Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2004. (VII.17.) sz. önk. rendelete
az állattartás helyi szabályairól
A 7/2005. (II.24.), a 23/2007. (IX.20.), 28/2008. (XII. 19.)
sz. a 18/2010. (IX.20.) sz. a 20/2011. (VII. 08.) sz. és 17/2012.(V.31.) sz.
rendeletekkel módosított,
egységes szerkezetbe foglalt szövege
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (2)
bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörben eljárva az állattartás helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §
E rendelet célja: azon helyi szabályok megalkotása, melyek elősegítik az állattartók és az
állatok tartásával érintett személyek érdekeinek érvényesülését, meghatározzák jogaikat és
kötelezettségeiket és ezzel biztosítják, hogy az állatok tartása és állati hulladékok elhelyezése
mások nyugalmát, biztonságát ne veszélyeztesse, mások vagyonát, értékeit ne károsítsa és
mindenkor feleljen meg a közegészségügyi, állat-egészségügyi, állatvédelmi, valamint építésügyi
és környezetvédelmi szakhatósági előírásoknak.
2. §
E rendelet hatálya: Gyömrő város közigazgatási területén (belterületen és külterületen)
folytatott állattartásra terjed ki.
3. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
a.) állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartásának célja állati eredetű élelmiszer,
vagy termék magán-, vagy közfogyasztásra (pl.: hús, tej, tojás, szőrme, gyapjú, bőr, stb.)
történő előállítása, illetve munkavégzés, valamint sportcélok elérése és kedvtelés. Magában
foglalja a tenyésztést, szaporítást és végtermék előállítását.
Nem minősül állattartásnak a családi szükségletek kielégítése, vagy feldolgozás céljából
vásárolt, vagy beszállított állatok legfeljebb 3 napig történő átmeneti tartása.
b.) állattartó telep: egy háztartás állattartásból származó élelemigényét meghaladó mennyiségű
állat tartására szolgáló, építési engedéllyel megvalósított létesítmény.
c.) nagy létszámú állattartó telep: legkevesebb 30 ló, vagy 50 szarvasmarha, vagy 200 juh,
kecske, vagy 100 sertés, vagy 2000 növendék baromfi, vagy 500 kifejlett baromfi (tyúkfélék,
vízi szárnyasok, pulyka, stb.), vagy 50 strucc, vagy 50 anyanyúl és szaporulata elhelyezésére
szolgál.
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d.) kis létszámú állattartó telep: ahol a c.) pontban meghatározottnál kevesebb állat helyezhető
el.
e.) állattartó hely: olyan építési engedéllyel létesített építmény, amelyben egy háztartás
állattartásból származó élelemigényének kielégítésére tartanak állatokat.
f.)

haszonállat: a h-l.) pontokban felsorolt állatok.

g.) állatállomány: minden haszonállat és kedvtelésből tartott állat.
h.) nagy állat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér.
i.)

kis állat: sertés, juh, kecske, strucc, emu.

j.)

egyéb kis állat: baromfifélék, galamb, házinyúl, angóra nyúl.

k.) prémes állat: nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény.
l.)

egyéb állat: minden más, e rendeletben meg nem nevezett állat.

m.) kedvtelésből tartott állat: ember által nem gazdálkodás céljából tartott olyan állat, amelynek
húsa az európai étkezési szokások figyelembevételével nem szolgál emberi fogyasztásra.
(Pl.: eb, macska, díszállat, stb.)
n.) állati hulladék: az állathulla, az állati eredetű melléktermék és a hasznosíthatatlan állati
eredetű anyag.
o.) állati hulladék ártalmatlanná tétele: olyan eljárás, amelynek eredményeként az állati
hulladék betegség terjesztésére alkalmatlanná válik, valamint a hulladék okozta
környezetterhelés csökken, a környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatását
megszünteti, kizárja.
p.) állati hulladék tulajdonosa: az állattartó, a vadászatot, halászatot, horgászatot, az
állattenyésztést, az állatszaporítást végző, a vágóhidat, az élelmiszer-előállító, valamint az
állati eredetű terméket feldolgozó-, illetőleg forgalmazó helyet üzemeltető.
q.) állati hulladéktemető: e rendelet hatályba lépése előtt kialakított minden olyan létesítmény,
amelyben állati hulladék ártalmatlanítása lerakással, elföldeléssel történik (pl.: dögtér,
dögkút, stb.).

