Állattartó farmokra vonatkozó szbályok

1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez
Állat-egészségügyi Szabályzat
ELSÕ RÉSZ
AZ ÁLLAT EGÉSZSÉGVÉDELME
I. Cím
Az állatbetegségek megelõzésének és leküzdésének általános szabályai
I. Fejezet
Az állattartás állat-egészségügyi követelményei
Az állatok elhelyezése
1. § (1) Állatokat tartani - amennyiben külön jogszabály másként nem rendelkezik - csak az Országos
Építésügyi Szabályzat (a továbbiakban: OÉSZ) által elõírtaknak megfelelõ helyen és építményben, valamint
a külön jogszabályban foglaltak szerint szabad.
(2) Az állattartáshoz olyan állattartó épületet, telepet, karámot, stb. (a továbbiakban: állattartó létesítmény)
kell létesíteni, továbbá olyan állattenyésztési, állattartási technológiát (a továbbiakban: technológia) kell
alkalmazni, amely lehetõvé teszi az állatok fertõzésmentes, egészséges környezetben való tartását és
biztosítja, hogy az állati termék közvetlenül emberi fogyasztásra vagy élelmiszer-elõállításra alkalmas
legyen.
(3) Az állattartó létesítményekkel kapcsolatos elõírásokat az 1. számú függelék tartalmazza.
(4) Az állatok tartása az emberek, az állatok egészségét nem veszélyeztetheti, a környezetet nem
károsíthatja.

Állattartó telep, épület létesítésének, átalakításának és üzemeltetésének állategészségügyi feltételei
2. § (1) A területileg illetékes megyei (fõvárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomás (a
továbbiakban: állomás) a szakhatósági hozzájárulását az engedélyezõ hatósághoz benyújtott terveknek a 2.
számú függelékben foglaltak szerint elvégzett vizsgálata alapján adja ki.
(2) Nagy létszámú állattartó telepeken az állattartónak járványvédelmi-intézkedési tervet kell készítenie,
ami tartalmazza a telepen folyamatosan készenlétben álló fertõtlenítõszerek, berendezések felsorolását és
mennyiségét is. A berendezések folyamatos üzemelését a hatósági állatorvos rendszeresen ellenõrzi.
3. § A nagy létszámú állattartó telepen, takarmány-elõállító üzemben, mesterséges termékenyítõ-,
embrióátültetõ-, keltetõ állomáson csak érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezõ, a munkaalkalmassági
vizsgálatokon igazoltan megjelent és alkalmasnak talált személy dolgozhat. A területileg illetékes állategészségügyi állomás vezetõje közvetlen emberi fogyasztásra kerülõ állati eredetû termék (pl.: tej, tejtermék)
elõállítása esetén ezt a feltételt a kis létszámú állattartó telepre is elõírhatja.

Állattartó telep, épület benépesítésének állat-egészségügyi szabályai
4. § (1) Nagy létszámú állattartó telepet, épületet benépesíteni csak az állomás elõzetes engedélyével, az
országos mentesítés körébe vont betegségek kórokozóitól mentes állományból származó, azonos fajú lehetõleg egy helyrõl származó és azonos korú - állatokkal szabad, a származási helyen vagy az
elkülönítõben elvégzett, elõírt diagnosztikai vizsgálatok kedvezõ eredménye alapján. Az állattartó telepen
más fajú állat csak a területileg illetékes hatósági állatorvos engedélyével tartható. Az újonnan benépesített
telep egyben elkülönítõnek minõsül.
(2) Benépesített állattartó telepre, állományba, idegen helyrõl vagy külföldrõl származó állatot bevinni
csak kedvezõ eredménnyel zárult elkülönítés után, az állomás elõzetes engedélyével szabad. Az elõírt
vizsgálatokat az elkülönítés ideje alatt kell elvégezni.
5. § (1) Állattartó létesítményt, legelõt úgy kell kialakítani és üzemeltetni, hogy annak benépesítése és
kiürítése (az állatok elszállítása) egyszerre, hét-tizennégy napon belül elvégezhetõ legyen.
(2) Kiürítés után az állattartó köteles elvégezni vagy elvégeztetni az állattartó létesítmény, legelõ
takarítását és a fertõtlenítési útmutató szerinti fertõtlenítését. A fertõtlenítési útmutatót a 18. számú függelék
tartalmazza.
(3) A folyamatos benépesítés mellett üzemelõ állattartó telepen az épületeket az állattartó évente legalább
egyszer köteles kitakarítani és fertõtleníteni, valamint a rágcsálók és rovarok irtásáról folyamatosan
gondoskodni.
6. § (1) A nagy létszámú állattartó telepre az ott dolgozókon és az idõszakos munkavégzés céljából
belépõkön (inszeminátor, állattenyésztõ szervezet és hatóság ellenõre) kívül csak a telep tulajdonosa,
üzemeltetõje, a telepet ellátó- és a hatósági állatorvos, a megelõzõ járványvédelmi elõírások betartása mellett
léphet be.
(2) Látogató csak kéz- és lábbeli fertõtlenítés, átöltözés vagy védõköpeny, sapka és védõlábbeli felvétele
után, a telepet ellátó állatorvos felügyelete mellett léphet a telep területére. A látogató nevét, címét és a
látogatás idejét a telepi naplóban rögzíteni kell.
(3) Járványveszély esetén az állattartó telepek nem látogathatók.
(4) Az állattartó telepre fertõzés közvetítésére alkalmas tárgyakat bevinni, illetve - csak a telep ellátásához
és mûködéséhez szükséges - jármûveket bebocsátani fertõtlenítés után szabad.

