Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XI. 26.)
rendelete a helyi állattartásról
(egységes szerkezetben)
A Képviselőtestület az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási
rendeletei, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény és végrehajtási
rendeletei, valamint a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás
engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet figyelembevételével az
alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendeletet Tahitótfalu Önkormányzat közigazgatási területén alkalmazni kell:
a./ minden olyan természetes, illetve jogi személyre, valamint szervezetre, aki, illetőleg amely az
állat tulajdonosa, továbbá, aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli,
b./ minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol kisüzemi állattartás folyik.
(2) A rendelet nem alkalmazható: cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel működő
állatfelvásárló telephelyre, lósport telepre, nagy létszámú állattenyésztő és állattartó telepre,
állatkórházra, gyepmesteri telepre, állatkertre, vadaskertre, laboratóriumi kísérleti állattartásra
és a fegyveres testületek állattartására.
2. §
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából gazdasági haszonállat: a ló, szamár, öszvér,
szarvasmarha, bivaly, teve, jak, méhek, sertés, juh, kecske, baromfi (tyúk, kacsa, liba, pulyka,
gyöngytyúk, galamb), a gazdasági célból tartott prémes állat (nutria, nyérc, ezüst és kék róka,
nyúl stb.), a gazdasági haszon céljával tartott futómadár (emu, strucc), illetve vadak (fácán, fürj,
szarvas stb.).
(2) Lakásban tartható állat: az eb, a macska, a kedvtelésből tartott díszmadarak, díszhalak,
kistestű rágcsálók (szíriai aranyhörcsög, tengerimalac, stb.).
(3) Kis létszámú állattartásnak illetőleg kisüzemi állattartásnak minősül az, amely az
Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. melléklete 1.
számú függelékének 4./ pontjában meghatározott állatlétszámot nem éri el, de a település
területén tartható állatok számát e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1. sz. mellékletben
szereplő nagytestű haszonállatok együttes tartása esetén max. azok összlétszámának 50 %-a
tartható.
(4) Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt legfeljebb 3 baromfi, melyet
legfeljebb 2 napig a lakásban vagy a hozzá tartozó melléképületben tartanak.
(5) Ha a környék lakói nyugalmának zavarása az állattartásra vonatkozó szabályok megtartása
mellett valósul meg, akkor a jegyző jogosult eljárni a Ptk. birtokvédelemre vonatkozó szabályai
figyelembe vételével.
(6) Nagyüzemi állattartás csak külterületen lehetséges, de a volt zártkertekben nem.
3. §

(1) Eb sétáltatás: közterületen minden ebfajtának pórázon és a 40 cm magasságot meghaladó
ebnek szájkosárral történő vezetése.
(2) Eb futtatás: az állatnak póráz és szájkosár nélküli szabadon engedése az erre kijelölt
területen.
(3) Őrző-védő eb: az, amelyet magán-vagy társas vállalkozásban folytatott őrző-védő szolgálat
során alkalmaznak vagy munkavizsgával rendelkeznek, illetve amelynek ilyen funkcióját az
alkalmazó intézmény vezetője igazolja.
(4) Vakvezető: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek, és a Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége (1146 Budapest, Hermina út 47.) igazolvánnyal látott el.
(5) Jelzőeb: az, amely a halláskárosultak segítségét szolgálja, aminek szükségességét szakorvosi
igazolással kell bizonyítani.
Az állattartás közös szabályai
4. § 1
(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

1

Módosította 7/2013. (V.17.) önk. rendelet 1.§-a, a módosítás hatályos 2013. május 17-től.

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
Külső
Hidrogeológiai Hidrogeológiai
védőterület védőterület A védőterület
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 mre csökkenthető, ha a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla 50 mnél 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.
Ebtartás
5. §
(1) A Tahitótfalu Önkormányzat közigazgatási területén az egylakásos és a többlakásos kertes
családi házak udvarán háztartásonként az eb korától és fajtájától függetlenül legfeljebb 2 eb – és