II. FEJEZET
Az állattartó helyekre és állattartó telepekre vonatkozó szabályok
4. §
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(1) Az állatok tartására szolgáló állattartó hely és állattartó telep és az ezekhez tartozó
kiszolgáló létesítmények, műtárgyak kialakítása csak az 1. §-ban felsorolt szakhatóságok
előírásainak figyelembevételével kiadott építési engedély alapján történhet.
Az állattartó építmények engedélyezésekor e rendelet 1. sz. mellékletében1 meghatározott
védőtávolságokat és a 2. sz. mellékletben meghatározott lakóövezeti besorolást, valamint az
állattartáshoz minimálisan szükséges terület meghatározást is alkalmazni kell.
(2) Ahol a meghatározott feltételek nem biztosíthatók, oda építési engedély nem adható.
Lakóterületen közterület határától számított 15 méteren belül állattartó hely nem helyezhető
el.
(3)
a.) E rendelet hatályba lépése után a meglévő építési engedéllyel, vagy engedély nélkül épült és
jóhiszeműen működő állattartó helyek (ólak, istállók, karámok) és állattartó telepek csak
akkor tarthatók továbbra is fenn, ha az 1. §-ban meghatározott érdekeket az állattartás nem
sérti.
Amennyiben az állattartással érintett személyeknek az 1. §-ban meghatározott érdekei nem
érvényesíthetők, az állattartást korlátozni kell, vagy az adott helyen meg kell tiltani.
b.) Az állattartó létesítmények e rendelet szerinti kialakítására, átalakítására a képviselő-testület
a nagy- és kis létszámú állattartó telepek, illetve az állattartó helyek esetében 2005. január 1jétől kezdődően 1 év átmeneti időt biztosít. Az átmeneti idő elteltével Gyömrő város
közigazgatási területén csak az e rendelet előírásainak megfelelő állattartó hely és állattartó
telep működhet.
5. §
(1) Az állattartó helyeken és állattartó telepeken az állat tartására szolgáló helyet, helyiséget –
állatfajtól és a tartási technológiától függően – úgy kell kialakítani, hogy az könnyen
tisztítható, fertőtleníthető legyen, hézag- és szivárgásmentesen, egyenletes, megfelelő
lejtésű, csúszásmentes, szilárd padozattal, valamint állattartó telepen az állattartó
helyiségben hézagmentesen fedett, szivárgásmentes trágyagyűjtővel legyen ellátva.
Az állattartó köteles gondoskodni az állattartó létesítmények, műtárgyak állandó tisztán
tartásáról, karbantartásáról, folyamatos fertőtlenítéséről, a káros rovarok és rágcsálók
rendszeres és hatékony irtásáról, valamint az állattartásból eredő kellemetlen szag
közömbösítéséről.
Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget (istállót, ólat, ketrecet), vagy helyet (kifutót,
karámot) rendszeresen takarítani kell. A helyiségekben szükség szerint, de évente legalább
kétszer fertőtlenítő meszelést kell végezni.
(2) Amennyiben az állatállomány kis állat esetén a 20 db-ot, nagy állat esetén az 5 db-ot
meghaladja, elkerített gazdasági udvart kell kialakítani. Az így elkerített udvar nem
