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Bucsa Község Önkormányzatának 12/2005.(VI.07.).sz. önkormányzati 

rendelete 
 

az állattartás rendjéről  
 

Bevezető 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §. ( 1) 

bekezdés a) pontjában foglalt jogával élve az állattartás helyi rendjéről jelen rendeletét alkotja. Az állattartásra 

vonatkozó fontosabb jogszabályok jegyzékét az 1. sz. függelék tartalmazza a teljesség igénye nélkül.  

 

Általános rendelkezések 

 

1. §.  

 

(1) Jelen rendelet célja a helyi állattartás rendjére vonatkozó helyi szabályok megállapítása, és az érvényes 

az építésügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi, közegészségügyi szabályok és érdekek 

figyelembevételével. 

(2) E rendelet hatálya kiterjed Bucsa Község közigazgatási területén tartózkodó minden magyar és nem 

magyar állampolgárra, jogi személyekre és  jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra függetlenül 

attól, hogy lakóhelyük, telepük vagy  központjuk mely településen van. 

 

Az állattartással kapcsolatos rendelkezések 

 

2.§. 

 

(1) Bucsa községben állattartást folytatni a közegészségügyi, állatvédelmi, állategészségügyi, 

környezetvédelmi és építésügyi hatósági rendelkezések és az általános rendezési terv előírásainak  

betartásával lehet. Az állattartás az emberek, állatok egészségét nem károsíthatja, az állampolgárok 

nyugalmának, jogos érdekének tiszteletben tartása, a környezetvédelemre való odafigyelés mellett  

valósulhat meg. 

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott keretek között Bucsa községben nagy haszonállatot (pl.: ló, 

szamár, öszvér, szarvasmarha) közepes haszonállatot (pl.: sertés, juh, kecske), kis haszonállatot (pl.: 

baromfi, nyúl, prémes állat, galamb, méh ( továbbiakban: állat), valamint ebet, macskát és más 

kedvtelésből tartott állatot lehet tartani. 

 

3.§. 

 

(1) Az állattartó különösen köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh,    

kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi és nyúlállomány esetén száz egyed 

felett), a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről, az állatállományt ellátó állatorvost, 

illetőleg az önkormányzat jegyzőjét egyidejűleg tájékoztatni. 

(2) Az állattartó köteles a jogszabályokban előírt módon az állatát megjelöltetni. 

(3) A nagy létszámú telepméret esetén az állattartó köteles folyamatos nyilvántartást vezetni a tartott 

állatok fajáról, egyedi azonosító számáról, koráról, létszámáról, a benépesítés, vásárlás időpontjáról, az 

állatok származási helyéről, a születés, elhullás, értékesítés, kényszervágás adatairól, továbbá az 

alkalmazott gyógykezelés, védőoltás időpontjáról és ennek okáról. Az állomány származását, 

egészségi állapotát stb. tanúsító okmányokat az állattartó köteles a telepen tartani és hatósági 

ellenőrzés során bemutatni. 

(4) E rendelet szempontjából nagy létszámú az olyan állattartó telep, amelyen az elhelyezhető állatok 

száma állatfajonként legalább 30 ló, vagy 50 szarvasmarha, vagy 200 juh, kecske, vagy száz sertés, 

tehén, vagy 2 000 broiler baromfi, vagy 500 kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyas, pulyka stb.), 

vagy 50 strucc, vagy 50 anyanyúl és szaporulata épületben való elhelyezését teszi lehetővé (lásd: ÁSZ. 

-  1. sz. függeléke. jelen rendelet 5.sz. függeléke). 
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Haszonállatok tartására engedélyezett területek meghatározása belterületen 

 

4.§. 

 

(1) I. övezet – teljes állattartási tilalom alatt álló területek – mindenféle haszonállat tartása tilos. 

a. A település belterületén található közintézmények (egészségügyi, művelődési, oktatási, 

szociális, közétkeztetést ellátó, sport stb. létesítmények ) teljes területe 

b. Játszótér, park, liget piac területe. 

c. Élelmiszerüzletek, vendéglátó egységek területe 

d. Egyéb közületi társadalmi rendeltetésű épületek területe 

(2) A teljes állattartási tilalom nem vonatkozik a kutya, macska, és egyéb kalitkában, akváriumban, vagy    

terráriumban tartható élő állatra. 

(3) II. övezet – szigorúan korlátozott haszonállat tartási területek :  nagy haszonállat nem , közepes 

haszonállat a család szükségleteinek kielégítésére 5 db, és kis haszonállat 50 db tartható: 

- A közintézményekkel szomszédos ingatlanokon  50 méteren belül. 

(4) III. övezet – enyhén korlátozott haszonállat tartási területek: 2 darab nagy haszonállat, 10 db 

        közepes haszonállat, és legfeljebb 100 db kishaszonállat tartható: 

         - Az 1500 m2-nél kisebb területű ingatlanokon 

(5) IV. övezet – korlátozás nélküli belterületi ingatlanok: 

- Az 1500 m2-nél nagyobb területű belterületi ingatlanok 

(6) Külterületen haszonállat tartása a rendeletben előírtaknak megfelelően korlátozás nélkül 

folytatható. 

  

Közegészségügyi szabályok 

 

5.§. 

 

(1) Belterületen tilos hígtrágyás állattartási technológiát alkalmazni. 

(2) Az állattartásra szolgáló épületeket könnyen tisztítható, hézagmentes szilárd burkolattal kell ellátni. 

Naponta legalább egyszer, de szükség szerint többször is ki kell takarítani és minden betelepítés előtt - 

de évente legalább egyszer fertőtleníteni kell. A rendszeres rágcsáló- és légyirtásról az állattartó 

kötelessége gondoskodni. 