Az állatok etetésének, itatásának általános állat-egészségügyi szabályai
7. § (1) Az állatok etetésekor, itatásakor és legeltetésekor az állat-egészségügyi szabályok szerint kell
eljárni. Az állatok etetésére csak olyan takarmányt szabad felhasználni, amely az állat, illetõleg közvetve az
ember egészségét nem veszélyezteti.
(2)-(6)
8. § A nagy létszámú állattartó telepen emberi fogyasztásra alkalmatlan tejet - kivéve a föcstejet -, fölözött
tejet, savót és írót csak húsz percig tartó, 82 °C-os hõkezelés után szabad takarmányozási célra felhasználni.
A hõkezelést hatósági állatorvos által engedélyezett helyen kell elvégezni.
9. § (1) A vágóhídi és élelmiszerelõállító-üzemi hulladék feldolgozását, ártalmatlanná tételét csak a
hatályos jogszabályok alapján erre a célra engedélyezett állatitermék-feldolgozó üzemben szabad végezni.
(2) Konyhai nyers ételhulladékot, konyhamoslékot állatok etetésére csak e Szabályzat elõírásainak [42. §
(5) bekezdése] megfelelõen szabad felhasználni.
10. § (1) A nagy létszámú állattartó telepen az állatok takarmányozását, a takarmányozásra felhasznált
mezõgazdasági terményeket, azok kezelését, tárolását, továbbá a takarmánykeverék elõállításához felhasznált
egyéb anyagokat, az elõállítás módját, a telepet, a takarmány-elõállító üzemet a telepet ellátó állatorvosnak
folyamatosan figyelemmel kell kísérnie.
(2) Ha a takarmány az állattartó vagy a telepet ellátó állatorvos véleménye szerint nem felel meg az elõírt
állat-egészségügyi követelményeknek, az állatorvos köteles az állomást errõl értesíteni, ezzel egyidõben
további intézkedésig a takarmány felhasználását, illetve helyben történõ elõállítását és onnan való
forgalomba hozatalát megtiltani.
11. § (1) Az állatok itatására lehetõleg ivóvíz minõségû vizet kell felhasználni. A felhasznált víz
minõségérõl, annak rendszeres (legalább évenként egyszeri, illetve szükség szerinti) laboratóriumi
vizsgálatáról, a kutak, a vezetékek, az itató berendezések karbantartásáról, fertõtlenítésérõl, a felesleges víz
elvezetésérõl a tulajdonos vagy az üzemeltetõ köteles gondoskodni.
(2) Gyógykezelési vagy immunizálási célból az állatok itatóvizébe csak állatorvosi rendelkezésre és
állatorvosi felügyelet mellett szabad olyan állatgyógyászati készítményt bekeverni, amely vízben
egyenletesen és jól oldódik, továbbá az adott állatfajra (hasznosítási irányra és korcsoportra) engedélyezett.

(3) Mikrobiológiai szempontból kifogásolt itatóvizet szolgáltató kút fertõtlenítése (klórozása) csak
állatorvosi felügyelet mellett történhet úgy, hogy a kút vizének állatok itatására való ismételt felhasználása
csak kedvezõ laboratóriumi vizsgálati eredmény birtokában engedélyezhetõ.
(4) A folyó- és állóvizeket nem szabad házi haszonállatok itatására, úsztatására felhasználni. Indokolt
esetben az állomás - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi (kerületi)
intézetének (a továbbiakban: ÁNTSZ intézete) elõzetes szakvéleménye alapján - ettõl eltérõen is intézkedhet.
(5) Egészségügyi intézmények területérõl származó, vagy csapadékvizet is tartalmazó legelõi árkokból és
vízfolyásokból állatok nem itathatók, továbbá az ilyen vízfolyások száz méteres sávján belül állatokat
legeltetni sem szabad.

