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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 
Tárgy:  Javaslat az állatok tartásáról szóló többször módosított 2/2001.(I.31.) 

önkormányzati rendelet módosítására.  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az állattartási rendelet hatályba lépése óta eltelt időszakban több 
bejelentés érkezett, eljárás is indult annak okán, hogy Budakalászon néhány 
család nagyüzemi módon tart baromfit. A jelenleg érvényben lévő rendelet úgy 
korlátozza a tartható állatok számát, hogy nem lettek figyelembe véve a már 
korábban működő nagyüzemi állattartó területek, amelyek az előírt szükséges 
orvosi és szakhatósági engedélyekkel rendelkeznek. 

A tulajdonosok a rendeletben foglalt előírások szerint nem tudták 
áttelepíteni a már kiépített technológiával rendelkező épületeket, így igény 
merült fel a rendelet módosítására.  

A baromfi tartások kezdetekor az érintett ingatlanok környezetében még 
a mezőgazdasági tevékenység dominált, míg az eltelt évek alatt a fokozódó 
urbanizáció következtében a területek funkciója megváltozott, nagyrészt 
lakóövezet besorolást kaptak. 

Az állattartással kapcsolatban leginkább az intenzív, kis helyigényű 
tartás okozhat lakossági panaszokat. A bejelentéseket indikáló tényező a 
baromfinevelő telepekhez kapcsolódó technológiai berendezések-, jobbára a 
mesterséges szellőztetés szaga. 

Az állattartás szabályozása az önkormányzatok hatáskörébe tartozik 
(védőtávolság, egyedszám meghatározása stb.).  
 
Az alábbi rendeletmódosítási javaslatot terjesztem elő:  
Melléklet: 1.   rendelettervezet 
        2.   2/2001.(I.31.) számú rendelet 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budakalász 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló 
2/2001.(I.31.) számú rendeletének módosításáról szóló …/2010.(      ) 
önkormányzati rendeletét. 
 
Budakalász, 2010. február 9. 
 
         Parlagi Endre 
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         Polgármester 
1.sz melléklet 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2010. (.  ) Önkormányzati rendelete 

az állatok tartásáról szóló 16/2002.(IX.18.) sz., 22/2005.(IX.30.) 
sz,15/2007.(V.27.) sz, 34/2008.(X.6.) sz és a 36/2009.(X.28.) sz. Kt. 
rendeletekkel módosított 2/2001.(I.31.) sz. rendelet módosításáról 

 
 

1. § 
 

A 2/2001.(I.31.) sz. rendelet 1. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„(5) E rendelet nem vonatkozik az egészségügyi és állat-egészségügyi  
intézmény, kísérleti és kutatóintézet, cirkusz, állatkert (vadas park), 
gyepmesteri telep, állatforgalmi és feldolgozó telep, vágóhíd, állatkereskedő, 
veszélyes állatot tartó magánszemély, a fegyveres erők és rendészeti szervek 
állattartására, valamint a rendelet hatályba lépését megelőzően 10 éve 
üzemelő, zárt technológiában tartott 2000 db alatti baromfiállomány 
szeptember 1-től május 15-ig történő nevelésére.” 

 
2. § 

 

A 2/2001.(I.31.) sz. rendelet 17. § (2) bekezdése hatályát veszti. 
 
      3. § 
 

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba 
(2) E rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben 

szokásos módon a jegyző gondoskodik. 
 
 Parlagi Endre      Dr. Molnár Éva 
 polgármester      jegyző 
 
Záradék: 
Kihirdetve: 2010……………… 
 
Dr. Molnár Éva  
jegyző 

 
Budakalász, 2010. február 9. 
         Parlagi Endre 
         Polgármester 
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2.sz. melléklet 
 

Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 
2/2001.(I.31.) sz. rendelete az állatok tartásáról 
 

 

Az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - 
figyelemmel az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvényben, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvényben foglaltakra Budakalász Város Képviselő-testülete e 
rendeletben határozza meg az állattartás helyi szabályait.1  

 
( Egységes szerkezetben a módosító 16/2002.(IX.18.) sz., 22/2005.(IX.30.) 

sz,15/2007.(V.27.) sz, 34/2008.(X.6.) sz és a 36/2009.(X.28.) számú rendeletekkel ) 

Általános rendelkezések 

1. § 
 

(1) E rendelet célja, azon szabályok meghatározása,  amelyek elősegítik az állattartók, 
valamint az állattartással érintett lakosok érdekeinek érvényesülését, s egyúttal biztosítják, 
hogy az állattartás mások - a szomszédos lakások lakóinak, az ingatlanok használóinak, a 
közterületen tartózkodó polgároknak -  nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne 
veszélyeztesse.  

