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PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2009.(X.3) Rendelete
a helyi állattartás szabályairól

Papkeszi Község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1)
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az állattartás központi jogszabályokban nem
szabályozott kérdéseinek rendezése érdekében az alábbi rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §.
A rendelet célja, hogy egységes szerkezetben, közérthető módon, jogsérelem nélkül a
megváltozott gazdasági körülmények és a községre jellemző sajátosságok figyelembe
vételével szabályozottan lehetővé tegye Papkeszi község közigazgatási területén az
állattartást, ennek keretében szem előtt tartva az állattartók, valamint az állattartással
érintettek érdekeinek érvényesülését.
2. §.
A rendelet területi hatálya kiterjed Papkeszi községi önkormányzat közigazgatási területén
folytatott állattartásra, ezen belül:
a./
Minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol a család ellátása
céljából illetve kisüzemi céllal, valamint kedvtelésből állattartás folyik.
b./
a közterületen megvalósuló állattartásra,
c./
a kóbor állatokra.
3. §.
A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes személyre, jogi személyre,
jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, aki, illetve amely az állat tulajdonosa, továbbá,
aki az állatot vagy állatállományt gondozza, felügyeli (a továbbiakban: állattartó).
4. §.
A rendelet hatálya nem terjed ki: cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel működő
állatfelvásárló telepre, lósport telepre, egyéb sport, valamint különleges célból kiképzett
állatokra, nagy létszámú állattenyésztő és állattartó telepre, állatkórházra, gyepmesteri
telepre, állatkertre, mutatványos célból tartott állatokra, vadaskertre, laboratóriumi kísérleti
állattartásra és a fegyveres testületek, rendészeti szervek állattartására, kedvtelésből tartott
állatokat forgalmazó kereskedésre, mezőgazdasági nagyüzemek állattartó telepein folyó
állattartásra, vadon élő állatokra, védett állatokra, továbbá az egészségügyi okból rászorulók
által tartott vakvezető és jelzőkutyákra, valamint a veszélyes állatok tartására.
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5. §.
(1)

E rendelet alkalmazásában:
a.) állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredeti 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.) nagytestű haszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér
c.) kistestű haszonállat: sertés, juh, kecske, házinyúl, strucc
d.) egyéb kistestű haszonállat: kifejlett baromfifélék, galamb
e.) prémes állat: nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény
f.) haszonállat: a továbbiakban a b)-e) pont alattiak.
g.) kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszállat
h.) egyéb állatok: Magyarországon nem honos állatok.
i.) kóbor, gazdátlan állat: közterületen felügyelet nélkül tartózkodó, azonosító
jel nélküli állat
j.) haszonállat tartásra szolgáló létesítmény: olyan épület vagy épületrész (ól,
istálló, kifutó, trágyatároló, trágyalé tároló, stb.), amelyet haszonállat-tartás
céljára alakítottak ki.
6. §.

Állatokat tartani, tenyészteni azok kínzása nélkül, a hatályos állategészségügyi és
közegészségügyi szabályok betartásával lehet.
AZ ÁLLATTARTÁSRA KIJELÖLT TERÜLETEK
7. §.
(1)

(2)

(3)

Tilos állatot tartani óvoda, iskola, orvosi rendelő, temető, közétkeztetési konyha,
élelmiszeripari üzem, melegkonyhás vendéglátó egység rendeltetésű ingatlanon,
valamint az ezen ingatlanokkal határos ingatlanokon a telekhatártól számított 50m-es
körzeten belül.
Papkeszi Községi Önkormányzat közigazgatási területén a Helyi Építési
Szabályzatról szóló 20/2003.(XII.19.) rendeletben belterületi településközpont vegyes
területi (TV) besorolású területeknek lakóterületein haszonállat-tartáshoz szükséges
egyéb épület nem építhető, ezen belül az utcavonali telekhatártól számított 6m belül
kedvtelésből tartott állat tartásához szükséges épület, berendezés (ól, kennel, volier,
stb.) nem helyezhető el.
Az övezetben egy időben és egy ingatlanon 10 db kedvtelésből tartott állat
kivételével, ezen belül 2db 3 hónaposnál idősebb eb, legfeljebb 2db 3 hónaposnál
idősebb macska tartható és azok szaporulata, legfeljebb 8 hetes korig, állat nem
tartható.
Kertvárosi lakóterület (KEL) besorolású területeken az utcavonali telekhatártól
számított 20m távolságig állattartó és állattartáshoz szükséges épület nem helyezhető
el.
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(4)

