapadékvíz oda való befolyását meg kell akadályozni. 

(6) Trágyalevet, trágyát, elhullott állati tetemet tilos a szennyvízcsatornába és a kommunális 
hulladékok közé juttatni. 

(7) Az állat tulajdonosa a veszélyes hulladéknak minősülő állathullát annak elszállításáig 
köteles zárt helyen, illetve zárt göngyölegben tartani. 



 
V. fejezet 

 
Bejelentési kötelezettség és nyilvántartás 

 
12. §. 

 
Az állattartó köteles a körjegyzőt a tartott állatok fajtájáról, létszámáról, az állatok tartási helyéről, 
valamint ezekben bekövetkezett változásokról azonnal tájékoztatni. 
 

VI. fejezet 
 

Eljárási szabályok 
 

13. §. 
 
E rendelet szabályainak megsértése esetén a körjegyző az állattartót megfelelő tartásra kötelezi, 
illetve az állattartást korlátozza vagy megtiltja. 
 

14. §. 
 
(1) Szabálysértést követ el, és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki jelen 

rendelet 5. §. (3)-(4) bekezdéseiben, 7. és 8. §-aiban, 11. §. (1), (6), (7) bekezdéseiben, 
valamint a 15. §. (1) bekezdésében foglaltakat megszegi. 

(2) A szabálysértés tetten ért elkövetőjét ötszáztól tízezer forintig terjedő helyszíni birsággal 
sújthatja a körjegyzőség arra felhatalmazott dolgozója. 

(3) A szabálysértési bírság 50.000,- Ft-ig terjedhet. 
 

VII. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

15. §. 
 
(1) Ez a rendelet 2010. november 15. napján lép hatályba. 
(2) Az állattartó az állattartást – ha azt e rendelet szerinti tiltott helyen vagy meg nem 

engedett mértékben folytatja – köteles e rendelet hatályba lépésétől számított két éven 
belül megszüntetni, illetve az előírt mértékre csökkenteni. 

 
 
 
 

        Gönczöl József      dr. Varga Tibor 
  polgármester               körjegyző 

 
 
 
Kihirdetve: 2010. november 5. 
 
 
         dr. Varga Tibor 
              körjegyző 
 



 
1. számú melléklet 

 
 

Az állattartás céljára szolgáló létesítmény esetén betartandó védőtávolságok 
 
 

Védőtávolság méterben meghatározva 
lakóépülettől   fúrt kúttól   ásott kúttól 
pihenő épülettől 

 
nagyállat és közepesállat 
- 13 állatig     10 m  10 m   15 m 
 
kisállat 
- 30 állatig     10 m   5 m   10 m 
- 50 állat felett     15 m  10 m   15 m 
 
 
 
Zárt technológiával történő korszerű állattartásnál – a szakhatóságok egyetértése esetén – az előírt 
védőtávolságok legfeljebb 30 %-kal csökkenthetők. 
Amennyiben 50 méter távolságon belül gyermekintézmény, egészségügyi intézmény, egyéb 
közintézmény, élelmiszer-előállító vagy értékesítő egység van, állattartás céljára szolgáló építmény 
létesítését tilos engedélyezni. 
Amennyiben az előbb megjelölt egységek 50-100 méter távolságon belül vannak, úgy az illetékes 
ÁNTSZ és az állategészségügyi hatóság véleménye alapján kell a védőtávolságot meghatározni. 


