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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  

 
az állattartásról 

 
Marcali város Önkormányzat Képviselőtestülete az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
CLXXVI. törvény és végrehajtási rendeletei, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. 
törvény és végrehajtási rendeletei, a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás 
engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II.26.) Kormány rendelet, valamint a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:1 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1)2 E rendelet hatálya Marcali város közigazgatási területén tartott gazdasági haszonállat tartására terjed ki. 
                         
(2) Az (1) bekezdés szerinti állatot tartani járványügyi, higiéniai, állategészségügyi, közegészségügyi, 
állatvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartása mellett e rendeletben megfogalmazott feltételekkel lehet. 
 
(3)3 E rendelet hatálya nem terjed ki ebre, macskára, egyéb kedvtelésből tartott állatra, tartásukat a kedvtelésből 
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza. 
 

2. § 
 
(1) A rendeletet Marcali város közigazgatási területén alkalmazni kell: 
 
a) minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki, illetőleg amely az állat tulajdonosa, továbbá, 

aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli. 
b)4 minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol e rendelet szerinti állattartás folyik. 
 
(2) A rendelet nem alkalmazható: cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel működő állatfelvásárló 
telephelyre, lósport telephelyre, nagy létszámú állattenyésztő és állattartó telepre, gyepmesteri telephelyre, 
fegyveres testületek állattartására, az 1.§ (1) bekezdésében fel nem sorolt állatokra. 
 
(3)5 
 

3. § 
 

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából gazdasági haszonállat: a ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, 
sertés, juh, kecske, baromfi (tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk, galamb), a gazdasági célból tartott prémes 
állat (pl.: nutria, ezüst és kék róka, nyúl), a gazdasági haszon céljával tartott futómadár (emu, strucc), illetve 
vadak (pl.: fácán, fürj, szarvas). 
 

                                            
1 Megállapította: 13/2010. (IX. 10.) számú rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010. október 1-től. 
2 Megállapította: 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. április 28-tól. 
3 Megállapította: 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2012. április 28-tól. 
4 Megállapította: 24/2006.(VII. 7.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2006. július 7-től. 
5 Hatályon kívül helyezte: 27/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálytalan: 2012. október 1-től. 
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(2) Lakásban tartható állat: az eb, a macska a kedvtelésből tartott díszmadarak, díszhalak, kistestű rágcsálók (pl.: 
aranyhörcsög, tengerimalac) 
 
(3)1 
 
(4)2 
 

4. §3 
 

 
Az állattartás közös szabályai  

 
5. §  

 
(1) A Marcali Városi Önkormányzat közigazgatási területén állat az 1. 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)4 A rendelet 2. számú mellékletében felsorolt utcákban gazdasági haszonállat nem tartható. 
 
(3)5 Az állattartásra szolgáló létesítmények elhelyezése során be kell tartani a hatályos építési jogszabályokban 
foglalt előírásokat, valamint a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott védőtávolságokat. 
 
(4) 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.  
 
(5)6  
 

6. § 
 
(1)7  
 
(2) 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.  

 
7. §8 

 
 

8. §9 
 

Marcali Város közigazgatási területén a vadgalambok etetése tilos. 
 

9. §10 
 

 
10. §11 

 

                                            
1 Hatályon kívül helyezte: 24/2006.(VII. 7.) számú rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2006. július 7-től. 
2 Hatályon kívül helyezte: 13/2010. (IX. 10.) számú rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2010. október 1-től. 
3 Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. április 28-tól. 
4 Megállapította: 13/2010. (IX. 10.) számú rendelet 3. §-a. Hatályos: 2010. október 1-től. 
5 Megállapította: 13/2010. (IX. 10.) számú rendelet 3. §-a. Hatályos: 2010. október 1-től. 
6 Hatályon kívül helyezte: 13/2010. (IX. 10.) számú rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2010. október 1-től. 
7 Hatályon kívül helyezte: 24/2006.(VII. 7.) számú rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2006. július 7-től. 
8 Hatályon kívül helyezte: 27/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálytalan: 2012. október 1-től. 
9 Megállapította: 13/2010. (IX. 10.) számú rendelet 4. §-a. Hatályos: 2010. október 1-től. 
10 Hatályon kívül helyezte: 13/2010. (IX. 10.) számú rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2010. október 1-től. 
11 Hatályon kívül helyezte: 27/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálytalan: 2012. október 1-től. 
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Ebtartás  

 
11. §1 

 
 

12. §2 
 
 

13. §3 
 

 
14. §4 

 
15. §5 

 
16.  §6 

 
 

17. §7 
 

 
18. §8 
 

 
19. §9 

 
 

20. §10 
 
 

21. §11 
 
 

Macskatartás 
 

22. §12 
 
 

