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Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2002./VII.23./ rendelete 

az állattartás szabályozásáról
1
 

 

 

Marcalgergelyi község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV.tv.16.par.(1) bek alapján az állattartás szabályozásáról  a 

közegészségügyi , állategészségügyi, környezetvédelmi, állatvédelmi és építésügyi 

előírások figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja: 

 

A rendelet hatálya 

 

1. §. 

 

A rendelet hatálya kiterjed  Marcalgergelyi község közigazgatási területén: 

     minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, akinek a tulajdonában  

  /  használatában, kezelésében, stb. / lévő ingatlanon állat él. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

2. §. 

 

A rendelet alkalmazása szempontjából: 

  haszonállat:  ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, sertés, bivaly, juh, kecske.                                               

  kishaszonállat: baromfi (tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngyös) galamb, prémes   

                               állatok /nyúl, nutria,  csincsilla, angóranyúl, sarki és ezüstróka,                   

                               nyérc, görény./ 

 

  egyéb állat: kutya, macska, méhek, díszállatok. 

 

  vadállat: minden olyan állat, amely a természetben él és szaporodik. 

 

  állattartó épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére szolgáló 

      létesítmény. 

 

  állattartás: olyan tevékenység, amely állati eredetű termék előállítására (hús, tej, 

   gyapjú, tojás, stb.) sportcélok elérésére kedvtelésre és egyéb 

   hasznosítás megvalósítására történik. Magába foglalja a tenyésztést, a 

                 szaporítást, végtermék előállítását. 

 

számos állat :   egy számos állat érték = 500 kg élo testtömeg. 

 

Az állattartás szabályai 

 

3. §. 

 

(1) A település területén állatok az e rendeletben foglaltak, valamint az 

 állategészségügyi, állatvédelmi, környezetvédelmi, közegészségügyi, építésügyi 
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 jogszabályok betartásával, a lakosság nyugalmának zavarása nélkül (zaj, bűz, stb.) 

 tarthatók. 

 

(2) Az állattartáshoz az ingatlan felett rendelkezni jogosult ( tulajdonos, kezelő, 

 haszonélvező, használó) továbbiakban: tulajdonos hozzájárulása szükséges. 

 

4. §. 

 

(1) A település  belterületén az 1. sz. mellékletben meghatározott számú állat tartható. 

 

(2) A település  belterületi  határvonalától  új  mezőgazdasági  állattartó   telephelyek   

       kialakításánál   a   védőtávolság   500 m,   a   tartható   állatok  darabszáma   nem        

       korlátozott. 

 

(3) Tilos a haszonállat  tartása  a közületi és közösségi rendeltetésű több személy 

 befogadására szolgáló épületek (orvosi rendelő, óvoda, iskola, élelmiszerbolt, 

 kultúrház, gyermekvédelmi létesítmény) területén, illetve a középület,  annak 50   

       méteres körzetén belül.  Az  50  méteres  távolságon  a  közösségi  épület  és az                      

       állattartó épület közötti  legkisebb távolságot kell érteni. 

 

(4) Vadállat a település területén csak külön engedéllyel tartható. 

 

5. §. 

 

(1) Az állatokat legeltetni felügyelet mellett és csak az erre kijelölt helyen szabad. 

 

(2) Haszon és kishaszonállatokat közterületre legeltetés céljából kiengedni tilos. 

 

(3) Haszonállatokat legeltetés és egyéb célból csak a legrövidebb útvonalon szabad 

 hajtani olyan módon, hogy ezzel kárt ne okozzanak, a járművek és gyalogosok 

 közlekedését ne akadályozzák. 

 

Állattartás céljára szolgáló épületek elhelyezése 

 

6. §. 

 

(1) Az állattartás céljára szolgáló épületek  létesítése, kialakítása, építési engedély 

 alapján történhet, az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével. 

 

(2) Az új állattartás céljára szolgáló épületek védőtávolságait a 2. sz. melléklet 

 tartalmazza. 

