Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete
az állattartás rendjéről, az állattartásra szolgáló építmények elhelyezéséről és építésük
egyes feltételeiről
A módosításokkal egységes szerkezetben.
Utolsó átvezetett módosítás: 2013. (IX.18.). Hatályos 2013.09.19-től.
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 36.§
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§
(1) E rendelet hatálya Balatonboglár város teljes közigazgatási területére, azon a méhészet
kivételével minden állatfajra és állattartóra kiterjed.
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2. Fogalom-meghatározások
2.§
E rendelet alkalmazásában
a) gazdasági állat: a gazdasági céllal tartott haszonállat, valamint a rendszertani besorolásától
függetlenül minden olyan állat, amelyet kizárólag tudományos kutatás, állati eredetű termék
előállítása, igavonás, teherhordás, természetvédelem, géntartalék- védelem és – eb és macska
kivételével – közcélú bemutatás céljából tartanak, tenyésztenek, forgalmaznak;
b) gazdasági nagyállat: az a gazdasági állat, amely a fajra jellemző tulajdonságok figyelembe
vételével kifejlett állapotban várhatóan a 250 kilogramm tömeget meghaladja;
c) egyéb gazdasági állat: az a gazdasági állat, amely a fajra jellemző tulajdonságok
figyelembe vételével kifejlett állapotban várhatóan a 250 kilogramm tömeget nem haladja
meg;
d) kedvtelésből tartott állat: a külön jogszabályban ilyenként meghatározott állat;
e) háziállat: rendszertani besorolásától függetlenül minden, az ember környezetében és
gondozása, illetve felügyelete alatt tartott állat – ide értve a háziasított vadállatot is függetlenül attól, hogy azt gazdasági célból, vagy kedvtelésből tartják;
f) trágyatároló telep: a szervestrágya tárolására szolgáló, a környezet trágyával való
szennyezését megakadályozó módon kialakított terület, amelyen a szevestrágya tárolása
annak keletkezésétől a mezőgazdasági felhasználásig vagy egyéb módon történő
feldolgozásáig tart.
3. Általános rendelkezések
3.§2
4.§
(1) Háziállatot az őrkutyás biztonsági szolgálat és a vakvezető kutya kivételével parkok és
játszóterek növényzettel borított területére bocsátani vagy bevinni tilos.
1 Hatályon kívül helyezte a 18/2013 (IX.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatálytalan: 2013.09.19-től.
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(2) A Balatonban és Balatonba befolyó vízgyűjtők belterületi szakaszán háziállat fürdetése
tilos.
(3) Háziállat közterületre bocsátása vagy vitele esetén az állat felügyeletét ellátó személy
köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alatt álló állat a közterületet ürülékével ne
szennyezze be. A közterületnek az állat ürülékével történt esetleges beszennyezése esetén az
állat felügyeletét ellátó személy köteles az ürüléket haladéktalanul feltakarítani, és azt a
hulladékokra vonatkozó szabályok szerint elhelyezni. E célból a háziállat felügyeletét ellátó
személy köteles az ürülék feltakarítására szolgáló megfelelő eszközt a közterületen magánál
tartani. Ezen eszköznek az állat felügyeletét ellátó személynél való meglétét a közterületfelügyelő a közterületen ellenőrizheti.
4. A gazdasági állatok tartásának szabályai
5.§3
6.§4
7.§5
8.§
(1) A gazdasági állatok tartására szolgáló gazdasági udvart a lakóháztól kerítéssel el kell
választani.
(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló épületet és építményt rendszeresen, legalább
hathónaponként ki kell meszelni.
(3) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyet naponta – május 15. és október 15. között
naponta kétszer, reggel és este, ebből az almos tartású baromfi tartási helye, valamint a szilárd
burkolattal el nem látott baromfiudvar és karám kivételével egy alkalommal folyóvizes
lemosással – ki kell takarítani.
(4) Május 15. és október 15. között a legyek ellen az állattartó hely falainak légyirtó
vegyszeres kezelésével kell védekezni olyan gyakorisággal, hogy a kezelések hatástartama
folyamatos legyen.
5. A kedvtelésből tartott állatok tartásának kiegészítő szabályai
9.§6
6. A trágyatárolás szabályai
10.§
(1) Az állattartó helyen belül gondoskodni kell a trágyalé zárt csatornában történő
folyamatos elvezetéséről. Nyílt csatorna csak az istállón belül alkalmazható. A trágyalé aknát
szivárgásmentesen kell kialakítani, és elcsepegéstől mentes módon – száz liter
befogadóképesség felett zárt technológiával - kell üríteni. Biztosítani kell, hogy a trágyalé a
szomszédos telekre ne folyjon át, a saját telket és közterületet ne szennyezze be.
(2) A legfeljebb száz liter befogadóképességű trágyalé akna tartalma az ingatlanon
kialakított trágyatároló telepen elhelyezett trágyára önthető, amennyiben a trágyalé hetenkénti
mennyisége a kétszáz litert nem haladja meg. Ez a művelet hetente legfeljebb kettő
alkalommal hétfőtől péntekig az esti órákban, 20 óra után végezhető el. E művelet elvégzése
után a trágyatároló telep tetejét legalább 1 cm vastag összefüggő földszórással kell ellátni.
