
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

20/2011. (IX. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL  
Egységes szerkezetben: 2013. április 26.  

Hatályos: 2013. május 4-től 
 

Gyöngyöstarján község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésének felhatalmazása alapján az állattartás helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1. §   A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyöstarján közigazgatási területén folytatott 

valamennyi állattartásra. 
   
  Fogalmak 
   
2. §  (1) Jelen rendelet alkalmazásában: 

a) állattartó: az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény 3. § 1. pontjában meghatározott személy. Ha ez nem 
megállapítható, akkor az állattartás helyének bérlője, ennek hiányában 
tulajdonosa. 

b) kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 2. § a) pontjában 
meghatározott állat. 

c) mezőgazdasági haszonállat: a mezőgazdasági haszonállatok tartásának 
állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 2. § a) 
pontjában meghatározott állat. 

d) nagy létszámú állattartó telep: az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 
szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet [továbbiakban: Állat-egészségügyi 
Szabályzat] . számú függelék 4. pontjában meghatározott létszámú állat 
tartására szolgáló olyan létesítmény, ingatlan, melyen az állattartó 
épületeken kívül az állattartás egyéb létesítményei is megtalálhatók. 

 
 (2) A közös háztartásban élő nagykorú személyek – nyilatkozatuk hiányában – egy 

állattartónak minősülnek. 
   
  Hatásköri szabályok 
   
3. §   E rendelet szabályainak megsértése esetén – amennyiben az intézkedésre 

jogszabály nem a jegyzőt vagy más szervet jogosítja fel – a polgármester a 
Képviselő-testület Kulturális és Településfejlesztési Bizottsága javaslatának vagy 
véleményének megismerését követően az állattartót megfelelő tartásra kötelezi, 
illetve az állattartást korlátozza vagy megtiltja. A polgármester eljárására a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvényben megállapított kivételekkel a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A polgármester évente a hozott 
intézkedéseiről tájékoztatja a képviselő-testületet. 

   
  A közterületi állattartás helyi szabályai 
   
4. §   Állatot a község belterületének közterületen legeltetni, valamint felügyelet nélkül a 

közterületre kiengedni, közterületen hagyni, futtatni tilos. 
   
  Az állattartás épületei, építményei, az állattartással kapcsolatos 

állategészségügyi és környezet-higiénés követelmények 
   
5. §   Állatot belterületen csak bekerített ingatlanon lehet tartani és az állattartónak 

folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy a kerítésen az állat át ne juthasson, 
azon keresztül ki ne haraphasson. 
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6. §   Amennyiben az állat szökését az állattartó megakadályozni nem tudja vagy az 

ingatlant nem veszi körbe teljes mértékben kerítés, vagy annak az állapota vagy 
magassága miatt az állat szökését megakadályozni nem tudja, az állat csak zárt 
udvaron vagy kennelben tartható, melyet felülről akkor kell zárni, ha az állat 
szökését a kiépített zárt udvar vagy kennel nem tudja megakadályozni. 

   
7. §   Az állattartás céljára szolgáló épület elhelyezése az országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
[továbbiakban: OTÉK] szabályainak figyelembe vételével az alábbi követelmények 
betartásával történhet: 

a) egészségügyi intézmények, gyermekintézmények, valamint élelmiszert 
előállító és vendéglátóipari termékek határától a védőtávolság 10 méter, 

b) a lakótelken állattartás céljából elhelyezhető melléképületek, 
melléképítmények védőtávolságát az OTÉK 36. § (5) bekezdése alapján 
jelen rendelet 1. sz. melléklete határozza meg.  

   
8. §   A szagártalom csökkentése érdekében szükséges az istálló rendszeres takarítása, 

időnkénti kimeszelése. A bűzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges 
szellőztetéssel a magasba kell terelni. Lehetséges továbbá fásítás, bokrosítás, 
valamint az ammóniaképződés csökkentésére az istállón belül és kívül a trágyába, 
alomanyagba megfelelő szerek keverése, továbbá a kellemetlen szagú 
takarmányok fedett állapotban való tárolása. 

