
27/1999. (XII. 16.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének  rendelete 

Az állatok tartásáról  

Módosítva: a 43/2000. (XI. 30.), ÖKT. rendelettel, a 36/2003. (VIII. 28. )ÖKT. rendelettel a 

25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelettel , a 

24/2010.(IX.2.), a 21/2012.(V.31.) a 29/2012.(VIII.30.) ,a 26/2013.(VIII.29.) valamint a 

24/2014.(VIII.27.) Önk. rendelettel. (Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. VIII..27.) 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. 

évi XX. törvény 44/A. §
1
 (2) bekezdésében, a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 10.§ 

b)pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1)bekezdésben 

kapott felhatalmazás alapján Szentgotthárd Város területére az állattartás rendjéről az alábbi 

rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések 

1. § (1)Szentgotthárd város területén állatot tartani csak a vonatkozó közegészségügyi, 

állategészségügyi 
2
állatvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartásával, az építési 

előírásoknak megfelelő épületben e rendeletben meghatározott módon lehet. 

(2) A rendelet hatálya  kiterjed a város közigazgatási területein valamennyi állattartóra, 

állattartó épület, építmény létesítőjére, használójára és hasznosítójára. 
3
(3)  

(4) E rendeletben szabályozott állattartási ügyben első fokon a polgármester, másodfokon a 

képviselő-testület jár el. 

 (5) E rendelet alkalmazása szempontjából: 

a)nagyhaszonállat: szarvasmarha, ló, szamár, öszvér, bivaly; 

b)közepes haszonállat: sertés, juh, kecske; 

c)kishaszonállat: baromfi, galamb, nyúl; 

d)prémes állat: tenyésztett róka, nyérc, görény, nutria, csincsilla; 
4
e) 

 
5
 (6)  

Állattartás általános szabályai 

2. § (1)Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében 

mások jogai sérelmet ne szenvedjenek. 
6
(2) 

 (3)
7
 

                                                 
1
 Módosította: 36/2003. (VIII. 28.) ÖKT.r. 1. §.-a. Hatályos: 2003. VIII. 28-tól. 

2
 Módosította: 24/2010. (IX. 02.) ÖKT.r. 1. §.-a. Hatályos: 2010. IX. 2-től. 

3
 Hatályon kivül helyezte a:29/2012. (VIII 30.) Önk.r. 1.§. a.) pontja  2012. X..01-től. 

4
 Hatályon kivül helyezte a:26/2013. (VIII 29.) Önk.r. 4.§. -a 2013. VIII..30.-től. 

5
 Hatályon kivül helyezte a:29/2012. (VIII 30.) Önk.r. 1.§ .b.) pontja  2012. X..01-től. 

6
 Hatályon kivül helyezte a:29/2012. (VIII 30.) Önk.r. 1.§ .c.) pontja  2012. X..01-től. 

7
 Hatályon kivül helyezte a:25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 

7. §.-a 2005. XI.01-től. 
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(4)
8
 

(5)
9
 

(6)E rendelet nem vonatkozik az egészségügyi és állategészségügyi intézmény, kísérleti és 

kutatóintézet, cirkusz, állatkert (vadaspark) gyepmesteri telep, állatforgalmi és feldolgozó 

telep, vágóhíd, állatkereskedő, a 
10

Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint 

kiállítások, rendezvények alkalmával bemutatásra kerülő állatok, lovasiskola állattartására, 

továbbá a külön jogszabályban meghatározott veszélyes, illetve veszélyesnek minősített 

állatok és az ebek tartására.  

Állattartási övezetek 

11
3. §  

Haszonállat tartása, elhelyezése 

4. § (1)Haszonállat csak a közegészségügyi, állategészségügyi és építési előírásoknak 

megfelelő körülmények között, arra alkalmas épületben (istálló, ól, ketrec) tartható. 

(2) Haszonállat tartására  szolgáló épület alkalmasságának, illetve építésének feltételeit az 

érvényben lévő előírások alapján az építési hatóság- új épület létesítéshez, vagy 

rendeltetésváltozás esetén a szükséges engedélyezési eljárás keretében – határozza meg.
12

 A 

nyílászárókra rovarhálót kell felszerelni. 

(3) 
13

  

(4) Haszonállat tartására szolgáló épület, s az ahhoz tartozó kifutó, illetve trágya és 

trágyalé-tároló a rendelet 2.sz. mellékletében meghatározott védőtávolságok szerint 

helyezhető el, illetve létesíthető. 