A legeltetés állat-egészségügyi szabályai
12. § (1) A legelõ, vagy a legeltetésre használt gyepterület (a továbbiakban: legelõ), valamint az ott lévõ
kút, itatóhely, egyéb víznyerõ hely állat-egészségügyi szempontból kifogástalan állapotáról a tulajdonos, a
kezelõ, illetõleg a használó köteles gondoskodni, amit a hatósági állatorvos ellenõriz.
(2) A legelõt úgy kell gondozni, hogy azon az állatok egészségét veszélyeztetõ kártevõk minél kisebb
számban maradjanak életben. A legelõt - a természetvédelmi területek kivételével - vízrendezéssel az
állóvizektõl, tocsogóktól mentesíteni kell. El kell végezni a mérgezõ növények, valamint az állatok
egészségét vagy testi épségét veszélyeztetõ hulladékok és idegen anyagok eltávolítását is. A legelõn az
átjárást meg kell tiltani. Az állatok egészségét, testi épségét veszélyeztetõ létesítményt legelõn építeni, vagy
állatokra veszélyes anyagokat legelõn tárolni nem szabad.
(3) A tartósan legelõn tartott állatok gyógykezelésének és védõoltásának elvégzéséhez kezelõ folyosót,
egyedi kezeléshez leszorítást, lekötést lehetõvé tevõ berendezést kell létesíteni. A beteg állatok részére
elkülönítõ karámról is gondoskodni kell.
13. § (1) Legeltetni növényvédõszeres kezelés után csak az elõírt várakozási idõ elteltével, mûtrágyával
nem szennyezett legelõn szabad.
(2) A nehéz- és vegyipari üzemek öt kilométeres, az egy és két számjeggyel jelzett utak ötszáz méteres
körzetében fekvõ legelõterület fûtermését, valamint az itt termesztett szálas- és tömegtakarmányokat
mérgezõ nehézfémekre (pl. kadmium, ólom, higany) laboratóriumi vizsgálattal, a legelõ használójának
költségére évente egyszer, a legeltetési idõszak kezdete elõtt ellenõriztetni kell. A külön jogszabályban elõírt
határértéket meghaladó esetben az érintett takarmánynövények esetleges feletetésének, illetõleg a legelõ
további hasznosításának módját a hatósági állatorvos határozza meg.
14. § (1) A hígtrágyát a legelõn való hasznosítása elõtt - a termõföldrõl szóló törvény elõírásainak
megtartásával - legalább hatvan napig tárolni kell. Bejelentendõ állatbetegség elõfordulásakor a hígtrágya
legelõn történõ (esetleges) elhelyezésének követelményeit (beleértve a tárolási idõt is) az adott betegségre
vonatkozó részletes szabályok tartalmazzák, illetõleg a korlátozó intézkedést elrendelõ állat-egészségügyi
hatóság határozza meg.
(2) A hígtrágya kijuttatását követõen legkorábban harminc nap elteltével szabad állatokat a legelõre
kihajtani.
(3) Adott állattartó telep legelõjének öntözésére másik állattartó telep hígtrágyáját csak a legelõ helye
szerint illetékes állomás elõzetes engedélye után szabad felhasználni.
(4) A legelõn állathullát elásni tilos.
15. § (1) Legelõre csak egészséges, bõrbagócslárvától és májmételytõl mentes vagy kezelt, egyéb
parazitás fertõzöttség esetén a kihajtás elõtt legalább tizennégy nappal gyógykezelt állatokat szabad kihajtani.
(2) Lépfenével, sercegõ üszõkkel, rosszindulatú vizenyõvel és tetanusszal fertõzött legelõn (területen)
csak a kihajtás elõtt legalább két héttel korábban - de hat hónapnál nem régebben - vakcinázott állatokat
szabad legeltetni. Fertõzött terület az, ahol a legeltetett állatokon a fenti betegségek huszonöt éven belül
elõfordultak. Errõl az állomásnak és a hatósági állatorvosnak nyilvántartást kell vezetnie.
(3) A legelõ állatokat õriztetni, veszettség ellen egy éven belül beoltott és a legeltetés elõtt galand- és
fonálféreg ellen hatékony gyógyszerrel kezelt kutyával szabad.
16. § A hatósági állatorvos az állatok kihajtását, legeltetését ellenõrzi és megtiltja, ha azok nem felelnek
meg a legeltetés állat-egészségügyi szabályainak.
17-28. §

II. Fejezet
Az állattartó kötelezettségei
34. § (1) Az állattartó köteles állattartási tevékenységérõl (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske,
sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi és nyúlállományok esetén száz egyed felett), a
tevékenység megkezdésérõl, illetve megszüntetésérõl az állatállományt ellátó állatorvost, illetõleg a
települési önkormányzat jegyzõjét (fõvárosban a fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõjét) egyidejûleg
tájékoztatni.
(2) Az 1. számú függelék 4. pontjában meghatározott telepméret esetén az állattartó köteles folyamatos
nyilvántartást vezetni a tartott állatok fajáról, koráról, létszámáról, a benépesítés, vásárlás idõpontjáról, az
állatok származási helyérõl, a születés, elhullás, értékesítés, kényszervágás adatairól, továbbá az alkalmazott
gyógykezelés, védõoltás idõpontjáról és ennek okáról.
35. § Az állattartó köteles a nagy létszámú telepen tartott állatállományának szervezett és folyamatos
állatorvosi ellátásáról gondoskodni.
36. § (1) Az állattartó a telepen elhelyezett, vásárolt állatállomány származását tanúsító okmányokat
(marhalevél, hatósági állatorvosi bizonyítvány, tenyészállat esetén származási igazolás, kiadási-szállítási
jegyzék, számlamásolat), az állomány-nyilvántartással együtt köteles a telepen tartani és hatósági ellenõrzés
esetén bemutatni.
(2) Az állattartó köteles állatait a külön jogszabály, illetõleg a tenyésztési elõírások szerint megjelölni
vagy megjelöltetni a következõ minimum követelmények figyelembe vételével:
a) ló: a tenyésztési szabályok szerinti egyedi jelölés (angol telivér esetében helyette részletes leírás is
elfogadható);
37. § (1) Az állattartó telepen, létesítményben keletkezõ állati hulladékot nyilvántartásba vétel és
állatorvosi vizsgálat után, az elõírt és engedélyezett módon kell gyûjteni, majd - a környezetvédelmi
elõírásoknak is megfelelõ módon - ártalmatlanítani.
(2) A telepen keletkezõ trágyát a jóváhagyott technológia szerint kell összegyûjteni, kezelni, hasznosítani
és szükség esetén ártalmatlanná tenni.