(5)

(6)

Az övezetben egy időben és egy ingatlanon:
a. legfeljebb 2 db nagytestű haszonállat és szaporulata 6 hónapos korig
b. legfeljebb 2db kistestű haszonállat és szaporulata 3 hónapos korig
c. legfeljebb 50db egyéb kistestű haszonállat és prémes állat és szaporulata 3
hónapos korig.
d. legfeljebb 10db kedvtelésből tartott állat tartható, ezen belül 2db 3 hónaposnál
idősebb eb, legfeljebb 2db 3 hónaposnál idősebb macska tartható és azok
szaporulata, legfeljebb 8 hetes korig.
Falusias lakóterület (FL) besorolású területen az utcavonali telekhatártól számított
20m távolságig állattartó épület nem helyezhető el.
Az övezetben egy időben és egy ingatlanon:
a. legfeljebb 20db nagytestű haszonállat és szaporulata 6 hónapos korig
b. legfeljebb 40db kistestű haszonállat, prémes állat és szaporulata 3 hónapos
korig
c. legfeljebb 450db kifejlett egyéb kistestű haszonállat és prémes állat és
szaporulata 3 hónapos korig
d. legfeljebb 10db kedvtelésből tartott állat, ezen belül 2db 3 hónaposnál idősebb
eb, legfeljebb2db 3 hónaposnál idősebb macska tartható és azok szaporulata,
legfeljebb 8 hetes korig.
Nagyüzemi állattartás csak külterületen valósítható meg, belterületi lakóépülettől,
tanyaépülettől 500m távolságon túl. Külterületen a tartható haszonállatok száma nem
esik korlátozás alá.
Galambot csak olyan körülmények között szabad tartani, ahol galambdúc, vagy
ketrec megfelelően – a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak zavarása nélkül –
elhelyezhető. Társasház, többszintest lakóház padlásán vagy erkélyén tilos galambot
tartani.
AZ ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
8. §.

Az állattartó az állat tartása, gondozása, gyógyítása és szállítása során az állatok védelméről
és kíméletéről szóló jogszabályok rendelkezéseit köteles betartani.
9. §.
(1)

(2)

Papkeszi Községi Önkormányzat közigazgatási területén állatot – a hatályos
szabályok betartása mellett is csak e rendeletben foglalt szabályok szerint lehet
tartani.
Az állattartására szolgáló létesítmények elhelyezésére, építésére és karbantartására az
építésügyi, az állat-egészségügyi, a környezet- és természetvédelmi, valamint a
közegészségügyi jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Az építmények
megvalósítása során alkalmazandó védőtávolságokat e rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
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10. §.
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(1)
(2)

Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról.
Az állatok tartására szolgáló létesítményeket és azok környékét az állattartó köteles
naponta legalább egyszer, amennyiben indokolt többször takarítani és azokat szükség
szerint fertőtleníteni.
Köteles gondoskodni az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi
egyszeri ellenőrzéséről.
Az állatok tartására szolgáló létesítményekben és azok környékén a kártékony
rágcsálókat az állattartó köteles rendszeresen, de legalább félévente, a rovarokat
folyamatosan irtani.
A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása során előnyben kell részesíteni az
állatkímélő technológiákat.
Állatkifutóba dagonyázót kialakítani tilos.
11. §.
Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő
elhelyezéséről gondoskodni.
Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon
engedni, elhagyni.
12. §.

(1)
(2)

Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozzon. Az
okozott kárért az állattartó a hatályos jogszabályok szerint felelős.
Állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet, a lakóépület közös használatú
helyiségét, a lakás erkélyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát ne szennyezze. Az
esetleges szennyeződést a tulajdonos, illetőleg az állat felügyeletével megbízott
személy köteles haladéktalanul eltávolítani.
13. §.

(1)
(2)

Közterületen állatot tartani, az ingatlanról felügyelet nélkül kiengedni, továbbá állatot
legeltetni tilos.
Kóbor, gazdátlan állat befogásáról és megfelelő helyre történő elszállításáról Papkeszi
Községi Önkormányzat gondoskodik.
14. §.