egyszeri szaporulata három hónapos korig – tartható.
(2) Többlakásos épületben, társasházban és ezek udvarain lakásonként egy eb – és egyszeri
szaporulata három hónapos korig – tartható.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottnál nagyobb létszámú eb indokolt esetben a
polgármester külön engedélyével, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a
Kerületi főállatorvos szakvéleményének figyelembevételével tartható.
(4) Ebtenyészet működése önkormányzati hatósági eljárás keretében engedélyezhető.
6. §
(1) Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani - szükség esetén megkötve, zárt helyen-, hogy
azok ne tudjanak elkóborolni közterületre felügyelet nélkül kijutni.
(2) A telep, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmező táblát kell
szembetűnő módon elhelyezni.
(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni arról,
hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el.
(4) Ebet többlakásos épület erkélyén, folyosóján tartani tilos, a közös használatú udvaron pedig
csak a szomszédok írásbeli beleegyezésével lehet.
7. §
(1) Közterületen, lakóház folyosóján és lépcsőházában az ebet fajtára való megkülönböztetés
nélkül pórázzal, a 40 cm magasságot elérő ebet pedig szájkosárral is el kell látni. Ebet – a 40
cm-nél alacsonyabb eb kivételével – csak 14 éves kort betöltött személy sétáltathat.
(2) Veszélyes és veszélyesnek minősített ebet közterületre csak fém szájkosárral, a kibújást
megakadályozó, fojtó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb, nem kihúzható pórázzal, a tartási
engedély jogosultjának felügyeletével szabad kivezetni.
(3) Ebharapás esetén az állattartó köteles az ebet hatósági állatorvoshoz vinni, megvizsgáltatni
és az arról szóló igazolást a sérelmet szenvedett személynek, illetve képviselőjének átadni.
(4) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös
használatú terültét, helyiségeit (gyalogjárda, sétány, park, lépcsőház, lift stb.) ne szennyezze. Az e
területeken keletkezett szilárd ürüléket az állattartó köteles haladéktalanul eltávolítani. Ennek
érdekében közterületen történő tartózkodás során az eb tartója köteles az e célra rendszeresített
és alkalmas eszközöket (zacskó, lapát) magánál tartani.
8. §
(1) Tilos ebet beengedni vagy bevinni a vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, kivéve
az ÁNTSZ külön engedélyével.
(2) Tilos ebet – a vakvezető eb kivételével – beengedni vagy bevinni a./ oktatási, egészségügyi,
szociális, kulturális intézmény területére és kegyeleti helyre, b./ ügyfélforgalmat lebonyolító
középületbe, diákszállásra, az olyan parkba, zöldterületre, nyílt vízfelültre és tóba, ahol tábla
tiltja az ebek beengedését és bevitelét.
(3) A (2) bekezdés a./ pontja szerinti létesítményekbe, illetve területekre őrző-védő eb bevihető,
ha azt az ingatlan védelme szükségessé teszi.
(4) Élelmiszer szállítására szolgáló járművön ebet szállítani tilos.
9. §
Őrző-védő szolgálatot ellátó magánszemély, szervezet ebtartásához a külön jogszabályban
meghatározott előzetes engedély szükséges. Az engedélyben az ebtartást szabályozó valamennyi

jogszabály betartásán túlmenően – a helyi körülményeket figyelembe véve – különös feltételek
betartására (pl. kerítés, zajártalom megelőzése) kötelezhető az eb tartója.
10. §
(1) Az eb tartója köteles az ebet évenként – a három hónapos kort elért ebet harminc napon belül,
majd hat hónapon belül ismételten – a saját költségére magán állatorvossal veszettség ellen
beoltani.
(2) Az eb tartója köteles:
a./ az oltási igazolását a legközelebbi védőoltásig megőrizni, az ellenőrzésre jogosult
hatóságoknak kérésére felmutatni, az igazolás elvesztése esetén megfelelő igazolásról
gondoskodni.
b./ ha az eb nem a tulajdonos állandó lakóhelyén részesült veszettség elleni védőoltásban, az
oltás megtörténtét az oltási igazolás felmutatásával a lakóhely szerinti települési önkormányzat
jegyzőjéhez bejelenteni.
(3) Az eb tartója évente egy alkalommal köteles az eb féregtelenítését elvégeztetni és ennek
megtörténtét az oltási igazolásban is feltüntetni.
(4)2 A védőoltásban nem részült ebet, - mint az emberre egészségügyi szempontból veszélyes,
valamint az állatok egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre gyanús ebet – a települési
önkormányzat állami kártalanítás nélkül köteles kiirtani. A kiirtásra akkor kerülhet sor, ha a
települési önkormányzat jegyzője, az előző évi oltást elmulasztó ebtartót, január 31-ig
felszólította a 15 napon belüli pótlásra, valamint annak igazolására, de a felszólításnak az eb
tartója nem tett eleget.
11. §
(1) Ha a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm.
rendelet 7. §-a alapján a jegyző az eb tartását megtiltotta, az eb eltávolításáról a tartó köteles
gondoskodni; ennek elmaradása esetén ezt a feladatot hatósági rendelkezésre a tulajdonos
költségére a gyepmester végzi el.
(2) A gazdátlan, kóbor ebek elfogatásáról és a gyepmesteri telepre történő szállításáról a
gyepmester gondoskodik.
(3) Az elfogatott és a telepre beszállított ebet – a tartás költségének megtérítését követően – az
igazolt tulajdonosa 14 napon belül kiválthatja. A ki nem váltott ebbel a gyepmester szabadon
rendelkezhet (ivartalaníthatja, menhelynek átadhatja stb.)
(4) A ki nem váltott és fajtiszta ebek további sorsáról történő rendelkezés előtt a gyepmester
köteles a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium által elismert, az adott fajtát tenyésztő
szervezetet értesíteni.
Macskatartás
12. §
(1) Többlakásos kertes családi házban és udvarán háztartásonként – fajtára való tekintet nélkül –
két macska és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig tartható.
(2) Többlakásos társasházban és udvarán lakásonként két macska és egyszeri szaporulata 3
hónapos korig tartható.
(3) A köz-, és lakóépületben elszaporodott macskák eltávolításáról az
épület
tulajdonosa,
2
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illetőleg kezelője köteles gondoskodni.
(4) A macskatartásra egyebekben a 5. § (3) bekezdésének, a 8. §-nak és a 11. § (1) bekezdésének
a rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Állatbetegségek megelőzése és leküzdése
13. §
(1) Az állati hullák és melléktermékek begyűjtését, őrzését és ártalmatlanná tételét
(megsemmisítését) a gyepmester végzi a Gyepmesteri telepen.
(2) Minden állattartó köteles a tulajdonában levő, illetve gondjaira bízott kis és nagy állat fertőző
betegségben vagy annak gyanújában történő elhullását a körzeti állatorvosnak bejelenteni és
annak ezzel kapcsolatos további utasítását betartani.
(3) Közterületről, átmenő forgalomból származó, továbbá a hatósági rendelkezésre leölt állatok
hulláinak és hulladékainak a telepre történő elszállítását a gyepmester végzi el.
(4) Kisállatok tetemei (max. 50 kg) az állattartó telkén belül elföldelhetők.
14. §3
Hatálybalépés
15. §
(1) Ez a rendelet 2008. január 1-én lép hatályba; rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tahitótfalu Önkormányzata
Képviselő-testületének az állattartásról szóló 7/2004. (III. 05.) rendelete.
Tahitótfalu, 2007. 11. 22.

