
 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2013. (05.17.) rendelete  

a helyi állattartásról szóló  

14/2007. (XI.26.) rendelet módosításáról 

 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

 

1. § 

 

Az alaprendelet (továbbiakban „R”) az állattartás közös szabályai című 4. §-a az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„Az állattartás közös szabályai 

4. § 

 

(1) Tahitótfalu Önkormányzat közigazgatási területén állat az 2. mellékletben meghatározott 

állattartási védőtávolságok, valamint az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, 

építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával és a lakosság nyugalmának  

zavarása (zaj, bűz stb.) nélkül tartható.  

 

(2) Üdülőterületen és üdülő jellegű külterületen haszonállat, kizárólag kérelem alapján, a 

képviselő-testület hozzájárulásával tartható, a védőtávolságok, valamint az (1) bekezdésben 

felsorolt jogszabályok betartása mellett. 

 

(3) Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani, szükség 

szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen 

gondoskodni és az állattartás során az (1) bekezdésben felsorolt jogszabályok rendelkezéseit 

folyamatosan betartani.  

 

(4) Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és 

gondozásáról. Állata egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi 

rendelkezéseket betartani és az állat megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről 

gondoskodni.  

 

(5) Külterületen az állattartás korlátozás alá nem esik, azonban a földterület beépítettségének 

mértéke nem haladhatja meg a országos és helyi település rendezési és építési 

követelményeket tartalmazó jogszabályokban előírtakat, valamint az állattartás nem ütközhet 

az állat tartásának általános szabályaiba, és az állategészségügyi valamint környezethigiénés 

követelményekbe. 

 

(6) Azokon a területeken, ahol az általános rendezési terv és a szabályozási tervek a terület 

más célú felhasználását irányozzák elő, állat tartását a polgármester hozzájárulásával lehet 

engedélyezni.  

 

(7) A lakás lebontása miatt vagy egyéb okból történő elköltözés esetén az állattartó köteles 

állatának elhelyezéséről gondoskodni. Ha az állattartó az állatára nem tart igényt, köteles 

előzetes bejelentése alapján a felmerülő költségek megtérítésével az állatnak gyepmesterrel 

történő elszállításáról gondoskodni.  

 

(8) Nem tartható veszélyes állat házi körülmények között, kivéve eb külön engedéllyel. 

 



(9) Hazánkban nem honos, de természetvédelmi védettség alatt nem álló állatfajok egyedi 

tartásának engedélyezését egyéni elbírálás alá kell vonni. Az elbírálás a hatósági állatorvos és 

a mezőgazdasági bizottság állásfoglalása alapján a Polgármester hatáskörébe tartozik. 

 

(10) Szigorúan tiltott védett állatok befogása, tartása és árusítása. 

 

(11) A község közterületein állatokat legeltetni, és kóborolni hagyni tilos! 

 

(12) A vízbázisvédelmi területen az állattartás szabályai a következőek: 

 

Tevékenység Belső 

védőterület 

Külső 

védőterület 

Hidrogeológiai 

A védőterület 

Hidrogeológiai 

B védőterület 

Önellátást meghaladó 

állattartás 
- - x o 

Legeltetés, háziállat tartás - - x o 

- = tilos 

x = új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat 

vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető 

o =új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a 

környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat 

eredményétől függően megengedhető 

 

(13) A helyes mezőgazdasági gyakorlat főbb elemei:  

 

a) Tápanyag utánpótlás: 

 

aa) Mennyiségi korlát:  

 

- Évente mezőgazdasági területre szervestrágyával kijuttatott nitrogén 

hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a 

legeltetés során az állatok által elhullajtott trágyát és minden egyéb kijutatott 

szerves anyaggal együtt.  

- Amennyiben az állatsűrűségből származóan a kijuttatott trágya nem haladja 

meg éves szinten a 120 kg/ha nitrogén hatóanyag mennyiséget, úgy a téli 

legeltetés megengedett. 

- Betakarítás után a megfelelő talajfedettséget biztosító növény alá a kijuttatott 

hatóanyag nem haladhatja meg a csírázáshoz és az őszi–téli növekedéshez 

szükséges mennyiséget.  

- Ezen kívül betakarítás után nitrogéntrágyát a szármaradványok lebomlásának 

elősegítéséhez lehet alkalmazni, a IV., V., VI. sz. termőhelyen 100 kg 

szárazanyaghoz legfeljebb további 0,8 kg N-t lehet adni 

 

ab) Időbeli korlát : 

 

- Tilos kijuttatni trágyát november 15-től február 15-ig, kivéve az őszi 

kalászosok fejtrágyázását, ahol február 1-jétől a trágyakijuttatás megengedett 

akkor, ha a talaj nem fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított.  

- Tilos kijuttatni könnyen oldódó nitrogént tartalmazó trágyát a betakarítás 

után, amennyiben ősszel nem kerül sor újabb kultúra vetésére. 

- Betakarítás után a megfelelő talajfedettséget biztosító növény alá csak abban 

az esetben juttatható ki könnyen oldódó nitrogéntrágya, így különösen 

hígtrágya, trágyalé, ammónium- és nitráttartalmú műtrágya, ha a trágyázás és 

vetés közötti időszak a 15 napot nem haladja meg.  