(3) Az állattartás során keletkezett hulladék ártalommentes elhelyezéséről az állattartó kötelessége 

gondoskodni. Az almos trágyát kazalban 10 m3-es mennyiségig körülárkolva az állattartó gazdasági 

udvarán kialakított trágyatelepen a trágyalét, szivárgásmentes fedett gyűjtőben kell tárolni. A rovarok 

elszaporodása ellen a trágyakazlat szükség szerint permetezni kell. A trágyát évente egyszer, október l-

től a következő év április 30-ig terjedő időszakban kötelezően ki kell szállítani, vagy a telken belüli 

talajműveléskor fel kell használni. Az ingatlan használója belterületen 1 héten, külterületen egy 

hónapon belül köteles a földbe beforgatni. 

(4) Közterületen trágyát tárolni ideiglenes jelleggel sem lehet. 

(5) A község belterületének közútjain, közterületein semmilyen állat nem tartható, nem legeltethető még 

felügyelet mellett sem.  

(6)  Az  5. Bekezdésben foglaltak alól egyedi kérelem alapján a jegyző felmentést adhat. 

(7) Trágyát szállítani csak úgy szabad, hogy a szállítmányból ki ne hulljon,  csepegés ne keletkezzen.  

(8) Külterületen az almostrágya ideiglenes, beművelés előtti tárolása övárokkal körülvett kazalban tartható 

legfeljebb hat hónapig, de úgy kell elhelyezni,  hogy a felszíni vizeket ne veszélyeztesse. 

(9) A szarvasmarhát tartó személyek, akiknek állatai csordára járnak ki, kötelesek állataikat a 

gyűjtőhelyekre, ill. a csordára vonulás céljára megjelölt útvonalhoz csatlakozásig elkísérni és a 

pásztornak átadni, este pedig  átvenni. 

(10) A szarvasmarha tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az állat az utcai fákban, bokrokban, 

kiültetett virágokban kárt ne tegyen. 

(11) A gyalogjárdán semmiféle állat nem hajtható.  

(12)  Az állattartó köteles az állatvédelemről szóló 1998 évi XXVIII. törvény előírásait betartani, mindenkor 

a jó gazda gondosságával eljárni az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő 

életfeltételekről gondoskodni, a rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzését, ha szükséges az 

állatorvosi ellátást haladéktalanul biztosítani, a szökését megakadályozni.  Az állat fenyítése és 

ütlegelése, elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos.  

(13) Az állatok mozgatásához biztonságot nyújtó segédeszközöket  ( terelőfa, vezetőrúd, vezetőkötél, póráz 

stb.) kell használni.   
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(14) A rúgós, harapós állatokat selejtezni kell, a jegyző által veszélyesnek nyilvánított eb esetében a hatályos 

jogszabály szerint kell eljárni. 

(15) Az egészségügyi és gyermekintézmények valamint élelmiszert előállító és vendéglátó ipari üzletek 

telkének határától 50 méteren belül állattartásra szolgáló épület nem építhető. A korábban telepített 

melléképületeknél - káros szennyeződés esetén -  a káros hatás megszüntetését el kell rendelni. 

(16) Közüzemi szolgáltató által ürített szemétszállító edénybe, kukába, konténerbe trágyát elhelyezni tilos. 

(17) Közcsatornába, csapadékvíz-elvezető árokba, kútba, vagy felszíni vízterekbe trágyalevet, trágyával 

szennyezett csapadékvizet elhelyezni, bevezetni tilos. 

 

Védőtávolságok meghatározása 

 

6.§. 

 

(1) Az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, trágyatárolókat az építési előírásoknak megfelelően a  

következő védőtávolságok betartásával kell elhelyezni: 

 

Állattartásra szolgáló 

melléképületek 

Védőtávolság 

(méterben) 

Nagy haszonállat (ló, 

szarvasmarha, öszvér)  

tartására alkalmas istálló,  

trágyatároló 

lakóépület- től ásott 

kúttól 

saját 

vízellátás 

csatl. víz-

vezetéktől 

fürdőmed. 

oldal 

kerttől 

hátsó 

kerttől 

  

3 db állatig 5 15 10 5 12 6 

5 db állatig 10 15 10 5 12 6 

15 db állatig 15 15 10 5 12 6 

  

Állattartásra szolgáló 

melléképületek 

Védőtávolság 

(méterben) 

Közepes haszonállat 

(sertés, juh, kecske) 

tartására alkalmas istálló, 

trágyatároló 

lakóépület- 

től 

ásott 

kúttól 

saját 

vízellátás 

csatl. víz-

vezetéktől 

fürdőmed. 

oldal 

kerttől 

hátsó 

kerttől 

  

10 db állatig 10 15 10 10 12 6 

30 db állatig 15 25 20 15 12 6 

  

Állattartásra szolgáló 

melléképületek 

Védőtávolság 

(méterben) 

Kis haszonállat (baromfi, 

galamb, nyúl) tartására 

alkalmas istálló,  

trágyatároló 

lakóépület- 

től 

ásott 

kúttól 

saját 

vízellátás 

csatl. víz-

vezetéktő

l 

fürdőmed

. 

oldal 

kerttől 

hátsó 

kerttől 

  

10 db állatig 5 15 10 5 10 6 

200 db állatig 5 15 10 5 10 6 
 

 

 

(2) A védőtávolságok egyedi elbírálás alapján az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és az 

Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző Állomás véleményének kikérése után csökkenthetők illetve 

különösen indokolt esetben növelhetők.  

(3) Más célra engedélyezett épületben haszonállattartás nem engedélyezhető. 
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Az ebtartás szabályai 

 

7. §. 

 

(1) Az eb tartása ember egészségét és testi épségét nem veszélyeztetheti. 

(2) A házban, vagy annak szomszédságában lévő lakók nyugalmát az eb nem zavarhatja, anyagi kárt nem 

okozhat 

(3) Közös használatú udvarral rendelkező lakóépületben az eb tartásához valamennyi lakó hozzájárulása 

szükséges. 

