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Tar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
8/2004. (VII.1.) rendelete 

 
az állattartásról 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV.törvény 16.§ (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja az állattartásról. 

(egységes szerkezetben a 11/2012. (V.22.), 18/2012. (X .24.) önkormányzati rendelettel 
 
 

1.§ 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Tar Község közigazgatási területén: 
 a./ állatot tartókra vagy akiknek a tulajdonában (használatában, kezelésében, stb.) lévő  
              ingatlanon állat él. 
 
 b./ minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol állattartás folyik. 
 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 
 

- állatkiállításokra és vásárokra 
- cirkuszi állatokra 

 
(3) E rendelet előírásait és az 1-3. számú mellékletben foglaltakat kell alkalmazni az állatok   
      belterületen való tartására, az ezt szolgáló melléképületek elhelyezésére, a meglévő  
      épületek rendeltetés szerinti használatára, az állati hullák ártalmatlanná tételére kis és  
      nagy létszámú állattartás esetén. 
 
(4)1 Zártkertben eb és macska kivételével az állattartás TILOS ! 
 
(5) Tanyán az állatok az ÁNTSZ és a főállatorvos külön engedélyével tarthatóak. 
 
 

2.§ 
 
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából az állatok: 
 

- nagy haszonállatok (ló, számár, öszvér, bivaly, szarvasmarha) 
- haszonállat (sertés, juh, kecske, strucc*) 
- kis haszonállat (baromfi, prémes állat, galamb, méh) 
- kedvtelésből tartott állatok (eb, macska) 
- díszállatok (madarak, hüllőfélék, halak, kistestű rágcsálók, stb.) kivéve a vadonélő fajok 

egyedei és a hazai védett fajok. 
 

                                                
1 Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (X24.) önk. rendelet 1. §-a 
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*veszélyes állat 
 

3.§ 
 
(1) A településrendezési terv szerint a belterületen az állattartás a következők szerint   
      engedélyezett: 
 
 a./ díszállatok, kedvtelésből tartott állatok tarthatóak. 
 b./2 haszonállat és kishaszonállat az alábbi korlátozás szerint tartható: 
      sertésből max. 5 db. 
    juhból max. 10 db. 
        kecskéből max. 10 db. 
 
 c./ 3Nagyhaszonállatból együttesen vagy fajtánként 3 db tartható. 
 
(2) Több lakást magában foglaló többszintes lakóépületben lakásonként legfeljebb egy eb,  
      melynek testtömege a 20 kg-ot és marmagassága a 60 cm-t nem haladja meg, két  
      macska, díszállatok, illetve szaporulatuk 3 hónapos korig tarthatók. 
 
(3)4 Intézményterületen kishaszonállat tartható, ha a melléképület külön bejáratú    
       gazdasági udvarban az épületektől legalább 25 m távolságra kerül elhelyezés 
 
(4)5 Iparterületen az intézményterületre vonatkozó (3) bekezdésben foglalt szabályokat  
       kell alkalmazni. 
 

4.§ 
 
6Az állatok tartására vonatkozó rendelet 3.§-ában meghatározott szabályok alól egyedi 
elbírálás alapján Tar Község Jegyzője adhat felmentést az ÁNTSZ,  és a Nógrád Megyei 
Állategészségügyi Állomás szakvéleménye alapján. 
 

5.§ 
 
(1) 7Baromfit a lakóépülethez tartozó telek e célra elkülönített részen lévő 
melléképületben  
      vagy ólban kell tartani. 
 
(2) Baromfit közterületre kiengedni tilos ! 
 

6.§ 
                                                
2 Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (X.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
 
3 Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (X.24.) önkrományzati rendelet 1. §-a 
4 Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (X.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
5 Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (X.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
6 Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (X.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
7 Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (X.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
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(1) Galambot több lakásos épületben, illetve annak padlásán tartani tilos ! 
 
(2) Galambdúcot a szomszédos főépülettől legalább 10 m-re lehet elhelyezni, ha az épület 
lakás céljára szolgál. 
 

7.§ 
 
Méhészetet a külön jogszabályban foglaltak betartásával lehet létesíteni, illetve 
fenntartani. (3.számú melléklet) 
 
 

8.§ 
 
(1) Eb csak elkerített (zárt) udvarban, ennek hiányában csak megkötve vagy zárt  
      kennelben tartható. A kennel méretének, kiképzésének, a lánc hosszának meg kell  
      felelnie a külön jogszabályban foglalt állatvédelmi követelményeknek. 
 