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet
a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos
nyilvántartási rendszerérõl
Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdése a) pontjának 9. alpontjában,
valamint az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. § (2) bekezdésének 5., 6. és 8.
pontjában, valamint a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és d) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva - a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok
országos nyilvántartását végzõ Tenyészet Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR) mûködtetésére, a TIR
mûködtetésében részt vevõ természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkezõ
gazdasági társaságokra.

Fogalmak
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. állat: az alábbi állatfajok valamelyikéhez tartozó egyed:
b) lófélék: ló, szamár, öszvér,
2. árutermelõ/kereskedõ tenyészet típus: állatot tenyésztési, végtermék-elõállítási, kereskedõi vagy nem
gazdasági céllal tartó tenyészet;
3. állategészségügyi hatóság: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja;
4. állattartó/üzemeltetõ (a továbbiakban együtt: állattartó): az a természetes személy vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki/amely a tartott állatokért, illetve egy adott
létesítmény üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelõs;
9. kapcsolattartó személy: a szarvasmarha, a sertés, a juh és kecske fajok egyikét sem tartó tenyészetekben
az állattartó által kijelölt személy, aki a kapcsolatot tarja a TIR üzemeltetõivel. Baromfi- vagy halkeltetõkben
a keltetésvezetõ;
10. megyei állategészségügyi hatóság: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve;
12. Országos Adatbázis: a tenyészetek, a tartási helyek, az állatok, az állatmozgások nyilvántartására,
valamint az ezekkel kapcsolatos adatok kezelésére, feldolgozására és az arra jogosultak részére adat
szolgáltatására létrehozott TIR, ENAR és BIR rendszerek központi számítógépes adatbázisa;
13. Országos Állategészségügyi Információs Rendszer (a továbbiakban: OÁIR): az állategészségügyi
hatóság élõállat- és állati eredetû termékszállítás ellenõrzési, járványügyi, állatjóléti, élelmiszer-higiéniai,
élelmiszer minõségellenõrzési, takarmányfelügyeleti, gyógyszer-ellenõrzési és laboratóriumi diagnosztikai
feladatainak támogatására kialakított információs rendszer;
15. tartási hely: bármely olyan, egy járványügyi egységet képezõ létesítmény, építmény vagy fedetlen
gazdaság esetén bármely olyan hely, ahol az (1) bekezdés szerinti állatokat állandó vagy idõszakos jelleggel
tartanak, vagy ahol ilyen állatok tartózkodnak, beleértve a vágóhidakat, a halfeldolgozókat, a keltetõ
üzemeket és az állati hulla megsemmisítõket. Több létesítmény, építmény egy tartási helynek tekintendõ, ha
az állatok egymással közvetlenül érintkezhetnek, függetlenül az ott tartott állatok fajától, hasznosításuk
módjától. Amennyiben egy tartási helyen több tenyészet található, úgy azoknak azonos állategészségügyi
minõsítésûnek kell lenniük;
16. támogatás: minden olyan nemzeti hatáskörben vagy az Európai Unió közös agrárpolitikája
magyarországi végrehajtásának keretében teljesített pénzbeni kifizetés vagy olyan nyújtott kedvezmény,
amelynek pénzben meghatározott értéke van, és amelyhez a folyósításon túl a kedvezményezett állattartó
által teljesítendõ kötelezettség tartozik;
17. tenyészet: egy állattartó a hozzá tartozó tartási hellyel együtt;
18. tenyésztési hatóság: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja;
20. Útmutató: a tenyésztési hatóság által készített és a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal honlapján
közzétett TIR formanyomtatvány-gyûjtemény és kitöltési-eljárási tájékoztató.

