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Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Az állattartás szabályairól szóló
15/2008.(XI. 28.), a 4/2000. (IV. 11.), a 8/1995. (XI. 21.) sz. rendelettel módosított
6/1995. (VIII. 24.) sz. rendelete
Egységes szerkezetben 2.
Nagyrécse községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § /1/ bekezdése alapján az állattartás törvényben nem szabályozott
kérdéseinek rendezése céljából a következő rendeletet alkotta.

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1.§
/1/ A rendelet hatálya kiterjed Nagyrécse község belterületén és a mezőgazdasági rendeltetésű
területen (korábban zártkert) lévő ingatlanokon tartott haszonállatok, kedvtelésből tartott
állatok, valamint a veszélyes állatok tartóira.
/2/ A rendelet szabályai nem vonatkoznak
a) alkalmi cirkuszi rendezvényekre és
b) állatkiállításokra.
A jegyző hatásköre
2.§.
/1/ A jegyző
a) ellenőrizheti az állattartás körülményeit,
b) elrendelheti az állattartó létesítmények kitakarítását, fertőtlenítését,
c) takarmány, az alom, a trágya, a bűzös gázok kezelésére e rendeletnél szigorúbb
szabályokat is előírhat,
d) elrendeli a védősövény fásítás létesítését,
e) korlátozhatja az állatok számát, vagy megtilthatja a tartásukat,
f) elrendelheti a szabálytalan állattartás megszüntetését.
/2/ A jegyző e rendeletben meghatározottaktól eltérést engedélyezhet az állattartók kérelmére
abban az esetben, ha az építési, állategészségügyi és humán egészségügyi, valamint egyéb
védelmi előírások az állat tartását lehetővé teszik olyan módon, hogy az a környezetre ne
legyen zavaró.

Fogalmi meghatározások
3. §
Z /1/a./ E rendelet alkalmazása szempontjából gazdasági haszonállat:
- nagy haszonállat (szarvasmarha, ló, szamár, öszvér)
- közepes haszonállat (sertés, juh, kecske)
- kis haszonállat (baromfi, galamb, méh) és- gazdasági célból tartott prémes állat (nutria,
nyúl, stb.)
b/ Lakásban tartható állat: a macska, ,az eb, a kedvtelésből tartott díszmadarak,
díszhalak, kistestű rágcsálók.
/2/ Kedvtelésből tartott állatoknak minősülnek azok, melyek nem a jövedelemszerzést
szolgálják.
/3/ Veszélyes állatoknak minősülnek mindazoknak a nem házi-állatfajoknak az egyedei,
melyek biológiai tulajdonságaik (méret, testalkat, támadó természet, mérgező csípés, marás
lehetősége) miatt az emberek életére, testi épségére veszélyt jelentenek.
Az állattartás általános szabályai
4. §
/1/ Állatot tartani csak úgy lehet, hogy a tartás:
a) állat és ember egészségét veszélyeztető fertőzést és sérülésveszélyt ne okozzon, testi
épséget ne veszélyeztessen,
b) állatvédelmi jogszabályokat ne sértsen (kínzás, sanyarú tartás tilalma),
c) környezetvédelmi, természetvédelmi jogszabályokba ne ütközzön (környezetszennyezés
tilalma).
/2/ Állatot tartani oly módon lehet, hogy az más ingatlanára átjutni ne tudjon.
/3/ Az állatok tartására szolgáló helyiségeket takarítani és rendszeresen fertőtleníteni,
szagtalanítani kell.
Z/4/ Állatot elhagyni tilos. Ha a tulajdonos nem szándékozik állatát tovább tartani, köteles
elhelyezéséről gondoskodni.
Z/5/ Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII .törvény 48/A.§ (3) bekezdése
értelmében önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása
és elhelyezése.
Z/6/
/7/ Az állattartónak biztosítani kell, hogy a tartással anyagi kárt ne okozzon. Az esetleges
okozott kárért az állat tulajdonosa felelős.
(X) /8/
/9/ Az állattartó köteles eltűrni ezen rendeletben meghatározott szabályok betartásának
ellenőrzését.
HASZONÁLLATTARTÁS SZABÁLYAI