(2) Kutyát közterületre felügyelet nélkül kiengedni tilos ! 
 
(3) Az eb tartója – a rendvédelmi szervek kivételével – köteles az eb tartási helye szerint  
      illetékes jegyzőnek bejelenteni, ha az állat a három hónapos kort elérte, elhullott,  
      elveszett, vagy új tulajdonoshoz került. 
 
(4) Minden három hónaposnál idősebb ebet a tulajdonosa vagy tartója köteles évenként –  
     a három hónapos kort elérteket harminc napon belül a saját költségére veszettség ellen  
     beoltani. A három hónaposan beoltott ebet 6 hónap múlva ismételten oltani kell. 
 
(5) Ebet közterületen, lakóépületek közös használatú területén pórázon, közforgalmú  
      járműveken pórázon és szájkosárral ellátva kell vezetni, illetve szállítani. 
 
(6) Vakvezető eb, továbbá őrzés-védelmet hivatásszerűen ellátó szervezetek, vagy  
      személyek szolgálati feladatot ellátó őrkutyájának kivételével tilos ebet beengedni,  
      illetve bevinni. 
 
  a./ vendéglátó egységbe (kivétel a létesítmény üzemeltetője által meghatározott  
       esetekben az általa és az ÁNTSZ által előírt feltételek betartása mellett) 
 
  b./ vendégforgalmat lebonyolító más helyiségbe 
 
  c./ oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, valamint  
           kegyeleti helyre 
  d./ egyéb középületbe 
 
  e./ sporttelepre, játszótérre, parkba. 
 
 (7) A veszettség elleni védőoltás alól elvont ebet, továbbá az emberre egészségügyi  
        szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség  
        tüneteit mutató vagy betegségre gyanús ebet és macskát kártalanítás nélkül ki kell  
        irtani. 
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 (8) Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb más nyugalmát ne zavarja,  
        testi épségét ne veszélyeztesse. 
 
 (9) Az eb ürülékét az eb tulajdonosa köteles a közterületről haladéktalanul eltávolítani. 
 
 (10) Veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról külön jogszabály rendelkezik.  
        (3.sz. melléklet) 
 
 
 
 

9.§ 
 
(1) Az állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát az állattartó köteles biztosítani,  
      szükség szerint takarítani, időszakonkénti fertőtlenítését elvégezni, a kártékony   
      állatok, rágcsálók, legyek, rovarok irtásáról rendszeresen gondoskodni. 
 
(2) Az állati trágyát naponként, illetve szükség szerint kell a trágya tárolására kialakított  
      gödörbe, vagy a föld fölé épített tárolóba kihordani, vagy elszállítani. 
 
(3) Az állattartó az ammóniaképződés csökkentése érdekében az állatok tartására szolgáló  
      létesítményeken belül és kívül a trágyát szakszerűen köteles tárolni, illetve kezelni. 
 
(4) Indokolt esetben egyes területeken a hatósági állatorvos és a tisztiorvos véleménye  
     alapján zárt trágyatároló építését lehet elrendelni. 
 
(5) Az állattartó köteles biztosítani, hogy a trágyalé közterületre, vagy a szomszéd  
      lakótelkére ne folyjon, és lehetőség szerint saját lakótelkét ne szennyezze, a talajt ne  
      fertőzze. 
 
(6) A fertőzésveszély és a bűz áramlásának csökkentése érdekében a gazdasági udvart  
      fásítással, bokrosítással, élőnövénnyel vagy más módon a környező lakóépületektől el  
      kell választani. 
 
(7) Trágyát elszállítani csak mezőgazdasági művelésű földterületre szabad. Ha a szállítás  
      belterületre történik, azt 24 órán belül a földbe kell forgatni. 
 
(8) Szállítás közben ha a közterület szennyeződne, az azt előidéző köteles gondoskodni a  
      további szennyeződés megakadályozásáról és a már beszennyezett terület  
      megtisztításáról és fertőtlenítéséről. 
 
(9) A rendelet 2. számú mellékletében meghatározott nagyobb létszámú állattartást egyedi  
     engedéllyel lehet folytatni, a közegészségügyi, állategészségügyi, építésügyi, vízügyi  
     és környezetvédelmi szakhatóságok véleményei alapján. 
 