E rendelet 7. § (2), (3) és (4) bekezdésében meghatározottnál több kedvtelésből tartott állat
csak a polgármester írásbeli engedélye alapján tartható.
15. §.
Az állat megbetegedését és elhullását a tulajdonos köteles az állatorvosnak haladéktalanul
bejelenteni és az elhullott állat elhelyezéséről a hatályos jogszabályok szerint gondoskodni.
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16. §.
A megkötve tartott, vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára biztosítani kell
a zavartalan pihenés és sérülésmentes mozgás lehetőségét.
A MEZŐGAZDASÁGI HASZONÁLLATOK ÁLLATVÉDELMI SZABÁLYAI
17. §
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

A haszonállatok tartására szolgáló létesítmények és az ezekhez tartozó kiegészítő
létesítmények (trágya, trágyalétároló) létesítésére, elhelyezésére az építésügyi
előírásokon kívül az állategészségügyi, a közegészségügyi és a köztisztasági
szabályok az irányadóak.
Az állattartásra szolgáló létesítményeket könnyen tisztítható, hézagmentes, szilárd
aljzattal kell ellátni. Állatokat tartani szilárd falazatú (tégla vagy ezzel egyenértékű)
szerkezettel megvalósított építményben lehet.
A trágyát szivárgásmentes, zárt trágyagyűjtőben kell tárolni, ahol a trágyagyűjtőnek
vízhatlan aljzatúnak kell lennie.
A trágyalé gyűjtésére szivárgásmentes trágyalé gyűjtőt kell létesíteni, amely könnyen
tisztítható, hézagmentes, szilárd burkolattal ellátott, megfelelő lejtésű és zárt elfolyón
keresztül van zárt tárolóba bekötve.
A trágyalé- és trágyagyűjtőt szükség szerint ki kell üríteni. A trágyalé és trágya
elszállítását, vagy mezőgazdasági felhasználását számlával, vagy a felhasználóval
kötött megállapodással köteles igazolni az állattartó, kivéve saját felhasználás esetén.
Belterületen trágyát szabad földön tárolni csak talajerő visszapótlása céljára lehet,
amit az ingatlan használója 48 órán belül köteles a földbe beforgatni. Ellenkező
esetben a trágyát el kell szállítani.
Közcsatornába (csapadék- és szennyvízcsatornába) trágyalevet bevezetni tilos.
Az újonnan épült állattartó épület mellett a hígtrágya és trágyalé részére
zártrendszerű, fedett tárolót kell kialakítani. A trágya szagtalanításáról foszfát vagy
zeolit tartalmú anyaggal kell gondoskodni. A trágyatelepet szükség szerint kell
üríteni úgy, hogy a szállítás az utakat, a közterületeket ne veszélyeztesse, ne
szennyezze.
AZ EB- ÉS MACSKATARTÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI – KÜLÖN – SZABÁLYOK
18. §.

Az ebtartó köteles az állatot úgy tartani, hogy a szomszéd, továbbá a közös lakáshasználók
nyugalmát ne zavarja, szabad mozgásukat ne gátolja.
19. §.
(1)

Az ebet közterületen, illetve a lakóház közös használatú helyiségeiben s annak
udvarán biztonságos – vezetésre alkalmas – pórázon kell tartani. Harapós vagy
támadó természetű ebet a harapás ellen szájkosárral kell ellátni.
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(2)

A lakóházak közös használatú területein, ahol a hely hiánya miatt a kikerülés és a
biztonságos távolságtartás nem lehetséges, az ebre szájkosarat kell tenni vagy
nyakörvénél fogva kell vezetni.
20. §.

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
Az eb tulajdonosa köteles gondosodni arról, hogy az eb tartási helyét ne hagyhassa el.
Amennyiben az állattartó az ebet folyamatosan zárt helyen (állatkifutóban) tartja,
annak minimális nagysága 10m2. Több kutya tartása esetén ezt a méretet kutyánként
5m2-tel növelni kell. Állatkifutó közvetlenül a szomszédos ingatlan határára nem
építhető, azt a szomszédos ingatlan telekhatárától minimum 1 méter távolságon túl
lehet elhelyezni.
Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani,
hogy az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását,
valamint a kerítés résein történő kiharapását megakadályozza a tulajdonos.
Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén az ingatlan vagy
a ház bejáratán szembetűnő módon erre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
Az eb számára minden esetben a méretének megfelelő ólat kell építeni.
Ha az eb tulajdonosa nem szándékozik az ebet tovább tartani, köteles az
elhelyezéséről gondoskodni. Az eb elhagyása tilos!
21. §.

Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve tartani a vakvezető kutya, valamint az intézmény
őrzését szolgáló eb kivételével:
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helységbe,
b) üzletbe, piac területére, élelmiszer-feldolgozó üzembe,
c) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére,
d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,
e) a temető területére,
f) park területére.
22. §.
(1)

(2)

(3)

Az eb tartója köteles az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán
állatorvosnak bejelenteni, ha az állata
a.) 3 hónapos kort elérte,
b.) elhullott vagy elkóborolt, vagy
c.) új tulajdonoshoz került.
Az (1) bekezdés c) pontja esetében a változást az új tartási helyen az állata állategészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvos felé az új tulajdonosnak is be kell
jelentenie.
Az állattartó veszettség elleni védekezéssel, zárlattal kapcsolatos kötelességeit, egyéb
közegészségügyi szabályokat a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet tartalmazza.
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SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
23. §.1
ZÁRÓ, HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
24. §.
(1)

(2)

(3)
(4)

A rendelet 2009. október 3. napján lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével
egyidejűleg Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2005. (V.27.)
rendelete az állattartás szabályairól, hatályát veszti.
Átmeneti szabályok:
A rendelet hatályba lépése előtt megkezdett és jelenleg is folyó állattartás továbbra is
folytatható a közegészségügyi és állategészségügyi szabályok betartásával, a
lakókörnyezet zavarása nélkül, de a meglévő darabszám az e rendeletben
meghatározott besorolásnak megfelelően 2010. szeptember 30-ig kialakítandó.
Haszonállat-tartóknál a trágyatárolót e rendeletben szabályozottak szerint 2013.
december 31-ig kell kialakítani.
A meglévő dagonyázókat a rendelet kihirdetését követően 2009. október 19-ig meg
kell szüntetni.
A rendelet nem tartozik a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és
Tanács 2006/123/EK irányelvének hatálya alá.

Papkeszi, 2009. szeptember 18.

Ráczkevi Lajos
polgármester

Fodor Krisztina
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2009. október 3.
Fodor Krisztina
jegyző

1

Hatályon kívül helyezte 7/2012. (V.31.) Ör. Hatályos 2012. június 1.
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1. számú melléklet

Új állattartó épület építése, illetve meglévő bővítése során kötelezően
betartandó védőtávolságok meghatározása
(1)

Az állattartásra szolgáló építmény (ól, istálló, kifutó, stb.) elhelyezésére megállapított
minimális védőtávolságok:
a) Nagytestű haszonállat esetén:
−
−

−
−
−
−

FL

KEL

Szomszédos lakóépülettől
10m
5m
Szomszédos telek határától
(ha nincs tömör fal vagy zárt kerítés)
Egységesen mindkét lakóövezet esetén, ha a telek szélessége:
<20m
2m
20m – 30m között
3m
>40m
4m
Ivóvizet szolgáltató ásott kúttól 10m
5m
Ivóvizet szolgáltató fúrt kúttól
10m
5m
Hátsó kerttől
2m
2m
Közterülettől
2m
2m

b) Kistestű haszonállat, prémes haszonállat esetén:
−
−
−
−
−
−

Szomszédos lakóépülettől
10m
Szomszédos telek határától
1m
(ha nincs tömör fal vagy zárt kerítés)
Ivóvizet szolgáltató ásott kúttól 10m
Ivóvizet szolgáltató fúrt kúttól
10m
Hátsó kerttől
1m
Közterülettől
1m

5m
1m
5m
5m
1m
1m

c) Trágya- és trágyalé tároló minimális távolsága:
−
−
−
−
−
−

Legközelebbi lakóépülettől
10m
Szomszédos telek határától
2m
(ha nincs tömör fal vagy zárt kerítés)
Ivóvizet szolgáltató ásott kúttól 10m
Ivóvizet szolgáltató fúrt kúttól
10m
Hátsó kerttől
2m
Közterülettől
2m

5m
2m
5m
8m
2m
2m
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1. számú függelék

Ajánlás az állatok minimális férőhely igénye vonatkozásában
Megnevezés
Csibe mélyalmon
Tojótyúk ketrecben
Tojótyúk mélyalmon
Koca ellető
Koca szállás
Hízó
Tehén kötött tartásban
Tehén kötetlen tartásban
Növendék kötetlen tartásban
Növendék kötött tartásban
Borjú közös rekeszben
ló

Férőhelyigény
20db/m2
20db/m2
7db/m2
2,25m * 2,4m/db
2,25m * 0,65m/db
0,6m * 0,8m/db
2,75m * 1,8m/db
6m2/db
3-5m2/db
1,9m * 0,9m/db
2-5m2/db
6m2/db
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