Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011.(I. 25.) önkormányzati rendelete
az állattartásról
a módosításáról szóló 13/2011. (VI. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendeletekkel egységes szerkezetben
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.)Kormány rendelet 36.§ (5) bekezdése, a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény 31.§ (2) bekezdése, A felszín alatti vizek védelméről szóló
219/2004. (VII.21.) Kormány rendelet 20.§ (7) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet alkalmazási köre
1. § (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) A község területén állat csak akkor tartható, ha az állatok elhelyezésére szolgáló épület, építmény
megfelel a hatályos építésügyi, közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi és tűzvédelmi
előírásoknak.
(3) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak az állatvédelmi jogszabályokban előírt megfelelő
tartásáról,
biztonságos
elhelyezéséről,
etetéséről,
szakszerű
gondozásáról,
szökésének
megakadályozásáról, az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről a jó gazda
gondosságával.
2. § (1) E rendelet alkalmazási köre a mezőgazdasági haszonállatok, valamint a kedvtelésből tartott
állatok tartására terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az alkalmi cirkuszi rendezvényekre, állatkiállításokra,
állatversenyekre, hivatalosan munkakutyaként nyilvántartott állatok tartására.
2. Értelmező rendelkezések
3.§ (1) Mezőgazdasági haszonállat: bármely állat, amelyet élelmiszer, gyapjú, toll, bőr vagy más állati
eredetű termék termelésére tenyésztenek, tartanak vagy hizlalnak, az igás állatok, valamint a hátas ló.
(2) Nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, szarvas, dámvad és nagy testű rokon fajaik.
(3) Kisállat: juh, kecske, sertés, vaddisznó, őz, muflon, illetve kistestű rokonfajaik.
(4) Eb sétáltatás: az eb pórázon történő vezetése.
3. Mezőgazdasági haszonállatok tartásáról
4. § (1) Beépítésre szánt területeken:
a) 500 m2 terület alatti ingatlanon nagytestű és kistestű mezőgazdasági haszonállat nem tartható,
ezeken az ingatlanokon saját ellátásra nevelt maximum 50 db egyéb kisállat tartható.
b) 500-1500 m2 közötti területű ingatlanon, saját ellátásra nevelt maximum 2 db nagytestű
mezőgazdasági haszonállat, 20 db kistestű mezőgazdasági haszonállat, egyéb kisállatból 300 db
tarható.
c) 1500 m2 feletti területű ingatlanon mezőgazdasági haszonállat és egyéb kisállat korlátozás nélkül
tartható.
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(2) 1 Beépítésre nem szánt területen mezőgazdasági haszonállat tartása tilos, kivéve a HÉSZ 19. §-ában
meghatározott mezőgazdasági általános árutermelő területeken.
(3) Közterületen tilos mezőgazdasági haszonállatot tartani, legeltetni, oda kiengedni. Az állat által
közterületen okozott szennyeződést a tulajdonos köteles azonnal eltávolítani.
(4) Mezőgazdasági haszonállatok tartásánál, a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi
szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet szabályait kell alkalmazni.
(5) Az állattartónak biztosítani kell, hogy a tartással anyagi kárt senkinek ne okozzon. Az állattartás során
másnak okozott károkért az állat tulajdonosa felel, köteles azokat megtérítetni.
5. § (1) Az állattartónak biztosítani kell, hogy a trágyalé a szomszéd telkére, vagy a közterületre ne
folyhasson át, valamint a saját telkét ne szennyezze, és a talajt, talajvizet ne fertőzze. A trágya és trágyalé
a közcsatornába nem vezethető.
(2) A trágya tárolására a fóliával bélelt földmedence, a zsaluzott vagy elemes beton tározótartály és a
fémszerkezetű, fém vagy bevonatos-fém oldalfalú tartályok mind megfelelő megoldások. A helyi
körülmények (sajátosságok) – továbbá a gazdasági lehetőségek – függvényében kell kiválasztani a telepi
technológiához, trágya-elhelyezési lehetőségekhez leginkább megfelelő típust és változatot.
A gyűjtőaknának megfelelő nagyságúnak, szivárgás- és résmentesnek kell lennie. Haszonállatok alom
nélküli, hígtrágyás tartása tilos.
(3) A gyűjtőaknát e rendeletben előírt távolság betartásával lehet létesíteni úgy, hogy az ürítés céljából
járművel megközelíthető legyen.
(4) A trágya kezelésével és tárolásával kapcsolatos közegészségügyi előírások betartását külterületen is
biztosítani kell.
(5) Az ingatlan tulajdonosának (használójának) gondoskodni kell a legyek, rovarok, rágcsálók
(patkányok) rendszeres irtásáról, és az állattartásra szolgáló helyiség évente legalább két alkalommal
történő fertőtlenítő meszeléséről.
(6) Az ingatlan tulajdonosának (használójának) gondoskodni kell a kellemetlen szagot árasztó takarmány
fedett, zárt tárolásáról, folyamatosan gondoskodni kell a trágya, trágyalé kiürítéséről valamint a megfelelő
helyre történő elszállításáról (mezőgazdasági célú felhasználás, stb.) lakott területtől legalább 300
méterre.
6. § (1) Az állat megbetegedését vagy elhullását a tulajdonos köteles az állatorvosnak azonnal bejelenteni.
(2) Elhullott állattetemek tárolására, elszállítására, elföldelésére a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 5. §
(2) és 7. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
7. § (1) Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell kiképezni.
(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen tisztítható, hézag-, és szivárgásmentes, valamint
csúszásmentes szilárd padozattal kell ellátni, és gondoskodni kell rendszeres takarításáról.
8. § (1) Az állattartó kérelmet nyújthat be a település önkormányzatához az eltérő mezőgazdasági
haszonállattartás engedélyezése céljából.