(4) A bekerítetlen ingatlanon az ebet szabadon tartani tilos 

(5) Harapós vagy támadó természetű ebet biztos módon megkötve kell tartani, a telek vagy ház (lakás) 

bejáratán „HARAPÓS KUTYA” figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon elhelyezni. 

(6) Ebet a közterületre szabadon kiengedni tilos, ill. a tulajdonosnak biztosítania kell, hogy a közterületre ne 

juthasson ki.  

(7) Közterületen csak pórázon vezetve lehet tartani, harapós kutyánál a szájkosár használatáról gondoskodni 

kell. Kivétel a pásztor eb a gazdájával munkába menet és jövet. 

(8) Amennyiben az óvoda, iskola, piac, játszótér szomszédságában tartott eb a csendet zavarja vagy az 

emberek egészségét veszélyezteti, kötelezni kell az ebtulajdonost az ebnek az ingatlanról történő 

áthelyezésére. 

(9) Eb tenyészetet csak a polgármester előzetes engedélyével szabad létesíteni. Az engedély kiadásához a 

kerületi főállatorvos engedélyét is ki kell kérni. 

(10) A tulajdonos a három hónaposnál idősebb ebet évente egyszer, a három hónapos kort elérteket 30 napon 

belül, majd 6 hónapon belül ismételten, saját költségére kötelező veszettség elleni védőoltásban és 

féregtelenítésben köteles részesíttetni.  

(11) Az ebek évenkénti kötelező veszettség elleni védőoltásának a megszervezése nyilvántartás és összeírás 

alapján történik.  A lakosokat erről a Polgármesteri Hivatal hirdetmény útján értesíti. 

(12) Az évenkénti veszettség elleni kötelező védőoltás alkalmával valamennyi ebet regisztrálni kell és el kell 

látni az oltás tényét bizonyító, a község nevét és az eb regisztrációs számát rögzítő bilétával.  

(13) A beoltott ebek oltási könyvét meg kell őrizni és hatósági ellenőrzés során meg kell mutatni. Az oltáskor 

kapott számozott bilétát az eb nyakába kötve kell elhelyezni, hogy az azonosító szám bármikor 

leolvasható, ellenőrizhető legyen. 

(14) A kóbor ebet a gyepmester befogja és elszállítja. Az így befogott ebet a tulajdonos 8 napon belül 

kiválthatja a büntetés, a tartási, orvosi vizsgálati és egyéb költség Polgármesteri Hivatalnak történő 

befizetése után. A ki nem váltott eb 8 nap után szabadon értékesíthető, kivéve az emberre egészségügyi 

szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit mutató, 

vagy betegségre gyanús ebet és macskát, mely esetben a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. 

(15) Ebet nem szabad beengedni illetve bevinni: 

a) Piac területére, élelmiszerüzletbe, -raktárba, -feldolgozóba  

b) Oktatási, egészségügyi, szociális és kulturális intézmények területére 

c) Ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe 

d) Játszótérre 

 

      (16) Ha az eb tulajdonosa az előírt tartási feltételeket nem biztosítja, a vonatkozó jogszabályok szerint       

             vonható felelősségre.  Kutyaharapásból származó sérülés esetén minden esetben haladéktalanul orvoshoz  

             kell fordulni. 

(16) A vadász a vadászterületen - a vad elfogására elejtésére megengedett vadászati eszközökkel -     

        elfoghatja, vagy elejtheti  

a) a vadat űző kutyát, ha a vad sérelme másként nem hárítható el 

b) illetve a fertőzés tovaterjedése vagy másként el nem hárítható támadás megakadályozása 

céljából a kutyát vagy macskát, ha a tulajdonosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség. 

 

Járványvédelmi és élelmiszerbiztonsági előírások 

 

8. §. 

 

 

(1) Az állattulajdonos köteles jelenteni az állatorvosnak az állatok megbetegedését, s az állatorvos és a 

bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek (2. sz. függelék ) gyanúja esetén a jegyző 

járványvédelmi előírásait az állattartó köteles megtartani. 
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(2) Az állat egészségvédelmét, az állattartó, illetve az állatorvos kötelezettségeit és jogait a 3. sz. függelék 

tartalmazza. 

(3) Közétkeztetési ételmaradék állatokkal történő feletetése jogszabályban előírtak szerint, csak az 

állategészségügyi hatóság határozata alapján történhet. Húsmosáshoz használt vizet tilos az állattal 

megitatni, a moslékja közé keverni. 

(4) Az állat kábítása és magánfogyasztás céljából történő házi levágás során betartandó szabályok:  

a) Az állatot a mozgatás, elszállásolás, féken tartás, kábítás, levágás vagy leölés alatt minden 

elkerülhető izgalomtól, fájdalomtól vagy szenvedéstől meg kell kímélni. 

b) Az állatot megfelelő módon kell féken tartani, hogy megkíméljék az a) pontban leírtakon túl 

sérüléstől és zúzódástól 

1. Kábítás vagy levágás előtt nem szabad az állatok lábait összekötni és az állatot 

felfüggeszteni (kivéve a baromfit és nyulat) 

2. Elektromos kábítóberendezést féken tartásra nem szabad használni  

                      c)   A kábításnál engedélyezett módszerek 

1. rögzített závárzatú pisztoly (csak kiképzett személy alkalmazhatja) 

2. agyrázkódás előidézése (csak kiképzett személy alkalmazhatja) 

3. elektronarkózis (hatósági engedéllyel) 

4. széndioxid-gáz alkalmazása (hatósági engedéllyel) 

5. kábítás csak akkor végezhető el, ha mód van az állatok haladéktalan elvéreztetésére 

 d)   Az állat elvéreztetését a kábítás után haladéktalanul meg kell kezdeni és úgy kell végrehajtani,   

        hogy gyors, bőséges és tökéletes vérzést eredményezzen mielőtt az állat ismét magához   

        térhetne. 

 e)   A baromfi és nyúl vágása esetén csak az a) pontban leírtak betartása kötelező. 

 f)    Az egyes vallási előírások szerinti vágást csak hatósági állatorvos felügyelete mellett lehet  

                             elvégezni. 

