Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2005. (X. 29.) számú
rendelete
az állattartás helyi szabályozásáról
Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva az állattartás helyi szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
Általános rendelkezések
1) a rendelet hatálya kiterjed Hajdúsámson bel- és külterületén
a.) a mezőgazdasági haszonállatok tartására,
b.) az eb- és macskatartás feltételeire,
c.) és az állatok elhelyezésére szolgáló építmények követelményeire.
(2) a rendelet alkalmazása tekintetében
állattartó: az állat tulajdonosa, illetőleg aki az állatot vagy állatállományt felügyeli, gondozza,
aki vele rendelkezni jogosult,
mezőgazdasági haszonállat: mezőgazdasági termék előállítása, illetőleg igavonás céljából
tartott
a.) szarvasmarha, ló, szamár, öszvér, bivaly, szamár (a továbbiakban: nagyhaszonállat),
b.) sertés, juh, kecske (a továbbiakban: haszonállat),
c.) nyúl és prémes állat: nutria, csincsilla, angóranyúl, sarki- és ezüstróka, nyérc, görény
stb. (a továbbiakban: prémes - kishaszonállat),
d.)
tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka, galamb stb. (a továbbiakban: baromfikishaszonállat),
vakvezető eb: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek, és amelyet a Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetségének erre jogosult szervezete ilyen igazolvánnyal ellátott,
jelző eb: az az eb, amely szakvéleménnyel alátámasztott módon a halláskárosodásban
szenvedő személy tájékozódását biztosítja.
2. §
Mezőgazdasági haszonállatok tartása
(1) Az utcák által bezárt állattartási övezetben (a határoló utcák mindkét oldalát az övezet
részének tekintve) tilos tartani mezőgazdasági haszonállatot.
(2) A város (1) bekezdésben körülírt övezetén kívüli belterületen fekvő
a.) a Szabályozási Tervben Vt. jelű övezetben nagyhaszonállat tartása tilos;
b.) 550 m2 területet el nem érő ingatlanon:
- nagyhaszonállat tartása tilos,

-2- haszonállatból legfeljebb fajtánként 2 db tartható szaporulatával,
- kishaszonállatból:
= baromfi- kishaszonállatból legfeljebb összesen 100 db tartható,
= prémes kishaszonállatból legfeljebb összesen 10 db szaporulatával tartható.
c.) 551 – 800 m2 területű ingatlanon:
- mezőgazdasági nagyhaszonállat tartása tilos,
- haszonállatból legfeljebb fajtánként 2 db anyaállat szaporulatával,
- kishaszonállatból:
= baromfi- kishaszonállat legfeljebb összesen 200 db tartható,
= prémes kishaszonállat legfeljebb összesen 30 db szaporulatával tartható.
d.) 801 – 1200 m2 területű ingatlanon:
- nagyhaszonállatból legfeljebb összesen 4 db. tartható, kivéve a Vt jelű övezetet, ahol
nagyhaszonállat tartása tilos,
- haszonállatból fajtánként legfeljebb 3 db anyaállat szaporulatával,
- kishaszonállatból:
= baromfi- kishaszonállat legfeljebb összesen 300 db tartható
= prémes kishaszonállat legfeljebb összesen 40 db szaporulatával tartható.
e.) 1201 m2 terület feletti ingatlanon:
- nagyhaszonállatból legfeljebb összesen 4 db tartható,
- haszonállatból legfeljebb fajtánként 5 db anyaállat szaporulatával,
- kishaszonállatból:
= baromfi- kishaszonállat legfeljebb összesen 400 db tartható
= prémes kishaszonállat legfeljebb összesen 49 db és szaporulatával tarthat.
(3) A város külterületén fekvő
a.) 1500 m2-t meg nem haladó területű ingatlanon legfeljebb a (2) bekezdés e.) pontja
szerint tarthatók haszonállatok,
b.) 1500 m2-t meghaladó területű ingatlanon haszonállatok számbeli korlátozás nélkül
tarthatók.
(4) Ebben a §-ban szabályozott egyedszámon felül a mezőgazdasági haszonállat szaporulata
az anyaállattól való szokásos elválasztási ideig tartható az ingatlanon.
Amennyiben az a szokásos elválasztási idő megítéléséhez szükséges, a hatósági ügy elbírálása
során állatorvosi szakvéleményt kell beszerezni.
3. §
A macska és az eb tartásának sajátos szabályai
(1) Belterületen:
a.) családi házak esetén legfeljebb 3 macska, továbbá épületben, zárt udvaron vagy az
udvar elzárt részén 2 eb tartható,

