Váckisújfalu Község Önkormányzatának
7/2003. (VI.24.) sz. rendelete az
Állatok tartásáról
Váckisújfalu Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16 §-a (1) bekezdésében kapott
felhatalmazása alapján Váckisújfalu község területén az állatok tartásáról az alábbi rendeletet
alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1)

a.) A rendelet hatálya kiterjed Váckisújfalu község közigazgatási területén minden
olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki állatot tart, és akinek a
tulajdonában (használatában, kezelésében stb.) lévő ingatlanon állat él.
b.) Minden olyan ingatlanra, épületre, építményre, ahol állattartás folyik.
2. §

(1)

A rendelet szempontjából gazdasági haszonállat:
a.) nagyállat:
ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, sertés, bivaly, juh, kecske.
b.) kisállat:
baromfi (tyúk, liba, kacsa, pulyka, gyöngytyúk)
galamb és díszmadár
nyúl és nagy prémes állat (ezüst-, kékróka)
kis prémes állat (nyérc, nutria stb.)

(2)

Vadállat: minden olyan állat, amely a természetben él és szaporodik, kivétel a
fogságban tartott dísz és énekesmadár.
(3)
Lakásban tartható állat: eb, macska, kedvtelésből tartott díszmadarak, díszhalak,
kistestű rágcsálók: tengerimalac, aranyhörcsög stb.
(4)
Őrző-védő kutya az, amely magán vagy társas vállalkozásban folytatott őrző-védő
szolgálat során alkalmaznak, illetve amelynek ilyen funkcióját az alkalmazó
intézmény vezetője igazolja.
(5)
Vakvezető eb az, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek és a Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetsége igazolvánnyal lát el.
(6) Jelzőeb: a halláskárosultak segítségét szolgálja, melynek szükségességét szakorvosi
igazolással kell bizonyítani. Ide tartoznak még a mozgássérültek életét segítő
speciálisan erre a területre kiképzett kutyák.
II. Az állattartás szabályai
3. §
(1)

Gazdasági haszonállat tartására és trágyatárolásra fel nem használható területek:
a.)
egészségügyi
intézmények,
gyermekintézmények,
sportlétesítmények,
közművelődési intézmények, üzemi konyhák, melegkonyhás vendéglátó egységek,
játszóterek, temetők területe és ezek telekhatártól mért 50 m távolság,
b.) természetvédelmi terület,
c.) a község teljes közterülete.
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(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

(10)

(11)
(12)
(13)

A
község
belterületén
nagyállat
tartására
szolgáló
építmény
az
önkormányzat/polgármester engedélyével létesíthető. Az építési engedély megadása
előtt az építési hatóság köteles kikérni az illetékes Állami és Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat állásfoglalását.
Az állattartás céljára szolgáló épület és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények
(takarmányelőkészítő, tároló, trágya és trágyagyűjtő stb.) csak építési engedély alapján
létesíthető a vonatkozó közegészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok
betartásával.
Az állattartás e rendelet mellékleteiben foglalt előírásoknak, valamint az
állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi jogszabályok
betartásával folytatható.
Ha az állattartó ellen egy éven belül három alkalommal lakossági bejelentés érkezik az
önkormányzat hivatalához, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a
Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás szakhatósági
állásfoglalásainak beszerzése után az állattartást korlátozhatja.
Nagyüzemi állattartást külterületen és az általános településszerkezeti tervekben
meghatározott helyen lehet folytatni úgy, hogy az állattartó feltételei megfeleljenek az
e rendeletben, valamint az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvényben foglalt
feltételeknek.
Tilos gazdasági haszonállatot lakóházban tartani (alagsor, szuterén, pince, padlás,
kivéve a galambokat).
A méhcsaládok engedély nélkül tarthatók a község egész területén a vonatkozó
(állategészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával. Háztömbök
területén méhészetet létesíteni és fenntartani nem szabad.
Méhészkedésnél lakott területen a betelepített kaptárakat a szomszédos ingatlan
határától legalább 4 m-re, közforgalmú úttól, vasúttól 10 m-en túl szabad elhelyezni.
Ha a szomszédos ingatlantól a 4 m távolságot nem lehet tartani úgy a méheknek
ellenkező irányban legalább 2 m magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy élőösvény
létesítésével – a magasban való kirepülést kell biztosítani.
Többlakásos ház udvarán az összes lakás tulajdonosának/bérlőjének hozzájárulásával
lehet méhészetet létesíteni.
Egyéb esetekben a közvetlenül határos ingatlanok tulajdonosainak többségi
hozzájárulása szükséges.
Az állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát az állattartó köteles biztosítani,
rendszeresen takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról
rendszeresen gondoskodni és az állattartás során az építésügyi, közegészségügyi,
állategészségügyi, állatvédelmi, valamint a környezetvédelmi előírásokat
folyamatosan betartani.
Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról
és gondozásáról.
Állatai egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi
rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos
igénybevételéről gondoskodni.
Azokon a területeken, ahol a településszerkezeti tervek a terület más célú
felhasználását irányozzák elő ott gazdasági haszonállatot tartani tilos.
A község területén vadállat nem tartható.
Nagyállat tartást a község belterületén a már meglévő gazdasági épületekben a
rendelet nem korlátozza, engedélyhez nem köti, amennyiben az állattartás feltételei
megfelelnek a megfogalmazott követelményeknek.
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III. Az ebtartás szabályai
4. §
(1)
(2)
(3)

