14/2003. (V. 27.) Nagyszénási Önkormányzati rendelet
A mezıgazdasági haszonállatok tartásáról
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja: Azon szabályok meghatározása, melyek elısegítik az állattartók, valamint
az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, figyelembe véve a település
mezıgazdasági jellegét, és biztosítják, hogy az állattartás mások nyugalmát, biztonságát és
testi épségét ne veszélyeztesse.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet területi hatálya Nagyszénás nagyközség közigazgatási területére terjed
ki.
(2) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre terjed ki, akik állattartónak minısülnek.
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a település területén tartott mezıgazdasági
haszonállatokra.
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a méhek, halak, hüllık, kétéltőek tartásának
szabályaira, a veszélyes állatok tartásának szabályaira (kivétel: strucc), a kedvtelésbıl
tartott állatokra valamint a sportcélból (kivétel: ló) tartott állatok tartásának szabályaira.
Ezen állatok tartására vonatkozó szabályokról az önkormányzat külön rendeletet alkot.
2. § Értelmezı rendelkezések:
a) mezıgazdasági haszonállat: az élelmiszer, gyapjú, bır vagy szırme elıállításához
vagy egyéb mezıgazdasági célra tenyésztett vagy tartott állat.
b) mezıgazdasági haszonállat-tartás: az állatok olyan feltételek közötti tartása,
amelyben azok egészsége, illetve jó közérzete az ember figyelmétıl, gondoskodásától
függ. Az állattartás olyan tevékenység amely állati eredető termék elıállatására ( hús,
tej, gyapjú, tojás stb.) irányul. A tevékenység magába foglalja a tenyésztést, szaporítást,
végtermék elıállítást.
c) állattartó: az a személy, illetve szervezet, aki az állattal rendelkezni jogosult.
d) nagyhaszonállatnak minısül: szarvasmarha, ló, öszvér, bivaly, szamár
e) kishaszonállatnak minısül: sertés, juh, kecske

f) baromfinak minısül: házi, vadon élı és tenyésztett vad szárnyas állat (tyúk,
gyöngyös, pulyka, lúd, kacsa, galamb, vadkacsa, fácán, fogoly, strucc és ezek rokon
fajai)
g) prémes állatnak minısül: házi-, mezei és üregi nyúl, tenyésztett és vadon élı prémes
állat (nutria, róka, nyérc, nyestkutya stb.)
h) A sertés szaporulatát elválasztásig (6 hétig) nem kell figyelembe venni az
engedélyezett darabszám megállapításánál.
i) megfelelı állattartási épület illetve technológia alkalmazása: az állattartáshoz olyan
állattartó épületet, telepet, karámot kell létesíteni, továbbá olyan állattenyésztési,
állattartási technológiát kell alkalmazni, amely lehetıvé teszi az állatok fertızésmentes,
egészséges környezetben való tartását és biztosítja, hogy az állati termék közvetlenül
emberi fogyasztásra vagy élelmiszer elıállítására alkalmas legyen és a környezeti
elemeket ne szennyezze és veszélyeztesse.
j) zárt tartási technológia: az állat állandó zárt körülmények közötti tartása, az
építésügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi elıírások szerint, a fejlıdéshez
szükséges egyes feltételek mesterséges úton történı biztosításával.
k) saját szükségletre tartott baromfi: tyúk, gyöngyös, kacsa, lúd,
együttes mennyisége nem haladhatja meg a 100 db-ot.

pulyka, galamb

II. Fejezet
A haszonállattartás feltételei
3. § (1) Nagyszénás nagyközség területén állatot tartani az állattartási, közegészségügyi,
állategészségügyi, építésügyi, tőzvédelmi, környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok
betartásával lehet.
(2) Nagyszénás közigazgatási területén állattartás csak mások nyugalma és jogos
érdekeinek tiszteletben tartásával lehetséges.
(3) Megélhetés céljából tartható és elhelyezhetı állatlétszám belterületen legfeljebb
a) nagyhaszonállat esetén : 20 db,
b) kishaszonállat esetén: 50 db, kivéve sertés, amelybıl 100 db tartható, sertés esetén:
75 db fölött, zárt tartási technológia kötelezı,
c) baromfi esetén : 200 db, 200 db fölött zárt tartási technológia alkalmazása kötelezı
d )strucc belterületen nem tartható
e) prémes állat belterületen házi nyúl kivételével nem tartható. 20 db-ot meghaladó
anyanyúl és szaporulata állomány esetén zárt tartási technológia kötelezı
A rendeletben meghatározott állatlétszám egy ingatlanra értendı, függetlenül az ott
lakók létszámától és a családok számától.
(4) Külterületi ingatlanok, tanyás területek, tanya-, farmgazdaságok esetén
mezıgazdasági nagy- és kishaszonállat, baromfi és prémes állat korlátlan