Egyéb kedvtelésből tartott állatok 
 

23. §13 
 

 
Az állati ürülék kezelése 

 
24. § 

                                            
1 Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. április 28-tól. 
2 Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. április 28-tól. 
3 Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. április 28-tól. 
4 Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. április 28-tól. 
5 Hatályon kívül helyezte: 24/2006.(VII. 7.) számú rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2006. július 7-től. 
6 Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. április 28-tól. 
7 Hatályon kívül helyezte: 13/2010. (IX. 10.) számú rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2010. október 1-től. 
8 Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. április 28-tól. 
9 Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. április 28-tól. 
10 Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. április 28-tól. 
11 Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. április 28-tól. 
12 Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. április 28-tól. 
13 Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. április 28-tól. 
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(1) A lakásban tartható állatok és az ebek trágyája a háztartási hulladék tárolására szolgáló hulladékgyűjtőbe 
(kuka, konténer) helyezhető. 
 
(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt állatok trágyájának tárolása az 1. számú mellékletben meghatározott 
védőtávolság betartásával történhet. 
 
(3) A szilárd és almos trágya vízzáró alapzattal és elfolyást gátló oldalfallal ellátott gyűjtőben, a híg trágya pedig 
vízhatlan módon kiképzett, fedett tárolóban vagy tartályban tárolható, ásott kútba be nem vezethető. 
 
(4) A trágyát és a trágyalés gyűjtőt szükség szerint köteles az állattartó kiüríteni, elszállításáról vagy az 
elföldeléséről gondoskodni. 
 
(5) Az állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát az állattartó köteles biztosítani és szükség szerint 
azokat fertőtleníteni. 
 
(6) Az állatok tartására szolgáló létesítményekben és ezek környékén a kártékony állatokat és a legyeket az 
állattartó köteles rendszeresen irtani. 

 
Az állati hulladék ártalmatlanná tétele 

 
25. §1 
 

(1) Az állati hulladék ártalmatlanná tételéről – a (2)-(3) bekezdésekben meghatározott módon – annak 
tulajdonosa, illetőleg ha a tulajdonos ismeretlen, az önkormányzat a GAMESZ Szervezet útján köteles 
gondoskodni. 
 
(2) Az elhullott, 50 kg- nál nem nagyobb össztömegű, kedvtelésből tartott állatokat, valamint a három hetesnél 
fiatalabb szopósbárány, kecskegida és borjú hulláját az állati hulladék birtokosa saját telkén a szomszéd telek 
határvonalától 1,5 m-re elföldelheti. Ennek feltétele, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi 
vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1,0 méter távolság legyen. A kedvtelésből tartott, 
elhullott állatot a kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjében is eltemetheti a tulajdonos. 
 
(3) Az állati hulladék ártalmatlanná tételének költségét a tulajdonos viseli. 
 

Egyéb rendelkezések 
 

26. §2 
 

 
27. §3 
 

 
Állatbetegségek megelőzése és leküzdése 

 
28. §4 

 
Minden állattartó köteles a tulajdonában levő, illetve gondjaira bízott állat fertőző betegségben vagy annak 
gyanújában történő megbetegedését és elhullását állatorvosnak bejelenteni és a külön jogszabályokban előírt 
intézkedéseknek eleget tenni. 
 

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 
 

29. §5 

                                            
1 Megállapította: 13/2010. (IX. 10.) számú rendelet 11. §-a. Hatályos: 2010. október 1-től. 
2 Hatályon kívül helyezte: 13/2010. (IX. 10.) számú rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2010. október 1-től. 
3 Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. április 28-tól. 
4 Megállapította: 13/2010. (IX. 10.) számú rendelet 12. §-a. Hatályos: 2010. október 1-től. 
5 Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. április 28-tól. 
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Átmeneti rendelkezések 
 

30. § 
 

(1) Jelen rendelet 5. § (3) bekezdésében és a védőtávolságokra vonatkozó, az 1. számú mellékletben foglalt 
rendelkezéseket a rendelet hatálybalépését követően létesített állattartó létesítményekre kell alkalmazni.  
 
(2)1 A jelen rendeletben foglalt rendelkezéseknek nem megfelelő állattartást az állattartó 2007. december 31-ig 
köteles megszüntetni. 
 

Záró rendelkezések 
 

31. § 
 
(1) Ez a rendelet 2004. március 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni 
kell.  
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselő-testület állattartásról szóló 1/1996.(I. 
26.) rendelete, valamint az azt módosító 28/1996.(XII. 17.) számú, 12/1998.(VIII. 27.) számú, a 18/1998.(XI. 
18.) számú, 22/2000.(X. 20.) számú és 15/2003.(IX. 19.) számú rendelet és a 6/2000.(II. 18) számú rendelet 7. §-
a, továbbá a 10/2000.(IV. 21.) számú rendelet 5.§-a. 
 