9.§. 

 

Veszélyes állatokkal kapcsolatos rendelkezések 

 

(1) Az állattartásról és veszélyes állatok tartásáról szóló hatályos jogszabályok alapján a veszélyes állatnak 

minősülő fajok egyedeinek tartásához a jegyző engedélye szükséges. 

(2) Veszélyes állat tartására engedélyt az a természetes személy kaphat, aki: 

  

a) cselekvőképes, 

  

b) rendelkezik szakirányú tartási ismereteket igazoló, legalább középfokú szakképesítéssel és 3 év 

szakmai gyakorlattal, 

  

c) ha a b) pontban előírt feltételekkel személyesen nem rendelkezik, arra megfelelő személyt alkalmaz, 

  

d) rendelkezik a tartási hely közvetlen szomszédjainak beleegyező nyilatkozatával, 

  

e) biztosítja az előírt tartási feltételeket és körülményeket, 

  

f) teljesíti a biztonsági előírásokat. 

 

  

(3) Veszélyes állat tartására engedélyt gazdálkodó szervezet akkor kaphat, ha az állat gondozására a (2) 

bekezdés a) - b) pontjaiban meghatározott feltételekkel rendelkező alkalmazottja van és a d) – f) 

pontokban előírt feltételeket biztosítja. 

Az állattartás során keletkezett veszélyes hulladékok elhelyezése 

 
10.§. 

 

Fogalom meghatározás az Áe tv. 2.§-a szerint: 

14. állati hulladék; az állathulla, az állati eredetű melléktermék és a hasznosíthatatlan állati eredetű anyag; 

15. állati hulladék ártalmatlanná tétele: olyan eljárás, amelynek eredményeként az állati hulladék betegség 

terjesztésére alkalmatlanná válik, valamint a hulladék okozta környezetterhelés csökken, a környezetet 

veszélyeztető, szennyező, károsító hatását megszünteti, kizárja; 
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16. állati hulladék tulajdonosa: az állattartó, a vadászatot, a halászatot, a horgászatot, az állattenyésztést, az 

állatszaporítást végző, a vágóhidat, az élelmiszer-előállító, valamint az állati eredetű terméket feldolgozó, 

illetőleg forgalmazó helyet üzemeltető; 

 

(1) Az állati eredetű hulladék ártalmatlaníttatásáról az állati hulladék tulajdonosa köteles gondoskodni, 

közepes és kistestű elhullott állat esetén az engedélyezett állati-hulladék gyűjtő helyre díjfizetés 

ellenében a gyepmesterrel kell elszállíttatni, nagytestű állat esetén  az ATEV –et kell értesíteni és az 

elszállíttatás és ártalmatlanítás díjának megfizetése ellenében gondoskodni az ártalmatlanításról. 

 

(2) A fertőzésveszély miatt az engedélyezett állati-hulladék gyűjtő helyre a gyepmesteren kívül senki nem  

mehet. 

 

(3) Közterületre, legeltetésre használt külterületre állati hullát elhelyezni, elásni szigorúan tilos! 

 

(4) A közúton elhullott állatok esetében a polgármesteri hivatalt, vagy a gyepmestert kell értesíteni. 

 

(5) Az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű, kedvtelésből tartott állatokat, valamint a három 

hetesnél fiatalabb szopósbárány, kecskegida és borjú hulláját az állati hulladék birtokosa saját telkén a 

szomszéd telek határvonalától 1,5 m-re elföldelheti. Ennek feltétele, hogy a felszín alatti víz 

mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1,0 méter 

távolság legyen. A kedvtelésből tartott, elhullott állatot a kedvtelésből tartott állatok kegyeleti 

temetőjében is eltemetheti a tulajdonos.(ÁHK 5.§. (2) 

 

(6) Az elhullott baromfit, továbbá 3 hetesnél fiatalabb malac hulláját, az állattartó saját telkén - évente 

legfeljebb 50 kg össztömegig - elföldelheti, ha fennállnak az  ÁHK,5. § (2) bekezdésében foglalt 

feltételek. A felsoroltnál nagyobb mennyiségű, illetve a nagyobb egyedi testtömegű állatok hulláját 

engedélyezett állati hulladékgyűjtő, gyűjtő-átrakó telepre vagy kezelő üzembe kell szállítani.(ÁHK 7. 

§.(1) 

 

(7) Azon állati hulladékokat, melynek szállítása jelentős köz- vagy állat-egészségügyi kockázattal jár el 

kell földelni, erről az állomás, a körülmények, illetve a külön jogszabályban foglaltak 

figyelembevételével dönt.(ÁHK. 7.§.(2) 

 

(8) Állati hulladékot emberi fogyasztásra felhasználni tilos, állatok takarmányozására pedig az ÁSZ 

előírásai szerint szabad felhasználni, vagy forgalomba hozni (ÁSZ 39-47§). 

 

 

Egyes állatok tartásának külön szabályai 

 

11.§. 

 

(1) Éneklő és díszmadarak, díszhalak, valamint az önkormányzati rendeletben nem említett és a 

közfelfogás szerint házi állatnak tartott állatok (pl. macska) tartásához külön engedély nem szükséges. 

(2) A vadonélő és tenyésztési céllal befogott húsevő állatok (pl. nyest, borz, görény stb.) tartására e 

rendeletben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy az ÁSZ. 216.§. (4) bekezdésében kötelezően előírt 

évenként egy alkalommal történő veszettség elleni oltás megtörténtét be kell jelenteni a Jegyzőnek. 

(3) Természetvédelmi oltalom alatt álló állatfaj tartásához a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény 43.§. (2) bekezdésében és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény  20. (3) bekezdésében előírt engedélyt be kell szerezni. 