1 Módosította a 13/2011. (VI. 28. ) Ör. 1. §-a. Hatályos 2011. június 28. napjától.
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(2) Az állattartás engedélyezéséhez helyszíni szemlét kell tartani, és az állattartásra vonatkozó hatályos
előírások betarthatóságát kell vizsgálni. A helyszíni szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(3) A település önkormányzatának hatósága az övezeti besorolástól függetlenül a jegyzőkönyv, a hatósági
állatorvos, a közegészségügyi hatóság szakmai véleménye alapján meghatározott számú állatok tartását
határozattal engedélyezheti.
(4) A Képviselő-testület a rendelettől eltérő állattartás engedélyezési hatáskör gyakorlását a
polgármesterre ruházza.
3.1. Haszonállatok tartására alkalmas területek meghatározása
9. § Haszonállatot tartani mind kül-, mind belterületen csak bekerített helyen, vagy biztonságos őrzés
mellett lehet.
10. § (1) Az állattartás szabályozása szempontjából a település az alábbi állattartási övezetekre tagolódik:
a) belterületi övezet (7/2005.(VI. 20) önkormányzati rendelet 1-6 számú tervlapjai szerint)
b) külterületi övezet (7/2005. (VI. 20) önkormányzati rendelet SZK 1-3 számú tervlapok szerint)
(2) Tilos haszonállatot tartani
a) a nevelési, oktatási, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár, temető,
élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem, vendéglátó egység területén.
b) természetvédelmi és üdülőövezetben, valamint a vízminőségvédelmi szempontból korlátozottan
használható és beépíthető mezőgazdasági területen (ezen területek pontos helyét az Önkormányzat
Rendezési Terve tartalmazza).
(3) Közös használatban lévő udvarok esetében az állattartás csak akkor engedélyezhető, ha abba
valamennyi tulajdonos, illetve haszonélvező a beleegyezését adta.
3.2. Az állattartással kapcsolatos épületek elhelyezése
11. § (1) Az állattartási melléképítmények, melléképületek csak az állategészségügyről szóló,
közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, környezetvédelmi és építésügyi szabályok betartásával,
érvényes építési engedéllyel emelhetők.
(2) Az állattartási létesítmény építésekor, bővítésekor a 1. számú mellékletben előírt védőtávolságokat be
kell tartani. A védőtávolságot a lakás és az állattartásra szolgáló épület egymáshoz legközelebb levő
nyílásai között légvonalban kell mérni.
(3) A védőtávolságtól való eltéréshez hozzájárulás adható egyedi kérelemre. Ez irányú kérelmet
Kőröshegy Község Polgármesteréhez kell benyújtani, a polgármester a döntésében az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, valamint az állategészségügyi szakhatóság szakvéleményére
támaszkodhat.
(4) Az eltéréshez való hozzájárulás megadásánál méltányosság gyakorolható különösen, az olyan régi
építésű (min. 20 éve épült) lakóépületek esetében, amelyeknél az állattartó melléképület egyidőben
létesült a régi lakóépülettel.
4. Kedvtelésből tartott állatok tartásáról
12. § (1) A kedvtelésből tartott állatok száma Kőröshegy község területén a kutya kivételével nem esik
korlátozás alá.
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(2) A kedvtelésből tartott állatok a 41/2010. (II. 26.) Korm r. 14 § -15. §-ában leírtak alapján tarthatók.
(3) Az állat tartásánál meg kell tartani az állategészségügyi, a közegészségügyi, a környezetvédelmi,
valamint az állatvédelmi előírásokat, ezeket érvényesíteni kell az állat szállítása, forgalmazása, az állati
eredetű élelmiszer és az állati eredetű termék előállítása, feldolgozása, tárolása és forgalmazása során is.
4.1. Ebtartási szabályok
13. § (1) Kőröshegy község közigazgatási területén ebek csak a következő korlátozások betartásával
tarthatók:
a) Kertes családi házban lakásonként 3 kutya tartható.
b) Több szintes, többlakásos lakóépületben, sorházban, társasházban az ebtartás a tulajdonostársak
megállapodása, a társasházról szóló jogszabályok, és a társasházi alapító okiratban foglaltak alapján
folytatható. Amennyiben ez nem szabályozott, úgy lakásonként 1 kutya tartható.
c) Többlakásos lakóépület közös használatú helyiségeiben valamint erkélyen és loggiákon kutyát tartani
tilos.
(2) Az ingatlanon nem tartható eb, amennyiben az ebtartó nem tudja állatát olyan feltételek között
tartani, hogy az elkóborolni, vagy közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjon.
(3) A harapós, vagy támadó természetű kutyát a kiszabadulását megakadályozó módon, vagy zárt helyen
kell tartani, vagy a telek, a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát
kell szembetűnő módon elhelyezni.
14. § (1) Tilos ebet beengedni, bevinni:
a) vendégforgalmat bonyolító nyilvános helyre, az üzemeltető hozzájárulása nélkül,
b) élelmiszert árusító üzletbe, piac területére, gyógyszertárba,
c) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, sportpályára, játszótérre,
d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe.
(2) A korlátozás nem vonatkozik a vakvezető és egyéb segítő kutyákra, amennyiben ezt a tényt az eb
felügyeletével megbízott hitelt érdemlően igazolni tudja.
15. § Az eb tulajdonosa az eb szaporulatát, az elválasztást követő 30 napon belül köteles eltávolítani az
ingatlanáról.
16. § (1) Kőröshegy község közigazgatási területén az eb tenyészet létesítését a polgármester
engedélyezheti, az illetékes közegészségügyi és állategészségügyi szakhatóság szakmai véleményének
kikérése után. A kettő darabnál több eb tartása esetén ugyanazoknak az előírásoknak kell eleget tenni,
mint tenyészet létesítése esetén. A 13. § szerinti szaporulat nem minősül eb tenyészetnek.
(2) Engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a közös udvarban lakó és a telekhatáros szomszédok
hozzájáruló nyilatkozatát.
(3) A polgármester kötelezheti az állattartót az állatainak elszállítására, ha az állattartó az állatainak
száma, valamint a védőtávolságok betartása tekintetében nem kért és nem kapott hozzájárulást az
eltérésre. Az állatok elszállításának költsége az állatok tulajdonosát terheli. A polgármester döntése ellen
a képviselő-testülethez lehet jogorvoslatért fordulni.
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4.2. Közös szabályok
17. § Amennyiben az állattartó a kedvtelésből tartott állatot nem kívánja, vagy nem tudja tovább tartani,
úgy köteles:
a) megfelelő elhelyezésről gondoskodni;
b) felajánlani a legközelebbi állatvédő szervezetnek;
c) átadni a gyepmesternek a költségek viselése mellett.
5. Szabálysértési és eljárási rendelkezések
18. § 2
6. Záró rendelkezések
19. § (1) E a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az azt követően indult ügyekben
kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépést megelőzően jogszerűen folytatott állattartás 2011. december 31. napjáig
nem kifogásolható.
20.§ E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés
kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX. Törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
21. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az állattartás szabályozásáról szóló
14/2005. (X. 17.) önkormányzati rendelete és az ebtartás szabályozásáról szóló 15/2005. (X. 17.)
önkormányzati rendelete.
Kőröshegy, 2011. január 24.
Marczali Tamás s.k.
polgármester