II. fejezet
A haszonállattartás általános szabályai
5.§.
/1/ Nem lehet haszonállatot tartani az iskola, kollégium, orvosi rendelő, óvoda, napközi otthon
udvarán, illetve ezen épületektől számított 50 m-es védőtávolságon belül, méhek 150 m-es
védőtávolságon belül, kivéve galambtartást.
/2/ Felügyelet mellett állatokat legeltetni csak az állattartó tulajdonában, jogos használatában
lévő területeken lehet.
/3/ Ha családi házas ingatlanon több bérlő vagy tulajdonos van, a közepes és nagy
haszonállattartásához valamennyi bérlő, illetve tulajdonos hozzájárulása szükséges.
A haszonállattartás közegészségügyi előírásai
6.§.
/1/ Az állattartó épületnek könnyen tisztántarthatónak, szilárd burkolatúnak és jó állagúnak
kell lenni.
/2/ A trágyalé zárt, szivárgásmentes elhelyezéséről gondoskodni kell, és a trágyalé ürítése
csak kijelölt hígtrágya ürítő helyeken történhet.
(X)
/3/ A trágya rendszeres elszállításáról az állattartó köteles gondoskodni. Ennek megtörténtéig
az csak zárt, például beton aljazatu és -falu tároló helyen tárolható, amely csak a /2/ bekezdés
szerinti trágyalé-tárolóba szivárogtatható. A csapadék okozta kimosódás ellen tetőzettel, és
fólia takarással kell védeni.
/4/ A nagy és közepes haszonállatok elhelyezésére szolgáló helyiségeket havonta legalább
egyszer, a kis haszonállatok tartására szolgáló helyiségeket legalább évente kétszer megfelelő
fertőtlenítő szerrel fertőtleníteni és naponta takarítani kell.
/5/ Egészségügyi szempontból káros rágcsálók és rovarok rendszeres irtásáról az állattartó
köteles gondoskodni.
/6/ Fertőző és járványos állatbetegségek esetén a fertőtlenítés, szagtalanítás módjára és
gyakoriságára a mindenkori közegészségügyi, állategészségügyi rendelkezések az irányadók.
/7/Az állatok megbetegedését - különös tekintettel a fertőző megbetegedésekre - vagy
elhullását a tulajdonos köteles az állatorvosnak bejelenteni.
/8/Fertőző állat megbetegedés esetén az állategészségügyi hatóság rendelkezése szerint kell
eljárni.
/9/Az állattartó köteles az állati hullákat a hatályos jogszabályok, előírások szerint
elszállítatni, és ártalmatlanítani.

A haszonállattartás építésügyi és környezetvédelmi előírásai
7.§.
(XX)
/1/ Állattartó épületeket az építésügyi és környezetvédelmi jogszabályoknak és
településrendezési előírásoknak megfelelően a 6.§ /2/ - /3/ bekezdésében meghatározott
építmények megvalósítása mellett lehet létesíteni.
(XXX)
/2/ Az állatok elhelyezésére szolgálóépítmények védőtávolságát lakó, üdülő és
mezőgazdasági rendeltetésszerű területi (korábban zártkert) gazdasági épületeknél a mellékelt
l. számú melléklet tartalmazza.
/3/ Állattartást úgy kell folytatni, hogy az a vizek fertőzését, káros szennyezését ne idézze elő.
KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAI
III. Fejezet
Eb tartás külön szabályai családi házas ingatlanon
8. §
/1/ Családi házas ingatlanon, sorházakban, üdülőtelkeken, mezőgazdasági rendeltetésszerű
területeken (korábban zártkert) ebek tarthatók, kivéve az értékesítés céljára létesített eb
tenyészetet.
X/2/ A harapós, támadó, vagy kiszámíthatatlan természetű ebet zártan kell tartani. A ház,
udvar bejáratán, a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát kell szembetűnő
módon elhelyezni.
/3/ Az osztatlan közös tulajdonú ingatlan udvarában eb csak az összes többi lakó
egyetértésével tartható. Egyetértés hiányában eb csak a lakásban tartható a többi lakó zavarása
nélkül.
/4/ Udvaronként legfeljebb 2 db eb tartható.
/5/ Értékesítési célú eb tenyészetet létesíteni a körjegyző feltételeihez kötött engedélyével
lehet.
/6/ Az ebtenyésztő illetve kutyakiképző köteles közvetlen lakószomszédai írásbeli
hozzájárulását beszerezni. Az engedély kiadása előtt ki kell kérni az állategészségügyi
szakvéleményt.
Az ebek felügyelete, az eb tulajdonos kötelességei közterületen
9.§
(1) Az ebeket tulajdonosai úgy kötelesek tartani, - szükség esetén megkötve, zárt helyen-,
hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak.
(2) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosának kötelessége
gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa
el.