Budai Mihály
polgármester

Tóth János
jegyző

Kihirdetési záradék: 2007. 11. 26.
Tóth János
jegyző
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1. sz. melléklet4
Tahitótfalu belterületén lévő lakóházak udvarában tartható haszonállatok (kivéve az üdülő
övezeteket) ajánlott darabszáma:

Ló, szarvasmarha, és növendékállatok 1
éves korig
Sertés és növendékállatok 3 hónapos korig
Kecske, juh és növendékállatok 3 hónapos
korig
Prémes haszonállat szaporulatával együtt
Baromfi

Tahi településrész
3

Tótfalu településrész
5

10
10

20
20

120
50

120
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.

4
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2. sz. melléklet
Állattartás céljára szolgáló melléképületek követelményei
1./ Állattartó melléképület létesíthető, ha
- nem bűzös,
- a területre előírt terhelési határértéket meghaladó káros hatást nem eredményez, és
- a szomszédok jogos érdekit nem sérti.
2./ Amennyiben a telken állattartó építmény elhelyezhető, úgy az következők szerint lehetséges:
- az övezetre vonatkozó beépítettségi százalékot a már meglévő főépületekkel, és
melléképítményekkel együtt sem haladhatja meg,
- a melléképítmény lehet főépületet kiegészítő vagy különálló, mely maximum 3 m
homlokzatmagasságú és 4,5 m tetőgerinc magasságú (egyedi telken a hátsó kertben az
OTÉK szerinti védőtávolságok megtartásával, melyek szomszédos ingatlanokra is
vonatkoznak),
- oldalhatáron álló főépület esetén a melléképület arra az oldalhatárra kerülhet, amelyen
a főépület áll.
3./ Főépület nélkül állattartás céljára szolgáló melléképítmény nem helyezhető el belterületi
építési telken, belterületen lévő szérűk kivételével.
4./ Az engedély kérelemnek tartalmaznia kell: hol, mikor, milyen és mennyi állat (tartása)
technológia leírása.
5./ A tarthatósághoz az állategészségügyi szakhatóság véleménye szükséges, hogy az
engedélykérelemben
közölt
feltételek
alapján
mennyi
állat
tartható.
Az állattartási építmények védőtávolsága kifutókkal együtt:
Melléképület, építmény,
trágya tároló
Kistestű állat
Nagytestű állat
Nagyüzemi állattartásnál
Az állatok férőhely igénye:
Állatfajta
Csibe mélyalom 8 hetes korig
Tojótyúk mélyalom
Tojótyúk ketrecben
Koca ellető
Koca szállás
Hízó
Tehén kötött tartásban

Védőtávolság lakóépülettől

Védőtávolság ásott, fúrt
kúttól

Min. 10 m

Min. 15 m

Min. 20 m
100 m, 20 m növénysávval
(bokor, erdő)

Min. 20 m
50 m

Férőhely mérete
18-20 db/m²
5-7 db/ m²
15-20 db/ m²
2,25x2,4 m/db
2,25x0,65 m/db
1,6x1,8 m/db
2,75x1,8 m/db

Tehén kötetlen tartásban
Növendék szarvasmarha
Növendék szarvasmarha kötetlen tartásban
Borjú közös rekeszben

6 m²/db
1,9x0,9 m/db
3-5 m²/db
2-5 m²/db