(5) 
14

 

5. §
15

 (1) Tilos a város területén lévő kórház, orvosi rendelő – ide nem értve a városrészi 

háziorvosi rendelőket –, nevelési, oktatási, szociális intézmény, élelmiszeripari üzem, 

élelmiszert forgalmazó üzlet, melegkonyhás vendéglátó üzlet, termálfürdő és strand 

területén és ezek 50 méteres védőkörzetében nagy- és közepes haszonállatot, 20 méteres 

védőkörzetében kishaszonállatot és prémes állatot tartani. 

 (2) Tilos haszonállatot a közterületen tartani, legeltetni, az ingatlanról felügyelet nélkül 

kiengedni. A haszonállat által közterületen okozott szennyeződést a tulajdonos köteles 

azonnal eltávolítani. 

                                                 
8
 Hatályon kivül helyezte a:25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 

7.- §-a 2005. XI. 01-től. 
9
 Hatályon kivül helyezte a:25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 

7. §-a 2005. XI. 01-től. 
10

 Módosította: 25/2005. (IX. 30. ) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 7. §-a . 

Hatályos:2005. XI. 01-től. 
11

 Hatályon kivül helyezte a:29/2012. (VIIII 30.) Önk.r. 1.§ .d.) pontja  2012. X..01-től. 
12

 Kiegészítette: 24/2010. (IX. 02.) ÖKT.r.3. §.-a. Hatályos: 2010. IX. 2-től. 
13

 Hatályon kivül helyezte a 25/2005. (IX.30.)Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 

7. §.a 2005. XI. 01-től. 
14

 Hatályon kivül helyezte a 25/2005. (IX. 30.)  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

rendelet 7. §-a 2005. XI. 01-től. 
15

 Módosította: 24/2014. (VIII. 27.) Önk..r. 1. §.-a. Hatályos: 2003. VIII. 28-tól. 
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16
6. § (1) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségnek könnyen tisztíthatónak, 

fertőtleníthetőnek, szilárd falazatúnak és hézagmentes szilárd padozatúnak kell lenni. Az 

állattartás során olyan tartási körülményeket kell biztosítani, ami a bűzhatást a minimálisra 

csökkenti. 

(2) Az állattartó az állatok tartása során olyan tartástechnológiát köteles biztosítani, 

amely megfelel az állategészségügyi-, állatvédelmi-, közegészségügyi- és környezetvédelmi 

előírásoknak. 

(3) A nagy- és közepes haszonállatok elhelyezésére szolgáló helyiségeket a tárolási 

technológiától függően, a kishaszonállatok helyiségeit szükséges gyakorisággal fertőtleníteni 

és naponta takarítani kell. 

(4) Az állattartónak gondoskodnia kell a kellemetlen szagot árasztó takarmány fedett, 

zárt tárolásáról. 

(5) A trágyalé szivárgásmentes,  
17

 az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet előírásainak megfelelő hatékony szellőztetéssel ellátott zárt 

műtárgyban történő elhelyezését kell biztosítani. 

(6) A trágyát csak zárt, szilárd falazatú és aljzatú- megfelelő szivárgóval a trágyalé 

gyűjtőbe kötött-tárolóban szabad tartani. Rendszeres ürítéséről, fertőtlenítéséről, 

szagtalanításáról a közegészségügyi jogszabályoknak megfelelő gyakorisággal gondoskodni 

kell.  

(7) Az állattartó köteles a trágyát úgy tárolni, hogy szomszédait ne zavarja. Az 

állattartónak biztosítani kell, hogy a szennyvíz (trágyalé) a szomszéd telkére, vagy 

közterületre ne folyhasson át, valamint a saját tulajdonú telkét se szennyezze és a 

talajt, élővizet ne fertőzze.  

(8) A trágyatároló kapacitásának elegendőnek kell lenni 6 havi trágya befogadására. A 

kijuttatáshoz és ártalmatlanításhoz megfelelő nagyságú mezőgazdasági földterületnek kell 

rendelkezésre állni. A hígtrágyás tartástechnológia esetén a hígtrágya ártalmatlanításához be 

kell szerezni a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság engedélyét. 

(9) A trágya kihordására csak erre alkalmas olyan szállítóeszköz használható, amelyről 

a trágya nem hullhat (nem folyhat) ki. 

(10) Egészségi szempontból káros rágcsálók, rovarok megelőző és rendszeres írtásáról 

az állattartó köteles gondoskodni. 

