
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

11/2004. (III. 25.) K t r.  s z. rendelete 

az állattartásról 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a város egész közigazgatási területére, valamennyi állattartó 
haszonállatára, a fegyveres erők, fegyveres testületek és rendészeti szervek kivételével. 
2. § (1) Állat csak az Országos Településrendezési és Építési Követelmények, 

környezetvédelmi, köztisztasági, közegészségügyi, állategészségügyi, valamint az állami és 
közbiztonságról rendelkező jogszabályokban és a jelen rendeletben foglaltak betartásával, a 
lakosság indokolatlan zavarása (zaj, bűz, stb.) nélkül tartható. 

(2) Az állattartással kapcsolatos igazgatási teendőket – a szakhatóságok és egyéb szervek 
bevonásával – e rendeletben szabályozottak alapján Sárbogárd Polgármester látja el. 

Fogalmi meghatározások 

3. § E rendelet alkalmazásában: 
a) haszonállatnak minősül minden háziállat, melyet fogyasztásra vagy haszonszerzés 

céljából tartanak, illetve tenyésztenek. 
b) számosállat: 500 kg élőtömegű állategyed vagy csoport; 
c) állattartó telep: 8 számos állat mennyiséget meghaladó állat tartására szolgáló 

létesítmény, és terület. 
d) állattartásra szolgáló terület: az állatok tartózkodására szolgáló bekerített terület 

és/vagy építmény.  

Az állattartás általános szabályai 

4. § (1) Minden állattartó köteles állatát a jó gazda gondosságával tartani, a megfelelő 
életfeltételeket (elhelyezés, táplálás, gondozás) biztosítani a tartott állat részére és egyben 
gondoskodni arról, hogy állattartása következtében mások jogai sérelmet ne szenvedjenek így 
különösen arról, hogy a tartás 

- állat és ember egészségét veszélyeztető fertőzést és sérülést ne okozzon, testi épséget ne 
veszélyeztessen, 

- állatvédelmi jogszabályokat ne sértsen, 
- köztisztasági, környezetvédelmi előírásokba ne ütközzön, 
- anyagi kárt ne okozzon. Az esetleges kárért az állat tulajdonosa felelős. 
(2) Az állattartó állatát csak oly módon tarthatja, hogy az a közterületeket, a többlakásos 

épületek közös használatú helyiségeit ne szennyezze. Az esetleges szennyezés eltávolításáról 
az állattartó köteles gondoskodni. 

(3) Az állattartás során gondoskodni kell arról, hogy az állat más ingatlanára átjutni ne 
tudjon valamint az állattartónak biztosítania kell, hogy a tartással anyagi kárt senkinek ne 
okozzon, ennek be nem tartása esetén a polgári jog kártérítési alapelvei szerint kell eljárni. 
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(4) Állatot szándékosan elhagyni tilos! Ha a tulajdonos nem kívánja állatát tovább tartani, 
köteles elhelyezéséről gondoskodni, vagy az állatorvossal kiírtatni. 

(5) Az állattartó köteles eltűrni ezen rendeletben meghatározott szabályok betartásának 
ellenőrzését. 

Haszonállat tartásának szabályai 

5. § (1) Város belterületén állattartó telep nem létesíthető, nem üzemeltethető. Tilos az 
állattartás a közületi és társadalmi rendeltetésű, egészségügyi és gyermekintézmények 
élelmiszeripari és vendéglátó üzletek, pályaudvarok udvarában, valamint a 2. sz. mellékletben 
meghatározott védőtávolságon belül. Lakótelepek épületeinek falától számított 30 méteres 
körzetben sertés, birka, kecske, ló, szarvasmarha, öszvér, strucc nem tartható. 

(2) Haszonállat az állat egyedi igényeit kielégítő tartástechnológia betartásával tartható. 
(3) A kül- és belterületen tartott állatok létszámát, elhelyezési körülményeit valamint az 

állattartó által alkalmazott állattartási technológiát az állattartó a tevékenysége megkezdésétől 
számított 30 napon belül köteles bejelenteni jegyzőnek. 

Köteles továbbá a tevékenységének megszűnéséről 15 napon belül tájékoztatni a jegyzőt.  

Állattartás területei és a tartásra vonatkozó külön rendelkezések 

6. § (1) Az I. állattartási övezetben haszonállat nem tartható. 
(2) A II. állattartási övezetben fél számos állat mennyiségnek megfelelő állat tartható. 
(3) A III. állattartási övezetben 8 számos állat mennyiséget meg nem haladó állat tartható, 

figyelemmel a 2. sz. melléklet a) pontjában megjelölt védőtávolságra, és számosállatra.  
(4) Az állattartásra szolgáló területek elhelyezéshez kapcsolódó védőtávolságokat a 2. sz. 

melléklet tartalmazza. 

Állatvédelmi és közegészségügyi szabályok 

7. § (1) Valamennyi állattartó az állategészségügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi 
szabályoknak megfelelően köteles az állatok tartásáról gondoskodni. 

(2) A beteg, betegségre gyanús, illetőleg a veszett vagy veszettségre gyanús állatot vagy az 
állat ilyen körülmények között történt elhullását – elsősorban - annak tulajdonosa köteles a 
hatósági állatorvosnak azonnal bejelenteni és az állatorvos intézkedését haladéktalanul 
végrehajtani és az állatot a hatósági intézkedésig elkülöníteni. 

(3) Közterületről, közúti forgalomból származó, továbbá hatósági rendelkezésre leölt 
állatok hulláinak, hulladékainak a megfelelő helyre való szállításáról az önkormányzat 
gondoskodik, míg az egyéb állati hulláknak megfelelő helyre való szállításáról a tulajdonos 
köteles gondoskodni. 