csatlakozhat közvetlenül a szomszédos ingatlanhoz, a kerítéstől számított legalább 1 méteres
sávot szabadon kell hagyni és – a telepítési távolságot betartva – élősövénnyel kell a
szomszédos ingatlantól elválasztani.
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Módosította a Képviselő-testület 7/2005. (II.24.) sz. rendelet 1. §-a, hatályos 2005. február 24-től
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(3) Az alkalmazott tartási rendszernek biztosítania kell az állatok megfigyelhetőségét és az
etető-itató berendezésekhez való akadálytalan hozzáférést.
(4) Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell kialakítani, a
pormentesített, bűzös gázokat természetes, vagy mesterséges szellőzéssel az építmény
tetősíkja fölé kell terelni.
6. §
(1) Állattartó helyen és állattartó telepen, független attól, hogy kül- vagy belterületen fekszik, a
híg trágya és a trágyalé, valamint a csurgalékvíz kizárólag fedett, szivárgásmentes, szigetelt
tartályban, medencében tárolható. A tartály, vagy medence anyaga korrózióálló anyagból
készülhet, élettartama legkevesebb 20 év legyen. A híg trágyát és a trágyalét zárt csövekben
kell a tároló tartályba, medencébe vezetni. A tárolókat legalább 2 havi híg trágya, trágyalé és
csurgalékvíz befogadására kell méretezni, azokból a kifolyást meg kell akadályozni. Az
istállótrágya és a híg trágya további kezelésére e rendelet 6. § (3) és (4) bekezdése
vonatkozik.
(2) Belterületen az istállótrágyát állandóan fedett, szigetelt alapú, szilárd falú, a csurgalékvíz
összegyűjtésére szolgáló gyűjtőcsatornákkal és aknával ellátott trágyatelepen kell tárolni. A
trágyatárolót 4 havi istállótrágya tárolására alkalmas méretűre kell készíteni.
(3) A trágyalétárolók ürítéséről folyamatosan gondoskodni kell, a tárolókból trágyalé nem
folyhat ki. Az ólakban és a trágyatárolókban az ammónia-képződés és a kellemetlen szagok
csökkentésére folyamatosan szagtalanító anyagokat kell használni.
A híg trágya, trágyalé és a csurgalékvíz műszaki védelemmel ellátott, szivárgásmentes
trágyatárolóban lévő trágya felszínére visszaöntözhető, vagy a területileg illetékes Növényés Talajvédelmi Szolgálat engedélye birtokában mezőgazdasági művelés alatt álló
földterületre lehet kijuttatni.
Tilos a trágyalé, híg trágya és vérrel, bélsárral szennyezett padozatmosó víz
szennyvíztisztító telepre történő ürítése és lakóövezetben (kül- és belterületen egyaránt)
kertek talajára történő locsolása.
(4) Külterületen, mezőgazdasági tábla szelén – legfeljebb kettő hónap időtartamra – szivárgás
elleni védelem nélkül istállótrágya tárolására ideiglenes trágyatároló alakítható ki olyan
helyen, ahol a talajvíz legmagasabb szintje 1,5 méter alatt van, nincs felszíni víz 100
méteren belül és az istállótrágya tárolása lakóépülettől, ideiglenes tartózkodásra használt
gazdasági épülettől legalább 30 méter távolságra történik. A trágyát földdel, fóliával lefedve
kell tárolni.