 (2) A rendelet hatálya Budakalász Nagyközség közigazgatási területére terjed ki. 
(3) A rendeletben foglaltakat minden állattartó (a tulajdonos, vagy az állat felügyeletét 

ellátó személy) köteles megtartani. 
(4) E rendelet alkalmazása szempontjából: 
a) nagyállatfaj: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly; 
b) kisállatfaj: juh, kecske, sertés, vaddisznó, őz, muflon, illetve kistestű rokonfajok 
c) prémes állat: házi-, mezei- és üreginyúl, tenyésztett és vadon élő prémes állat (nutria, 

prémgörény, róka, nyérc, nyestkutya, mosómedve stb.), kísérletekben használt kisemlősök, 
majmok. 

d) baromfi: házi, vadon élő és tenyésztett vad szárnyas állat (tyúk, pulyka, lúd, kacsa, 
galamb, vadkacsa, fácán, fürj stb.), a védett madarak kivételével 

e) méhcsalád 
(az a)-e) pontokban felsoroltak együt továbbiakban haszonállat) 
f) kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszmadár, díszhal és egyéb – az előzőekben fel 

nem sorolt – állat.mindaz, ami nem minősül haszonállatnak, illetve veszélyes állatnak; 
g) ingatlan: az önálló helyrajzi számmal rendelkező  ingatlan. 
(5) E rendelet nem  vonatkozik az egészségügyi és állat-egészségügyi  intézmény, kísérleti 

és kutatóintézet, cirkusz, állatkert (vadas park), gyepmesteri telep, állatforgalmi és 
feldolgozó telep, vágóhíd, állatkereskedő, veszélyes állatot tartó magánszemély, valamint a 
fegyveres erők és rendészeti szervek állattartására.  

 
1 Módosította Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2009.(X.28.) rendelete. 
Hatályos 2009.október 28. napjától. 
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Haszonállat tartása, elhelyezése 

2. § 

Tilos haszonállatot tartani óvoda, bölcsőde, napközi  otthon, iskola, kollégium, orvosi 
rendelő, kórház, temető, élelmiszerbolt, 20-nál több személy befogadására szolgáló épület, 
üzemi konyha, melegkonyhás vendéglátóegység udvarán és ezek telekhatára 20 m-es, 
élelmiszeripari üzem 50 m-es körzetén belül. 

3. § 

(1) A haszonállat tartásához az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása 
szükséges. 

(2) Közterületen tilos haszonállatot tartani és legeltetni, az ingatlanról felügyelet nélkül 
kiengedni. A haszonállat és a kedvtelésből tartott állat által közterületen okozott 
szennyeződést az állattartó azonnal köteles eltávolítani. 

(3) Galambot csak olyan körülmények között szabad tartani, ahol galambdúc vagy ketrec 
megfelelően elhelyezhető. Társasház, lakótelepi többlakásos, többszintes lakóház padlásán, 
vagy erkélyén galambot tartani tilos. 

(4) A galambok kiengedését - a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében –
Budakalász Nagyközség Önkormányzat Polgármestere (továbbiakban: polgármester) 
határozott időre eltilthatja, amelyet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. 

(5) Az állattartónak biztosítania kell, hogy a tartással kárt senkinek ne okozzon. Az esetleg 
okozott kárért az állattartó a Ptk. 351. § (1) bekezdésében foglaltak szerint felelős. 

(6) Az állattartó épületeket az építésügyi és környezetvédelmi jogszabályokban, valamint 
az Állat-egészségügyi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően lehet létesíteni. 

  (7) 1 Az állatok elhelyezésére szolgáló építmények – lakó és kiskerti gazdasági 
épületektől való – védőtávolságát és az egyéb építési feltételeket a 2. számú 
melléklet tartalmazza. A Budakalász közigazgatási területén tartható 
kishaszonállatok számát a 2. számú mellékletben lévő táblázat tartalmazza az 
adott ingatlan térmértékének megfelelő besorolással. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Módosította Budakalász Nagyyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2008.(X.6.) 
rendelete. Hatályos 2008 október 6. napjától. 

