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Zalaszántó község Önkormányzati képviselı-testülete

14/1995. (IX. 26.) számú

RENDELETE

Az   á l l a t t a r t á s r ó l.

(Egységes szerkezetben)

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §.

Jelen rendelet hatálya Zalaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

2. §.

Állattartási ügyekben a Körjegyzıség jár el.

II.

ALAPFOGALMAK

3. §.

(1) E rendelet alkalmazásában:

a.) haszonállat: nagyhaszonállat és kishaszonállat,

- nagyhaszonállat: - ló, szarvasmarha, szamár, öszvér, bivaly, sertés
   juh, kecske (számosállatok)

- kishaszonállat: - lúd, kacsa, pulyka, tyúk, gyöngytyúk (baromfi)
- galamb, méh,
- nutria, csincsilla, angóranyúl, sarki- és ezüstróka,
   nyérc és görény (prémesállat),

b.) vadon élı állatok: - szarvas, medve, róka, majom, farkas, hüllık, stb.

c.) kedvtelésbıl tartott egyéb állatok: kutya, macska, díszhalak, díszmadarak a
   szokásos mennyiségben, nem tenyésztési jelleggel.

(2) A közös háztartásban élık egy állattartónak minısülnek.
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III.

AZ ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

4. §.

(1) A község területén állatot tartani a közegészségügyi, állategészségügyi és építési 
szabályok betartása mellett ezen rendeletben megfogalmazott korlátozásokkal lehet.

(2) Állatot tartani – a kedvtelésbıl tartott egyéb állatok kivételével – csak lakóépületen
kívül, istállóban, ólban, ketrecben, illetve elkülönített helyen szabad.

(3) A fertızésveszély csökkentése, valamint az esetleges fellépı betegség elfojtása 
érdekében a gazdasági udvart a lakástól, illetıleg annak helyétıl le kell választani.

(4) Galambok lakóépületen belül a padlástér elkülönített helyén is tarthatók.

5. §.

(1) Több lakásos épületek közös udvarán, valamint közös padlástéren az erre megjelölt 
és körülkerített területen csak az összes lakó hozzájárulásával szavad állatot tartani.

(2) Bérlakás esetén az állattartáshoz a bérbeadó hozzájárulása szükséges.

(3) Méhészkedést a község belterületén a gyermekintézmények telekhatáraitól számított
150 méteren túl, a 1/51969. (XI. 6.) MÉM. Sz. rendeletben meghatározott feltételek 
megtartásával lehet folytatni. 

6. §.

Vadon élı állatok tartása a község belterületén tilos!

7. §.

A község közterületein állatot legeltetni, felügyelet nélkül hagyni tilos!
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IV.

AZ ÁLLATOK TARTÁSÁNAK ELTÉRİ SZABÁLYAI

8. §.

(1) A község belterületén engedély nélkül a következı számú állatot lehet tartani:

- számosállat     5 db
- kishaszonállat 500 db

Az elıbbieken túl tartható 25 család méh.

(2) A számosállat szorzószámainak meghatározását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A község külterületén és zártkertben állattartást mennyiségi korlátozás nélkül lehet 
folytatni.

(4) Kedvtelésbıl tartott kisállatok száma – kutya kivételével – lakásonként, 
közegészségügyi és állategészségügyi szabályok betartásával, korlátozás alá nem esik.

(5) A polgármester az ügyfél kérelmére az (1) bekezdésben meghatározott mértéken 
felül engedélyezi az állattartást. Az eljárás során az érdekelt szakhatóságok 
közremőködésével az építési, közegészségügyi és állategészségügyi feltételek
meglétét vizsgálni kell a Ket. 44. §-ában foglaltak betartásával.1

(6) A kérelmet a Körjegyzıséghez kell benyújtani a Ket. 34-38. §-a szerint.2

(7) Az állattartás szabályainak betartását a Körjegyzıség ellenırzi a Ket. 89-94. §-a
alapján.3

1 Módosította 9/2005. (X. 26.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2005. november 1. napjától.
2 Kiegészítette a 9/2005. (X. 26.) sz. Önkormányzat rendelet. Hatályos: 2005. november 1. napjától.
3 Kiegészítette a 9/2005. (X. 26.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2005. november 1. napjától.
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V.

ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ LÉTESITMÉNYEK ÉPITÉSI ÉS
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI SZABÁSLYAI

9. §.

Az állattartáshoz szükséges melléképületek létesítéséhez az építési hatóság engedélye 
szükséges.

10. §.

Az állattartásra szolgáló építmények elhelyezésével a betartandó védıtávolságot e rendelet 2. 
sz. melléklete tartalmazza.

11. §.

Az állattartó épület létesítése, fenntartása, rendszeres tisztántartása, szennyvízelvezetése, 
illetve trágyalé tárolása az állattartót terheli.

12. §.

(1) A trágyát szivárgásmentes trágyagyőjtıben kell tárolni ugy, hogy onnan trágyalé ki ne
folyhasson.
A trágyagyőjtı lefedésével meg kell akadályozni a bőz terjedését.

(2) A trágyalé elhelyezésére zárt, fedhetı trágyalégyőjtıt kell alkalmazni. A 
trágyalégyőjtıt és az állatok elhelyezésére szolgáló melléképületeket zárt csatornával 
kell összekötni.

VI.

JÁRVÁNYVÉDELEM, JÁRVÁNY MEGELİZÉSE

13. §.

(1) Az állatbetegségek megelızése céljából az állattartó haszonállatállományának 
évenkénti legalább egy alkalommal – hatósági állatorvos által – történı vizsgálatát
köteles elısegíteni.

(2) Az állatbetegségre gyanús állapotát, elhullását a jegyzınek és a hatósági állatorvosnak



be kell jelenteni.
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(3) A járványok megelızése érdekében az alábbi állategészségügyi elıírásokat kell 
betartani:

- szükség esetén személyi forgalom korlátozása,
- rágcsálók, kártevı rovarok (legyek) irtása,
- kóbor állatok távoltartása,
- az állattartásra szolgáló létesítmények rendszeres, évente legalább egy

alkalommal – az egyszerre betelepített és kiürített ólat, istállót, stb. minden
kiürítés után – történı fertıtlenítése.

14. §.

(1) Az elhullott állatok tetemének hullamegsemmisítı helyre történı elszállításáról a
 tulajdonos köteles gondoskodni.

(2)4

15. §.

A méhészetek nyilvántartását a hatósági állatorvos vezeti.

16. §.

Az állattartással kapcsolatos rendelkezéseken túl mindenki köteles biztosítani, hogy az 
állattartás következtében mások jogai sértetlenek maradjanak.

VII.

AZ EBTARTÁS SZABÁLYAI

17. §.

(1) Egy család házırzés céljából csak két kutyát tarthat.

(2) A házırzı ebet megkötve, vagy zárt helyen kell tartani. A tartáshoz az 
ingatlantulajdonos, illetve a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Több lakásos
lakóépület közös udvarán csak az összes bérlı (tulajdonos) hozzájárulásával szabad
kutyát tartani.

(3) Szılık között az ebet állandóan meg kell kötni.

4 Hatályon kívől helyzete a 7/2004. (VII. 14.) számú Önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2004. július 14.
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(4) Ebet sétáltatni csak szájkosárral és pórázon lehet.

(5) Közös használatú helyiségben ebet tartani tilos!

(6) Az eb által okozott szennyezıdést az állattartó köteles eltakarítani.

18. §.

(1) Az ebtartó köteles a 3 hónaposnál idısebb ebet a Körjegyzıségen bejelenteni.

(2) Minden 3 hónaposnál idısebb ebet évente be kell oltatni. Az oltásról a tulajdonosa 
köteles gondoskodni és viseli annak költségeit.

19. §.

Az eb tulajdonosa köteles az ebet ugy tartani, hogy az a lakótársak és szomszédok nyugalmát 
ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon.

19/A. §.

