
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2012.(XI.6.) önkormányzati rendelete

az állattartásról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében 
meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  a helyi  önkormányzatokról  szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott  feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja azon szabályok megalkotása, melyek a helyi igényekre és lehetőségekre 
tekintettel meghatározzák az állattartásra szolgáló építmények elhelyezésének a helyi építési 
szabályzatban foglaltakon felüli feltételeit. 

2.  § E rendelet  hatálya  kiterjed Tata város közigazgatási  területén minden állatot  tartó  és 
gondozó természetes vagy jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó, 
vagy  egyéb  szervezetre  és  minden  olyan  ingatlanra,  építményre,  mely  állattartás  céljára 
szolgál. 

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:
állattartó  építmény:  közvetlenül  az  állatok  elhelyezésére,  védelmére  szolgáló,  vagy  azzal 
kapcsolatos létesítmény (istálló, ól, ketrec, állatkifutó, trágya- és trágyalétároló).

3. Az állattartás általános szabályai

4. § (1) Tata város közigazgatási területén az állattartó építmény telepítése, elhelyezése során 
be kell tartani az 1. mellékletben szereplő védőtávolságokat.

(2)  Az egyéb – nem állattartó  -  rendeltetésű  építmény állattartási  célra  történő használata 
esetén az építmény a rendelet hatályba lépést követően akkor használható állattartás céljára, 
ha az 1. mellékletben szereplő védőtávolságokra vonatkozó előírásoknak megfelel.

5. § (1) Ez a rendelet 2012. november 10-én lép hatályba. 

(2) A rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően
a) indult hatósági eljárásokban, 
b) létesített állattartó építményre, 
c) az egyéb rendeltetésű építmény állattartási célra történő használata esetén kell alkalmazni.  

Michl József                                                               dr. Kórósi Emőke
  polgármester jegyző

A rendelet megalkotásának napja: 2012. október 31.



1. melléklet a 27/2012. (XI.6.) önkormányzati rendelethez

A) Az  állattartó  építmények  és  a  lakó-,  illetve  emberi  tartózkodás  céljára  szolgáló 
épületek között betartandó védőtávolságok: 

A B C D E F
1. Megnevezés Védőtávolság 

(m)  azonos 
telken  található 
lakóépülettől*, 
huzamosabb 
emberi 
tartózkodásra 
szolgáló 
helyiségtől*, 
terasztól*

Védőtávolság 
(m)  szomszéd 
lakóépülettől*, 
huzamosabb 
emberi 
tartózkodásra 
szolgáló 
helyiségtől*, 
terasztól*

Védőtávolság 
(m) telekhatártól, 
kivéve  ha  az 
építési
szabályozás 
építési  vonalat* 
határoz meg, 

Védőtávolság 
(m)  ásott 
kúttól

Védőtávolság 
(m) fúrt kúttól

2. Haszonállat 
istállója,  ólja, 
kifutója

5 15 3 15 10

3. Trágya-  és 
trágyalétároló

10 20 4 15 15

A *jellel jelölt fogalmak alatt az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.  
20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK) meghatározott fogalmak értendők. 

B) Az állattartó  építmény egészségügyi,  szociális,  gyermeknevelési,  oktatási  intézmények, 
valamint  élelmiszert  előállító,  feldolgozó,  forgalmazó  üzemek,  élelmiszert  árusító  és 
vendéglátó üzletek telekhatárától számított 50 méter védőtávolságra kell elhelyezni. 



Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2012.(XI.6.) önkormányzati rendelete

az állattartásról

Indokolás

A rendelet-tervezet technikailag az állattartásról szóló 11/2004.(IV.4.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezését és új, kizárólag az állattartó épületek, helyiségek és 
melléképítmények építési telken való elhelyezéséről szóló rendelkezéseket tartalmazza, 
tekintve, hogy felsőbb jogszabályok az egyé

b kérdéseket tartalmazzák.

1-2.§-hoz

Meghatározza a rendelet célját, valamint annak hatályát.

3.§-hoz

Az értelmező rendelkezést tartalmazza.

4-5.§-hoz

Azokat a szabályokat taglalja, amelyeket az állattartás során szükséges betartani, valamint a 
hatályba lépésről szól.