III. FEJEZET
Az állatok tartására vonatkozó szabályok
7. §
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(1) Gyömrő város közigazgatási területén állatot – a mindenkor hatályos közegészségügyi,
állat-egészségügyi, állatvédelmi, valamint építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok
betartása mellett is – csak e rendeletben meghatározottak szerint lehet tartani.
(2) Az állattartó köteles az állat-egészségügyi és állatvédelmi jogszabályokban meghatározott,
az állat fajának, fajtájának, élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételeket biztosítani.
Köteles az állatokat megfelelően gondozni, ellátásukról, élelmezésükről, gyógykezelésükről,
tisztán tartásukról, – szállítás esetén – megfelelő feltételekről gondoskodni. Az állatok
megbetegedését, elhullását az állatorvosnak haladéktalanul be kell jelenteni.
Átmeneti tartás esetén is köteles az állattartó az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakat
biztosítani, azonban állattartó építményt és a hozzá tartozó műtárgyakat nem kell kialakítani.
A trágyát, trágyalevet és csurgalékvizet, az átmeneti tartás során keletkezett állati hulladékot
zárt tartályban kell tárolni.
(3) Ha az állattartó az állatot nem kívánja tovább tartani, köteles az állat elhelyezéséről
gondoskodni. Amennyiben az állat elhelyezéséről nem gondoskodik és emiatt az állat élete
veszélybe kerül – a felmerülő költségek állattartóval történő megtéríttetése mellett –, az állat
elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodik.
(4)
a.) Az állattartó az állati hulladékok kezeléséről szóló 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet szerinti
1-3. terjedő veszélyességi osztályba sorolt állati hulladékot a veszélyességi besorolásnak
megfelelő jogosultsággal rendelkező kezelő-, feldolgozó, megsemmisítő (égető) üzembe,
illetve állati hulladékgyűjtő-, vagy gyűjtő-átrakó telepre köteles a hatósági állatorvosnak
történt bejelentés után az állati hulladék keletkezésétől számított 24 órán belül előírásszerűen
elszállíttatni vagy hatósági állatorvosi engedéllyel elszállítani. Amennyiben a 2. osztályba
sorolt állati hulladék kezelése az előzőek szerint nem oldható meg, azt 2005. december 31éig állati hulladéktemetőben (dögkútban) is ártalmatlaníthatják.
b.) 2005. december 31-éig évente összesen 50 kg-ot meg nem haladó össztömegű elhullott
baromfit, vagy három hetesnél fiatalabb malac, kedvtelésből tartott állat, szopós
bárány, kecskegida, borjú hulláját az állattartó saját ingatlanán eláshatja. Ennek feltétele,
hogy a szomszédos ingatlan határától 1,5 méter védőtávolságot kell tartani és a felszín alatti
víz nyugalmi vízszintje és a földelési mélység szintje között legalább 1 méter vastag
talajréteg legyen. 2006. január 1-jétől állati hulladékot elföldelni tilos, a (4) bekezdés d.)
pont szerint kell eljárni.
c.) A jelentős köz- vagy állategészségügyi kockázattal szállítható állati hulladékot az
állategészségügyi állomás döntésének megfelelően el lehet földelni.
d.) Évente 50 kg össztömeget meghaladó, (4) bekezdés b.) pontban felsorolt állati hulladékot
és az 50 kg-nál nagyobb egyedi testtömegű állatok hulláját engedélyezett állati
hulladékgyűjtő gyűjtő-átrakó telepre, vagy kezelő-, feldolgozó, megsemmisítő üzembe kell
szállítani.
e.) Állattartó telepről hatósági állatorvos engedélyével a feldolgozást végző vállalkozó az állati
hulladékot közvetlenül elszállíthatja.
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(5) Tilos az állatot bármilyen okból szabadon engedni, elhagyni, elűzni, ellátás nélkül magára
hagyni, kínozni, éheztetni, bántalmazni, viadaloztatni, annak szükségtelenül szenvedést,
vagy fájdalmat okozni, állandóan sötétben tartani. Az állatokat mozgatáskor, átmeneti
tartása esetén, féken tartás, vagy leölés alatt minden elkerülhető izgalomtól, fájdalomtól,
vagy szenvedéstől meg kell kímélni.
(6) A vágóhídra levágás céljából bevitt egypatájúak, kérődzők, sertések, nyulak és baromfi
mozgatását, elszállásolását, féken tartását, levágás előtti kábítását, vagy azonnali leölését és
elvéreztetését külön jogszabályban meghatározottak szerint kell végrehajtani.
(7) A baromfi és nyúl magánfogyasztás céljából vágóhídon kívüli levágása, leölése esetén a (6)
bekezdésben leírtak betartása nem kötelező, de az (5) bekezdésben foglaltakat ebben az
esetben is be kell tartani. Kis állat és 12 hónapnál fiatalabb nagy állat vágóhídon kívüli
levágásakor az (5) és (6) bekezdésben foglaltak betartása kötelező. 12 hónapnál idősebb
nagy állat házi vágása tilos.
(8) Tilos az állatok alom nélküli, híg trágyás tartása.
(9) Ahol egyes állatokat tartósan, vagy rendszeresen lekötnek – az állat szabadabb mozgása
érdekében – az állat élettani- és viselkedésbeli szükségleteinek kielégítésére a bevált
gyakorlat szerint elegendő teret kell biztosítani. Szabad tartás esetén biztosítani kell olyan
területet, vagy létesítményt, ahol az állatok a szélsőséges időjárási körülmények esetén,
valamint ragadozókkal és ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak.