 
 

4. § 



 

 

6 
 

 
 
 
(1) A község belterületén belül nagytestű haszonállat nem tartható 
(2) 1 Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom alól – kérelemre – a polgármester 

határozattal felmentést adhat,ha 
- az állattartással érintett ingatlannal közvetlenül határos ingatlanok tulajdonosai 

használói az állattartáshoz írásban hozzájárulnak és, 

- a belterületi ingatlanon az OTÉK előírásai és az annak 36.§. (5) bek.-ben adott 
felhatalmazás alapján e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint állattartó épület 
elhelyezhető, és 3 
- az megfelel a – külön jogszabályokban foglalt – közegészségügyi, állategészségügyi, 

környezetvédelmi előírásoknak, valamint 
- az állattartás során jelen rendeletben foglalt előírások megvalósulnak. 

(3) A fenti területen belül sertések tartása csak a szeptember 1-március 31. közötti 
időszakban tartható. 

(4) 2  Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltakat az állattartó figyelmeztetés ellenére 
sem tartja be, az állattartás határozattal korlátozható, indokolt esetben 
megszüntethető. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Módosította Budakalász Nagyyközség Önkormányzat Képviselő-testületének16/2002.(IX.18.) 
rendelete. Hatályos 2002.szeptember 18. napjától. 
2 Módosította Budakalász Nagyyközség Önkormányzat Képviselő-testületének16/2002.(IX.18.) 
rendelete. Hatályos 2002.szeptember 18. napjától. 
3 Módosította Budakalász Nagyyközség Önkormányzat Képviselő-testületének15/2007.(V.25.) 
rendelete. Hatályos 2007.május 25. napjától. 

 
5. § 
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A méhcsalád tartásához többlakásos épület esetén valamennyi érintett lakás tulajdonosának 
(használójának) előzetes hozzájárulása szükséges. 

Az ebtartás szabályai 

6. § 

(1) Nyilvántartásba vett vakvezető kutya a község egész területén tartható. 
(2) Többlakásos lakóépületben (sorház, ikerház, kis társasház, valamint  közös udvarra 

nyíló többlakásos lakóépület) lakásonként legfeljebb 1 eb tartható. A közös használatú 
helyiségekben (lépcsőház, folyosó stb.) tilos ebet tartani. 

(3) Családi  házban és kiskertben legfeljebb 2 eb és szaporulata - azok elválasztásáig 
tartható. 

(4) Az ebtartó köteles az állatot úgy tartani, hogy az azonos lépcsőházban lakó, illetve a 
falszomszéd, továbbá a közös udvarban élő lakáshasználók nyugalmát tartósan, vagy 
rendszeresen ne zavarja, szabad mozgásukat ne gátolja, testi épségét ne veszélyeztesse. 
(5) Az érintett lakók tartós vagy rendszeres zavarása és az állattartásra vonatkozó szabályok 
megsértése esetén a lakóépület (4) bek. szerinti használói az ebtartás korlátozását, vagy 
megszüntetését – a 245/1998.(XII.31.) Korm. rend. 7. § (1) bek. foglaltak szerint – a 
jegyzőtől kérhetik. 1 

 
 (6) Az ebtulajdonos, vagy az állat felügyeletét ellátó más személy köteles gondoskodni 

arról, hogy az eb a közterületet, a lakóházak közös használatú helyiségeit, udvarát ne  
szennyezze. Az okozott szennyeződést köteles azonnal eltávolítani. 

(7) Az ebet az ingatlan zárt udvarán, vagy megkötve szabad tartani. 
(8) 2 

 

7. § 3 

 

 

 

 

 

1 Módosította Budakalász Nagyyközség Önkormányzat Képviselő-testületének16/2002.(IX.18.) 
rendelete. Hatályos 2002.szeptember 18. napjától. 
2 Módosította Budakalász Nagyyközség Önkormányzat Képviselő-testületének16/2002.(IX.18.) 
rendelete. Hatályos 2002.szeptember 18. napjától. 
1 Módosította Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2009.(X.28.) rendelete. 
Hatályos 2009 október28. napjától. 
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8. § 

(1) Az ebet közterületen, illetve a lakóház közös használatú helyiségében s annak udvarán 
biztonságos - vezetésre alkalmas - pórázon (ill. megkötve) kell tartani és vezetni. A harapós, 
vagy támadó természetű ebeket ilyen esetben szájkosárral is kötelező ellátni. 

(2) 14 éven aluli gyermek olyan ebet nem vezethet, amelynél szájkosár alkalmazása 
kötelező. 

