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Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2012.(XI. 21.) önkormányzati rendelete 

 
az állatok tartásáról 

 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Értelmező rendelkezések 
 

1. § (1) Állat: a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 
31.) FVM rendelet szerint. 
(2) Kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.) Kormányrendelet szerint. 
 

2.  Állattartással kapcsolatos épületek, helyiségek és melléképítmények elhelyezésének 
védőtávolságai 

 
2. § (1) Az állattartással kapcsolatos épületek, helyiségek és melléképítmények elhelyezésének 
védőtávolságai: 

a) kis haszonállat (tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk, galamb, nutria, nyérc, ezüst és kékróka, 
nyúl, stb) tartása esetén: lakóépülettől 8 méter, ásott és fúrt kúttól 6 méter, kerti csaptól 2 méter; 

b) közepes haszonállat (juh, kecske, strucc, sertés, stb.) tartása esetén lakóépülettől 10 méter, ásott 
és fúrt kúttól 8 méter, kerti csaptól 4 méter; 

c) nagy haszonállat (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, stb.) tartása esetén lakóépülettől 15 
méter, ásott és fúrt kúttól 10 méter, kerti csaptól 6 méter. 

 
(2) Az állattartás céljára használt terület nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos ingatlanhoz. A 
kerítéstől számított legalább 1 méteres sávot szabadon kell hagyni, amit sövénnyel kell beültetni. 
 

3. Záró rendelkezések 
 
3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
4.§ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dunavarsány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

a) az állatok tartásáról szóló 11/2006. (VI. 21.) önkormányzati rendelete és módosításai; 
b) az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 14/2012. (VI. 13.) önkormányzati 

rendelete 10. § j) pontja. 
 
 
 

Bóna Zoltán       dr. Szilágyi Ákos 
polgármester                   jegyző 

 
 
ZÁRADÉK: 
A rendelet 2012. november 21. napján a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel kihirdetésre került. 
 
 
 
 
          dr. Szilágyi Ákos 
                   jegyző 
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I N D O K O L Á S 
 

1. § 
A rendelethez kapcsolódó értelmező rendelkezések kerültek az 1. §-ba rugalmas – más jogszabályra 
történő – hivatkozás segítségével (más jogszabály szabályozási tárgykörének megjelölésével). 
2. § 
Az Országos Településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 
36. § (5) bekezdésének eleget téve, itt kerültek meghatározásra az állattatást szolgáló épületek, 
helyiségek, és melléképítmények elhelyezésére vonatkozó védőtávolságok, a közegészségügyi és 
környezetvédelmi követelmények, miszerint „Az állattartás céljára használt terület nem csatlakozhat 
közvetlenül a szomszédos ingatlanhoz. A kerítéstől számított legalább 1 méteres sávot szabadon kell 
hagyni, amit sövénnyel kell beültetni.”. 
3. § 
Záró rendelkezések 