-3b.) többlakásos lakóépület esetén az épületben lakásonként legfeljebb 1 eb, és
lakásonként 2 macska, a lakóépület zárt udvarán vagy az udvar elzárt részén
legfeljebb 2 eb tartható a lakóépület működésére vonatkozó szabályokban (alapító
okirat, házirend stb.) előírt feltételekkel.
c.) Ebtenyészet belterületen fekvő ingatlanon nem létesíthető, kivéve egy anyaállat és
szaporulata.
(2) Külterületen:
a.) az 1500 m2-t meg nem haladó ingatlanokon legfeljebb 3 macska és épületben, zárt
udvaron vagy az udvar elzárt részén 2 eb tartható,
b.) az 1500 m2-t meghaladó ingatlanokon épületben, zárt udvaron, vagy az udvar
elzárt részén legfeljebb 3 eb tartható. Az ingatlanon ebtenyészet korlátozás nélkül
létesíthető.
(3) A macska és az eb szaporulata az (1) és (2) bekezdésben foglalt egyedszámot
meghaladóan, legfeljebb az állat 3 hónapos koráig tartható.
(4) Szakorvosi igazolással rendelkező személy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
mértéken túl, egy-egy vakvezető, jelző, rokkantsegítő ebet tarthat. A mezőgazdasági
haszonállattartás során állatok őrzésére, terelésére szolgáló legfeljebb 3 eb a (2) bekezdés b.)
pontja szerinti ingatlanon az ott meghatározott egyedszámon felül tartható.
(5) Ebet a zárt ingatlanról közterületre, vagy más közforgalmú területre (például magánút,
pihenő területek, sportcélra használt területek, stb.) kivinni, továbbá tömegközlekedési
eszközökre felvinni csak az állat megfékezésére képes személy által, illetőleg felügyeletével
pórázon és szájkosárral szabad.
4. §
Az állatok elhelyezésére szolgáló építményekre vonatkozó előírások
(1) Állattartási épületeket, helyiségeket és melléképítményeket az építési jogszabályok
szerint meghatározott építési helyre a közegészségügyi, állategészségügyi,
állatvédelmi és
(2)
(3) környezetvédelmi követelmények alapján, az övezeti előírások szerinti
telekbeépítettség mértékéig lehet elhelyezni.
(2) Baromfi és kisállat ólja, ketrece, zárt kifutója, trágya- és trágyalétároló építménye – az (1)
bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – lakó és üdülőépülettől legalább 6 m, ásott kúttól
20 m, fúrt kúttól 5 m, csatlakozó vízvezetéktől 2 m, vezetékes víz kerti csapjától 3 m
távolságra helyezhető el.

-4(3) Nagyhaszonállat és kishaszonállat istállója, ólja, zárt kifutója, trágya- és trágyalétároló
építménye az (1) bekezdésben foglalt előírások megtartásával, lakó és üdülőépülettől legalább
10 m, ásott kúttól 10 m, fúrt kúttól 5 m, csatlakozó vízvezetéktől 2 m, vezetékes víz kerti
csapjától 3 m távolságra helyezhető el.
(4) Trágyát, trágyalevet – a baromfitartás kivételével – az építési előírásoknak megfelelően
megépített zárt, szivárgásmentes trágyatároló illetve szivárgásmentes trágyalétároló
építményben kell tárolni. A trágyatároló és trágyalétároló építmény kiürítéséről, valamint a
trágya, trágyalé ártalmatlanná tételéről szükség szerint, de legalább havonta az állattartó
köteles gondoskodni.
(5) A 2. § (2) bekezdés a.) – c.) pontjainak hatálya alá tartozó ingatlanokon a baromfitartással
keletkezett trágya építménynek nem minősülő zárt tároló eszközben (pl. műanyag zsák, láda,
hordó stb.) is gyűjthető a (4) bekezdésben meghatározott időközönként történő elszállításig.
Vegyes rendelkezések
5. §
(1) A rendelet 2. §-a szerint tartható mezőgazdasági haszonállatok egyedszámára, továbbá a 3.
§ szerint tartható ebek és macskák egyedszámára vonatkozó önkormányzati hatósági
jogkörben a polgármester jár el.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörében eljárva – az előírások megsértése
esetén – az állattartást megtilthatja, továbbá kötelezheti az állattartót, hogy az állattartást az
előírt határidőre szüntesse meg, illetőleg állatainak számát a megengedett egyedszámra
csökkentse.
6. §
(1) Szabálysértést követ el és 30. 000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 2-3.
§-ában, továbbá a 4. § (4)-(5) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket megszegi.
7. §
Átmeneti rendelkezések
Az állattartók - a rendelet hatálybalépésének időpontjában meglévő mezőgazdasági
haszonállatok - tartásával kapcsolatos rendelkezéseknek, jelen rendelet hatálybalépésétől
számított 2 éven belül kötelesek eleget tenni.

