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Állattartó létesítmények védőtávolságai 

 

 

1. A kis haszonállatok ketrece, ólja, kifutója ásott kúttól min. 10,0 m, fúrt kúttól 

min. 5,0 m távolságra helyezhető el. 

 

2. A nagy haszonállatok istállója, kifutója, komposztáló, siló, szemétgyűjtő, 

almostrágya és trágyalé gyűjtő ásott kúttól min. 15,0 m, fúrt kúttól min. 10,0 

m, csatlakozó vízvezetéktől min. 2,0 m, vízvezetéki „kerti csaptól” min. 3,0 

m távolságra legyen. 

 

3. Zárt trágyatároló, zárt trágyalégyűjtő és az állattartó épület között nem kell 

védőtávolságot tartani, ha: 

a) az vízzáró kivitelű és 

csatornaszellőzővel ellátott zárt 

fedlappal készült és 

b) az épület állékonyságát nem veszélyezteti. 

 

4. Méheket egészségügyi, oktatási és nevelési intézmény telekhatárától 250m-en 

belül tilos tartani. 

 
 

A haszonállattartást szolgáló új épületek és építmények ( kifutó, 

trágyatároló, trágyalégyűjtő ) elhelyezési távolsága lakóépülettől ( a távolság 

méterben ): 
 

 

Az állatok 

darabszáma 

kis haszonállat nagy haszonállat 

baromfi liba-kacsa egyéb szarvasmarha ló egyéb 

2-ig 6 6 6 10 10 10 

2-5 6 6 6 15 10 15 

5-15 6 6 6 ke ke ke 

15-25 6 6 6 ke ke ke 

25-50 8 10 10 tilos tartani tilos tartani ke 

50-100 10 ke ke tilos tartani tilos tartani tilos tartani 

100-200 ke ke ke tilos tartani tilos tartani tilos tartani 

200 fölött ke ke ke tilos tartani tilos tartani tilos tartani 

/ A helyi állattartási rendelet a táblázatban foglaltakhoz képest szigorúbb előírást 

megállapíthat. / 
 

ke: külön engedély alapján ÁNTSZ, környezetvédelmi és állategészségügyi 

szakvélemény figyelembevételével 
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kis haszonállat: baromfi, nyúl, galamb,… 

nagy haszonállat: szarvasmarha, ló, szamár, bivaly, kecske, juh, sertés 

 

Létesítéskor az alábbiakat is figyelembe kell venni a belterületi határhoz 

300m-nél közelebbi állattartás esetén: 

 

 Az egyidejűleg tartható állatok száma az 50 számos állatot nem haladhatja 

meg.  

 A trágyatárolók és az ólak csurgalék vizét, és a tartás során keletkező 

hígtrágyát zárt, fedett műtárgyakban kell gyűjteni. Sertéstartás esetén, az 

almos trágya számára is fedett tárolót kell kialakítani.  

 A telek állattartásra szolgáló részét a lakóháztól elkülönítetten kell 

kialakítani, az állattartási rendeletben előírt védőtávolságok megtartása 

mellett, és a telekrész körül fasor telepítése kötelező.  

 
 