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(3) Amennyiben a hetenként képződő trágyalé mennyisége a kétszáz litert meghaladja, azt
a település belterületéről zárt tartályban el kell szállítani ártalmatlanító telepre, vagy az
állattartó használatában álló külterületi trágyatároló telepre.
11.§
(1) A kettőnél több sertés, az ötnél több juh, vagy kecske, illetve a 2 számosállat
mennyiséget meghaladó bármely állat tartására szolgáló állattartó hely trágyatároló telepe
belterületen nem létesíthető.
(2) Belterületi ingatlanon az (1) bekezdésben meghatározott állat tartása során képződött
trágyát ideiglenes tárolásként a trágyalé kiszivárgását és a legyek bejutását megakadályozó
zárt, fedéllel ellátott tartályban kell gyűjteni, és a település belterületéről hetente legalább két
alkalommal – legfeljebb négynapi tárolás után – átrakás nélkül el kell szállítani.
(3) Az (1) bekezdésben nem említett gazdasági állatok és a kedvtelésből tartott állatok
tartása során képződött trágya a telken belül kialakított trágyatároló telepen is tárolható.
(4) A (3) bekezdésben említett trágyatároló telep szigetelt alap nélkül, közvetlenül a talajon
is kialakítható. A trágyatároló telepet a trágya lebomlását lehetővé tevő, a szag kijutását és a
legyek bejutását korlátozó szellőző oldalfallal kell megépíteni, és a csapadék bejutását
megakadályozó zárt tetővel kell ellátni. A trágyát a trágyatároló helyen rétegezve kell
elhelyezni. Az egyes rétegek tetejét a szagártalom csökkentése végett legalább 1 cm vastag
összefüggő földszórással kell ellátni. A trágyatároló telepet a trágyalé elfolyásának
megakadályozása végett körül kell árkolni. Az árkot lejtősen kell kialakítani, és abban olyan
méretű aknát kell képezni, amely a trágya csurgalékvizét képes befogadni. Az ebben
összegyűlő trágyalevet szükség szerinti gyakorisággal, este 20:00 óra utáni időpontban a
trágya tetejére kell önteni, majd a trágyatároló telep tetejét legalább 1 cm vastag összefüggő
földszórással kell ellátni.
(5) A trágya ideiglenes tárolására szolgáló tartály, valamint a trágyatároló telep
belterületen lakóépülettől legalább tizenöt méter távolságban – a trágyatároló telep az
állattartás céljára szolgáló épület folytatásának vonalában - helyezhető el..
(6) Belterületen nyitott hígtrágya tároló nem létesíthető, a hígtrágya mezőgazdasági
művelésre használt belterületi földre nem szórható ki.
12.§
(1) A településen keletkező állati eredetű maradványok, állattetemek ártalmatlanítása
végett az önkormányzat kistérségi megállapodás keretében a Balatonboglár, 026 és 028/7
helyrajzi számú ingatlanon, mint kijelölt gyűjtőhelyen zárt konténert biztosít, amelynek
szükség szerinti ürítéséről a kistérség szervezete gondoskodik.
(2) Az állattartó az (1) bekezdésben meghatározott konténerben térítésmentesen helyezheti
el a birtokában levő, Balatonboglár közigazgatási területén keletkezett állati eredetű
maradványokat, állattetemet.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott konténer kulcsát az állattartó az állati eredetű
maradványok, állattetem kijelölt gyűjtőhelyre szállítása előtt Balatonboglár Város
Önkormányzat Közterület-fenntartó Szervezete 8630 Balatonboglár, Gyep utca 25. szám alatti
telephelyén veheti át, és az állati eredetű maradványok, állattetem konténerbe való helyezését
követően az általa lezárt konténer kulcsát ugyanitt adja le.
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7. Az állattartásra szolgáló épületek elhelyezése és kialakítása
13.§
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(5) Az állattartásra szolgáló épületet, valamint az állattartás céljára használt bekerített
helyet bármelyik beépítési mód esetén a lakóépület mögé, annak hátsó vonalában,
lakóépülettől legalább 10 méterre, ásott kúttól legalább 15 méterre, fúrt kúttól legalább 5
méterre lehet elhelyezni. Amennyiben valamely szomszédos ingatlan lakóházzal nincs
beépítve, az állattartás céljára szolgáló épület helyét az övezetre előírt előkert és oldalkert,
tízszer tíz méteres alapterületű lakóépület vélelmezése esetén betartandó védőtávolság
figyelembe vételével kell megállapítani.
14.§
(1) Az állattartás céljára szolgáló épület szerkezetét megfelelő szilárdságot és
tűzbiztonságot nyújtó anyagból kell megépíteni, törekedve arra, hogy az épületegyüttes
építészetileg egységes megjelenésű legyen.
(2) Ideiglenes szerkezetekkel belterületen állattartás céljára szolgáló épület nem építhető.
(3) A gazdasági állatok tartására szolgáló épületek kifutója faszerkezettel is megépíthető.
8. Eljárási szabályok
15.§
Amennyiben az állattartó
a)11
b)12
c) a trágya tárolására és kezelésére e rendeletben előírt feltételeket nem biztosítja, a
polgármester a trágyatárolás és trágyakezelés előírt feltételeinek megteremtésére
kötelezi.
9. Záró rendelkezések
16.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő második hónap 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Balatonboglár Város Önkormányzatának 27/2003. (XII.15.) KT. számú
rendelete az állattartás rendjéről és az állattartásra szolgáló építmények elhelyezéséről.