(3)2 E rendelettel együtt kell alkalmazni az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvényt, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII törvényt, az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az 
állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendeletet, a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM 
rendeletet, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendeletet, a méhészetről 
szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendeletet, a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek 
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendeletet, a veszélyes állatokról és tartásuk 
engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletet, az 
állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi 
szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendeletet. 
 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Dr. Árvai Zoltán s.k. 
polgármester címzetes főjegyző 

 
 

 
Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles: 
 
 
                                                                    Bödőné dr. Molnár Irén 
                                                                                jegyző  

                                            
1 Megállapította: 24/2006.(VII. 7.) számú rendelet 13. §. Hatályos: 2006. július 7-től. 
2 Beiktatta: 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2012. április 28-tól. 
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1. számú melléklet a 6/2004.(II. 27.) számú rendelethez1 
 
Az állattartásra szolgáló létesítmények minimális védőtávolságai: 
 
1. Belterületen: 
                                                           lakóépülettől                       ásott és fúrt 
melléképítmény                                   pincétől (m)                         kúttól (m) 
 
Ló, szamár, öszvér istállója, ólja, kifutója 
1-5 db-ig                                                         10                                    15 
6-19 db-ig                                                       15                                    20 
20-29 db-ig           50               30 
 
szarvasmarha, bivaly istállója, ólja, kifutója 
1-5 db-ig                                                         10                                    15 
6-20 db-ig                                                       15                                    20 
21-49 db-ig           50               30 
 
sertés istállója, ólja, kifutója 
1-5 db-ig                                                         10                                    15 
6-20 db-ig                                                       15                                    20 
21-99 db-ig           50               50 
 
juh, kecske istállója, ólja, kifutója 
1-5 db-ig                                                         10                                    15 
6-20 db-ig                                                       15                                    20 
21-199 db-ig           50               30 
 
Baromfi ketrece, ólja, kifutója 
tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka  
1-50 db-ig                                                       10                                    15 
51-200 db-ig                                                   20                                    25 
201-499 db-ig          50               50 
 
Broiler baromfi ketrece, ólja, kifutója 
1-50 db-ig                                                       10                                    15 
51-500 db-ig                                                   20                                    25 
501-1999 db-ig          50               30 
 
nyúl,ketrece, ólja, kifutója 
1-49 db-ig                                                       10                                    15 
 
prémes állat a nyúl kivételével                       10                                    15 

                                            
1 Megállapította: 24/2006.(VII. 7.) számú rendelet 12. §. Hatályos: 2006. július 7-től. 
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Trágya és trágyalétároló a fenti  
védőtávolságok és még további                       3                                      3 
 
Középületek, intézmények, kereskedelmi és vendéglátó ipari létesítmények 
védőtávolsága a fentiek kétszerese. 
 
2. Külterületen 
                                                        szomszédos lakóépülettől,             ásott és fúrt  
melléképítmény                            pincétől, gazdasági épülettől (m)       kúttól (m) 
 
Ló, szamár, öszvér istállója, ólja, kifutója 
1-20 db-ig                                                       25                                    15 
21-29 db-ig           50               30 
 
szarvasmarha, bivaly istállója, ólja, kifutója 
1-20 db-ig                                                       25                                    15 
21-49 db-ig           50               30 
 
sertés istállója, ólja, kifutója 
1-20 db-ig                                                       25                                    15 
21-99 db-ig           50               50 
 
juh, kecske istállója, ólja, kifutója 
1-20 db-ig                                                       25                                    15 
21-199 db-ig           50               30 
 
Baromfi ketrece, ólja, kifutója 
tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka  
1-50 db-ig                                                       15                                    15 
51-499 db-ig           50               25 
 
Broiler baromfi ketrece, ólja, kifutója 
1-50 db-ig                                                       15                                    15 
51-1999 db-ig          50               30 
 
nyúl,ketrece, ólja, kifutója 
1-49 db-ig                                                       15                                    15 
 
prémes állat a nyúl kivételével                       15                                    15 
 
Trágya és trágyalétároló a fenti  
védőtávolságok és még további                          3                                          3 
 
Középületek, intézmények, kereskedelmi és vendéglátó ipari létesítmények 
védőtávolsága a fentiek kétszerese. 
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2. számú melléklet a 6/2004.(II. 27.) számú rendelethez1 
 

3. számú melléklet a 6/2004.(II. 27.) számú rendelethez2 
 

4. számú melléklet a 6/2004.(II. 27.) számú rendelethez3 
 
 

                                            
1 Hatályon kívül helyezte: 27/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. október 1-től. 
2 Hatályon kívül helyezte: 27/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. október 1-től. 
3 Hatályon kívül helyezte: 27/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. október 1-től. 