9. § 

(1) Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve ott tartani: 
a.) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, 
b.) üzletbe, vagy piac területére, vágóhídra, élelmiszerfeldolgozó üzembe, élelmiszer 

raktárba, 
c.) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, 
d.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, 
e.) bölcsődébe, óvodába, iskolába, 
f.) játszótérre, homokozók területére, 
A felsoroltak alól kivételt képeznek a vakvezető ebek. 
(2) Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos. 
(3) Közforgalmú közlekedési járművön pórázon tartva és szájkosárral ellátva szabad ebet 

szállítani. 
(4) Ebet szabadon futtatni kizárólag az e célra kijelölt (táblával megjelölt) területen 

szabad. Harapós vagy támadó természetű  eb  szájkosarát  a kutyafuttató helyeken sem  
szabad eltávolítani. 

(5) A harapós, vagy támadó természetű ebet kiszabadulását megakadályozó, mások testi 
épségét nem veszélyeztető módon kell tartani, és a telek, a ház (lakás) bejáratán a harapós 
kutyára utaló figyelmeztető táblát szembetűnő módon el kell helyezni. 
(6) 1 Amennyiben oktatási, kulturális egészségügyi, illetve szociális intézmény közelében 
tartott eb a csendet tartósan háborítja, s ezzel az intézmény működését zavarja, az ebet az 
ingatlanról – külön jogszabályban megengedett módon, különösen más tulajdonosnál, 
állatmenhelyen, állatpanzióban történő elhelyezéssel – el kell távolítani.  
 (7 ) 2 A település területén talált gazdátlan, kóbor illetve a közterületen szabadon engedett 
ebek (vakvezető kivételével) befogásáról és elszállításáról a képviselő-testület által 
átruházott hatáskörben a polgármester gondoskodik, amelyet a gyepmester útján és 
közreműködésével lát el, betartva az állatvédelmi, állat-egészségügyi és közegészségügyi 
szabályokat. 
 
 (8). 3 

 Értékesítésük esetén, az új ebtartó köteles az ebet veszettség ellen - az értékesítést 
felügyelő hatósági állatorvossal - haladéktalanul beoltatni.   

 
1 Módosította Budakalász Nagyyközség Önkormányzat Képviselő-testületének16/2002.(IX.18.) 
rendelete. Hatályos 2002.szeptember 18. napjától. 
2 Módosította Budakalász Nagyyközség Önkormányzat Képviselő-testületének16/2002.(IX.18.) 
rendelete. Hatályos 2002.szeptember 18. napjától. 
3 Hatályon kívűl helyezte Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2009.( X.28.) 
rendelete. Hatályos 2009. október 28. napjától. 
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Egyéb állatok tartásának feltételei 

10. § 

(1) Többlakásos lakóépületben lakásonként legfeljebb két macska és szaporulata - azok 
elválasztásáig - tartható. A közös használatú helyiségekben (lépcsőház, folyosó stb.) tilos 
állatot tartani. 

(2) A macskát, valamint az egyéb kedvtelésből tartott állatok közé sorolható fajokat (pl. 
papagáj,  kanári, szövőpinty, páva, aranyhörcsög stb.) úgy kell tartani, hogy az állat a közös 
udvarban lakó, a telekhatáros, illetve falszomszéd lakók nyugalmát tartósan vagy 
rendszeresen ne zavarja.  

(1) Ezen állatok tartói kötelesek gondoskodni arról, hogy az állat a közterületet, a 
lakóházak közös használatú helyiségeit, udvarát, a liftet ne szennyezze. Az okozott 
szennyeződést kötelesek azonnal eltávolítani, és a közterületet eredeti állapotba köteles 
visszaállítani. 

(4) Az egyéb állatok vonatkozásában a 6. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti 
intézkedések megtételére a jegyző jogosult. 

(5)    1 
 
 

Állatvédelmi, közegészségügyi szabályok 

11. § 

(1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, s az általa tartott állat részére 
megfelelő életfeltételeket (elhelyezés, táplálás, gondozás, állatorvosi ellátás) biztosítani, 
egyúttal köteles betartani az állat-egészségügyi és közegészségügyi szabályokat. 

(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségek takarításáról szükség szerint, de naponta 
legalább egyszer, az ott található kártékony állatok, rovarok irtásáról rendszeresen, a 
mélyalmos baromfi és juhtartás esetén a trágyaszag mentesítéséről folyamatosan 
gondoskodni kell. Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségek falát mésztejjel,  vagy más - 
arra megfelelő - anyaggal fertőtleníteni kell. A keletkező trágyát, trágyalét folyamatosan zárt 
rendszerű trágya, trágyalé tárolóban kell elhelyezni úgy, hogy a trágya, trágyalé saját és 
szomszédos lakótelek, épület, építmény rendeltetésszerű használatát ne akadályozza. 