IV. FEJEZET
Az ebtartás feltételei
8. §
(1) A szabadban és a lakásban, valamint a közösen használt helyen, helyiségben tartott eb tartója
köteles az e rendeletben foglaltakon túlmenően az ebet ingatlanán úgy tartani, hogy az
felügyelet nélkül az ingatlanról, lakásból ne juthasson ki, a közterületen és más
ingatlanokon, lakásban, vagy közösen használt helyen, vagy helyiségben tartózkodók
nyugalmát ne zavarja, azok életét, testi épségét, vagyonát ne veszélyeztesse, szabad
mozgásukban másokat ne gátoljon, kárt ne okozzon.
2

(2) Az ebet közterületen, illetve lakóház közös használatú területein, helyiségeiben, valamint
külterületen (erdőben, réten) biztonságos vezetésre alkalmas pórázon illetve szájkosárral is el
kell látni. Olyan helyen, ahol a kikerülés, vagy biztonságos távolságtartás nem lehetséges,
minden ebet szájkosárral is el kell látni, vagy nyakörvénél fogva kell vezetni.
Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze. Az eb által
okozott szilárd szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni.

2
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(3) Bekerítetlen ingatlanon az ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles
gondoskodni arról, hogy az eb tartási helye az (1) bekezdésben meghatározott
körülményeknek megfeleljen. Az ebet a telek határától 1 méter távolságon túl elhelyezett,
minimálisan 2x2 méter alapterületű kennelben lehet tartani. A kennel és a kerítés közé – a
telepítési távolságot betartva – növényzetet kell telepíteni.
(4) A bekerített ingatlanon eb szabadon tartható. A kerítést úgy kell kialakítani, hogy az eb
ingatlanról kijutását és a kerítés résein a kiharapást biztonságosan megakadályozza. Harapós,
vagy támadó természetű eb, valamint házőrzésre betanított eb tartása esetén az ingatlan,
vagy a ház bejáratán szembetűnő módon erre utaló figyelmeztető feliratot kell elhelyezni.
(5) A szabadban tartott eb számára minden esetben méretének megfelelő, jó hőszigetelő
anyagból ólat kell készíteni. Amennyiben kennel nem létesíthető, a mozgástér biztosítása
érdekében minimum 4 méter hosszú, végeinél rögzített huzalon csúszó, legalább 2 méteres,
mindkét végén karabinerrel ellátott lánccal lehet az ebet kikötni.
3

(6) Tilos az ebet beengedni, bevinni, illetve tartani – vakvezető kutya és intézmény őrzését
szolgáló eb kivételével –:
a.) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe,
b.) üzletbe, vásárcsarnokba, piacra, vágóhídra, élelmiszer előállító üzembe,
c.) nevelési-, oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális létesítmény és fürdő, valamint
strand és játszótér területére,
d.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe és temető területére.
e.) A Tőzeges – tó és a Strandfürdő területére
f.) Gyömrő közigazgatási területén található játszóterekre

(7) A gazdátlan, elkóborolt, vagy közterületen felügyelet nélkül szabadon talált ebet a
polgármesteri hivatal gyepmesterrel befogatja. A gyepmester a telepén az ebet 14 napig őrzi,
utána a foglalkozására vonatkozó jogszabály szerint intézkedik. Az ebet a tulajdonosa csak
akkor kaphatja vissza, ha az eb befogásával kapcsolatos költséget a polgármesteri hivatalnak,
az állat 14 napon túli tartásának költségeit pedig a gyepmesternek megtéríti.
9. §
Veszélyes állatok, valamint veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartására a települési
önkormányzat jegyzőjétől engedélyt kell kérni. Veszélyes állatok és veszélyes eb meghatározása,
tartásukra, tartásuk engedélyezésére és az eb veszélyessé nyilvánítására külön jogszabályok
vonatkoznak.

3

Módosította a Képviselő – testület 20/2011. (VII.08.) sz. rendelet 2.§-a, hatályos 2011. augusztus 1-től.
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V. FEJEZET
Eljárási szabályok
10. §4
(1)
(2)

IV. FEJEZET
Záró rendelkezések
11. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Gyömrő Város
Önkormányzatának az állattartás helyi szabályozásáról szóló 17/2002. (VI.13.) sz.
önkormányzati rendelete.
(2) Az e rendeletben részletesen nem érintett kérdésekben a mindenkor hatályban lévő
közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, környezetvédelmi és építésügyi
jogszabályokat kell alkalmazni.

Gyömrő, 2004. július 14.

Gyenes Levente s.k.
polgármester

Varga Ernő s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2004. július 17.
Varga Ernő s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül: 2012. augusztus 1.
Varga Ernő
jegyző
4

Hatályon kívül helyezi a Képviselő – testület 17/2012.(V.31.) sz. rendelet 1.§ e.) pontja, hatályos 2012. május 31től.