(4) A méhészkedést –a vonatkozó külön jogszabályok – megtartásával mindenki szabadon gyakorolhatja, 

többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú kertjében méhészetet létesíteni csak az összes lakás 

bérlőjének és tulajdonosának hozzájárulásával szabad. 

(5) Méhek a község belterületén gyermekintézmények telekhatárától számított 150 méteren, a szomszéd 

ingatlanoktól 4 méteren, a közúttól pedig 10 méteren túl tarthatók. 
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Egyéb rendelkezések 

 

12. §. 

 

(1) Jelen rendeletben foglaltak megtartásának rendszeres ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal közterület-

felügyelő útján gondoskodik. 

(2) Amennyiben, a Polgármesteri Hivatal ellenőrzés során vagy lakossági bejelentés alapján azt állapítja 

meg, hogy e rendeletben foglaltakkal ellentétes állapot áll fenn a jogellenesség megszüntetése 

érdekében a jegyző a következők szerint intézkedik: 

 

a) amennyiben a cselekmény a 13.§ értelmében szabálysértés, helyszíni bírságolást alkalmaz, 

vagy szabálysértési eljárást folytat le, 

 

b) határidő kitűzése mellett írásban hívja fel a természetes személyt vagy jogi személyt a 

jogellenes állapot megszüntetésére, 

 

c) határozattal kötelezi az állampolgárt, vagy jogi személyt a jogszerű állapot megvalósítására s a 

kötelezett terhére végrehajtást eszközöl. 

 

 

 

Eljárás e rendelet szabályainak megsértése esetén 

 

 

13.§. 

 

 

Szabálysértési rendelkezések 

 

(1) Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az aki e rendeletben 

foglaltak ellenére: 

a) állattartási tilalom alatt levő területen állatot vagy állatokat tart 

b) a település belterületén állatot legeltet, illetőleg a közterületre állatot kienged, futtat 

c) közterületen trágyát tárol  

d) a trágya kiszállítására, kiszórására, beforgatására vonatkozó szabályokat megszegi 

e) közüzemi szolgáltató által ürített szemétszállító edénybe, kukába, konténerbe trágyát helyez 

f) közcsatornába, csapadékvíz-elvezető árokba, kútba, vagy felszíni vízterekbe trágyalevet, 

trágyával szennyezett csapadékvizet helyez el, vagy enged bele 

g) ebet póráz nélkül közterületen vezet 

h) harapós vagy támadó természetű  ebet szájkosárral nem lát el 

i) ebet e rendeletben tiltott helyre bevisz, vagy beenged 

 

(2) A szabálysértési eljárás lefolytatására az 1999. évi LXIX. tv. 32. §-a értelmében a jegyző jogosult, 

mivel helyi rendeletben megfogalmazott szabályokról van szó.. 

 

 

14.§. 

 

E rendelet egyéb a szabálysértési rendelkezésekben fel nem sorolt szabályainak megsértése esetén – amennyiben 

az elkövetett cselekmény nem szabálysértés vagy bűncselekmény – a jegyző a 245/1998. (XII. 31.) Korm 

rendelet 7. §. (1) bekezdése alapján az állattartót a megfelelő tartásra kötelezheti, az állattartást korlátozhatja, 

vagy megtilthatja. 
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Záró rendelkezések 

 

15.§. 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a 7.§. (12) és (13) bekezdése kivételével, melyek a 

2006. évi szervezett eboltást követően hatályos. 

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

(3) Ezzel egyidejűleg, Bucsa Község Önkormányzat 9/1991.(XI. 28.) sz. többszörösen módosított 

rendelete Bucsa és környéke környezetvédelméről, köztisztaságáról, a közterület használat és az 

állattartás rendjéről hatályát veszíti. 

 

 

 

Bucsa, 2005. június 06. 

 

 

 

 

 

                          Dr. Mile Sándor                                                                Pap Piroska 

                           alpolgármester                                                                       jegyző  

 

 

 

 

Kihirdetve: Bucsa, 2005. június 07-én délelőtt 9 órakor. 

 

                                                                                                                      Pap Piroska 

                                                                                                                          jegyző      
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A fontosabb jogszabályok felsorolása 

1. sz. függelék 

 

1990. évi LXV. törvény A helyi önkormányzatokról 

1998. évi XXVIII. törvény Az állatok védelméről és kíméletéről 

1995. évi XCI. törvény Az állategészségügyről 

1993. évi CXVI. törvény Az állattenyésztésről 

1974. évi 17. törvényerejű r. Az állam- és közbiztonságról 

1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól 

  

219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet Felszín alatti vizek védelméről 

253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről 

247/2002.(XI.28.) Korm. rendelet Az egyes állatbetegségek gyanúja esetén, a települési önkormányzat 

jegyzőjének hatáskörébe tartozó ideiglenes hatósági intézkedésekről 

245/1998.(XII.31.) Korm. rendelet A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az 

állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről 

244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet Az állatvédelmi bírságról 

243/1998.(XII.31.) Korm. rendelet Az állatkísérletek végzéséről 

8/1998.(I.23.) Korm. rendelet A védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására 

vonatkozó részletes szabályokról 

147/2004.(X.1.) FVM r. A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állat-

egészségügyi szabályairól 

114/2004.(VII.9.) FVM r. Az Európai Bizottság szakértői által az állategészségügy területén 

végrehajtott helyszíni ellenőrzések szabályairól 

54/2004.(IV.24.) FVM r. Az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével 

kapcsolatos állat-egészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről 

53/2004.(IV.24.) FVM r. A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt 

termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséről 

52/2004.(IV.24.) FVM r. Az állati eredetű termékek európai Unión belüli kereskedelmének 

állategészségügyi ellenőrzéséről 

79/2003.(VII.7.) FVM r.  A hús- húskészítmény-forgalmazás rendjéről, feltételeiről és 