   
9. §   A trágyát, a trágyalét az istállóból folyamatosan az előre elkészített trágya-, vagy 

trágyalétárolóban kell elhelyezni úgy, hogy a trágya vagy a trágyalé a saját és a 
szomszédos lakótelkek, épületek és egyéb intézmények rendeltetésszerű 
használatát ne akadályozza, azok állagát ne veszélyeztesse, illetőleg használata a 
környezetre káros hatást (légszennyeződés, szivárgás) ne fejtsen ki. Kisebb 
mennyiségű trágyát a végleges elhelyezésig – a fentiek figyelembevételével – fedett 
tartályban vagy komposztálóban kell gyűjteni. 

   
10. §   Az állatok tartására szolgáló létesítményeket és azok helyiségeit (ólakat, 

ketreceket) naponta legalább egyszer, de szükség szerint többször is ki kell 
takarítani, és mésztejjel, vagy más fertőtlenítőszerrel fertőtleníteni kell. Hígtrágyás 
tartás tilos. 

   
11. §   Az istállók, ólak elhelyezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy az állat-

egészségügyi és egyéb beavatkozások elvégzése balesetmentesen történhessen 
meg. 

   
12. §  (1) Az elhullott állatot elszállításig zárt göngyölegben, műanyag zsákban kell tartani. 
 (2) Bezárt dögkútba állati hulladékot elhelyezni tilos. 
   
  Kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó helyi szabályok 
   
13. §  6  
   
14. §   Ebet tilos bevinni 

a)  játszótér területére, 
b)  élelmiszer elárusító üzletbe, 
c)  sportpálya területére, 
d)  oktatási, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

kulturális létesítmény, vagy intézmény területére. 
 

15. §  (1) 2  
 (2) Kóbor állat befogását követő 15 napig az állat fényképével vagy ismertető jegyeinek 

leírásával és a befogás helyével a jegyző hirdetményt tesz közzé a tulajdonos 
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felderítése érdekében. 
 (3) 7 A tulajdonos a kóbor eb befogásának költségeit a Gyöngyöstarján Község 

Önkormányzata részére köteles megtéríteni. 
   
16. § 3 (1)  5   
 (2) 4 
 (3) 5 
   
  Záró rendelkezések 
   
17. §  (1) Jelen rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba. Jelen rendelet hatálybalépésekor 

hatályát veszti az Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2000. (VI. 30.) 
rendelete az állattartás szabályairól. 

 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés 
szerint gondoskodik. 

 (3) 6 

 
Gyöngyöstarján, 2011. szeptember 8. 
 
 

Nagy Károly s.k. Dr. Jakab Csaba s.k. 
polgármester jegyző 

 
 

Záradék: 

 

1. A 20/2011. (IX. 9.) rendelet kihirdetve: 2011. szeptember 9-én, hatályba lép 2011. október 1-jén. 
2. A 24/2011. (X. 28.) rendelet kihirdetve: 2011. október 28-án, hatályba lép 2011. október 29-én. 
3. A 6/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2012. április 15-én. 
4. A 20/2012. (IX. 7.) rendelet hatályba lép 2012. szeptember 8-án. 
5. A 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2012. december 1-jén. 
6. A 25/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. január 1-jén. 
7. A 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. május 4-én. 
 
Gyöngyöstarján, 2013. április 26. 
 
 

 

 
1. számú melléklet a 20/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Főépülettől Ásott és fúrt kúttól Pataktól,vízfolyástól 
 
Istálló (szarvasmarha, juh, sertés)  6 m  10 m   10 m 
 
Baromfi ól, nyúlketrec    6 m    6 m     6 m 
 
Trágyalé tároló               10 m  15 m   15 m  
 

   Dr. Jakab Csaba 
jegyző 