 

(3) Az állattartás céljára létesített udvar vagy kifutó nem csatlakozhat közvetlenül a 

 szomszédos ingatlanhoz. A kerítéstől számított legalább egy méteres sávot 

 szabadon kell hagyni, amit növénnyel kell beültetni. 

 

(4) Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait saját udvar felé kell 

 biztosítani. 
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Állattartással kapcsolatos egyéb követelmények 

 

7. §.   

  

(1) Az állatok elhelyezésére szolgáló építmények tisztaságát, fertőtlenítését az 

 állattartó köteles biztosítani. Ennek során az állattartó köteles folyamatos rovar-és 

 rágcsálóirtást végezni, évente legalább kétszer klórmésszel fertőtlenítő meszelést 

 végezni, az ammóniaképződés csökkentése érdekében az alomanyagot és a trágyát 

 szakszerűen kezelni. 

 

(2) Az állattartó épületeket az Állategészségügyi Szabályzatban előírtaknak 

 megfelelően kell kialakítani. 

 

(3) Az állattartás során keletkezett trágyát, trágyalevet fedett, szivárgásmentes 

 tárolóban kell elhelyezni. A trágyalé tároló nagysága az építési engedélyezési 

 eljárás során kerül meghatározásra. A tárolóból a trágyalé kifolyását, illetve a 

 csapadékvíz oda való befolyását meg kell akadályozni. 

 

(4) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról és  

 gondozásáról, biztosítania kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson. 

 

(5)  Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon 

  engedni, elhagyni. 

 

(6) Az állattartó köteles az elhullott állata tetemének ártalmatlanná tételéről 

 gondoskodni. Eb, macska, baromfi, továbbá három hetesnél fiatalabb szopós 

 bárány, kecskegida, malac és borjú hulláját az állattartó telkén -évente legfeljebb 

 50 kg tömegig - eláshatja. A felsoroltaknál nagyobb tömegű állatok hulláját 

 engedélyezett állati hulladékgyűjtő helyekre kell szállítania. A település 

 közigazgatási területéről az állati hulla elszállítását - megállapodás alapján - a 

 győri ATEV Rt. végzi. 

 

Állatvédelmi szabályok 

 

8. §. 

 

(1) Az állatot kínozni, bántalmazni, uszítani és ingerelni tilos! 

 

(2) Az állattartó köteles az állat megbetegedését vagy annak gyanúját, vagy ilyen 

 körülmények közötti elhullását a hatósági állatorvosnak azonnal bejelenteni, és az 

 ügyben hozott intézkedést végrehajtani. 

 

Egyéb állatok tartása 

 

9. §. 

 

(1) Kutya lakótelken, illetve többlakásos lakóépület udvarán bekerített helyen, vagy 

 megkötve tartható, harapós, vagy támadó természetű kutyát csak megkötve vagy 

 zárt helyen szabad tartani, és az ingatlan bejáratán a “harapós kutya” figyelmezető 

 táblát kell elhelyezni. 
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(2) A kutyatulajdonos köteles kutyáját úgy tartani, hogy az a házban, vagy annak 

 szomszédságában lévő lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, a 

 testi épséget és egészséget ne veszélyeztesse. 

 

10. §. 

 

(1) Kutyát tilos beengedni, bevinni: 

 a./ közintézménybe, 

 b./ üzletbe, élelmiszerboltba, vendéglátó-ipari egységbe, 

 c./ oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és sportrendezvényre. 

 

(2) Közterületen, többlakásos lakóház udvarán, valamint közös használatú 

 helyiségben kutyát csak zárt szájkosárral ellátva, pórázon szabad vezetni.  

 A fenti szabály nem vonatkozik a többlakásos lakóházra és a közös használatú 

 helyiségre akkor, ha a többlakásos lakóház és a közös használatú helyiség felett 

 rendelkezni jogosultak ehhez beleegyezésüket adták. 

