
Tura Város Önkormányzatának  
14/ 2001.(X.27.)rendelete az állattartás helyi szabályairól 

Tura Város Önkormányzatának Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselô-testület) az 
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. § (1) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva az állattartás helyi szabályaira 
vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja. 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § E rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elôsegítik az állattartók, 
valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, s biztosítják, hogy az 
állattartás mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse. 

2. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben megállapított kivétellel – az önkormányzat 
közigazgatási területén folytatott állattartásra terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az egészségügyi és állategészségügyi szerveknél 
valamint a fegyveres erôknél és rendészeti szerveknél folytatott állattartásra. 

(3) Nem terjed ki e rendelet hatálya az ebtartásra,melyrõl külön önkormányzati rendelet 
rendelkezik 

 
3. § E rendelet alkalmazásában 
a) állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetû termék 

elôállítására (pl. hús, tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére, kedvtelésre 
irányul. Nem minôsül állattartásnak a családi szükségletek kielégítése  céljából vásárolt, 
vagy beszállított állatok legfeljebb egy hétig történô, átmeneti tartása. A feldolgozás céljából 
vásárolt, vagy beszállított állatok legfeljebb 1 hétig történő tartása is iparszerű állattartásnak 
minősül e rendelet szempontjából. 

b) nagy állat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér, sertés. 
c) kis állat: sertés, juh, kecske. 
d) egyéb kis állat: baromfifélék, galamb, házinyúl. 
e) prémes állat: nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény. 
f) haszonállat: a továbbiakban a b)–e) pont alattiak. 
g) kedvtelésbôl tartott állat: macska, díszállat. 
h) egyéb állatok: Magyarországon nem honos állatok. 

II. fejezet 

Az állattartás általános szabályai 

4. § (1) A város közigazgatási területén állatot – a közegészségügyi, állategészségügyi, 
állatvédelmi 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 kialakítása építési engedély alapján történhet a közegészségügyi, 
állategészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával. Az építmények 
megvalósítása során alkalmazandó védôtávolságokat e rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza. 

 



5. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvezô életfeltételeinek biztosításáról, 
a létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertôtlenítésérôl, a káros rovarok és rágcsálók 
rendszeres irtásáról.  

(2) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelô tartásáról, takarmányozásáról és 
gondozásáról. Állatai védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az 
állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén 
állatorvos igénybevételérôl gondoskodni.  

(3) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelô 
elhelyezésérôl gondoskodni. Amennyiben az állat elhelyezésérôl gondoskodni nem tud, úgy 
elôzetes bejelentés alapján – a felmerülô költségek megtérítése ellenében – az állat 
elszállításáról az önkormányzat  gondoskodik. 
 (4) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon 
engedni, elhagyni. 

(5) Iparszerû állatartást, kis- és nagyállattenyésztést, hizlalást folytatni csak a jegyzõ 
egyedi elbírálásával - szakhatósági állásfoglalás alapján- kiadott engedéllyel szabad. 

 (6) Iparszerű állatartás állatszáma mellékletben. 
 
6. § Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson. 

Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet ne szennyezze. Az esetleges 
szennyezôdést a tulajdonos illetôleg az állat felügyeletével megbízott személy köteles 
haladéktalanul eltávolítani.  

III. fejezet 

Az állatok tartása és elhelyezése 

7. §.(1) Az állatok tartására szolgáló létesítményekben tartható állatok férõhely igényét e 
rendelet 2.számú melléklete tartalmazza. 

 
(2) Az állattartás céljára szolgáló épület létesítése  építési engedély köteles.Szabályait e 

rendelet 1.számú melléklete tartalmazza. 
 
(3) Az állatok tartására szolgáló létesítményeket és azok helysiségeit ( ólakat, ketreceket) 

naponta legalább egyzer, de szükség szerint többször is ki kell takarítani, és szükség szerint 
klórmésszel, hypóval, vagy más fertõtlenítõszerrel fertõtleníteni kell. 

Az ott találhaó kártékony rágcsálókat rendszerese irtani kell. 
 
(4) Gazdasági udvart - az ott tartott állatok fajától és számától függetlenül- lekerítve és 

tisztán kell tartani.  
 
8.§.(1) A település közterületein háziállatot legeltetni, szabadon engedni tilos ! 

 
(2) Az állattartó az állati hullát köteles az erre a célra létesített hullaemésztõbe szállítani, 

illetve elhelyezni, vagy állatorvosi utasítás szerint elásni, vagy elégetni, ártalmatlanítani. 
 
(3) Dögkút telephelye Galgahévíz községben található (1.sz. melléklet)  



A trágya kezelése 
 
9 §. (1) Az állati trágyát az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekbõl ( istállókból, 

ólakból,ketrecekbõl stb.) naponként ki kell hordani, és e rendeletben meghatározott módon 
megépített trágyatárolóba helyezni. 

(2 Belterületen a trágya-és trágyalétárolót résmentes födéllel kell ellátni, oldalát és aljzatát 
pedig vízzáró módon kell kiképezni. Az ólakban és a trágyatárolókban az ammónia-
képzôdés csökkentésére szagtalanító anyagokat kell használni és a rendszeres rovar- és 
rágcsáló irtásról gondoskodni kell. 

(3 A híg trágyát zárt csöveken kell az aknába elvezetni. A szilárd trágyát szalmával 
keverve kell tárolni. 
 (4) Külterületen a trágya tárolása lakóépülettôl, ideiglenes tartózkodásra használt 
gazdasági épülettôl legalább 30 méter távolságra történhet. A trágyát földdel, szalmával, 
fóliával lefedve kell tárolni. 