1. sz. melléklet
az állattartásról szóló 11/2004. (VII.17.) sz. önkormányzati rendelethez
az állattartó építmények engedélyezési eljárásában alkalmazandó védőtávolságokról
I.
Az állattartó épületek engedélyezésekor minimálisan az alábbi védőtávolságokat kell betartani.
A védőtávolságok méterben meghatározva

a.) nagy- és kis haszonállat,
tartása állattartó hely esetén összesen
5 állatig
5 állat felett
b.) egyéb kis-, prémes-, egyébés kedvtelésből tartott állat, állattartó
hely esetén
100 állatig
100 állat felett
c.) kis létszámú állattartó telepen
nagy-, és kis haszonállat
tartása esetén
d.) nagy létszámú állattartó
telepen nagy-, és kis haszonállat tartása esetén

Lakó-, gaz.
és pihenőépülettől

fúrott
kúttól

ásott
kúttól

5
10

10
15

15
20

15
15

5
10

15
15

20
20

15
15

15

25

20

50

50

50

1000

50

közterülettől

A külterületen állattartás céljára szolgáló épület vagy helyiség építése a belterület határától
számított 500 méteres védőtávolság betartásával engedélyezhető, a város szabályozási terv
előírásainak megfelelően.
Zárt technológiával történő korszerű állattartásnál vagy egyéb méltányolható körülmény esetén –
környezeti hatástanulmánytól függően, a szakhatóságok előzetes hozzájárulásával – az előírt
védőtávolságok csökkenthetők.
Amennyiben 50 m távolságon belül gyermek-, egészségügyi és egyéb közintézmény, élelmiszerelőállító- vagy értékesítő egység van, állattartásra szolgáló építmény létesítését engedélyezni tilos.
Ha az előbb megjelölt egységek az állattartó építménytől 50-100 méter közötti távolságon belül
helyezkednek el, az ÁNTSZ és az állat-egészségügyi hatóság véleményét kikérve kell a
védőtávolságot meghatározni.
Belterületen kis- és nagy létszámú állattartó telep nem építhető.

Gyömrő, 2005. február 24.

2. sz. melléklet
az állattartásról szóló 11/2004. (VII.17.) sz. önkormányzati rendelethez
az állattartási övezetek és az övezetenként tartható állatok száma, valamint
az állattartás terület-igényének meghatározásáról

I.
Állattartási övezetek és az övezetekben tartható állatok száma
a.) településközpont: A Kóczán úti lakópark, a Táncsics Mihály utca és a Szent István út teljes
hosszában, valamint a Szent István út, Táncsics Mihály utca, Mendei út, Kossuth Lajos utca és
Dózsa György út által határolt terület.
A településközpontban állattartás nem folytatható, nagy állat nem tartható.
Ingatlanonként – amennyiben e rendeletben meghatározott feltételek biztosíthatók – egy háztartás
állattartásból származó élelemigényének kielégítésére maximum 3 kis állat és 10 egyéb kis állat,
valamint 1 nagytestű eb, vagy 2 kistestű eb, továbbá 2 macska, 10 galamb és 4 díszállat, valamint
ezek szaporulatai maximum 3 hónapos korukig, illetve az anyától való elválasztásukig tartható.
b.) családi házas övezet: A településközpont határai és a külterület határai közötti terület.
-

800 m2-t meg nem haladó területű ingatlanon évente tartható saját ellátásra maximum 5 kis
állat, egyéb kis állatból maximum 50 (galambból 40), továbbá 2 eb, 2 macska, 10 díszállat
és ezek szaporulatai maximum három hónapos korukig.

-

800 m2 területnél nagyobb ingatlanon évente tartható 2 nagy állat, 20 kis állat, 100 egyéb
kis állat (galambból 40), továbbá 2 eb, 2 macska, 20 díszállat és ezek szaporulatai maximum
három hónapos korukig, illetve az anyától való elválasztásig.

c.) külterületi kertes övezet: Rózsahegy és Kőhatár.
-

-

3000 m2 területnél kisebb ingatlanon tartható 2 nagy állat, 20 kis állat, 100 egyéb kis állat
(galambból 80), valamint 2 eb, 2 macska, 20 díszállat és ezek szaporulatai maximum három
hónapos korukig, illetve az anyától való elválasztásig tartható.
3000 m2-t meghaladó ingatlanon állatot tartani a d.) pontban leírtak szerint lehet.

d.) egyéb külterületi övezet: Az előbbi három övezetbe nem tartozó, Gyömrő város közigazgatási
határain belül lévő terület.
-

minden haszonállat és kedvtelésből tartott állat tartható az e rendeletben foglaltak és az
érdekelt szakhatóságok előírásainak figyelembe vételével.

