BALATONSZEMES KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27 / 2003. (XII. 15.)
RENDELETE

AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

Balatonszemes Község Önkormányzatának
27/2003.(XII. 15.) számú rendelete
Az Állattartásról
Balatonszemes Község Önkormányzata az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény
és végrehajtási rendeletei, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény és végrehajtási rendeleteiben foglaltak alapján az állattartás helyi szabályairól a
következő rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya
(1) A rendeletet a Balatonszemes Községi Önkormányzat közigazgatási területén
alkalmazni kell
a) minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre aki, illetőleg amely
az állat tulajdonosa továbbá, aki az állatot vagy az állatállományt gondozza,
felügyeli,
b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol kisüzemi állattartás
folyik.
(2) A rendelet nem alkalmazható: cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel
működő állatfelvásárló telepre, lósport telepre, nagy létszámú állattenyésztő és
állattartó telepre, állatkórházra, gyepmesteri telepre, állatkertre, vadaskertre,
laboratóriumi kísérleti állattartásra és fegyveres testületek állattartására.
2.§.
Értelmező rendelkezések
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából gazdasági haszonállat: a ló, szamár, öszvér,
szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske, baromfi (tyúk, kacsa, liba, pulyka,
gyöngytyúk, galamb), a gazdasági célból tartott prémes állat (nutria, nyérc, ezüst és
kék róka, nyúl, stb.), a gazdasági haszon céljával tartott futómadár (emu, strucc),
illetve vadak (fácán, fürj, szarvas stb.).
(2) Lakásban tartható állat: az eb, a macska, a kedvtelésből tartott díszmadarak, díszhalak,
kistestű rágcsálók (szíriai aranyhörcsög, tengerimalac stb.).
(3) Kis létszámú állattartásnak, illetőleg kisüzemi állattartásnak minősül az, amely az
Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.) FM rendelet 1.
melléklete 1. számú függelékének 4. pontjában meghatározott állatlétszámot nem éri
el.
(4) Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt legfeljebb 3 baromfi,
melyet legfeljebb 2 napig a lakásban vagy a hozzá tartozó melléképületben tartanak.
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3.§.
Az állattartás általános szabályai
(1) A Balatonszemes Községi Önkormányzat közigazgatási területén állat az 1.
mellékletben meghatározott állattartási védőtávolságok, valamint az állategészségügyi,
állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok
betartásával és a lakosság nyugalmának zavarása (zaj, bűz stb.) nélkül tartható.
(2) Üdülőterületen és üdülő jellegű külterületen telkenként – a lakásban tartható állatokon
kívül –a védőtávolság, valamint az (1) bekezdésben felsorolt jogszabályok betartása
mellett legfeljebb 10 baromfi tartható.
(3) Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani,
szükség szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról
rendszeresen gondoskodni és az állattartás során az (1) bekezdésben felsorolt
jogszabályok rendelkezéseit folyamatosan betartani.
(4) Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és
gondozásáról. Állata egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi
rendelkezéseket betartani és az állat megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről
gondoskodni.
(5) A 2.§.(3) bekezdésében meghatározottaktól eltérő, nagyobb létszámú állatot a
Képviselő-testületnek a közegészségügyi, állategészségügyi és építésügyi
szakhatóságok véleménye alapján adott egyedi engedélyével lehet tartani.
(6) Azokon a területeken, ahol a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat a terület
más célú felhasználását irányozzák elő, állatot csak az (5) bekezdésben foglaltak
szerint lehet tartani.
(7) A lakás lebontása miatt vagy egyéb okból történő elköltözés esetén az állattartó
köteles állatának elhelyezéséről gondoskodni. Ha az állattartó az állatára nem tart
igényt, köteles előzetes bejelentése alapján a felmerülő költségek megtérítésével az
állatnak gyepmesterrel történő elszállításáról gondoskodni.
(8) A haszonállatokat az ingatlan körbekerített részén úgy lehet tartani, hogy az
közterületre ne mehessen. Közterületen legeltetni tilos! Közterületen legfeljebb a
legelőre történő hajtás végett szükséges ideig felügyelettel tartózkodhat állat.
(9) A Balatonba állatot beengedni, fürdetni tilos!
(10)
Tilos az állatok durva bántalmazása, kínzása, szükségtelen fájdalom okozása, a
teljesítményképességet meghaladó munkavégzésre való rászorítása, egymásra
uszítása. A megkötve tartott állatok számára is biztosítani kell a természetükhöz
szükséges szabad mozgás lehetőségét.
(11)
Az állattartás során keletkezett trágyát és trágyalevet a vonatkozó hatósági
előírások és technológiai szabályok, betartásával kell kezelni. A trágya és
trágyalétárolót szükség szerint, de legalább kéthavonta ki kell üríteni.
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4.§.
Az állattartás övezeti besorolása
(1) Első övezet: a kizárólagos üdülőterület a Balaton és a Vasút által határolt terület és az
ún. Rádi üdülőterület. Ezen övezetben állatot tartani csak és kizárólag a
3.§. (2) bekezdésében foglaltak szerint lehet.
(2) Második övezet: a vegyes beépítésű övezet a Vasút és a 7. számú főút közötti terület.
Ezen övezetben haszonállat a család szükséglete szerint tartható, ami
nem haladhatja meg a következő mennyiséget:
- baromfi (háziszárnyas)
50 db
- kisállat (nyúl, nutria, stb.)
30 db
- sertés, juh, kecske (fajtánként)
3 db
- nagytestű állat (ló, öszvér, szarvasmarha, stb.) nem tartható
(3) Harmadik övezet: Lakóövezet a 7. számú főúttól Délre eső belterületi lakóterület:
Ezen övezetben haszonállat a család szükséglete szerint tartható, de
legfeljebb családi jövedelem kiegészítési céllal, ami nem haladhatja
meg a következő mennyiséget:
- baromfi (háziszárnyas)
100 db
- kisállat (nyúl, nutria, stb.)
50 db
- sertés, juh, kecske (fajtánként)
10 db
- nagytestű állat (ló, öszvér, szarvasmarha, stb) 2 db
(fajtánként)
(4) Kertgazdasági övezet: az önkormányzat 10/2002.(VI.17.) számú rendeletében foglalt
szabályok szerint lehet állatot tartani.
(5) Az ebtartás szabályait az önkormányzat 20/2002.(XI.15.) számú rendelete tartalmazza.
5.§.
Állatbetegségek megelőzése és leküzdése
(1) Az állati hullák ártalmatlanítására az állattartó a közös fenntartású kötcsei
ártalmatlanítót köteles igénybe venni.
(2) Minden állattartó köteles a tulajdonában lévő, illetve gondjaira bízott kis és nagy állat
fertőző betegségben vagy annak gyanújában történő elhullását a körzeti állatorvosnak
bejelenteni és annak ezzel kapcsolatos további utasítását betartani.
6.§.
Szabálysértési rendelkezések
Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet
3.§-ában foglalt előírásokat megsérti.
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7.§.
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2004. január 1-én lép hatályba; rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.
(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően működő állattartó udvarok esetében a
rendeletben foglalt előírásokat 2006. december 31-ig kell teljesíteni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 11/1997.(VI.16.) számú
rendelete hatályát veszíti.
(4) E rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján a rendelet
kifüggesztésével gondoskodik.
Balatonszemes, 2003. december 15.