(3) A trágya- és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint, de a nyári időszakban legalább 
hetente gondoskodni kell. 
A trágya- és trágyalétartóba, silótárolóba a csapadékvíz befolyását, valamint onnan a trágyalé 
kifolyását meg kell akadályozni. 
 
 
 
 1 Hatályon kívül helyezte Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének16/2002.(IX.18.) rendelete. Hatályos 2002.szeptember 18. napjától. 
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(4) 1 Az állatvédelemre és az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése 
esetén az állattartást a 245/1998.(XII.31.) Korm. rendelet 7.§. (1) 
bekezdésében foglaltak értelmében a jegyző korlátozhatja, illetőleg 
megtilthatja. 

(5) Tilos az állatok kínzása, bármilyen módon történő bántalmazása, elűzése, elhagyása, 
vagy kitétele. 

(6) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő 
elhelyezéséről (eladás, ajándékozás, stb.) gondoskodni. 

(7) Fertőző állatbetegségek, továbbá az ember és a környezet fertőződésének megelőzése 
céljából, az állattartó költségére a szükséges fertőtlenítést el kell végezni, amelynek helyét, 
módját, és szabályszerű végrehajtását a területileg illetékes hatósági állatorvos rendeli el, 
illetve ellenőrzi. 

(8) Az az állattartó, akinek az ebe vagy macskája embert megmart, vagy megharapott - 
valamint a megsérült ember - haladéktalanul köteles bejelentést tenni a területileg illetékes 
állatorvosnak, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak. Az állat 
megfigyelésével, kivizsgálásával kapcsolatban felmerült költségek az állattartót terhelik. 

Az állati hullák és állati eredetű hulladékok ártalmatlanná tétele 

12. § 

A haszonállat elhullását, valamint az embert harapott állatot a tulajdonos (állatttartó) 
haladéktalanul köteles bejelenteni a területileg illletékes állatorvosnak. Az embert harapott 
állatot – a tulajdonos (állattartó) költségére – két hétre karanténozni kell. 

13. § 

Az állat hulláját, az állati eredetű hulladékot és mellékterméket emberi fogyasztásra 
felhasználni, vagy forgalomba hozni tilos, azt más eljárással - a területileg illetékes 
állatorvos  szakvéleménye alapján - ártalmatlanná kell tenni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Módosította  Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2009.( X.28.) 
rendelete. Hatályos 2009. október 28. napjától. 
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14. § 1 

Az állattartónak az állati eredetű melléktermékkel, különösen az elhullott 
állattal a 2008. évi XLVI. tv.19.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
kell eljárnia. Amennyiben az állattartó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, 
úgy az állati eredetű melléktermékkel, így az elhullott állattal kapcsolatban 
Budakalász Város Önkormányzata a 2008. évi XLVI. tv. 19.§(2)-(3) 
bekezdéseiben foglaltak szerint jár el 

Vegyes rendelkezések 

15. § 

(1) A jegyző - a 245/1998.(XII.31.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján - az 
állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, illetve 
megtilthatja.  

 
(2) Jelen rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben a Képviselő-testület 
által átruházott hatáskörében a Polgármester jár el.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Módosította Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2009.( X.28.) 
rendelete. Hatályos 2009. október 28. napjától. 
2 Módosította Budakalász Nagyyközség Önkormányzat Képviselő-testületének22/2005.(IX.30.) 
rendelete. Hatályos 2005.szeptember 30. napjától. 
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Szabálysértési rendelkezések 

16. § 

 (1) Aki e rendelet 2. §; 3. § (2)-(3) és (7); 4. §; 6. § (2)-(4) és (6)-(7); 7. § (1)-(2); (. § (1); 9. 
§ (1)-(5); 10. § (1)–(3); 11. § (1)-(3) és (5)-(6), (8), valamint a 12. §-okban foglaltakat 
megszegi, vagy játssza „helyi állattartás rendjének megsértése” szabálysértést követ el és 
30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 1 
 

(2) Szabálysértés tetten ért elkövetőjét 20.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal 
sújthatja a Polgármesteri Hivatal arra felhatalmazott dolgozója, a közterület-
felügyelő és a rendőr . 2 

 
 

Záró rendelkezések 

17. § 

(1) E rendelet 2001. március 1. napján lép hatályba, s ezzel egyidejűleg Budakalász 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1993. (I. 25.) rendeletével 
módosított 17/1992. (XI. 16.) sz. Kpvt rendelet hatályát veszíti. 