(11)Fertőző és járványos állatbetegség esetén a fertőtlenítés, szagtalanítás módjára, 

gyakoriságára a mindenkori közegészségügyi, állategészségügyi rendelkezések az irányadók. 

(12) A beteg, illetve betegség-gyanús állatot az állattartó köteles a tartás helyén 

elkülöníteni, és az állatorvosnak haladéktalanul bejelenteni. 

(13) Az állattartó az állata elhullását a területileg illetékes hatósági állatorvosnak 

köteles bejelenteni. Az állat hulláját annak előírásszerű ártalmatlanításáig köteles zárt helyen 

tartani. 
18

(14) Az állati hulladékok ártalmatlanítása 

a) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó 

termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) 

szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 

továbbiakban: EK rendelet), 

                                                 
16

 Módosította:: 24/2010. (IX. 02.) ÖKT.r. 4. §.-a. Hatályos: 2010. IX. 2-től. 
17

 Módosította:: 26/2013. (VIII. 29.) Önk..r. 3. §.-a. Hatályos: 2013.VIII. 30-tól. 
18

 Módosította:: 26/2013. (VIII. 29.) Önk..r. 1. §.-a. Hatályos: 2013.VIII. 30-tól. 

 



b) az EK rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes 

minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv 

szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. február 25-i 

142/2011/EU bizottsági rendelet és 

c) a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó 

állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 

előírásai szerint történhet. 

 (15) Az elhullott állati tetemeket engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell 

átadni, dögkútba nem helyezhetők. 

 

7. § (1)Galambot csak ott lehet tartani, ahol galambdúc, vagy ketrec megfelelően 

elhelyezhető. Lakóház (kivéve családi ház) padlásán, vagy erkélyén galamb-tartás tilos.  
19

(2)  

(3) 
20

 

8. § (1) 
21

 

(2)
22

 

9. § (1) 
23

 A közös használatú helyiségekben (lépcsőház, folyosó, udvar, stb.) tilos macskát 

és egyéb hobby állatot tartani. 

(2) Énekes és díszmadár, akvarisztikai állat a lakásban engedély nélkül tartható, a védett 

állatok kivételével. 

10. § (1)
24

 

(2)
25

 

(3)
26

 

    (4)
27

 

(5)
28

  

Záró és vegyes rendelkezések 

 

11.§.(1)
29

 

(2)
30

 

                                                 
19

 Hatályon kivül helyezte a:29/2012. (VIIII 30.) Önk.r. 1.§ .e.) pontja  2012. X..01-től. 
20

 Hatályon kivül helyezte a 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 

7. §-a  2005. XI. 01-től.) 
21

 Hatályon kivül helyezte a 29/2012.(VIII.30.)  Önk. rendelet 1. §.g.) pontja. 2012. X. 01-től. 
22

 Hatályon kivül helyezte a 25/2005. (IX.30.)Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 

7. §-a 2005. XI. 01-től. 
23

 Hatályon kivül helyezte a:29/2012. (VIIII 30.) Önk.r. 1.§ .f.) pontja  2012. X..01-től. 
24

 Hatályon kivül helyezte a 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 

7. §-a 2005. XI. 01-től. 
25

Hattályon kivül helyezte a 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 

7. §-a 2005. XI. 01-től. 
26

 Hatályon kivül helyezte a 21/2012. (V. 31.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 

2. §-a  2012. VI. 01-től.) 
27

 Hatályon kivül helyezte a 21/2012. (V. 31.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 

2. §-a  2012. VI. 01-től.) 
28

 Hatályon kivül helyezte a 21/2012. (V. 31.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 

2. §-a  2012. VI. 01-től.) 
29

 Hattályon kivül helyezte a 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

rendelet 7. §-a 2005. XI. 01-től. 
30

 Hattályon kivül helyezte a 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

rendelet 7. §-a 2005. XI. 01-től. 
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(3) E rendelet 2000. január 1. napján lép hatályba. 

 

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejüleg a 6/1997.(II.27.) ÖKT. számú rendelet 

     hatályát veszti. 

 
31

(5)  

 

 

 
32

Átmeneti rendelkezések 

 
33

11./A. §  

34
Önkormányzati hatósági ügyben alkalmazandó eljárási szabályok 

35
11/B.§. (1)E rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati hatósági ügyben Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatáskörének gyakorlását a Polgármesterre 

ruházza át. 

(2)Az eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004.évi CXL.tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
36

(3) A döntés előkészítésében és végrehajtásában a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal munkaköri leírásában erre felhatalmazott ügyintézője működik közre. 

