
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 11 /2005. (IX. 27.) számú rendelete 

AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és a hulladékgazdálko-
dásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva az ál-
lattartás helyi szabályaira vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja. 

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 nyugal-
mát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse. 

2. § E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben megállapított kivétellel – Izsófalva nagyközség köz-
igazgatási területén folytatott állattartásra terjed ki. 

3. § (1) 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 ál-
lattartásnak a családi szükségletek kielégítése vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított 
állatok legfeljebb egy hétig történő, átmeneti tartása. 

b) állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot, vagy az állatállományt gondozza, felügyeli 
c) kishaszonállat: sertés, juh, kecske 
d) kisállat: baromfifélék, galamb, házinyúl 
e) nagyhaszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér 
f) haszonállat: a kishaszonállat, a nagyhaszonállat, és a méh 
g) kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszállat. 

Az állattartás általános szabályai 

4. § (1) A község közigazgatási területén állatot – a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvé-
delmi 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 ki-
alakítása építési engedély alapján történhet a közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvé-
delmi jogszabályok betartásával. Az építmények megvalósítása során alkalmazandó védőtávolságo-
kat e rendelet melléklete tartalmazza.  

5. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról, a lé-
tesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről, a káros rovarok és rágcsálók rendszeres 
irtásáról.  

(2) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és gon-
dozásáról. Állatai védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi ren-
delkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondos-
kodni.  

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

(4) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon engedni, el-
hagyni. 
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6. § Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson. Bármi-
lyen 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.  

Az állatok tartása és elhelyezése 

7. § (1) A nevelési-, oktatási-, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár, te-
mető, élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem s vendéglátó egység területén, valamint a társasházi la-
kóépületekben és azok telkén tilos haszonállatot tartani. 

8. § (1) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen tisztítható, hézag- és szivárgásmen-
tes, megfelelő lejtésű, csúszásmentes szilárd padozattal kell ellátni. 

(2) Az állattartásra szolgáló helyet el kell keríteni, s amennyiben 30 kishaszonállatnál vagy 5 
nagyhaszonállatnál több haszonállatot tart a tulajdonos, gazdasági udvart kell kialakítani.  

(3) Az istállót, ólat, ketrecet rendszeresen takarítani kell, s szükség szerint, de évente legalább két 
alkalommal fertőtlenítő meszelést kell végezni. 

(4) Az alkalmazott tartási rendszernek biztosítani kell az állatok megfigyelhetőségének lehetősé-
gét, valamint az etető- és itató berendezésekhez való akadálytalan hozzáférhetőséget. 

(5) A beteg vagy sérült állat szükség szerinti elkülönítése, gyógykezelése céljára helyet kell bizto-
sítani. 

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

terelni. 
10. § (1) Belterületen a trágya-és trágyalétárolót résmentes födéllel kell ellátni, oldalát és aljzatát 

pedig vízzáró módon kell kiképezni, ennek hiányában pedig a trágyát földdel, szalmával, fóliával 
lefedve kell tárolni. 

(3) Külterületen a trágya tárolása lakóépülettől, ideiglenes tartózkodásra használt gazdasági épü-
lettől legalább 30 méter távolságra történhet.  

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

(5) A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos. 
11. § (1) Tilos a haszonállat tartása a község emeletes tömbépületében. 
(2) Üzemszerű állattartásra abban az esetben van lehetőség, ha az állattartó rendelkezik a szüksé-

ges szakhatósági véleményekkel és engedélyekkel. 
(3) Haszonállatot tilos közterületen legeltetni. 
 
 

Kihajtásra és legeltetésre vonatkozó előírások 
 
11. § (1) Haszonállat kihajtásakor az állattartó felelős azért, hogy az állatok más tulajdonában kárt 

ne okozzanak. A közterület beszennyezése esetén az állattartó gondoskodni köteles a szennyezés 
eltávolításáról is. 

(2) Az állatok legeltetése csak az arra kijelölt helyen történhet. Az állatok gazdája köteles gon-
doskodni az állatok felügyeletéről és arról, hogy legeltetés közben azok más tulajdonában kárt ne 
okozzanak. Amennyiben ez mégis megtörténik, köteles az állatok által okozott kárt a gazda a tulaj-
donosnak, vagy bérlőnek megtéríteni. 

 

 2



 

Szabálysértési rendelkezések 

12. § (1) Szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki  
a) nevelési-, oktatási-, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár, temető, 

élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem s vendéglátó egység területén, valamint a társasházi lakóépüle-
tekben és azok telkén haszonállatot tart, 

b) állatot közterületen legeltet, 
c) úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat vagy ember egészségét, testi épségét, életét, 
d) nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy azok a környező ingatlanokra ne tudja-

nak átjutni. 
(2) A szabálysértés tetten ért elkövetőjét ötszáztól tízezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújt-

hatja a polgármesteri hivatal erre felhatalmazott ügyintézője. 

Záró rendelkezések 

13. § (1) E rendelet  2005. év. október hó 1. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg 
hatályát veszti Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 7/2005. (V. 1.) számú, az állattartás helyi sza-
bályairól szóló rendelete. 

(2) Az állattartó az állattartást – ha azt e rendelet szerinti tiltott helyen vagy meg nem engedett 
mértékben folytatja – köteles e rendelet hatályba lépésétől számított egy éven belül megszüntetni 
illetve az előírt mértékre csökkenteni.  

(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerinti módon a jegyző gondoskodik. 

Izsófalva, 2005.szeptember 20. 

P. H. 

  
Dr. Szécsi Ottó Fodor Albert 

jegyző sk. polgármester sk. 
 
 
 
Kihirdetve: 2005. szeptember 27. 
 
Hatályos: 2005. október 1. 
 
            Dr. Szécsi Ottó 
             mb. jegyző 
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Melléklet a 11/2005. (IX. 27.) számú ök. rendelethez. 
 
 
 

1. A rendelet 3. §-ában meghatározott nagyhaszonállatok istállója, ólja, vagy kifutója, a trágya, 

vagy trágyatároló védőtávolsága: 

- lakóépülettől 10 méter 

- ásott kúttól 15 méter 

- fúrt kúttól 5 méter 

- csatlakozó vezetéktől, kerti csaptól 3 méter. 

 

2. A rendelet 3. §-ában meghatározott kisállatok és kishaszonállatok ketrece, ólja, vagy kifutó-

ja védőtávolsága: 

- lakóépülettől 50 állatig 6 méter, 50 állat felett 10 méter 

- ásott kúttól 10 méter 

- fúrt kúttól 4 méter 

- csatlakozó vezetéktől, kerti csaptól 3 méter. 

 

Ezen mellékletben meghatározott védőtávolságok a rendelet hatályba lépését követően megkez-

dett lakóépítmények megvalósítása során alkalmazhatóak. 
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