Eljárási szabályok 

8. § (1) Sárbogárd Város Polgármestere – előzetes figyelmeztetés után – az állattartást 
megtiltja, illetve szabálysértési eljárást kezdeményez, amennyiben az állattartó e rendelet 
szabályait, valamint a köztisztasági és környezetvédelmi előírásokat nem tartja be, illetve a 
környezet nyugalmát az állattartással zavarja. 

(2) Aki a rendeletben foglalt kötelezettségeket és tilalmakat megsérti, szabálysértést követ 
el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
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Záró rendelkezések 

9. § (1) Az itt nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 
(2) Ez a rendelet 2004. június 15. napján lép hatályba, egyidejűleg a 18/1997. (VIII. 15.) K t 

r.  s z. rendelet és módosításai: 12/2000. (IV. 13.) K t r.  s z. rendelet; 17/2000. (VI. 22.) K t r.  
s z. rendelet; 22/2003. (VII. 15.) K t r.  s z. rendeletek hatályukat vesztik. A folyamatban lévő 
ügyekben jelen rendelet előírásait kell alkalmazni.  

E rendeletben szabályozott állatlétszámnál nagyobb állatállományt a rendeletben 
meghatározott állatlétszámra lecsökkenteni, illetőleg a belterületi állattartó telepeket 
megszűntetni a rendelet hatályba lépésétől számított egy éven belül kötelesek az érintett 
állattartók. 

(3) E rendelettel érintett állattartók jelen rendelet kihirdetésétől számított 60 napon belül 
kötelesek az általuk alkalmazott állattartási technológiáról, állatlétszámról, elhelyezési 
körülményekről írásban tájékoztatni a jegyzőt.  

(4) Az az állattartó, aki jelen rendelet hatályba lépését megelőzően kiadott jegyzői engedély 
alapján tart fenn állattartó telepet, illetve tart állatokat tevékenységét a kiadott engedély 
előírásainak és e rendelet rendelkezéseinek betartása mellett, az érvényben lévő hatályos 
jogszabályoknak megfelelő állattartási technológia alkalmazásával folytathatja. 

Sárbogárd, 2004. március 19. 

Juhász János sk. 
polgármester 

Krupa Rozália sk. 
jegyző 

Kihirdetve: 2004. március 25. 

 Krupa Rozália sk. 
jegyző 

1. számú melléklet a 11/2004. (III. 25.) K t r.  s z. rendelethez 

az állattartási övezetek besorolásáról 

 
I. állattartási 

övezetbe 
II. állattartási 

övezetbe 
III. állattartási 

övezetbe 
IV. állattartási 

övezetbe 
az OTÉK szerint a  
nagyvárosias és kisvárosias és 
vegyes lakóövezetbe sorolt  
területek valamint olyan 
terület, amely legalább  
12,50 méter utcai 
homlokzatmagasságú,  
többlakásos lakóépületekkel 
illetve az olyan terület, amely 
legfeljebb 14,50 méter utcai 
homlokzatmagasságú,  
legalább kétlakásos  
lakóépületekkel,  
illetőleg csoportházakkal  
beépített 

az OTÉK szerint  
a kertvárosias 
lakóövezetbe  
sorolt területek  
tartoznak valamint  
olyan terület,  
amely legfeljebb  
7,50 méter utcai 
homlokzatmagasság
ú lakóépületekkel  
beépített 

az OTÉK szerint  
a falusias  
lakóövezetbe  
sorolt területek 
tartoznak  
valamint olyan  
terület, amely 
legfeljebb 6  
méter utcai 
homlokzatmagass
ágú és legfeljebb  
kétlakásos 
lakóépületekkel 
beépített 

a külterületi 
ingatlanok 
tartoznak. 
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2. számú melléklet a 11/2004. (III. 25.) K t r.  s z. rendelethez 

az állattartó övezetekben tartható állatlétszám védőtávolságairól: 

a) az állattartásra szolgáló terület védőtávolsága a huzamos emberi tartózkodásra szolgáló 
helyiség falától: 

védőtávolság 
(méter) 

számos állat 

15 1 
20 2 
25 4 
30 4 felett 

b) ásott kúttól, élővíztől a védőtávolság 15 méter, ez vonatkozik mind az állattartó területre, 
mind a trágyakezelő telepre. 
c) Külterületen tartható állatlétszám védőtávolságai: 
az állattartásra szolgáló terület védőtávolsága a belterületi határtól: 

védőtávolság 
(méter) 

számos állat 

minimum 200 20-ig 
legalább 500 20 felett 

A fenti állatlétszámon felül azok szaporulata elválasztásig tartható. 

3. számú melléklet a 11/2004. (III. 25.) K t r.  s z.  rendelethez 

Segédlet 

a különböző állatfajok számosállatra való átszámításához. 
 Állatfaj db Számosállat szorzó Számosállat összesen 
1.  szarvasmarha    
 - tehén  1  
 - növendék bika  0,6  
 - borjú  0,3  
 - növendék üsző  0,4  
 - hízómarha  1,2  
2. - ló  1  
3. - sertés  0,2  
4. juh  0,1  
 - bárány  0,05  
5.  - kecske  0,1  
6.  - növendék liba  0,01  
7. - kacsa  0,01  
8. - pulyka  0,01  
9. tyúk  0,033  
 - csirke  0,005  

Azok az állatok, amelyek az 1-9 sorszámig nincsenek felsorolva; átlagos súlya az állatnak 
kg-ban mérve és 500 kg-al osztva.  

 
 