Dr. Zóka László
jegyző

Illés Antal
polgármester

Záradék:
E rendelet 2003. december 15-én kihirdetésre került.

Dr. Zóka László
jegyző
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1. számú melléklet
a /2003.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez
Az állattartó udvarok méreteiről és az épületek védőtávolságáról
I. A 4.§. szerinti állattartás építési szabályozása:
1. Szarvasmarha, ló, öszvér, szamár, bivaly és sertés tartásához legalább 18,0 méter utcafronti
szélességű és 80 méter mélységű, 1440 m2 területű ingatlan szükséges.
2. Csak sertéstartáshoz és apróállat tartáshoz legalább 16 méter utcafronti szélességű, 50
méter mélységű, 800 m2 térmértékű ingatlan szükséges.
3. Korlátozott egyedszámú tyúk tartásához legalább 16 méter utcafronti szélességű, 25 méter
mélységű, 400 m2 térmértékű ingatlan szükséges.
4. Az ingatlan csak lakóingatlan lehet és az 1.) valamint 2.) pontban megállapított mértéknél
kisebb telken állattartás nem lehetséges.
II. A 4.§.(3) bekezdés szerint gazdasági nagyállatok tartásának szabályozása:
1. Az állattartásra szolgáló épület bármelyik beépítési mód esetén a lakóépület mögé, annak
hátsó vonalában, a lakóépülettől legalább 10,0 méterre, ásott kúttól legalább 15,0 méterre,
fúrt kúttól, legalább 5,0 méterre lehet elhelyezni.
2. A állattartó épület szerkezeteit a lakóépület szerkezeteivel azonosan kell megépíteni,
törekedve arra, hogy az épületegyüttes építészetileg egységes megjelenésű legyen.
Ideiglenes szerkezetekkel építés nem valósítható meg.
3. Az állattartó épület tetőformája és hajlásszöge, valamint héjazata egyezzen meg a lakóház
azonos szerkezetével.
4. Az épület belső burkolatát úgy kell tervezni és kivitelezni, hogy a tisztántartási
követelmények biztosíthatók legyenek.
5. Az épület naponkénti tisztántartásáról, almozásról, stb. gondoskodni kell. A keletkezett
trágyalét zárt, szigetelt tározóban, míg az almos trágyát betonfalú silóban kell tárolni,
illetve kezelni.
6. A Magyar Országos Tervezési Irányelvekben foglaltak, valamint az országos
telepüésrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm.rendelet
előírásai a mellékletben foglaltakon kívül is betartandók. Ezektől eltérő esetekben a
mindenkori építésügyi hatóság állásfoglalása az irányadó.
III. A 4.§. (2) bekezdés szerinti egyéb gazdasági állatok tartásának szabályozása:
1. Az állattartásra szogáló épület bármelyik beépítési mód esetén a főépület mögé, annak
hátsó vonalában, a lakóépülettől legalább 6 méterre, a szomszédos lakóépületől legalább 6
méterre, ásott kúttól legalább 15 méterre, fúrt kúttól legalább 5 méterre lehet elhelyezni.
2. Az épület szerkezeti kialakítására vonatkozó előírások azonosak az előző szabályozás 2.)
pontjában foglatakkal azzal a kiegészítéssel, hogy az állattartó épületek kifutóit
faszerkezettel is meg lehet építeni.
3. Az épület gerincmagassága 4,5 méternél nagyobb nem lehet, a hajlásszögeknek azonban itt
is meg kell egyezni a lakóház hajlásszögével.
4. Az épületek kialakítására vonatkozó egyéb előírások és kikötések azonosak a rendelet 4.§.
(3) bekezdésében megjelölt állatok tartására vonatkozó előírásokkal.
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