(2) A rendelet hatálybalépéséig jogszerűen létesített állattartást az állattartók legkésőbb 
2001. július 1-ig folytathatják. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
 
Dr. Kulin Sándor     Dr. Bocsi István 
  alpolgármester           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Módosította Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének16/2002.(IX.18.) 
rendelete. Hatályos 2002.szeptember 18. napjától. 
2 Módosította Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2009.( X.28.) 
rendelete. Hatályos 2009. október 28. napjától. 
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A 2/2001.(I.31.) számú rendelet 1. számú melléklete 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Módosította Budakalász Nagyyközség Önkormányzat Képviselő-testületének34/2008.(X.6.) 
rendelete. Hatályos 2008 október6. napjától. 
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A  2/2001.(I.31.) számú rendelet 2. számú melléklete 1 

 

ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEK VÉDŐTÁVOLSÁGAI 
 

Kisállat (baromfi, galamb, nutria 
stb.) olja, kifutója, trágya, vagy 
trágyalé tároló 

Lakó vagy 
üdülőépülettől 

Ásott vagy mélyfurásu 
véd.rét. 

Furt 
telepített 
kúttól 

Vízvezetéktől Kerticsaptól Külterületi 
zártkert II – 
III. kat. 
Gazdasági 
épülettől 

100 állatig 8 m 10 m 5 m 1 m 1 m 8 m 
100-150 állatig 10 m 10 m 5 m 1 m 1 m 8 m 
500 – 1000 állatig 15 m 15 m 10 m 1 m 1 m 10 m 
1000 – 1200 állatig 20 m 20 m 10 m 1 m 1 m 15 m 

 
 

Nagy állat (sertés, 
juh, kecske, ló, 
öszvér, szamár, 
szarvasmarha stb.) 
olja, kifutója, 
trágya, vagy 
trágyalé tároló 

Lakó vagy 
üdülőépüle
ttől 

Ásott vagy 
mélyfurásu 
véd.rét. 

Furt telepített 
kúttól 

Vízvezetéktől Kerticsapt
ól 

Külterület
i zártkert 
II – III. 
kat. 
Gazdaság
i épülettől 

1 állatig 10 m 15 m 5 m 2 m 3 m 10 m 
1-5 állatig 20 m 15 m 5 m 2 m 3 m 15 m 
6, illetve annaál több állattartás esetén a védőtávolságot külön eljárás során kell meghatározni, az illetékes 
közegészségügyi hatósággal egyeztetve. 
4, illetve ennél több lakóház esetén a fenti védőtávolságok kétszeresét kell betartani. 

Gyermek intézménytől, élelmiszert előállító, vagy értékesítő egységtől 30 m távolságon belül állattartó 
épület létesítése csak a közegészségügyi hatóság előzetes hozzájárulása alapján történhet. 

1 Módosította Budakalász Nagyyközség Önkormányzat Képviselő-testületének34/2008.(X.6.) rendelete.  
Hatályos 2008 október6. napjától. 
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2. számú melléklet 
 

Telek  nagysága (m2) Sertés, kecske, 
juh - db 

Baromfi - db Nyúl (nutria) - 
db 

Összes 
kishaszonállat 
legfeljebb 
                 db              

540-ig 2 30 50 50 
544 – 569 2 50 50 70 
652 – 756 4 50 100 100 
760 – 864 4 60 130 130 
867 – 972 6 80 150 150 
976 – 1080 7 100 200 200 
1084 – 1260 8 120 250 250 
1264 – 1620 10 140 300 350 
1624 – 2160 15 160 600 700 
2160 - 20 200 1000 1200 

Egyéb építési feltételek: 

Az állattartás céljára szolgáló épületek és építmények építési telken való elhelyezésénél irányadó védőtávolságok nem 
csökkenthetők. 
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A  2/2001.(I.31.) számú rendelet 3. számú melléklete 1 

 
 
 

AZ ÁLLATOK FÉRŐHELY IGÉNYE 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Módosította Budakalász Nagyyközség Önkormányzat Képviselő-testületének15/2007.(V.25.) rendelete. 
Hatályos 2007.május 25. napjától. 

 
 
 

 


