
Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2012 (X. 30.) önkormányzati 

rendelete az állatok tartásáról 

 

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) 

pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

 

1. A rendelet hatálya 

 

 

1. § (1) Kalocsa város területén állatot tartani a vonatkozó állatvédelmi, állategészségügyi, 

közegészségügyi és környezetvédelmi szabályok betartásával az e rendeletben 

megfogalmazott építési előírásoknak megfelelően, e rendeletben meghatározott módon lehet.  

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Kalocsa város közigazgatási területére. 

 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyre, valamint 

jogi személyiség nélküli szervezetre, aki, vagy amely állatot tart, felügyel, illetve 

állatállományt gondoz, állattartási tevékenységet folytat. 

 

2. § A rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) fegyveres erők, fegyveres testületek állattartására, 

b) egészségügyi és kutató intézményekben kísérleti céllal tartott állatokra, 

c) egészségügyi okból rászorulók által vezető- és jelzőkutyákra, polgári védelem 

mentőkutyáira, 

d) alkalmi, cirkuszi rendezvényekre, állatkiállításokra, állatversenyekre, 

e) természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény 

hatálya alá tartozó állatokra, 

f) veszélyes állatokra, valamint veszélyes ebek tartására, 

g) méhészetekre 

 

2. Közegészségügyi és állat- egészségügy előírások 

 

3.§ (1) Az állatok tartására szolgáló helyiségek szükség szerinti takarításáról és rendszeres 

fertőtlenítéséről az állattartó köteles gondoskodni. 

 

(2) Az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok és rágcsálók elszaporodását meg 

kell akadályozni, rendszeres irtásukról gondoskodni kell. 

 

4.§ (1) Zárt rendszerű állattartás esetén a trágyalé zárt, szivárgásmentes gyűjtéséről 

gondoskodni kell. Trágyalé a kommunális csatornarendszerbe nem vezethető. 

 

(2) Almos trágya tárolása csak kiépített, elfolyás és szivárgásmentes átmeneti gyűjtőben 

megengedett. 

 

(3) A keletkezett trágya kezeléséről, ártalmatlanításáról, elszállításáról rendszeresen 

gondoskodni kell. 

 

 



3. Az építésügyi és környezetvédelmi előírások 

 

5.§ (1) Állattartó épület az építésügyi és környezetvédelmi jogszabályoknak és 

településrendezési előírásoknak megfelelően létesíthető. 

 

(2) Állatok tartására szolgáló épületek, helyiségek, melléképítmények, valamint trágyatároló 

építési telken való elhelyezésére irányadó védőtávolságokat az 1. melléklet állapítja meg.  

 

(3) E rendelet hatályba lépését követően létesített állattartást szolgáló épületekre vonatkozó 

védőtávolságok betartását a létesítéshez szükséges engedélyezési eljárás keretében az 

építésügyi hatóság ellenőrzi. 

 

(4) E rendelet alkalmazása szempontjából 

a) nagyállat: minden hasított körmű és patásállat (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, sertés, 

juh, kecske, bivaly stb.), 

b) kisállat: a baromfi (tyúk, liba, kacsa, pulyka, gyöngyös, páva, galamb), nyúl, nutria, stb. 

c) közhasználatú épület: nevelési, oktatási, közművelődési, egészségügyi, szociális, egyházi, 

rendészeti és igazgatási funkciójú épület, élelmiszer előállítás, feldolgozás, illetve 

forgalmazás céljára szolgáló üzemi épület, üzlet, üzlethelyiség. 

 

6.§ (1) Az elhullott állatok tetemének elszállításáról, ártalmatlanná tételéről saját költségén a 

külön jogszabályban előírt módon a tulajdonos köteles gondoskodni. 

 

(2) Az állattartást úgy kell folytatni, hogy az se a felszíni, se a felszín alatti vizek fertőzését 

káros szennyezését ne idézze elő. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

7.§ (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatálya. 

 

(2) E rendeletben szabályozott állattartási ügyekben az 5. § (3) bekezdése kivételével első 

fokon 2012. december 31-ig Kalocsa Város Polgármestere, 2013. január 1- től Kalocsa Város 

Jegyzője, másodfokon Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete jár el. 

 

(3) Hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 23/1995. (VII. 11.) önkormányzati rendelet és az 

azt módosító 2/2000. (III.10.) ör. rendelet, valamint a 20/2000. (XII. 18.) ör. rendelet. 

 

 

 

Kalocsa, 2012. október 26. 

 

 

 

 

 

Török Ferenc         Dr. Bedics Andrea 

polgármester          jegyző 



 

1. melléklet az állatok tartásáról szóló 20/2012 (X. 30.) önkormányzati rendelethez: 

 

 

Az állattartó épületek, építmények elhelyezésekor és telepek létesítésekor betartandó védőtávolságok 

 

 
Állattartás céljára 

szolgáló építmény 

Állat darabszám 

(db) 

Védőtávolságok 

Lakóépület 

(m) 

Közhasználatú épületek 

(m) 

Utca határvonala 

(m) 

Ásott kút 

(m) 

Fúrt kút 

(m) 

Szomszédos 

csatlakozó 

vízvezeték kerti 

csap (m) 

Kisállat ólja, ketrece, 

kifutója 
<50 10 20 10 10 5 1 

<100 20 50 20 15 10 5 

>100 30 50 30 20 20 10 
Nagyállat ólja, 

istállója, kifutója 
<10 15 30 10 10 5 3 

<50 25 50 20 20 20 10 

<100 30 60 30 20 20 10 

>100 50 60 50 20 20 10 
Trágyatároló <10 15 20 20 10 5 5 

<50 25 50 20 20 20 10 

>50 50 50 30 20 20 10 

 

 