(4)

A község közigazgatási területén a 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet által veszélyesnek
minősített ebek külön engedéllyel tarthatók.
Az ingatlanok udvarán legfeljebb 2 db eb – és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig –
tartható.
Többlakásos épületben, társasházakban és ezek udvarain lakásonként 1 db eb –
szaporulata 3 hónapos korig – tartható a falszomszédok, illetve az alatta és felette
lakók hozzájárulásával. A hozzájárulás e rendelet kihirdetésekor meglévő ebekre nem
vonatkozik.
A (2) és (3) bekezdésben meghatározottnál nagyobb számú eb indokolt esetben külön
polgármesteri engedéllyel tartható.
Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a tartani kívánt ebek számát, fajtáját, a
tartás célját, valamint csatolni kell a szomszédok nyilatkozatát a tartással
kapcsolatban.
5. §

(1)
(2)

(3)
(4)

Az ebeket tulajdonosai úgy kötelesek tartani – szükség esetén megkötve, zárt helyen -,
hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak.
Harapós, támadós vagy kiszámíthatatlan természetű ebet megkötés nélkül akkor lehet
tartani, ha a bekerített és zárt helyről történő kiszabadulása, illetve kiharapása biztos
módon megakadályozható.
A telep, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát
szembetűnő módon el kell helyezni.
Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
Az eb tulajdonosának kötelessége gondoskodni arról, hogy az a tartási helyét, illetve
az ingatlan határait ne hagyhassa el.
Ebet épület erkélyén, folyosóján, balkonján tartani tilos! A közös használatú udvaron a
szomszédok beleegyezésével szabad.
7. §

(1)
(2)

Vakvezető kutya kivételével tilos az ebet élelmiszert árusító üzletekbe bevinni.
Élelmiszer szállításra szolgáló járművön ebet szállítani tilos.
8. §

(1)

Ebtenyészetet Váckisújfalu község közigazgatási területén csak polgármesteri
engedéllyel szabad létesíteni.
Az engedély kiadásakor ki kell kérni a hatósági állatorvos, az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat, valamint a Fajtaklub területileg illetékes szervezetének
véleményét.
Az engedély kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonható, ha az engedélyes az
érvényben lévő jogszabályi előírásokat és az engedélyben előírt kötelezettségeit
megsérti, illetve a jogsértő állapotot a felhívás ellenére 15 napon belül nem szünteti
meg.
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9. §
(1)

Őrző-védő szolgálatot ellátó szervezetek ebtartásához előzetes engedély szükséges.
10. §

(1)

Az eb tulajdonosa vagy tartója a 6 hónapos kort betöltött ebet nyilvántartásba vétel
végett, az ebhullást, eltűnést vagy végleges elszállítást pedig a nyilvántartásból törlés
végett 30 napon belül köteles bejelenteni az állatorvosnál.
11. §

(1)

A 3 hónapos kort elért ebeket évente egyszer veszettség elleni kötelező védőoltásban
kell részesíteni.
Az eb tulajdonosa köteles:
a.) az oltást igazoló oltási igazolványt megőrizni,
b.) ha az eb nem a tulajdonos lakóhelyén részesült oltásban, az igazolvány
felmutatásával kell igazolnia az oltást.
A veszettség elleni védőoltásból elvont ebet, ha a tulajdonosa nem hajlandó
felszólításra sem beoltatni, valamint az emberre egészségügyi szempontból veszélyes
gyógyíthatatlan betegségben szenvedő állatot kártérítési kötelezettség nélkül a
tulajdonos költségén ki kell irtani.
A gazdátlan kóbor ebek befogásáról és a gyepmesteri telepre történő elszállításáról a
polgármester gondoskodik.
A befogott ebet – a tartós költségeinek megtérítését követően – az igazolt tulajdonosa
14 napon belül kiválthatja. A ki nem váltott ebekkel a gyepmester szabadon
rendelkezik.

(2)

(3)
(4)

IV. Állatbetegségek megelőzése és leküzdése
12. §
(1)

(2)
(3)

A 100 kg-ot meg nem haladó súlyú állatai hullák ártalmatlanná tétele a községi
dögkútba történik.
A kisállatok és a lakásban tartható állatok teteme a tulajdonos kertjében is elásható, a
szomszédos ingatlan határától mért 5 m-es távolságra.
Az állati hullát fertőtlenítő szerrel (mész, mésztej) kell leönteni és legalább 1 m, eb
esetén 1,5 m vastag földréteggel befedni.
Minden állattartó köteles a tulajdonában lévő, illetve a gondjaira bízott kis- és
nagyállat fertőző betegségben, vagy annak gyanújában történő elhullását a körzeti
állatorvosnak bejelenteni és annak ezzel kapcsolatos további utasításait betartani.
A dögkútból állati hullát kiszedni tilos!
Ez alól kivétel az Állati Fehérje Takarmányokat Előállító Vállalat.
13. §

(1)

Az állattartási rendelet alapján engedélyhez kötött tevékenységek engedélyezése a
polgármester feladata.
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V. Szabálysértési rendelkezések
14. §
(1)

Aki a rendeletben foglaltakat megszegi, illetve kötelezettségét elmulasztja 30.000 Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
Záró rendelkezések
15. §

(1)

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Váckisújfalu, 2003. június hónap 24.

Dr. Sajó Gyula
polgármester

Kovács Miklósné
körjegyző

Kihirdetés napja:
Váckisújfalu,

Kovács Miklósné
körjegyző
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1. sz. melléklet:
Új állattartás engedélyezése, illetve állattartó létesítmény bővítése során:
Kisállat ólja, kifutója
trágya vagy trágyalé

Lakóépülettől

30 állatig
100 állatig
100 állat felett

10 m
15 m
15 m
20 m
Külön eljárás, ÁNTSZ engedély beszerzésével

Ásott vagy fúrott kúttól

Nagy haszonállat istállója,
ólja, kifutója,
trágya, trágyalé

Lakóépülettől

3 állatig
4-6 állatig
7-10 állatig
10 felett

15 m
15 m
20 m
15 m
25 m
20 m
Külön eljárás, ÁNTSZ engedély beszerzésével

Ásott vagy fúrott kúttól

.
.

.
.
.

Kötelező védőtávolságok:
Kisállat ólja, kifutója

Fúrt kúttól

Kerti csaptól

30 állatig
100 állatig
100 felett

5m
1m
10 m
2m
ÁNTSZ-szel meghatároztatni.

Nagyhaszonállat ólja,
istállója vagy trágyalé

Fúrt kúttól

3 állatig
4-6 állatig
7-10 állatig
10 felett

10 m
5m
10 m
5m
15 m
10 m
ÁNTSZ-szel kell meghatároztatni.

Kerti csaptól
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Mg-i kerttől

.

5m
8m

Mg-i kerttől
5m
10 m
15 m

.
.

2. sz. melléklet:
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Állatok férőhelyigénye m -ben:
1. Csikó, ló életkora:
1 állatnak
2 állatnak
3 állatnak
minden további állat részére

½
8
10
16
3,5

1
11
18
25
6

2-3
12
20
28
7

2. Sertés m2/állat
kocaszállás
ellető
malackifutó
árusüldő
hízlalda
kocaellető
kocaszállás

kutrica, pihenő kifutó
előtér
1,5
2-4
1,5
2
5-8 /alom
0,8
2-7,5 /alom
0,6-0,9
0,8-1
2,25 x 2,4
2,25 x 0,65

3. Szarvasmarha
tehén kötött tartásban
tehén kötetlen tartásban
növendék szarvasmarha kötve
növendék kötetlen tartásban
borjú közös rekeszben

2,75 x 1,8 m2 /db
6-8 m2 /db/500 kg
1,9 x 0,9 m/db
3-5 m2 /db
2
2-5 m /db

4. Tyúk, csirke
csibe mélyalom 8 hetes korig
növendék
végsúly
tojótyúk mélyalom
tojótyúk ketrecben
5. Pulyka
kistestű
középtermetű
nagytestű
növendék 1-8 hetes korig
növendék 0-24 hetes korig
6. Liba, kacsa db/m2
pihenőtérben
kifutó térben
előtérben
törzstenyészet
7. Nyúl, nutria
ketrecek méretei
hosszúság
szélesség
magasság
alapterület

5 db/m2

3 db/m2

2-45
2
1,5-2,5 /alom
1,5-2,5 /alom

18 – 20 db/ m2
6-7 db/m2
5-7 db/m2
15-20 db/m2

2-3 db/m2
1-2 db/m2
8-10 db/m2
4-6 db/m2
liba
2
1,5-1,7
4

kacsa
4-5
1,2-2
5
3,5

közepes testű fajták
nagytestű fajták
növendék
70 x 80
90-100
140
60 x 70
70
70-80
45 x 50
50
50
4,5 m2
0,63 m2
1 m2
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