 

 
37

(4) 

(5)E rendelet hatálya alá tartozó hivatalból indított vagy folytatott önkormányzati hatósági 

ügyben a jogutódlás kizárt. 

(6)Az ügyfél kérelmére történő eljárás felfüggesztésének nincs helye. 

(7)A döntés meghozatala előtt  közegészségügyi, állategészségügyi, 
38

állatvédelmi, 

környezetvédelmi és építésügyi hatóság állásfoglalását kell beszerezni. 

(8)A tényállás tisztázására szemle megtartása kötelező.  

 

39
11/C.§   

(5) A rendelet 2.számú mellékletében meghatározott védőtávolságokat a lakás és az 

állattartásra szolgáló épület egymáshoz legközelebb lévő nyílásai között légvonalban kell 

mérni. Ez a távolság 20%-al csökkenthető saját tulajdonú és használatú épületeknél. 
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 Beiktatta:: 24/2010. (IX. 02.) ÖKT.r. 6. §.. (3) bek. Hatályos: 2010. IX. 2-től. 
32

 Beiktatta:43/2000.(XI.30.) ÖKT.r. 1.§.-a. Hatályos: 2000.XI.30.-tól. 
33

 Hatályon kivül helyezte a:29/2012. (VIIII 30.) Önk.r. 1.§ .i.) pontja  2012. X..01-től. 
34

 Módosította: 25/2005. (IX. 30.)  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 6. §-a. 

Hatályos: 2005. XI. 01-től.  
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 Beiktatta: 25/2005. (IX. 30.)  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 6. §-a. 

Hatályos: 2005. XI. 01-től.  
36

 Módosította:: 26/2013. (VIII. 29.) Önk..r. 2. §.-a. Hatályos: 2013.VIII. 30-tól. 
37

 Hatályon kivül helyezte a:26/2013. (VIII 29.) Önk.r. 4.§. -a 2013. VIII..30.-től. 
38

 Módosította:: 24/2010. (IX. 02.) ÖKT.r.5. §.-a. Hatályos: 2010. IX. 2-től. 
39

 Hatályon kivül helyezte a:29/2012. (VIIII 30.) Önk.r. 1.§ .j..) pontja  2012. X..01-től. 
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40
(6)  

41
(7)  

(8) Állattartás jogerős határozattal történő eltiltása esetén az állat elszállítható, illetve 

szükség esetén kényszerértékesítése is elrendelhető. A felmerülő költségek az állattartót 

terhelik. 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. VIII.27. 

42
1. számú melléklet a   27/1999. (XII. 16.) ÖKT. rendelethez 

                                                 
40

 Hatályon kivül helyezte a:29/2012. (VIIII 30.) Önk.r. 1.§ .j..) pontja  2012. X..01-től. 
41

 Hatályon kivül helyezte a:29/2012. (VIIII 30.) Önk.r. 1.§ .j..) pontja  2012. X..01-től. 

 
42

 Hatályon kivül helyezte a:29/2012. (VIIII 30.) Önk.r. 1.§ .l..) pontja  2012. X..01-től. 
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Az állatok tartásáról 

I.számú állattartási övezet 

 

2. számú melléklet a  27/1999. (XII. 16.) ÖKT. rendelethez 

Az állatok tartásáról 

 

A haszonállattartást szolgáló építmények elhelyezésénél, valamint az állattartás során 

alkalmazandó védőtávolságok lakó- és üdülőépülettől. 

 

                                                                                                                             Adat m-be 

 

 

 

db 

Kishaszonállat Nagy és közepes haszonállat 

baromfi egyéb sertés egyéb 

1-3-ig 

 
  10 10 

4-5-ig 

 
  15 15 

6-15-ig 

 
  18 18 

16-25-ig 

 

10 10 20 20 

26-50-ig 

 

15 15 25 egyedi eljárás 

50-100-ig 

 

20 25 30  

101-500-ig 

 

25 egyedi eljárás egyedi eljárás 

500 felett 

 

egyedi eljárás   

 

 

a.)A kishaszonállatok ketrece, ólja, kifutója ásott kúttól 10 m, fúrt kúttól 5,0 m-re helyezhető el.  

b.)A nagy- és közepes haszonállatok ólja, kifutója, pöcegödör, komposztáló, siló, szemétgyűjtő, 

almostrágya, trágyalé tároló ásott kúttól  15 m-re, csatlakozó vízvezetéktől 2,0 m, vízvezetési 

kerti csaptól 3,0 m távolságra helyezhető el. 

 

 

 

 