-88.§.
Hatályba léptető rendelkezések
(1) E rendelet 2005. november 1.napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2005. október 27.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2005. október 29.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2007. (XII. 14.) számú
rendelete
az állattartás helyi szabályozásáról szóló 30/2005. (X.29.) rendelet módosításáról
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 30/2005. (X.29.) rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 1. § (1) bekezdése az alábbi d.) ponttal egészül ki:
„1.§ (1) d.) nem veszélyes és nem védett vadon élő állatokra”
2. §
A rendelet 5. §-a az alábbi (3) (4) (5) bekezdésekkel egészül ki:
„5.§
(3) E rendelet 1.§ (1) bekezdés d.) pontjába tartozó állatok tartására vonatkozó engedély
kiadása előtt vizsgálni kell, hogy az állattartás körülményei állategészségügyi,
közegészségügyi, állatvédelmi, környezetvédelmi szempontból megfelelnek-e
magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseinek.
Az ebbe a körbe tartozó engedélyezési eljárás során be kell szerezni az alábbi szervek
szakhatósági hozzájárulását:
a. H-B. Megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
b. Területileg illetékes 1. fokú építésügyi hatóság
(4) E rendelet 1. § (1) bekezdés d.) pontjába tartozó állatok tartására vonatkozó kérelem
benyújtásakor a kérelmezőnek igazolnia kell az állat eredetét, valamint azt, hogy
annak jogszerű tulajdonosa.
(5) Ezen rendeletben a kishaszonállat vagy nagyhaszonállatra vonatkozó rendelkezéseket
alkalmazni kell a rendelet 1.§ (1) bekezdés d.) pontjába tartozó nem veszélyes és nem
védett vadon élő állatokra vonatkozóan is, besorolásuktól függően.
3. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hajdúsámson, 2007. december 13.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2007. december 14.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Andó Lászlóné
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2009. (IX. 4.)
rendelete
az állattartás helyi szabályozásáról szóló 30/2005. (X. 29.) rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az állattartás helyi szabályozásáról
szóló 30/2005. (X. 29.) rendeletet a következők szerint módosítja:

1. §
A rendelet 2. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:
„2. § (1) A településközponton belül az 1. sz. mellékletben felsorolt utcák által bezárt
állattartási övezetben (a határoló utcák mindkét oldalát az övezet részének tekintve) tilos
tartani mezőgazdasági haszonállatot.”
2. §
E rendelet a 2010. január 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2009. szeptember 3.

Kanyóné Papp Klára
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2009. szeptember 4.
Kanyóné Papp Klára
jegyző

Andó Lászlóné
polgármester

1. sz. melléklet:

Közterület megnevezése

Házszám
tól-

-ig

Kossuth utca

1

17

Kossuth utca

2

18

Rákóczi utca

1

21

Rákóczi utca

2

20

Petőfi utca

2

8

Jókai utca

40

50

Vámospércsi út

1

7

Vámospércsi út

2

10

Szabadság tér

teljes

Kiss utca

teljes

Béke utca

teljes

Hársfa utca

teljes

Hunyadi utca

teljes

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2012. (IX. 03.) önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályozásáról szóló 30/2005. (X. 29.) számú rendelet
módosításáról
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
BEVEZETŐ RÉSZ
1.

§

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás helyi
szabályozásáról szóló - a 40/2007. (XII. 14.), valamint 18/2009. (IX. 4.) számú rendelettel
módosított - 30/2005. (X. 29.) számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) jelen rendelet
szerint módosítja.
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK
§

2.

(1) Hatályát veszti a Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. §-a.
(3) Hatályát veszti a Rendelet 5. § -a, valamint 1. számú melléklete.
(4) Hatályát veszti a Rendelet 6. §-a.
(5) Hatályát veszti a Rendelet 7. §-a.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3. §
(1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. szeptember 30. napján lép
hatályba.
(2) E rendelet 2. §(4) bekezdése a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hajdúsámson, 2012. augusztus 30.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2012. szeptember 03.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályozásáról szóló 30/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-ában foglaltakra és az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(OTÉK) 36. § (5) bekezdésére – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
BEVEZETŐ RÉSZ
1. §
Az állattartási épületekre vonatkozó szabályok jogszabályokban szabályozott társadalmi
viszonyokká váltak, melyekkel párhuzamos, vagy azokat kiegészítő önkormányzati rendeleti
szabályozás nem indokolt.
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK
2. §
Hatályát veszti az állattartás helyi szabályozásáról szóló 30/2005. (X. 28.) önkormányzati
rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés második francia bekezdése valamint 4. §-a.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3. §
E rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2013. március 28.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2013. március 28.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester

