
CSÁNY KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

14/2004.(IV.16.)RENDELETE 

 

az állattartásról 
 

 

 

Csány község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 

16.§.(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állattartás helyi szabályairól az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

 

Általános rendeletek 

 

1.§ 

 

A rendelet célja, azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik az állattartók és 

állattartással érintett lakosok érdekeinek érvényesülését, s biztosítják, hogy az állattartás 

mások nyugalmát, biztonságát és ingatlanhasználatát ne zavarja. 

 

 

2.§ 

 

A rendeletet  Csány község közigazgatási területén alkalmazni kell: 

 

- minden olyan természete személyre, valamint szervezetre, aki illetőleg amely az állatot 

vagy az állatállományt gondozza, felügyeli, 

- minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol állattartás folyik. 

 

3.§ 

 

 

A rendelet alkalmazása szempontjából: 

 

  Nagytestű haszonállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, strucc 

  Kistestű haszonállat : sertés, juh, kecske, nutria 

  Kisállat: baromfi, díszbaromfi, galamb, házinyúl 

  Kedvtelésből tartott állat: kutya, macska, tengeri malac, aranyhörcsög, éneklő-és  

  díszmadarak, díszhalak, egyéb kistestű rágcsálók. 

  Állattartó: az állat tulajdonosa, illetőleg az aki az állatot vagy állatállományt felügyeli. 

  Védőtávolság: az állatok elhelyezésére szolgáló épület, építmény, trágya- és trágyalé tároló  

  saját lakóépülettől, szomszéd épülettől, ásott kúttól való távolsága. 
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Az állattartás közös szabályai 

 

4.§ 

 

(1) Oktatási, nevelési, egészségügyi, sport és kulturális intézmények, melegkonyhás 

vendéglátóegység udvarán és ezek telekhatárától számított 10 méteren belül csak kisállat 

tartható. 

(2) A község  belterületén gazdaságonként 

- nagytestű haszonállatból együttesen vagy fajtánként legfeljebb 10 db, 

- kistestű haszonállatból együttesen vagy fajtánként legfeljebb 15 db, 

- kisállatból együttesen vagy fajtánként legfeljebb 200 db tartható az előírt 

védőtávolságok betartása mellett. 

Egy baromfinak két darab naposcsibe, előnevelt csirke, kacsa, liba felel meg. 

- kedvtelésből tartott állatok száma lakásban a közegészségügyi és állategészségügyi 

szabályok betartásával korlátozás alá nem esik. 

- Természetvédelmi oltalom alatt álló állat tartásához előzetesen a természetvédelmi 

hatóság engedélyét is be kell szerezni. 

(3) Külterületen haszonállat az építési engedéllyel létesített épületben korlátozás nélkül, 

üzemszerűen is tartható állategészségügyi és közegészségügyi előírások betartásával. 

(4) A darabszámba az állatok szaporulata az elválasztásig nem számít bele. 

(5) Az előírt védőtávolságok 

 

                              Állatok száma        Saját lakóépület     Szomszéd épület     Ásott kút                              

Nagytestű 

haszonállat 

 1 – 2 

3 - 10 

5 m 

5 m 

 10 m 

 15 m 

 10 m 

 15 m 

Kistestű 

haszonállat 

 1 – 5 

 6 - 15 

8 m 

10 m 

 15 m 

 25 m 

 15 m 

 20 m 

Kisállat  1 – 50 

51 - 200 

5 m 

5 m 

 10 m 

 15 m 

 10 m 

 10 m 

 

(1) Közterületre állatot felügyelet nélkül kiengedni vagy közterületen állatot etetni tilos. 

(2) Állatot tartani csak az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és 

környezetvédelmi jogszabályok betartásával lehet. 

(3) Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani szükség 

szerint takarítani, fertőteleníteni, a káros rovarok és rágcsáló irtásáról, a tevékenység során 

fellépő zaj- és bűzhatás csökkentéséről rendszeresen gondoskodni. Ez utóbbi érdekében a 

trágya és alomanyagot vegyszerek közömbösítésével, a kellemetlen szagú takarmányt 

fedett állapotban kell kezelni, s a bűz áramlását fásítással, bokrosítással kell csökkenteni. 

 

6. § 

 

 

(1) Az állattartó köteles gondoskodni az állattartás során keletkezett trágyalé zárt, vízzáró 

szigeteléssel ellátott tárolóban történő elhelyezéséről és rendszeres elszállításáról. 

      Az összegyűjtött trágyáról esetlegesen elfolyó trágyalé gyűjtésére vízzáró, szigetelt, zárt   

      gyűjtőaknát kell létesíteni, melyből a trágyalé a tárolóba visszapermetezhető. 
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(2) Az istállókból, ólakból elfolyó trágyalé, hígtrágya elvezésére csak szigetelt, vízzáró 

műtárgy használható. A trágyalevet és hígtrágyát a trágyadepóban tárolt trágya felszínére, 

vagy a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat megvalósítási engedélyének birtokában 

földterületre lehet kijuttatni, melynek során a 49/2001.(IV.3.)Korm. rendelet előírásait 

maradéktalanul be kell tartani. 

(3) Trágyát csak olyan módon szabad szállítani, hogy az a szállítmányból ki ne hulljon, 

csepegés ne keletkezzen. 

 

Ebtartás 

 

7.§ 

 

(1) A község közigazgatási területén portánként legfeljebb 2 db eb tartható. 

(2) (2) Az ebtulajdonos köteles az ebet zárt helyen – szükség esetén megkötve – tartani, hogy 

az ne tudjon elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni. 

(3) Az ingatlan bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát szembetűnő 

módon kell elhelyezni. 

(4) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az ebtartó köteles gondoskodni arról, 

hogy az eb az ingatlant ne hagyhassa el. 

 

8.§ 

 

(1) Ebet csak az vezethet, aki azt féken is tudja tartani. Közterületen ebet csak pórázon szabad 

sétáltatni, a harapós, illetve támadó természetű ebet pedig szájkosárral is el kell látni. 

(2) Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni 

arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze, az esetleges szennyeződéseket 

haladéktalanul köteles eltávolítani. 

(3) Tilos ebet – vakvezető eb  kivételével – beengedni, illetve bevinni 

- oktatási – egészségügyi, szociális, kulturális intézménybe, 

- ügyfélforgalmat lebonyolító közintézménybe, 

- játszótérre, kegyeleti helyre. 

 

 

9.§ 

 

(1) Az eb tartója köteles a jegyzőnek írásban bejelenteni, ha állata 

- a három hónapos kort elérte, 

- elhullott, vagy elveszett, 

- tartási helye megváltozott, 

- új tulajdonoshoz került. 

(2) A jegyző a bejelentett ebekről a tulajdonos adatait, az eb azonosítási adatait és a 

veszettség elleni utolsó védőoltás időpontját tartalmazó nyilvántartást vezet. 

(3) Minden három hónaposnál idősebb ebet tulajdonosa köteles veszettség ellen beoltatni, 

illetőleg féregteleníteni. 

(4) A szervezett oltás időpontjáról a jegyző a helyben szokásos módon értesíti a lakosságot. 

Ha az eb nem ennek során részesült védőoltásban, annak megtörténtét az oltási igazolás 

bemutatásával be kell jelenteni. A bejelentést az oltást végző állatorvos is jogosult 

megtenni. 
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(5) A védőoltásban nem részesült ebet az önkormányzat kártalanítás nélkül kiirtja. A kiirtásra 

akkor kerül sor, ha  a jegyző az oltást elmulasztó ebtartót 15 napon belüli pótoltásra, 

illetőleg annak igazolására szólította fel, de annak az ebtartó nem tett eleget. 

 

 

Állatbetegségek megelőzése és leküzdése 

 

10.§ 

 

(1) Minden állattartó köteles a fertőző betegségben vagy annak gyanújában történő állat 

elhullását az állományt ellátó állatorvosnak bejelenteni, és annak utasításait betartani. 

(2) A közterületen baleset következtében elhullott állat tetemét az önkormányzat szállítja el. 

(3) Az elhullott, 50 kilógrammnál nem nagyobb össztömegű kedvtelésből tartott állatokat, 

valamint a három hetesnél fiatalabb szopósbárány, kecskegida és borjú hulláját az állati 

hulladék birtokosa a saját telkén a szomszéd telek határvonalától 1,5 méterre elföldelheti 

ennek feltétele, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az 

elföldelés mélységi szintje között legalább 1 méter távolság legyen. 

 

Vegyes rendelkezések 

 

11.§ 

 

(1) Az állattartással kapcsolatos ügyekben a polgármester jogosult eljárni. 

(2) Aki a rendelet 4., 5., 6. §-ában az állatok tartására, a 7., 8., 9. §-ában az ebtartásra 

vonatkozó rendelkezéseket megszegi, „helyi állattartás rendjének megsértése” 

szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 

 

Hatálybalépés 

 

12.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 

Csány,2004.április 16. 

 

 

                                      Morvai István                             dr.Balázs László 

                                      Pogármester                                         jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2004. április  hó 16. nap 

 

                                                                                          dr.Balázs László 

                                                                                                    jegyző 