(3) Tilos közterületre kutyát póráz nélkül kivinni, harapós vagy támadó természetű
kutyát szájkosárral ellátva kell vezetni.
(4) A kutya tulajdonosa, vagy a felügyeletével megbízott személy köteles ügyelni arra, hogy
az állat közterületet és más ingatlanát ne szennyezze.
(5) Tilos az ebet –az ingatlan védelmét biztosító őrző-védő eb, valamint vakvezeőt, illetve
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beengedni, vagy bevinni a
vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségekbe, és az élelmiszert árusító
üzletekbe.
/6/ Ebharapás esetén a tulajdonos köteles az ebet állatorvoshoz vinni, megvizsgáltatni és az
arról szóló igazolást a sérelmet szenvedett személynek, illetve képviselőjének átadni.
/7/ Az ebeket évente egyszer veszettség elleni kötelező védőoltásban kell részesíteni.
/8/ A védőoltás alól elvont ebet, valamint az emberre egészségügyi szempontból veszélyes,
valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre gyanús ebet
kártalanítás nélkül ki kell írtatni.
Egyéb kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó szabályok
9/A.§
/1/ Egyéb kedvtelésből tartott állatok közé sorolható fajok – értékesítési célú tenyésztést
kivéve – az általános állattartási szabályok szerint tarthatók.
/2/ Értékesítési célú tenyésztést (a fajtatiszta állatok tenyésztésénél az OMMI) az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat véleménye, és állategészségügyi szakvélemény
alapján a jegyző engedélyezhet, meghatározott feltételekkel.
/3/ A jegyző, az állatok védelme érdekében, a 245/1998. (XII.31.) Kormányrendelet szerint jár
el.
/4/ Az állattartás tiltása, korlátozása esetén az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Nagykanizsai és Letenyei Kistérségi Intézete, a Zala Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Kerületi
Hatósági Főállatorvosa, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség szakhatóságként jár el.

VESZÉLYES ÁLLATOK TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI
IV.Fejezet
10.§
/1/ Családi házas ingatlanokon veszélyes állat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat véleménye és az állategészségügyi szakvélemény alapján a jegyző engedélyével
tartható, meghatározott feltételek mellett.
/2/ Ezen állatokat zárt helyen úgy kell tartani, hogy emberi életet és egészséget ne
veszélyeztessenek, riadalmat ne okozhassanak (rovarok, hüllők, kétéltűek, emlősök.)

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
V. Fejezet
11.§
Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik szabálysértést követ el és feljelentés esetén
30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a rendeletben foglalt előírásokat megszegi,
illetve kötelezettségét elmulasztja.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
VI.Fejezet
12.§
/1/ Az R. 1995. szeptember 1. napján lépett hatályba.
E rendeletet módosító 15/2008.(XI. 28.) rendelet hatályba lépésének időpontja: 2009.január
01.
Nagyrécse, 2008. november 27 .

Hegedüs György sk.
polgármester

Szabó Lászlóné
körjegyző

(X) = 8/1995. (XI. 21.) sz. Ö. Rend. 1.§-a módosította.
(XX) = 8/1995. (XI. 21.) sz.Ö. Rend. 2.§-a módosította.
(XXX) = 8/1995. (XI. 21.) sz. Ö. Rend. 3.§-a módosította ill. kiegészítette.
Z = 15/2008.(XII.28.) sz. Ö. Rend. módosította.

Az időközben történt változásokat átvezette:
Nagyrése, 2008. nov. 28.
Polai Lászlóné
ügykezelő

l.sz. melléklet

A 7.§. /2/ bekezdése kiegészítése:
Állattartó melléképületek, melléképítmények
védőtávolsága haszonállat tartás esetén
A lakó és mezőgazdasági rendeltetésű területeken melléképületek, melléképítmények
elhelyezhetők.
Védőtávolságait – eltérő köz-és állategészségügyi, vízügy, eseti előírásai hiányában az alábbi
táblázat alkalmazásával kell meghatározni az összevont rendezési terv, valamint az Országos
Építésügyi Szabályzat előírásai szerint.
Melléképület
Illetőleg
Melléképítmény

Kis haszonállat
/Baromfi, nyúl,
csincsilla, nutria,
galamb, méh
xx
xxx
Közepes, nagy
haszonállat /sertés,
juh, kecske/
/szarvasmarha, ló,
szamár, öszvér/
xx
xxx
Trágyatároló siló
Ürgödrös
árnyékszék

Védőtávolság /m/
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Megjegyzés:
X

Csak mezőgazdasági rendeltetésű területen építhető.

XX

Nagyüzemi termelés esetén belterületen nem engedélyezhető.

XXX Kisüzemi termelés esetén szakhatósági hozzájárulások figyelembevételével
engedélyezhető.