(1) A kutyán – a fajtiszta, törzskönyvezett eb, a veszélyes eb és a veszélyesnek 
nyilvánított eb kivételével – jól látható helyen (nyakörvön) jelzést („biléta”) kell
elhelyezni. A biléta legalább öt centiméter átmérıjő koron, egyik oldalán a település
neve (Zalaszántó), másik oldalán az azonosító szám szerepel. A biléta beszerzésérıl 
az Önkormányzat gondoskodik, beszerzésének költségei az állat tulajdonosát
(tartóját) terhelik. 3

(2) A biléta díját egyedenként a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.3

(3) Az elveszett vagy használhatatlanná vált bilétát 15 napon belül pótolni kell. 5
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5 Kiegészítette a 7/2002. (V. 22.) számú Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2002. június 1. Elsı alkalommal a 
2002. évi szervezett eboltás során kell alkalmazni.



VIII.

VEGYES, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZSÉEK

20. §.

Az állatok tartására vonatkozó rendelkezések súlyos vagy ismételt megszegése esetén a 
polgármester az állattartót korlátozhatja, illetve az állattartás jogát a jogsértıtıl teljesen 
megvonhatja.

21. §.6

22. §.

(1) A hatálybalépés napjáig jogszerően létesített állattartás csak abban az esetben
korlátozható, illetve szüntethetı meg, ha a további állattartás a közérdek súlyos
sérelmével járna.

(2) A nagyüzemi mérető állatlétszám meghatározását az álletegészségügyrıl szóló
1981. évi 3. sz. tv. végrehajtásáról szóló 6/1981. (IV. 12.) MÉM. Sz. rendelet 1. sz. 
melléklet I. része tartalmazza.

(3) A rendelet 1995. október l. napján lép hatályba, kihirdetésérıl a Körjegyzı 
gondoskodik.
A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Zalaszántó Községi Közös
Tanács állattartásról szóló 2/1987. (VI. 29.) sz. rendelete.

Zalaszántó, 1995. szeptember 20.

Huszti Zoltán Ferenc Berta Sándorné
    Polgármester     körjegyzı

Kihirdetve: 1995. szeptember 26.
Berta Sándorné
    Körjegyzı

1. sz. melléklet

a 14/1995. (IX. 26.) szám rendelethez.

Számosállat szorzószámainak meghatározása.

6 Hatályon kívül helyezte a 12/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. április 27.



1 számosállat = 1 db ló
0,75 számosállat = 1 db szarvasmarha
0,75 számosállat = 1 db sertés
1,10 számosállat = 1 db juh

2. sz. melléklet

a 14/1995. (IX. 26.) számú rendelethez.

Az állattartásra szolgáló építmények elhelyezésével betartandó védıtávolságok.



Belterület Zártkert

1.) Lakótelken, zártkerti földrészleten haszonállat
ólja, istállója, ketrece, zárt kifutója, trágya és
trágyalé tárolója

- lakóépülettel 10 m 10 m
- ásott kúttól 15 m 15 m
- gazdasági épülettıl -- 10 m
- pihenés célját szolgáló épülettıl -- 20 m

2.) Belterületi lakótelken, zártkertben legfeljebb
100 db baromfi, 10 db számosállat tartásáról
szolgáló ól, istálló, ketrec, zárt kifutó, trágya
és trágyalé tároló

- lakóépülettıl és pihenés célját szolgáló
  Szolgáló épülettıl 30 m 30 m
- ásott kúttól 30 m 30 m

A felsorolt létesítmények elhelyezése a fentieken túl a rendezési tervben foglaltak betartásával
történhet.

3.) Belterületen kívüli nagyüzemi állattartás az Országos Építésügyi Szabályzat 
elıírásainak megfelelıen a belterülettıl számított 1000 m-en túl valósítható meg.

4.) Egészségügyi intézmények, gyermekintézmények, valamint élelmiszert elıállító és
vendéglátóipari egységek telkének határától állattartás céljára szolgáló épület 
50 m-en túl helyezhetı el.

3. sz. melléklet 

Zalaszántó Község Önkormányzatának képviselı-testülete 7/2002. (V. 22.) számú 
rendeletéhez.



Az ebek egyedi azonosításának díja egyedenként 100 Ft + ÁFA