mennyiségben tartható az állattartásra e rendeletben és más vonatkozó jogszabályokban
meghatározott feltételek teljesítése esetén.
4. § (1) Tilos állatot közterületen tartani, az ingatlanról felügyelet nélkül kiengedni.
(2) Tilos állatot kínozni, éheztetni, tartósan magára hagyni, elhagyni. Az állattartó
köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani
szükségleteinek megfelelı életfeltételeirıl gondoskodni.
(3) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére, és
élettani állapotára.
(4) Az állattartónak gondoskodni kell az állat igényeinek megfelelı rendszeres, de
legalább a napi egyszeri ellátásáról.
(5) Az állattartó köteles gondoskodni az állat fajtájának megfelelı, biztonságos
elhelyezésérıl, szökésének megakadályozásáról.
(6) Haszonállatokat közterületen legeltetni nem szabad. A haszonállat által közterületen
okozott szennyezıdést a tulajdonos köteles azonnal eltávolítani.
5. § (1) A község közigazgatási területén tilos nagy- és kishaszonállatot, valamint baromfit és
prémes állatot tartani a közintézmények - így oktatási-, gyermek-, szociális-,
mővelıdési-,egészségügyi intézmények; a 2054/2. helyrajzi számú ingatlan -, valamint
élelmiszer-elıállító üzemek és egységek területén és azok 50 méteres körzetében.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a saját szükségletre tartott
baromfi esetében.
(3) A távolságot az ingatlanok és az állattartásra szolgáló épület legközelebbi pontja
között légvonalban kell mérni.
(4) A haszonállattartást szolgáló épület és a lakóépület közötti legkisebb távolság
(védıtávolság) nagy- és kishaszonállat, baromfi és prémes állat tartása esetén
egyaránt 10 m. A védıtávolságot az épületek és az állattartásra szolgáló épület
legközelebbi pontja között, légvonalban kell mérni.
(5) Trágyatároló a lakóépülettıl 10 méteren belül nem kerülhet elhelyezésre.
(6) Tilos közterületen állati trágyát tárolni, fel- illetve lerakodni.
III. Fejezet
Vegyes és hatályba léptetı rendelkezések
6. § (1)Hatályon kívül helyezve.
(2) Ezen rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba.
(3) A rendelet 3.§ (3) bekezdése az állattartási tevékenységet 2003. július 1-jét
megelızıen folytató állattartókra vonatkozóan 2004. december 31-én lép hatályba.
(4) A rendelet 5.§ (1) bekezdése, ha az állattartást 2003. július 1-jét megelızıen már
folytatták:

kishaszonállat tartás (kivéve: sertés), baromfi és prémes állat tartása esetén 2004.
december 31-én lép hatályba,
nagyhaszonállat és sertés tartása esetén 2005. július 1-jén lép hatályba.
(5) A rendelet 5.§ (4) bekezdése az állattartási tevékenységet 2003. július 1-jét
megelızıen állattartást folytatókra vonatkozóan 2005. július 1-jén lép hatályba.
(6) A mezıgazdasági haszonállattartást 2003. július 1-jét követıen megkezdı
állattartók, a rendelet valamennyi rendelkezését alkalmazni kötelesek.
(7) A mezıgazdasági haszonállattartásra a rendelet szabályain túl, elsısorban az állatok
védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvény, az állategészségügyi
szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.) FM. rendelet, valamint a mezıgazdasági
haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999.(III.31.) FVM.
rendelet vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(8) Trágya tárolására és kezelésére a vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel
szembeni védelmérıl szóló 49/2001.(IV.3.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.
(9) Nagyszénás település helyi építési szabályozásáról szóló 8/2002. (VI.18.) KT.
számú rendelet változtatás nélkül hatályban marad.