állategészségügyi ellenőrzéséről 

71/2003.(VI.27.) FVM r.  Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek 

forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól 

20/2003.(II.28.) FVM r.  A húskészítmények és egyes egyéb állati eredetű termékek előállításának 

és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről 

61/2002.(VIII.1.) FVM r. Az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, 

valamint behozatalának és kivitelének állat-egészségügyi feltételeiről  

30/2002.(IV.19.) FVM r.  Az egyes állatbetegségek Európai Közösségnek történő bejelentési 

szabályairól 

9/2002.(I.23.) FVM r. A vadon élő állat és a tenyésztett vad elejtéséről, húsvizsgálatáról s 

forgalmáról, valamint a házinyúl húsvizsgálatáról 

70/2000.(IX.27.) FVM r.  Az állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai állapot megőrzése érdekében 

igénybe vehető támogatásról a sertés- és baromfiágazatban 

29/2000.(VI.9.) FVM r.  Az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 

Rendszeréről 

32/1999.(III.31.) FVM r. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól 

9/1999.(I.27.) FVM r. A vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól 

41/1997.(V.28.) FM r.  Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról  

38/1994.(VI.28.) FM r.  Az állattenyésztésről szóló törvény hatálya alá tartozó kisállatfajok 

körének meghatározásáról 

52/2003.(VIII.15.) GKM-FVM együttes r.  Az állatszállítás állatvédelmi szabályairól 

3/2001.(II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM 

együttes r.  

Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának 

részletes szabályairól 

8/1999.(VIII.13.) KöM-FVM-NKÖM-BM 

együttes r. 

A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól 
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2.sz. függelék 

Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek 

1. számú melléklete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvénynek 

 

 1. ragadós száj- és körömfájás 

 2. hólyagos szájgyulladás 

 3. sertések hólyagos betegsége (SVD) 

 4. keleti marhavész 

 5. kiskérődzők pestise 

 6. szarvasmarhák ragadós tüdőlobja 

 7. bőrcsomósodáskór 

 8. Rift-völgyi láz 

 9. kéknyelv betegség 

10. juhhimlő és kecskehimlő 

11. afrikai lópestis 

12. afrikai sertéspestis 

13. klasszikus sertéspestis 

14. madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) 

15. Newcastle-betegség (baromfipestis) 

16. szarvasmarhák gümőkórja 

17. fertőző sertésbénulás 

18. veszettség 

19. takonykór 

20. tenyészbénaság 

21. lovak fertőző kevésvérűsége 

22. lovak agy- és gerincvelő gyulladásai (keleti, nyugati, venezuelai) 

23. nyulak vérzéses betegsége 

24. mézelő méhek nyúlós és enyhébb költésrothadása 

25. szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE) 

26. tengeri kagylók betegségei (Bonamia ostreae, Mareilia refringens) 

27. brucellózis 

28. kacsapestis (kacsák vírusos bélgyulladása) 

29. Aujeszky-féle betegség 

30. lépfene 

31. rühösség 

32. szarvasmarhák enzootikus leukózisa 

33. pontyfélék tavaszi virémiája 

34. pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása 

35. súrlókór (scrapie) 

36. pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS) 
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3.sz. függelék 

Kivonat az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvényből 

 

Az állat egészségvédelme 

3. § (1) Az állat tartásánál meg kell tartani az állategészségügyi, a közegészségügyi, a környezetvédelmi, valamint az 

állatvédelmi előírásokat; ezeket érvényesíteni kell az állat szállítása, forgalmazása, az állati eredetű élelmiszer és állati 

eredetű termék előállítása, feldolgozása, tárolása és forgalmazása során is. 

(2) Az állat etetésére és itatására csak olyan takarmányt és itatóvizet szabad felhasználni, amely az állat, illetőleg közvetve 

az ember egészségét nem veszélyezteti. 

(3) Az állat szaporodási és termelési eredményeinek növelésére vagy más célból tilos - a jogszabályban meghatározott - 

hormontartalmú, -hatású vagy más olyan anyagot felhasználni, amely az ember vagy az állat egészségére káros. 

(4) Tilos az állat sport- vagy egyéb teljesítményének - jogszabályban meghatározott - ajzószeres vagy ezzel egyenértékű 

beavatkozással való fokozása. 

Az állattartó, illetve az állatorvos kötelezettségei és jogai 

5. § (1) Az állattartó köteles 

a) állatának állatorvosi ellátásáról rendszeresen gondoskodni; 

b) jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állat tartása esetén állomány-nyilvántartást vezetni és az állatorvosi 

ellátást írásbeli szerződéssel biztosítani, az állat(ok) állat-egészségügyi felügyeletét ellátó állatorvost, illetve a települési 

önkormányzat jegyzőjét a tartott állatok fajáról, létszámáról, az állatok tartási helyéről és a fent felsoroltakban bekövetkezett 

változásról azonnal tájékoztatni; 

c) állata betegségéről vagy annak gyanújáról az állatorvost értesíteni, a beteg, betegségre gyanús állatát megvizsgáltatni, az 

állatorvosnak az állat (állomány) kezelésére és a betegség továbbvitelének megakadályozására adott utasításait - 

jogszabályban meghatározott esetekben haladéktalanul - végrehajtani; 

d) állatának az állategészségügyi hatóság által járványügyi, illetve higiéniai okból elrendelt vizsgálatát, kezelését, 

védőoltását, elszállítását és leölését tűrni, a feladatot ellátó állatorvos részére segédszemélyzetről gondoskodni, és a 

kárenyhítési kötelezettségének mértékéig közreműködni; 

e) az állat elhullását vagy állatorvosi közreműködés nélkül történt kényszervágását az állatorvosnak bejelenteni, és az 