Mészáros Miklós
polgármester

Feikusné Horváth Erzsébet
jegyző

Kihirdetve: Balatonboglár, 2012. május 14.

Feikusné Horváth Erzsébet
jegyző

8

Hatályon kívül helyezte a 36/2012. (IX. 18) rendelet 2.§ (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2012.10.01-től.
Hatályon kívül helyezte a 36/2012. (IX. 18) rendelet 2.§ (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2012.10.01-től.
10
Hatályon kívül helyezte a 36/2012. (IX. 18) rendelet 2.§ (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2012.10.01-től.
11
Hatályon kívül helyezte a 36/2012. (IX. 18) rendelet 2.§ (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2012.10.01-től.
12
Hatályon kívül helyezte a 36/2012. (IX. 18) rendelet 2.§ (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2012.10.01-től.
9

5

Függelék a 26/2012. (V.14.) önkormányzati rendelethez
Az e rendeletben alkalmazott, de külön jogszabályban meghatározott fogalmak:
a) kedvtelésből tartott állat: a rendszertani besorolásától függetlenül minden olyan állat,
amelyet nem kizárólag tudományos kutatás, állati eredetű termék előállítása,
igavonás, teherhordás, természetvédelem, géntartalék- védelem és – eb és macska
kivételével – közcélú bemutatás céljából tartanak, tenyésztenek, forgalmaznak,
továbbá az az állat, amelyet más kedvtelésből tartott állat táplálása céljából tartanak
és szaporítanak, valamint a nem gazdasági céllal tartott haszonállat, és a vadászatra
használt állat; (A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés a) pont).
b) számosállat: 500 kg élőtömegű állategyed vagy csoport; (A felszín alatti vizek
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3.§ 35. pont).
c) állattartó telep: a külön jogszabály szerint a magánszemélyek háztartási igényeit
meghaladó mértékű állattartásra szolgáló létesítmény; (A vizek mezőgazdasági
eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm.
rendelet 3.§ b) pont).
d) magánszemélyek háztartási igényeit meg nem haladó tevékenység: a tevékenység
akkor, ha a vegyes állattartás esetében összesen 5 számosállat/ingatlan, baromfi
esetében 3 számosállat/ingatlan mértéket egyidejűleg nem haladja meg; (A felszín
alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3.§ 28. b) pont).