Kobolákné Dr. Horváth Brigitta s.k.
jegyző

Záradék: A rendelet 2011.01.25.- 2011.02.09.-ig kifüggesztésre került a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján.
Kobolákné Dr. Horváth Brigitta
jegyző
Kiadmány hiteléül:
Kőröshegy, 2012. március 20.
Kobolákné Dr. Horváth Brigitta
jegyző
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Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (III. 20.) Ör. 7. §-a. Hatályát veszti 2012. április 15.
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1. melléklet

Az állattartás céljára szolgáló és ahhoz kapcsolódó építmények védőtávolságai

Állattartási létesítmény
Nagyállat és prémesállat
Kisállat és baromfi

A védőtávolság méterben meghatározva
Lakó- és
Fúrott kúttól Ásott kúttól
pihenőépülettől
10 m
10 m
15 m
6m
5m
15 m

Kiszolgáló építmények (fészer, szín,
góré, magtár, siló)

10 m

5m

15 m

Trágyalé és trágyatároló

15 m

5m

15 m

Zárt technológiával történő korszerű állattartásnál a védőtávolságok legfeljebb 30 % -kal csökkenthetők.
Kennel létesítése esetén a telekhatár kerítéstől számított 1,5 m védőtávolságot kell betartani.
1. Függelék
A rendelet hatálybalépésekor az állattartásra vonatkozó jogszabályok gyűjteménye:
1998. évi XXVIII. törvény Az állatok védelméről és kíméletéről
2005. évi CLXXVI. törvény Az állategészségügyről
41/2010. (II.26.) Korm. rendelet A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni
védelméről
334/2006.(XII. 23.) Korm. rendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról
245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével,
valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat - és hatásköreiről
35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet A veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és tartás
engedélyezésének szabályairól
1/1975.(II. 5) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)
8/1999. KÖM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének
részletes szabályairól
15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről
41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat- egészségügyi szabályzat kiadásáról
32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól
70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről
71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és hasznosításukkal készült termékek
forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól
164/2008.(XII. 20.)FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
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