állatot vizsgálatra bemutatni; 

f) a jogszabályban meghatározott esetekben a levágott állatát állatorvossal megvizsgáltatni; 

g) az elhullott állata tetemének, illetőleg az állati eredetű mellékterméknek és hasznosíthatatlan állati eredetű anyagnak az 

ártalmatlanná tételéről gondoskodni; 

h) az állategészségügyi hatóságot - annak felhívására - az állati hulladék ártalmatlanná tételének jogszabályban 

megengedett módjáról tájékoztatni. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kötelezettség vonatkozik 

a) a vadászatra, halászatra (horgászatra), továbbá állattenyésztésre, -szaporításra jogosult szervezet vezetőjére, illetve 

megbízottjára, továbbá arra a személyre, aki 

b) a tulajdonos képviseletében az állattartó telepet (üzemet) vezeti; 

c) az állatot felügyeli; 

d) az állatot gondozza, ápolja, takarmányozza, őrzi; 

e) szállításkor az állatot kíséri. 

(3) Az állatnak a vágóhídra vagy kényszervágásra, valamint az állat, az állati eredetű termék és az állati eredetű élelmiszer 

értékesítésre történő szállítása alkalmával az állattartó köteles az eljáró állatorvost a forgalmazást befolyásoló 

körülményekről, így különösen az állat egészségi állapotáról, gyógykezeléséről, takarmányozásáról a tényleges helyzetnek 

megfelelően tájékoztatni. 

(4) Az (1) bekezdés c) és e) pontjaiban előírt tájékoztatási, illetőleg bejelentési kötelezettség vonatkozik az állatorvosi 

vizsgáló, gyógyító intézmény vezetőjére, valamint minden olyan személyre, aki állatok gyógyításával, mesterséges 

termékenyítéssel, embrió-átültetéssel, állatkereskedelemmel, állatszállítással, húsvizsgálattal, a levágott, leölt vagy elhullott 

állatok, illetőleg a belőlük vagy tőlük származó nyerstermékek értékesítésével, feldolgozásával, ártalmatlanná tételével 

foglalkozik, vagy ezekben közreműködik. 

(5) Az állattartó jogosult eldönteni, hogy az állategészségügyi szolgáltató tevékenységet mely arra jogosulttól veszi 

igénybe. 

(6) Az állatorvos köteles az állattartó részére az állat tartásával, takarmányozásával, egészségi állapotával, a megteendő 

intézkedésekkel, ezek várható anyagi és jogi kihatásával kapcsolatos teljes körű felvilágosítást adni. 

(7) Az állatorvos köteles elsősegélyt nyújtani és az állattartót a további állategészségügyi szolgáltatás igénybevételének 

lehetőségéről, illetve kötelezettségéről tájékoztatni. Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség gyanúja esetén köteles 

az adott helyzetben elvárható sürgősségi ellátást nyújtani, egyidejűleg a hatósági intézkedésre jogosultat tájékoztatni. 
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4.sz. függelék. 

Kivonat 71/2003. (VI. 27.) FVM rendeletből az állati hulladékok kezelésének és a 
hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól 

Állati hulladékok osztályba sorolása 

„2. § Az 1. osztályba sorolt állati hulladékok a következők: 

a) a TSE-ben beteg vagy betegségre gyanús állatok hullái, ideértve azokat az állatokat is, amelyeket a TSE-ben beteg vagy 

TSE-re gyanús állatok ártalmatlanítására vonatkozó intézkedésekkel összefüggésben levágták; 

b) a mezőgazdasági haszonállatoktól és a vadon élő állatoktól különböző állatok hullái, különösen a kedvtelésből tartott 

állatok, állatkerti állatok és a cirkuszi állatok hullái; 

c) kísérleti állatok hullái; 

d) az emberre vagy állatokra átvihető betegségekkel fertőzött, vagy fertőzésre gyanús vadon élő állatok hulláinak minden 

testrésze, beleértve a bőröket és irhákat is; 

e) meghatározott veszélyes anyagok (SRM), ideértve az ilyen anyagokat tartalmazó elhullott állatokat is; 

f) olyan állati eredetű termékek, amelyek a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagokat külön 

jogszabály szerinti határérték feletti mennyiségben tartalmazzák; 

g) az 1. osztályba sorolt állati hulladékokat kezelő és feldolgozó üzemek, valamint a szarvasmarha és juh vágóhidak 

szennyvizének kezelésekor összegyűjtött valamennyi állati eredetű anyag, beleértve a rácsszemetet, a zsír és az olaj 

keverékét, a szennyvíziszapot, valamint csatornaiszapot, feltéve ha a nevezett anyagok nem tartalmaznak meghatározott 

veszélyt jelentő anyagot, vagy ilyen anyag elemeit; 

h) nemzetközi utasforgalomból származó élelmiszer-hulladékok; 

i) az 1. osztályba sorolt állati hulladéknak 2. osztályba vagy a 3. osztályba sorolt állati hulladékkal, illetve mindkettővel 

alkotott keveréke. 

3. § A 2. osztályba sorolt állati hulladékok a következők: 

a) trágya, hígtrágya; 

b) valamennyi állatfajtól származó bendő és béltartalom; 

c) a 2. § g) pontjában foglalt vágóhidaktól eltérő vágóhidakról vagy a 2. osztályba sorolt állati hulladékot kezelő és 

feldolgozó üzemekből származó szennyvíz kezelésekor összegyűjtött valamennyi állati hulladék, beleértve a rácsszemetet, a 

homoktalanításból származó anyagot, a zsír és az olaj keverékét, a szennyvíziszapot, valamint csatornaiszapot; 

d) elhullott, leölt, halva született - az 1. osztályba sorolt állati hulladékoktól különböző - állat, vetélt magzat, magzatburok 

vagy bármilyen okból meg nem született állat; 

e) normál vágással levágott kérődzők vére; 

f) más jogszabályokban meghatározott vegyi szennyezettségek vagy állatgyógyászati készítmények maradványait 