 

(3) A kutya tulajdonosa vagy a felügyeletével megbízott személy köteles ügyelni arra, 

 hogy a kutya a közterületet, a lakóház közös használatú helyiségeit, udvarát, ne 

 szennyezze illetőleg a szennyeződés eltávolításra kerüljön. 

 

11. §. 

 

(1) Az ebeket évente egyszer veszettség elleni kötelező védőoltásban kell részesíteni. 

 

(2) Az eb tulajdonosa köteles: 

 a.) az oltást igazoló nyugtát a legközelebbi védőoltásig megőrizni, az     

        ellenőrzésre jogosult hatósági szerveknek felmutatni. 

 

 b.) ha az eb nem a tulajdonos állandó lakhelyén részesült veszettség elleni 

   védőoltásban, az oltás megtörténtét az oltási igazolás felmutatásával a 

   Körjegyzőségnél kell bejelenteni.  

 

(3) Az eb tulajdonosa  évente egy alkalommal köteles az eb féregtelenítését 

 elvégeztetni és ennek megtörténtét az oltási igazolványban is feltüntetni. 

 

(4) Védőoltás alól elvont ebet, valamint az emberre egészségi szempontból 

 veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető beteg vagy 

 betegségre gyanús ebet kártalanítás nélkül ki kell irtani. 

 

12. §. 

 

Méhészkedésnél lakott területen a betelepített kaptárakat a szomszédos ingatlan 

határától 4 m-re, közforgalmú úttól 10 m-re szabad elhelyezni. A  méhészkedésre 

egyebekben a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.  

 

Állattartás megtiltása  

 

13. §. 
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(1) Amennyiben az állattartási tevékenység nem felel meg az e rendeletben foglalt 

 előírásoknak, de ezen feltételek egyébként kialakíthatók, a képviselő-testület vagy 

 a polgármester határidő kitűzésével az állattartót a feltételek megteremtésére 

 kötelezi. 

 

(2) Meg kell tiltani az állattartást, ha az állattartó az (1) bekezdésben foglalt 

 kötelezettségének határidőre nem tesz eleget. 

 

Szabálysértési rendelkezés 

 

14. §.  

  

Aki  a rendeletben foglalt előírásokat megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-

ig  terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 

Záró rendelkezés 

 

15. §. 

 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

 építéshatósági ügyekben is alkalmazni kell. 

 

(2) Az állattartó az állattartást -ha azt e rendelet szerint tiltott helyen vagy meg nem 

 engedett mértékben folytatja- köteles e rendelet hatályba lépésétől számított l

 éven  belül  megszüntetni  vagy  azt az előírt mértékre csökkenteni, vagy az                 

       érintett szakhatóságok hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni. 

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik. 

 

 

Marcalgergelyi, 2002. július 22. 

 

 

 

 

 

   Léránt Károlyné Vadas László 

   polgármester körjegyző 
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1.sz. melléklet 

 

Állatfaj megnevezése                  Tartható állatok db száma         számos állat 

 

Ló                                                                29  29 

 

Szarvasmarha                                             49                    39,2 

 

Juh, kecske                                                199                   29,85 

 

Sertés                                                          99   14,85 

 

Broiler baromfi                                       1999         

 

Kifejlett baromfi                                       499       

 

Nyúl                                                             49  anya + szaporulata  

 

 

 

 

2.sz. melléklet 

 

Melléképület illetve melléképítmény Védőtávolság  

 

   telek- lakó-  ásott  fúrt vízveze- 

   határtól épülettől    kúttól  téktől  

 

Kishaszonállat ketrece, ólja, kifutója  -  8 10 5  1  

 

Haszonállatok istállója, ólja, kifutója  -  12 15 5  2  

 

Kalászos termények és 

Szálastakarmányok tárolója  -   6 - -  -  

 

Trágya vagy trágyalé tároló  3  22 22 15  3  

 
  