(10) Az állattartó külön jogszabályokban meghatározott állatfajok esetében köteles a  
        tartás, szerzés vagy elidegenítés helye szerinti illetékes jegyzőnél vagy ENAR  
        felelősnél az állat(ok) tulajdonjogának és állategészségügyi forgalomképességének  
        igazolására marhalevelet, ló-útlevelet, belföldi marhalevél-igazolólapot vagy sertés  
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        szállítólevelet váltani. (3.számú melléklet) 
 
 
 

10.§ 
 
A község belterületén közterületen állatot legeltetni, vagy felügyelet nélkül hagyni tilos. 
 
 
 
 
 

11.§ 
 
(1) Az állati hulladékokat keletkezésüket követő 24 órán belül össze kell gyűjteni és el 

kell szállítani állati hulladékgyűjtő helyre, vagy gyűjtő-átrakó telepre, vagy kezelő és 
feldolgozó üzembe, állateledelt, műszaki terméket gyártó üzembe, biogáz- és 
komposztáló telepre, állati hulladék temetőbe vagy a 3.számú mellékletben feltüntetett 
külön rendelet szerint engedélyezett egyéb létesítménybe. 

 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség nem vonatkozik az elhullott, 50 kg-nál nem 

nagyobb össztömegű kedvtelésből tartott állatokra, az elhullott baromfira, továbbá 3 
hetesnél fiatalabb elhullott malacra, szopósbárányra, kecskegidára, borjúra, évente 
legfeljebb 50 kg össztömegig, továbbá azon állati hulladékokra, melyek szállítása 
jelentős köz- vagy állategészségügyi kockázattal jár, ha azokat elföldelik a szomszéd 
telek határvonalától legalább 1,5 m-re. 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. 
Amennyiben a tulajdonos ismeretlen, vagy az elhullott állat közterületen található az 
állati hullák begyűjtéséről és szállításáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

 
(3) Ha a tulajdonos ismertté válik, a szállítás költségeit köteles az önkormányzatnak 

megtéríteni, továbbá szabálysértés esetén annak következményeit viselni. 
 
(4) A tari – kommunális szeméttelep lerakó útvonala mellett épített – dögkútban állati 

hulladék (hulla) – a szarvasmarha, a juh és a kecske kivételével, a dögkút 
környezetvédelmi felülvizsgálatát követően és a szakhatóságok által meghatározott 
módon – 2005. december 31-ig helyezhető el. 

 
(5) A szarvasmarha, a juh és a kecske hulladékot (hullát) az erre kijelölt szervezet szállítja 

el. Jelenleg az ATEV Fehérje Feldolgozó Rt. Tököli Üzeme. 
 
(6) 2006. január 1-je után elföldelni csak az elhullott 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű 

kedvtelésből tartott állatokat, az elhullott baromfit, 3 hetesnél fiatalabb malacot, 
szopósbárányt, kecskegidát, borjút, évente legfeljebb 50 kg össztömegig, továbbá azon 
állati hulladékot lehet, melynek szállítása jelentős köz-vagy állat- egészségügyi 
kockázattal ár. 

 
12.§ 
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(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben – különösen a bejelentési kötelezettség 

alá tartozó állatbetegségek és egyes állategészségügyi szabályok vonatkozásában – a 
mindenkor hatályos állategészségügyi jogszabályok, a közzétett állategészségügyi 
szabályzat és építésügyi jogszabályok rendelkezései az irányadók, különös tekintettel 
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvényre. 

 
      (2) Az önkormányzati rendeletben foglaltak megtartásának ellenőrzéséről a Polgármesteri 

Hivatal és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, továbbá hatósági 
állatorvos gondoskodik a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott 
feladatkörükben eljárva. 

 
813.§ 

 
(1) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a  
 

a./ 3.§. (1)-(4) bekezdés 
b./ 5.§. (2) bekezdés 
c./ 6.§. (1), (2) bekezdés 
d./ 8.§. (1), (2), (3), (4), (5), (6) bekezdés 
e./ 9.§. (1), (2), (3), (5), (7) (8), (9) bekezdés 
f./ 10.§.  
g./ 11.§. (4). bekezdésben foglalt rendelkezéseket megszegi vagy kijátssza. 

 
(2) A szabálysértési eljárás lefolytatására általában az eljárás alá vont személy lakóhelye  

szerinti szabálysértési hatóság illetékes. 
 