határérték feletti mennyiségben tartalmazó élelmiszerek; 

g) horgászcsali gyártási maradék; 

h) a lámpázás után ki nem kelt tojás; 

i) tejipari szennyvizek tisztításából származó zsíros iszap; 

j) állatklinikákon, állatkórházakban, állatorvosi rendelőkben keletkező 1. osztályba nem tartozó állati hulladékok; 

k) a 2. osztályba sorolt állati hulladéknak a 3. osztályba sorolt állati hulladékkal alkotott keverékei; 

l) az 1. osztályba sorolt állati hulladéktól vagy a 3. osztályba sorolt állati hulladéktól különböző (vágóhidakon, 

húsfeldolgozókban, a szállításban, fuvarozásban, az állati alapanyagot felhasználó konzervgyárak, hűtőházak területén és 

kereskedelemben keletkező) állati eredetű hulladékok. 

4. § A 3. osztályba sorolt állati hulladékok a következők: 

a) a rendes vágásból származó hús, emberi fogyasztásra egyébként alkalmas állati termék, melyeket kereskedelmi okból 

nem emberi fogyasztásra szánnak; 

b) vágóhídon levágott egészséges állatoknak valamennyi része, amelyeket a hatósági állatorvos emberi fogyasztásra 

alkalmatlannak minősített, de emberre vagy állatokra átvihető fertőzési kockázatot nem jelentenek; 

c) a levágás előtt (ante-mortem) végzett hatósági állatorvosi vizsgálat alapján levágásra alkalmasnak minősített állatok 

irhája, bőre, patája, szarva, tolla, a sertés sörtéje, valamint a nem kérődző állatok vére; 

d) emberi fogyasztásra szánt termékek gyártásából származó állati hulladékok, amely magában foglalja a zsírtalanított 

csontokat és töpörtyűket; 

e) állati eredetű élelmiszerek vagy állati eredetű termékeket tartalmazó élelmiszerek, amelyeket eredetileg emberi 

fogyasztásra szántak, de kereskedelmi okokból gyártási problémák, csomagolási hibák vagy más hibák következtében, nem 

hoztak kereskedelmi forgalomba, amelyek nem jelentenek kockázatot az emberek vagy az állatok számára; 

f) kolosztrum (föcstej) és fogyasztásra alkalmatlannak minősített tej és tejeredetű termék, amely nem jelent fertőzési 

kockázatot emberek vagy állatok számára; 

g) az emberi fogyasztásra szánt tej és tejtermék, amely bármely okból nem kerülhet emberi fogyasztásra; 

h) emberi fogyasztásra szánt haltermékeket gyártó üzemből származó friss halhulladék; 

i) a lámpázáskor kiselejtezett keltetői tojás és a tojáshéj, amely nem jelent fertőzési kockázatot emberek vagy állatok 

számára; 

j) élelmiszer-hulladék, kivéve a nemzetközi utasforgalomból származó élelmiszer-hulladékot. 
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5.sz. függelék 

Kivonat az Állat-egészségügyi Szabályzatból (1.sz. függelék) 

Az állattartó létesítményekre vonatkozó előírások 

A Szabályzat alkalmazásában: 

1. állattartás: olyan tevékenység, amely állati eredetű termék előállítására (hús, tej, gyapjú, tojás stb.), 

sportcélok elérésére, kedvtelésre és egyéb hasznosítás megvalósítására történik. Magába foglalja a tenyésztést, a 

szaporítást, végtermék előállítást. 

2. állattartó épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére szolgáló létesítmény; 

3. állattartó telep: az állattartó épületeken kívül az állattartás egyéb létesítményei is megtalálhatók; 

4. nagy létszámú állattartó telep: olyan állattartó telep, amelyen az elhelyezhető állatok száma állatfajonként 

legalább 

- harminc ló, vagy 

- ötven szarvasmarha, vagy 

- kétszáz juh, kecske vagy 

- száz sertés, vagy 

- kettőezer broiler baromfi, vagy 

- ötszáz kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka stb.) vagy 

- ötven strucc, vagy 

- ötven anyanyúl és szaporulata 

elhelyezését teszi lehetővé; 

5. kis létszámú állattartó telep: amelyben a 4. pontban meghatározott számú állatnál kevesebb helyezhető el. E 

telep állhat egyetlen állattartó épületből is; 

6. nagy létszámú állattartó telep állattartó épülete: a telep tenyész- vagy haszonállat istállója, ellető-, nevelő-, 

betegelkülönítő istállója, illetve karantén épülete; 

- egyéb építményei, amelyeket állatjárványügyi szempontok miatt meg kell valósítani: 

- az állattartó telep kerítése, kapuja, 

- fekete-fehér rendszerű öltöző, 

- állatrakodó, 

- tejház, tejátadó helyiség, 

- kényszervágó hely, 

- baromfikeltető, 

- takarmánykeverő, 

- járműfertőtlenítő, 

- juhfürösztő medence, 

- kezelőfolyosó, 

- kút, ivó-, itatóvíztároló, 

- takarmány-, alomanyag tároló (épület, fészer, szérű), 

- trágyakezelő telep és kerítése, 

- hullakamra (állati hulla gyűjtő, boncolásra alkalmas helyiség), 

- hullatemető, hullaemésztő verem, állathulla égető és kerítése. 

Az állomás indokolt esetben az egyéb építmények megvalósítása alól felmentést adhat. 

- egyéb építményei, amelyeket környezetvédelmi szempontok miatt is meg kell építeni 

- szennyvízkezelés és elhelyezés létesítményei, 

- trágyakezelés létesítményei, 

- szilárd vagy folyékony anyagok tárolására szolgáló egyéb föld alatti és föld feletti létesítmények, 

- hulladékgyűjtő, kezelő és ártalmatlanító létesítmények. 

 

 
 

 