Tartási helyek létesítése, tenyészetek kialakítása
3. § (1) Tartási helyek létesítéséhez, tenyészetek kialakításához az illetékes megyei állategészségügyi
hatóság hozzájárulása szükséges.
(2) Az állattartónak a nyilvántartásba vételi bejelentése során, ha az állattartóhoz több tartási hely tartozik,
akkor - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - ezekbõl különbözõ tenyészeteket kell kialakítania.
(3) Egy tenyészetnek egy idõben csak egy állattartója lehet. Ha egy tartási helyen több állattartó is tart
állatot, akkor minden állattartónak külön kell kialakítania és bejelentenie egy tenyészetet.
(4) Egy tenyészet csak egyféle [árutermelõ/kereskedõ, vágóhíd/halfeldolgozó, karantén, baromfi- és
halkeltetõ, mesterséges termékenyítõ állomás, piac (állatvásár), rakodóhely (gyûjtõállomás),
állategészségügyi intézmény, állatkiállítás, állati hulladék megsemmisítõ állomás, etetõ/itató hely, pihentetõ
hely, vagy az Útmutatóban felsorolt egyéb] típusú lehet.
(5) Egy tartási hely ugyanannak az állattartónak csak egy tenyészetéhez tartozhat.
(6) Az állattartó írásbeli kérelmére, az illetékes megyei állategészségügyi hatóság engedélyezheti
földrajzilag elkülönült tartási helyekbõl egy tenyészet kialakítását és nyilvántartását, amennyiben az ott
tartott állatok állategészségügyi minõsítése megegyezik és a tartási helyek ugyanazon megye területén
vannak. Az állattartó erre vonatkozó kérelmének tartalmaznia kell:
a) az egy tenyészetbe kerülõ tartási helyeket a címük feltüntetésével;
b) az állatok tartási helyek közötti mozgásának leírását; és
c) az állattartó nyilatkozatát arról, hogy szarvasmarha, sertés, juh, kecske és baromfi fajok esetében
vállalja a tartási helyek közötti állatmozgás naprakész nyilvántartását és az ezzel összefüggõ adatok ellenõrzõ
hatóság részére történõ szolgáltatását, továbbá az egy tenyészetkódon történõ nyilvántartásból adódó
következményeket, egy esetleges forgalmi korlátozást igénylõ állategészségügyi hatósági intézkedés esetén.

Tartási helyek és tenyészetek bejelentése és nyilvántartása, adataik módosítása, tartás
megszüntetésének bejelentése
4. § (1) Az állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván kell tartani:
b) mindazon, a 2. § 1. pontjában felsorolt további állatfajokat tartó árutermelõ/kereskedõ típusú
tenyészeteket, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételek bármelyikének:
ba) külön jogszabály alapján állategészségügyi regisztrációra kötelezettek,
bb) az állattartó telepe üzemeltetéséhez támogatást kíván igénybe venni;
c) mindazon lóféle állatokat tartó árutermelõ/kereskedõ tenyészeteket, amelyben legalább harminc lóféle
állatot tartanak;
(2) Az állattartó az Útmutatóban meghatározott formanyomtatványon, írásban benyújtott kérelemben
jelenti be az Országos Adatbázishoz új tenyészetét és tartási helyeit, valamint a tenyészet vagy a tartási hely
bármely adatában bekövetkezett változást. A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) önálló besorolású, valamint nem árutermelõ/kereskedõ vagy karantén típusú tenyészet és annak tartási
helye esetén az ENAR-koordinátor ellenjegyzését,
b) nem önálló besorolású árutermelõ/kereskedõ vagy karantén típusú tenyészet és annak tartási helye
esetén az illetékes hatósági állatorvos ellenjegyzését.
(3) Az állattartó és tartási helye egy tenyészetként egy tenyészetkódon tartandó nyilván az Országos
Adatbázisban. A területileg illetékes megyei állategészségügyi hatóság írásos engedélyével egy tenyészetként
tartható nyilván az árutermelõ tenyészet állattartója több tartási helyével abban az esetben, ha az állományok
állategészségügyi minõsítése azonos.
(4) Új tenyészet bejelentéséhez minden esetben be kell jelenteni a következõ adatokat:
a) az állattartó nevét és ügyfél-regisztrációs számát;
b) az illetékes megyei állategészségügyi hatóság nevét és azonosítóját;
c) a tenyészet címét;
d) a tenyészet típusát;
h) az e) és f) pontokba nem sorolható tenyészetekhez, ha az állattartó nem természetes személy, a
kapcsolattartó személy nevét és elérhetõségét;
j) a tenyészet állategészségügyi azonosító számát, amennyiben a megyei állategészségügyi hatóság már
adott számára ilyen azonosítószámot.
(5) Új tenyészet bejelentése csak akkor fogadható el, ha egyidejûleg legalább egy hozzá tartozó tartási
helyet is bejelentenek, vagy legalább egy már nyilvántartott tartási helyen bejelenti az állattartó legalább egy
állatfaj tartását.
(6) Új tartási hely bejelentéséhez minden esetben be kell jelenteni a következõ adatokat:
a) a tartási hely pontos címét (külterület esetén a helyrajzi számot);

b) a tartási helyen állatot tartó tenyészetenként minden tartott állatfajhoz:
ba) a tartás/vágás kezdetének dátumát,
bb) a kapacitást;
(7) Az állattartó bármely állatfaj tartásának megszüntetését ellenjegyzés nélkül jelentheti be.
(8) Ha az állattartó természetes személy, akkor halála esetén, ha jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezõ gazdasági társaság, akkor felszámolása vagy megszûnése esetén az új állattartó kötelessége a
változások bejelentése.