(3) Ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb folytatása indokolja az eljárás alá vont  

személy tartózkodási helye, munkahelye vagy az elkövetés helye szerint illetékes  
szabálysértési hatóság is eljárhat. 

 
14.§ 

 
(1) Ez a rendelet 2004. december 1-jén lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az állattartásról szóló  8/1999 (VII.16.)   
     rendelettel módosított11/1993. (VII.1.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
Tar, 2004. június 16. 
 
 
Becze Lajos sk.      Nagy Gábor sk. 
polgármester                                                                       jegyző 
 

 
 
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2004. július 1. 

                                                
8 Hatályon kívül helyezte a 11/2012.(V.22.) önk. rendelet 4. §-a 
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Tar, 2004. július 1. 
 
 
       Nagy Gábor sk. 
           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

1.sz. melléklet 
 

Állattartásra szolgáló melléképületek létesítésének védőtávolságai 
 
1. Saját szükségletnek megfelelő mértékű állattartás esetén: 
 
 
Nagy haszonállat (szarvasmarha, ló, számár, öszvér): 2 db 
Haszonállat (sertés, juh, kecske): 5 db 
Kis haszonállat (baromfi, nyúl, galamb): 30 db 
(együttesen 50 db) 
 
Az állatok istállója, ólja, zárt kifutója, trágya- és trágyalé tárolója védőtávolságai: 
 
 Lakóépülettől 12 m 
 Ásott kúttól 15 m 
 Fúrt kúttól   5 m 
  Csatlakozó vízvezetéktől   2 m 
 Vízvezetéki kerti csaptól   3 m 
 
 
2. Kistermelői állattartás esetén: 
 
 Nagy haszonállat:                                                5 db 12 m 
  6-20 db 20 m 
  21-30 db 30 m 
 
 
 Haszonállat:   5 db 12 m 
 Sertés: 6-20 db 20 m 
 
  20 db felett az állatok száma és  
  a védőtávolságok egyeznek, 
  maximum 100 db-ig. 
 
 Juh, kecske: 5 db állat felett a tartás mezőgazdasági övezetben engedélyezhető. 
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Kis haszonállat: 
 
            Baromfi:     5 db 10 m 
   101-500 db 20 m 
   501-1000 db 40 m 
   1001-2000 db 60 m 
   2001-3000 db 80 m 
   3000 db felett         100 m 
 
Nyúl, nutria, prémgörény: 30-50 db 30 m  
  51-100 db 40 m 
  101-200 db 60 m 
  201-300 db 80 m 
  300 db felett 100 m 
 
Prémróka tartására szolgáló épület létesítését 100 méter védőtávolság biztosításával lehet 
engedélyezni. 
 
Az egyéb létesítményektől való védőtávolság megegyezik az 1. pontban foglaltakkal. 
 
3. Nagyüzemi mértékű állattartás esetén a létesítményekre megállapított védőtávolság  
    lakóépülettől 1000 m, az egyéb létesítményektől való védőtávolság megegyezik az 1   
    pontban foglaltakkal. 
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2.sz. melléklet 

 
A 41/1997. (V.28.) FM. Sz. rendelet 1.számú mellékleteként kiadott Állategészségügyi 
Szabályzat 1.sz. függeléke alapján: 
 
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: amelyen a 4. pontban meghatározott számú állatnál      
      kevesebb helyezhető el. E telep állhat egyetlen állattartó épületből is. 
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          3.sz, melléklet 
Külön Jogszabályok 
 
 
1./ 1995.évi XCI. Törvény az állategészségügyről 
 
2./ 1998. évi XXVIII. Törvény az állatok védelméről és kíméletéről. 
 
3./ 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok 
védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat és 
hatásköreiről. 
 
4./ 35/1997. (II.26.) Korm. rendelet a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és 
a tartás engedélyezésének szabályairól. 
 
5./ 15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet a méhészetről. 
 
6./ 8/1999. (VIII.13.) KÖM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet a veszélyes állatokról és 
tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól. 
 
7./ 21/1996. (VII.9.) FM rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről. 
 
8./ 41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról. 
 
9./ 32/1999. (III.31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának 
állatvédelmi szabályairól 
 
10./ 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek 
egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről 
 
11./ 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a 
hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól 
 
12./ 116/2003. (XI.18.) FVM rendelet a Sertések jelöléséről, valamint Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről (ENAR) 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 