Az állattartási övezetbe történt besorolástól függetlenül tilos haszonállatot tartani nevelési-,
oktatási-, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár, temető, élelmiszerbolt,
élelmiszeripari üzem és vendéglátó egység területén, valamint annak 50 méteres körzetén belül,
továbbá a társasházi lakóépületekben és ezek telkén.
Az állattartási övezetbe e rendelet alapján történt besorolástól és az állattartási övezetbe történt
besorolástól függetlenül az egy háztartás élelemigényének kielégítésére tartható állatok számától
egyedi elbírálás alapján a Környezetvédelmi Bizottság hozzájárulásával el lehet térni.

II.
Az állattartás területigényének meghatározása
a.) Az állattartó helyek és telepek építésére vonatkozó engedélyezési eljárásban az állatok
akadálymentes megfordulás, lefekvés, felállás, a pihenés, az állat saját maga által történő
ellátásának biztosítása, az állat megfigyelhetősége, kíméletes elhelyezése, az építmény padozatának
tisztán tartása és minden egyéb állatvédelmi és állat-egészségügyi érdek érvényesítése érdekében a
következő területigényeket kell figyelembe venni:
b.) Hat hónapnál fiatalabb nagy állat 6-nál nagyobb számú
csoportos tartása esetén egyedenként
150 kg-os testtömegig legalább
150-220 kg-os testtömegig legalább
220 kg-os testtömeg felett legalább
területet kell biztosítani

1,5 m2,
1,7 m2,
1,8 m2

Hat hónapnál fiatalabb nagy állat 6-nál kisebb számban vagy egyedi, illetve az anyával
együtt tartás esetén a növendék állat területigényét 20%-kal növelni kell, az anyaállatra pedig
anyánként további
6 m2-t kell biztosítani.
c.) Hat hónapnál idősebb nagy állat 6-nál kisebb számú csoportban vagy egyedi tartás esetén
állatonként legalább
6 m2-területet kell
biztosítani.
d.) Kis állat 10-nél nagyobb számú csoportos tartása esetén egyedenként
10 kg-os, vagy ennél kisebb állat esetén legalább
0,15 m2,
10-20 kg-os állat esetén legalább
0,2 m2,
20-30 kg-os állat esetén legalább
0,3 m2,
30-50 kg-os állat esetén legalább
0,4 m2,
50-85 kg-os állat esetén legalább
0,55 m2,
85-110 kg-os állat esetén legalább
0,65 m2,
110 kg-nál nehezebb állat esetén legalább
1 m2 területet kell
biztosítani.
Kis anyaállat ellés előtti csoportos tartásai esetén egyedenként legalább 2,25 m2 területet
kell biztosítani, 6 egyednél kevesebb kis anyaállatot tartalmazó csoport esetén az akadálytalanul
használható alapterületet 10%-kal növelni kell, 40 egyed, vagy ennél több kis anyaállat esetén a
terület 10%-kal csökkenthető.
Kis anyaállat egyedi tartása esetén egyedenként legalább
5 m2 akadálymentesen
használható területet kell biztosítani.
Kis apaállat egyedi tartása esetén egyedenként legalább
6 m2 akadálymentesen
használható alapterületet, ha természetes fedeztetést is végeznek
10 m2 alapterületet
kell biztosítani.
e.) Egyéb kis állatból 100-nál kevesebb állat tartása esetén
apró baromfi (csirke, tyúk, kacsa, gyöngytyúk, stb.) esetén legalább
nagytestű baromfi (liba, pulyka) esetén legalább
nyúl és tyúk ketrecben tartása esetén legalább
területet kell biztosítani.

Gyömrő, 2004. július 17.

9 db/1 m2,
5 db/1 m2,
8 db/1 m2