Tenyészetek besorolása, megyei körzetek kialakítása
6. § A 4. § (3) bekezdésben leírt, kérelemre indított eljárás díjköteles. A külön jogszabályban
meghatározott díj megfizetését az illetékes hatósági állatorvos a kérelmen aláírásával és
bélyegzõlenyomatával igazolja.
7. § Olyan tartási helyen, ahol az állattartás megszûnt, ezt a tényt önálló besorolású tenyészet tartási
helyén az ENAR-koordinátor, nem önálló tenyészet esetén a hatósági állatorvos, megyei körzetbe sorolt
tenyészet tartási helyén a kapcsolattartó állatorvos is bejelentheti az adatbázishoz az állattartó aláírása nélkül.

A hatóságok feladatai
8. § (1) Az Országos Adatbázis létrehozásával, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja látja el.
(2) A TIR mûködtetésével kapcsolatos feladatokat a tenyésztési hatóság és a megyei állategészségügyi
hatóságok közösen látják el.
(3) Az állattartó feladatai végrehajtásának hatósági ellenõrzését a tenyésztési hatóság és az illetékes
megyei állategészségügyi hatóság látja el.
9. § (1) A tenyésztési hatóság feladat- és hatáskörében a TIR mûködtetésével kapcsolatban elvégzi:
a) az információk biztonságos központi tárolásával, az Országos Adatbázis mûködtetésével és
fejlesztésével összefüggõ valamennyi feladatot az adatvédelmi elõírások betartásával;
b) az arra jogosult felhasználóknak az adatbázisból történõ hiteles információszolgáltatást;
c) az állategészségügyi hatóság egyetértésével az Útmutató elkészítését.
(2) A megyei állategészségügyi hatóság feladat- és hatáskörében a TIR mûködtetésével kapcsolatban
elvégzi:
a) a megyei körzetek kialakítását és a kapcsolattartó állatorvos kijelölését, megbízását és ellenõrzését;
b) a nem megyei körzetbe sorolt tenyészetekben az ENAR feladatait ellátó felelõsök jóváhagyását, a
koordinátorok kijelölését, megbízását és ellenõrzését;
c) a koordinátorok, kerületi fõállatorvosok, valamint a hatósági és jogosult állatorvosok bejelentését az
Országos Adatbázisba;
e) az önálló tenyészetek, valamint a nem árutermelõ/kereskedõ vagy karantén típusú tenyészetek
bejelentésének ellenjegyzését az ENAR-koordinátorok útján.

Az állattartó feladatai
10. § (1) A 4. § szerint tenyészetének bejelentésére kötelezett állattartó köteles adatait bejelenteni a
mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerbe,
amelyet a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) kezel.
(2) Új tenyészet vagy tartási hely bejelentése, vagy már regisztrált tenyészet, illetve tartási hely bármelyik
adatának módosítása csak akkor regisztrálható, ha az állattartó ügyfél-regisztrációs száma szerepel az
Országos Adatbázisban. Ennek hiányában az állattartónak az Útmutatóban szereplõ formanyomtatványon be
kell jelentenie regisztrációs számát az Országos Adatbázishoz.
(3) Már regisztrált tenyészet esetén, ha az állattartó ügyfél-regisztrációs száma még nincs nyilvántartva az
Országos Adatbázisban, akkor azt a rendelet hatálybalépését követõen egy hónapon belül az Útmutatóban
szereplõ formanyomtatványon be kell jelentenie az Országos Adatbázishoz.
(4) E rendelet 4. és 6. §-aival összhangban, az e rendelet hatálya alá esõ tenyészet állattartója az
Útmutatóban szereplõ formanyomtatványon tíz napon belül bejelenti az Országos Adatbázishoz:
a) új tenyészet, illetve tartási hely létesítését;
b) korábban regisztrált tartási helyen új állatfaj tartásának beindítását vagy tartás megszüntetését;
c) új állattartó esetén az új állattartó és a tartóváltás adatait;
d) tenyészetének vagy tartási helyének bármely adatában bekövetkezett változást.

Az Országos Adatbázisban nyilvántartandó adatok
11. § (1) Az Országos Adatbázisban - a TIR keretében - a következõ adatokat minden tenyészethez
nyilvántartásba kell venni:
a) a tenyészet és az ország kódját;
b) a tenyészet címét;
c) az állattartó ügyfél-regisztrációs számát;
d) a tenyészethez tartozó tartási hely(ek) azonosítóját;
e) a tenyészet típusát, minõsítését és besorolását;
j) az f)-i) pontokba nem sorolható tenyészet esetén a bejelentett kapcsolattartó személy nevét és
elérhetõségét (címét, telefonszámát, telefaxszámát és elektronikus levélcímét);
k) az illetékes megyei állategészségügyi hatóság azonosítóját;
l) a külön jogszabályok szerint kapott támogatásokra vonatkozó adatokat;
m) a más jogszabály szerint ENAR vagy tenyésztési feladat ellátására feljogosított és a tenyészethez
rendelt szereplõk azonosítóját.

(2) Az Országos Adatbázisban az állategészségügyi hatóság által meghatározott szempontok alapján
biztosítani kell az alábbi adatok tenyészetenkénti nyilvántartásának lehetõségét is:
a) beviteli mezõt, amelybe az illetékes megyei állategészségügyi hatóság adatokat visz be az aktuális
állategészségügyi információkról (forgalmi korlátozások, egészségügyi státusz, vagy más kapcsolódó
adatokról a közösségi vagy a nemzeti programok keretében);
b) a tenyészet meghatározott egy vagy több fajú állományára, vagy annak egyedére/egyedeire vonatkozó,
az egyedazonosításról és nyilvántartásról rendelkezõ jogszabályra hivatkozással elrendelt forgalmi
korlátozással kapcsolatos rendelkezéseket.
(3) Minden tartási helyhez nyilván kell tartani:
a) a tartási hely azonosítóját;
b) a tartási hely címét, külterület esetén a helyrajzi számo(ka)t;
c) a tartási hely földrajzi koordinátáit;
d) a kapacitásokat;
e) a tartott (forgalmazott, vágott) állatfajt/fajokat (ha több állattartó is létesített tenyészetet az adott tartási
helyen, akkor tenyészetenként);
f) árutermelõ típusú tenyészet tartási helyéhez egyes tartott állatfajok elõírt specifikus adatait
(kocalétszám, juh, kecske, házityúk, kacsa és lúd hasznosítás módja, méhcsaládok száma).
(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túl nyilvántartásba kell venni továbbá:
a) a megyei állategészségügyi hatóságokat;
b) az állategészségügyi kerületekre vonatkozó adatokat;
c) az állatszállításoknál és a tenyészet bejelentéseknél eljáró hatósági és jogosult állatorvosokat és ENARkoordinátorokat;
d) a megyei körzetek azonosítóit és a körzeti kapcsolattartó állatorvosokat;
e) a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 47/2005.
(V. 23.) FVM rendelet szerint meghatározott juh és kecske körzetek azonosítóit és a területi felelõsöket;
f) mindazon további szereplõk adatait, akiket más jogszabályok ENAR vagy tenyésztési feladatok
ellátására kijelölnek.
12. § Az Országos Adatbázisból biztosítani kell a járványügyi nyomozáshoz, a forgalomkorlátozás
elrendeléséhez és feloldásához, valamint a támogatások elbírálásához a külön jogszabályban elõírt
adatszolgáltatást. Ennek keretében közvetlen elektronikus hozzáférést kell biztosítani:
a) az OÁIR,
b) az MVH Integrált Igazgatási és Ellenõrzési Rendszere (IIER),
c) a tenyésztési hatóságnál mûködõ állattenyésztési rendszerek, valamint
d) a tenyésztési hatóság Országos Vágott-test Minõsítõ Rendszere (OVMR)
részére.
13. § (1) Az Országos Adatbázis üzemeltetõje hozzáférést biztosít:
a) az állattartók részére a rájuk és tenyészetükre vonatkozó adatokhoz;
b) a körzeti kapcsolattartó állatorvosok részére a körzetükkel kapcsolatos adatokhoz;
c) az ellenõrzõ szervezetek részére az eljárásukhoz szükséges valamennyi adathoz;
d) az Agrárkutató Intézet részére statisztikai célú adatokhoz;
e) a más jogszabályok felhatalmazása alapján végzett tevékenység zavartalan ellátása érdekében a
jogszabályban megnevezett szervezetek részére, az eljárásukhoz szükséges adatokhoz folyamatosan,
elektronikus formában is;
(3) Az állattartó kérelmére, saját tenyészetével kapcsolatban nyilvántartott adatokról az Országos
Adatbázisból a tenyésztési hatóság vagy a megyei állategészségügyi hatóság hatósági bizonyítványt állít ki.
(4) Az Országos Adatbázis üzemeltetõje a Központi Statisztikai Hivatal számára a különbözõ
állatfajokról, illetve az állattartókról rendelkezésre álló adatokat statisztikai célú felhasználásra
térítésmentesen átadja. Az adatátadási kötelezettség írásbeli megkeresés alapján és csak a Központi
Statisztikai Hivatal jogszabályban rögzített feladatainak ellátásához szükséges mértékig teljesíthetõ. A
Központi Statisztikai Hivatal az átvett adatokat a rá vonatkozó jogszabály alapján jogosult kezelni.

Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet - a 15. és 16. §-a kivételével - a kihirdetését követõ harmadik hónap elsõ napján lép
hatályba.
(2) E rendelet 15. és 16. §-a e rendelet kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
18. § (1) Ez a rendelet a következõ irányelveknek való megfelelést szolgálja:
- a Tanács 92/102/EGK irányelve (1992. november 27.) az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról;

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekrõl
II. Fejezet
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK
TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS
Mezõgazdasági terület
29. § (1) A mezõgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés és a halászat,
továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és -tárolás (a továbbiakban: mezõgazdasági hasznosítás)
építményei helyezhetõk el.
(2) A mezõgazdasági terület:
a) kertes,
b) általános
mezõgazdasági terület lehet.
(3) A mezõgazdasági területen
1. a 720 m2-t el nem érõ területû telken építményt elhelyezni nem szabad,
2. a 720-1500 m2 közötti területnagyságú telken - a nádas, a gyep és a szántó mûvelési ágban
nyilvántartottak kivételével - 3%-os beépítettséggel elsõsorban a tárolás célját szolgáló egy gazdasági
épület és terepszint alatti építmény (pince) helyezhetõ el,
3. az 1500 m2-t meghaladó területû telken építmény 3%-os beépítettséggel helyezhetõ el.
(4) A mezõgazdasági területen lakóépület szõlõ, gyümölcsös és kert mûvelési ág esetén 3000 m2, egyéb
mûvelési ág esetén 6000 m2 telekterület felett helyezhetõ el úgy, hogy az a megengedett 3%-os beépítettség
felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 7,5 m lehet.
(5) A mezõgazdasági területen több önálló telekbõl az 1. számú melléklet 68. pontja szerinti birtoktest
alakítható ki. A birtoktest esetében a 3%-os beépíthetõség a birtoktesthez tartozó összes telek területe után
számítva csak az egyik telken is kihasználható (birtokközpont), ha a telek területe legalább a 10 000 m2-t
eléri, és a beépítés a szomszédos telkek rendeltetésszerû használatára nincs korlátozó hatással, illetõleg azt
nem veszélyezteti. A birtokközpont telkén a beépítettség a 45%-ot nem haladhatja meg.
(6) A birtokközpont kialakítására vonatkozó építési engedélynek tartalmaznia kell - a központhoz tartozó
összes telekre vonatkozóan - azt a tényt, hogy az mely helyrajzi számú birtokközponthoz tartozik. Építési
tilalmat, illetve építési korlátozást kell bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba az építésügyi hatóság
határozata és megkeresése alapján - a tulajdonos érdekében - azokra a telkekre, amelyek területe a központ
beépítettségének meghatározásakor - egészben vagy részben - beszámításra kerültek.
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(8) A birtokközpont és a kiegészítõ központ kialakításához elõzetesen elvi építési engedélyt kell kérni.

III. Fejezet
ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE
Általános elõírások
31. § (1) Az építményeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy azok együttesen feleljenek meg a
településrendezési, a környezet-, a táj-, természet- és a mûemlékvédelemi, továbbá a rendeltetési, az
egészség-, a tûz-, a köz- és más biztonsági, az akadálymentességi követelményeknek, valamint a geológiai,
éghajlati, illetõleg a terep, a talaj és a talajvíz fizikai, kémiai, hidrológiai adottságainak, illetõleg azokat ne
befolyásolják károsan.

(2) Az egyes építési övezetekben, illetõleg övezetekben a kivételesen elhelyezhetõ építmények akkor
helyezhetõk el, ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti elõírásoknak, továbbá a rendeltetése
szerinti külön hatósági elõírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredõ sajátos hatások
nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti elõírásoknak megfelelõ beépítését, használatát.
(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a már meglévõ építmény, építményrész, átalakítása,
bõvítése, korszerûsítése vagy használatának megváltoztatása esetén is.
(4) A lakóterületen az építési telkeknek az épület elhelyezésére szolgáló, a telek közterületi határvonala
felé esõ 15 m-es mélységû területrészén, ahol az az övezeti elõírás szerint egyébként megengedett különálló
árnyékszék, állattartó épület, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, valamint ömlesztett anyag-,
folyadék- és gáztároló melléképítmény - a terepszint alatti, fedett kialakítású kivételével - nem helyezhetõ el.

Épületek közötti legkisebb távolság
36. § (1) Szomszédos telkeken a meglévõ épületektõl a megengedett legkisebb távolság nem lehet kisebb:
(5) Az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények építési telken való
elhelyezésénél irányadó védõtávolságokat és más építési feltételeket - a közegészségügyi és az
állategészségügyi, továbbá a környezetvédelmi követelmények meghatározásával - az állattartásról szóló
helyi önkormányzati rendeletben kell megállapítani.

NL-I. építési övezet
(3) Az övezetben állattartási építmény és melléképítményei, valamint növénytermesztés célját szolgáló
építmény nem helyezhetõ el.

KEL-III. építési övezet
(3) Az övezet építési telkein
a) az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet szerinti állattartó épület, továbbá
b) a melléképítmények
elhelyezhetõk.

FL-IV. építési övezet
(3) Az övezet építési telkein
a) az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet szerinti állattartó épület, továbbá
b) a melléképítmények
elhelyezhetõk.