(5 ) haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos. (49/2001.Korm.rendelet) 

IV. fejezet 

 Eljárási szabályok 

10. § (1) E rendelet szabályainak megsértése esetén – amennyiben az intézkedésre 
jogszabály nem a jegyzôt vagy más szervet jogosítja fel – a polgármester az állattartót 
megfelelô tartásra kötelezi, illetve az állattartást korlátozza vagy megtiltja. A polgármester 
eljárására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben megállapított 
kivételekkel az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt kell 
alkalmazni. 

(2) Macskatenyészetek mûködését – elôzetes állategészségügyi hozzájárulás alapján – a 
polgármester engedélyezi. 

11. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetõ rendelkezés alá nem 
esik,szabálysértést követ el, és 30.000.-Ft-ig terjedô pénzbírsággal, tettenérés esetén pedig 
500.-Ft-tól 10.000.-Ft-ig terjedõ helyszíni bírsággal sújtható   az, aki e rendelet 4.§.(2), 
5.§.(1) és (5) bekezdését, 6.§.7.§.8.§.9.§.rendelkezéseit megszegi. 

VI. fejezet 

Záró rendelkezések 

12. § (1) E rendelet 2001.november 1.napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejûleg  a 3/1986. 
számú tanácsrendelet hatályát veszti. 

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

 (3) Aki a trágyát nem e rendelet elõirásának megfelelõen tárolja és kezeli, kötöles e rendelet 
hatályba lépésétõl számított 2 éven belül az elõírásoknak megfelelõen kialakítani a trágyatárolót. 
 

Tóth István Czeczéné dr.Szirmai Gabriella 
Polgármester jegyző



1. számú melléklet 

a./Az állattartás céljára szóló létesítmény építése, bôvítése esetén betartandó védôtávolságok, valamint az 
állattartásra szolgáló épületek létesítésének szabályai 

 a védôtávolság méterben meghatározva 
 lakóépülettôl 

pihenô épülettôl 
fúrott kúttól ásott kúttól 

nagyállat és kisállat 
– 25 állatig 
– 25 állat felett 

 
10 m 
20 m 

 
10 m 
10 m 

 
15 m 
50 m 

egyéb kisállat 
– 200 állatig 
– 200 állat felett 

 
10 m 
15 m 

 
5 m

10 m 

 
10 m 
15 m 

Zárt technológiával történô korszerû állattartásnál – a szakhatóságok egyetértése esetén – az 
elôírt védôtávolságok legfeljebb 30%-kal csökkenthetôk. 

Amennyiben 50 méter távolságon belül gyermekintézmény, egészségügyi intézmény, egyéb 
közintézmény, élelmiszer-elôállító vagy értékesítô egység van, állattartás céljára szolgáló 
építmény létesítését tilos engedélyezni. 

 
Amennyiben az elôbb megjelölt egységek 50–100 méter távolságon belül vannak, úgy az 
illetékes ÁNTSZ és az állategészségügyi hatóság véleménye alapján kell a védôtávolságot 
meghatározni. 

 
Korszerû tartásnál ( zárt tecnológia) a védõtávolságok maximum 30 %-al - szakhatósági 
vélemény alapján - csökkenthetõk. 

 
Az építési engedélyhez szükséges:
1. az ingatlan tulajdonosának tulajdonát igazoló tulajdoni lap másolat 
2. térképmásolat ( 1.és 2.szám alatt jelzett iratok a Gödöllõi Földhivatalnál szerezhetõk be) 
3. négy példány tervdokumentáció ( névjegyzékben szereplõ tervezõ által készített ) 
4. Felelõs mûszaki vezetõ nyilatkozata ( kivitelezõkrõl vezetett névjegyzékben szereplõ személy ) 
 5. 5000.-Ft értékû illetékbélyeg 
 
Használatba vételi engedéylhez szükséges:
Az építés befejezését követõen használatba vételi engedélyt kell kérni az elkészült állattartó    

építményre, az I.fokú Építésügyi Hatóságtól 
A kérelemhez mellékelni kell: 
1. kitöltött kérelem nyomtatvány 
2. felelõs mûszaki kivitelezõi nyilatkozat 
3. 5000.-Ft értékû illetékbélyeg 
 
Az állattartó épületek építése során az építettõ köteles betartani az Országos  Településrendezési és 

Építésügyi Követelményekrõl szóló 253/1997.(XII.20.) Korm.rendelet elõírásait, és a helyi 
szabályozási rendeleteket..

b./ Dögkút telephelye Galgahévíz községben található.  
 



2.számú melléklet 
 

Az állatok férõhelyigénye 
 

Az állatok férõhelyigénye: 
 
- csibe( 8 hetes korig)                                       18-20 db/m2 
- tojótyúk                                                             5-7   db/m2 
- koca elletõ                                                  2,25 m X 2,40 m/db. 
- kocaszállás                                                 2,25 m X 0,65 m/db. 
- hízó                                                             1,60 m X 1,80 m/db. 
- tehén ( kötött tartásban )                             2,75 m X 1,80 m/db. 
- tehén ( kötetlen tartásban)                                               6 m2/db. 
- növendék szarvasmarha ( lekötve)              1,90 m X 0,90 m/db. 
- növendék szarvasmarha ( kötetlen)                            3-5 m2/db.        
 

Állatlétszám ami felett ipaszerûnek minõsül a tartás, és ANTSZ szakvélemény kell      hozzá. 
 

- szarvasmarha, bivaly           6 db ( összesen) 
- ló, szamár,öszvér                 4 db ( összesen) 
- sertés,juh,kecske                 10db ( összesen) 
- baromfifélék, és más 
- kisállat                      150 db ( összesen) 

És ezek szaporulatai 3 hónapos korig    
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