- Adott területen betakarítás után a megfelelő talajfedettséget biztosító növény 

alá csak abban az esetben juttatható ki könnyen oldódó nitrogéntrágya, így 

különösen hígtrágya, trágyalé, ammónium- és nitráttartalmú műtrágya, ha a 

trágyázás és vetés közötti időszak a 15 napot nem haladja meg. A kijuttatott 



hatóanyag nem haladhatja meg a csírázáshoz és az őszi–téli növekedéshez 

szükséges mennyiséget.  

 

b) A felszíni vizek védelme:  

 

A trágyázás során a tápanyagok közvetlenül vagy közvetve, beszivárgás vagy erózió 

útján sem juthatnak a felszíni vizekbe. Ennek érdekében nem juttatható ki: 

• műtrágya:  

-felszíni vizek partvonalának 2 méteres sávjában; 

• szervestrágya: 

- tavak partvonalától mért 20 méteres sávban, 

- egyéb felszíni vizektől mért 5 méteres sávban; a védőtávolság 

3 m-re csökkenthető, ha a mezőgazdasági művelés alatt álló 

tábla 50 m-nél nem szélesebb és 1 ha-nál kisebb területű, 

- forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok itatására szolgáló 

kúttól mért 25 méteres körzetben. 

A szervestrágya kijuttatására meghatározott védőtávolságok nem vonatkoznak a 

legeltetett állatok által elhullatott trágyára, amennyiben az az itatóhely megközelítése 

miatt következik be. 

 

c) Trágyatárolás: 

 

• Istállótrágyát szivárgásmentes, szigetelt alapú, a trágyalé összegyűjtésére is 

alkalmas gyűjtőcsatornákkal és aknával ellátott trágyatárolóban kell tárolni. A trágyalé 

a hígtrágyával azonos módon használható fel, vagy az istállótrágyára visszaöntözhető. 

• A műszaki kialakításnak a jogszabályban megadottaknak meg kell felelniük 

• Az istállótrágya-tároló kapacitásának elegendőnek kell lennie legalább 6 havi 

istállótrágya tárolására. Legeltetéses állattartás esetén az istállótrágya-tároló 

kapacitását az istállózott időszak hossza alapján kell megállapítani. 

• Ha a mélyalmos tartás esetén, valamint az extenzív legeltetéses állattartás 

ideiglenes szálláshelyein képződött trágya, illetve a karámföld az e jogszabályban 

meghatározott szabályok szerint közvetlenül termőföldre kerül, akkor trágyatároló 

építése nem szükséges. 

• A silótereket szigetelt aljzattal kell készíteni. Az érlelés során keletkező 

silólevet szivárgásmentes, szigetelt aknában kell gyűjteni. A silólé a trágyalével 

azonos módon használható fel. 

 

d) Ideiglenes trágyakazal létesítése: 

 

• Elszivárgás elleni védelem nélküli ideiglenes trágyakazal nem létesíthető és 

nem tartható fenn: 

- vízjárta, pangóvizes területen, valamint alagcsövezett táblán, 

- november 15 – február 15. között mezőgazdasági művelés alatt 

álló táblán, valamint fagyott, vízzel telített, összefüggő 

hótakaróval borított talajon. 

• Ideiglenes trágyakazal mezőgazdasági táblán csak abban az esetben létesíthető, 

ha a felszíni víz nincs 100 m távolságon belül, 

• Az adott évben felhasználandó mennyiségnél több istállótrágya ideiglenes 

trágyakazalban a mezőgazdasági művelés alatt álló táblán nem tárolható. 

• Az ideiglenes trágyakazlat minden évben más helyszínen kell kialakítani. 

• Ideiglenes trágyakazalban a trágya maximum 2 hónapig tárolható. 

 

e) Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettségek: 

 

A nitrát érzékeny területen - magánszemélyek háztartási igényeit nem meghaladó 

mértékben állattartást végzőket kivéve – valamennyi mezőgazdasági tevékenységet 

folytatónak a gazdálkodási évre vonatkozóan (szeptember 1. és az azt követő év 



augusztus 31. között) az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell 

vezetnie a Gazdálkodási Napló tápanyag-gazdálkodásra, trágyázásra, parcella 

művelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain, vagy ennek megfelelő 

adattartalommal.” 

 

2. § 
 

Az „R” 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 

„1. sz. melléklet 

 

Tahitótfalu belterületén lévő lakóházak udvarában tartható haszonállatok (kivéve az üdülő 

övezeteket) ajánlott darabszáma: 

  

 

 

 Tahi településrész Tótfalu településrész 

Ló, szarvasmarha, és növendékállatok 1 

éves korig 

3 5 

Sertés és növendékállatok 3 hónapos korig 10 20 

Kecske, juh és növendékállatok 3 hónapos 

korig 

10 20 

Prémes haszonállat szaporulatával együtt 120 120 

Baromfi 50 100 

 

Az ingatlan tulajdonosának a háztartási szükségletet meghaladó állatlétszám növelése esetén 

az állategészségügyi szakhatóság által előírt feltételeket be kell tartani.  

 

Prémes haszonállat: nyúl, nutria, csincsilla, nyérc, görény, pézsma” 

 

 

3. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

(2) A „R” e rendelettel módosított rendelkezései hatályukat vesztik.  

 

Tahitótfalu, 2013. május 16. 

  

   

Dr. Sajtos Sándor                     Tóth János  
    polgármester                         jegyző  

 

 

A rendelet kihirdetve: 2013. május 17. 

 

 

 

Tóth János  

    jegyző 


