Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2008. (X. 17.) rendelete
az állattartás helyi szabályairól

Rendelet száma:
7/2008. (X. 17.)
Rendelet kihirdetésének napja:
2008. október 17.
Rendelet hatályba lépésének napja: 2009. január 1.

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az
állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény és végrehajtási rendeletei, az állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény és végrehajtási rendeletei valamint
a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól
szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. rendeletekre, az alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános és értelmező rendelkezések
1. §
E rendelet célja, azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik az állattartók, valamint az
állattartással érintett lakosok érdekeinek érvényesülését, s egyúttal biztosítják, hogy az
állattartás mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse.
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Csehbánya Község közigazgatási területén:
a) az állattartással foglalkozó természetes személyre, jogi személyre és jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, aki, illetőleg amely az állat
tulajdonosa, továbbá, aki az állatot, vagy az állatállományt gondozza, felügyeli (a
továbbiakban együtt: állattartó)
b) az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1.
számú függelékének 5. pontjában meghatározott kis létszámú állattartó telepre.
c) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol állattartás folyik.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a fegyveres testület feladatainak ellátását szolgáló
állatokra, laboratóriumi kísérleti állattartásra, engedéllyel működő állatfelvásárló telepre,
kedvtelésből tartott állatokat forgalmazó kereskedésre, cirkuszra, állatkiállításra,
állatorvosi rendelőre, vágóhídra, gyepmesteri telepre, állatkertre, vadaskertre, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú
függelékének 4. pontjában meghatározott nagy létszámú állattenyésztő és állattartó
telepek területén folytatott állattartásra.
(3) E rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül állattartásnak az esetenként
közvetlen fogyasztásra beszerzett, levágásra szánt, legfeljebb egy hétig tartott 5 darab
baromfi és prémes állat. Az állatokat levágásig zárt helyen kell tartani.
3. §
(1) E rendelet alkalmazásában mezőgazdasági haszonállat: bármely állat, amelyet élelmiszer
(hús, tojás, tej, méz) gyapjú, toll, bőr vagy más állati eredetű termékek termelésére
tenyésztenek, tartanak, vagy hizlalnak, valamint az igás állatok és a hátas ló.
a) nagy testű állat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, szarvas, dámvad és
nagytestű rokonfajaik, juh, kecske, sertés, vaddisznó, őz, muflon;

b) kisállat:
ba) prémes állat: ház-, mezei és üregi nyúl; tenyésztett és vadon élő prémes állat
(nutria, prémgörény, róka, nyérc, nyestkutya, mosómedve stb.),
bb) baromfi: házi, vadon élő és tenyésztett vad szárnyas állat (tyúk, gyöngyös,
pulyka, lúd, kacsa, galamb, vadlúd, vadkacsa, fácán, fogoly, fürj, szalonka és
ezek rokonfajaik), a védett madarak kivétel;
c) házi méh
(2) Kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszmadár, díszhal.
(3) Veszélyes állatok: mindazoknak a nem háziállat fajoknak az egyedei, amelyek biológiai
tulajdonságaik (méret, testalak, támadó természet, mérgező csípés, marás lehetősége
miatt) az emberek életére, testi épségére veszélyt jelentenek.
(4) A rendelet alkalmazása szempontjából:
a) ingatlan: az önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan,
b) felügyelet: az állat mozgását korlátozó, támadását megakadályozó, továbbá az ember
és állat egészségvédelmét szolgáló intézkedés, cselekvés, illetve eszköz alkalmazása,
c) állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű termék
előállítására (pl. hús, tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére,
kedvtelésre irányul. Nem minősül állattartásnak a családi szükségletek kielégítése
vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított állatok legfeljebb egy hétig
történő, átmeneti tartása.
d) kis létszámú állattartás: amely az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló
41/1997. (V.28) FM rendelet 1. melléklete 1. számú függelékének 4. pontjában
meghatározott állatlétszámot nem éri el.
e) ebsétáltatás: közterületen minden ebfajtának pórázon való vezetése.
f) ebfuttatás: az állatnak póráz és szájkosár nélküli szabadon engedése az erre kijelölt
területen.
g) vakvezető eb: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek, és a Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetsége igazolvánnyal látott el.
h) jelző eb: az, amely a halláskárosultak segítségét szolgálja, aminek szükségességét
szakorvosi igazolással kell bizonyítani.
(5) E rendelet alkalmazása szempontjából saját szükségletre történő haszonállattartásnak
minősül belterületen:
a) ha az állattartás célját szolgáló ingatlan térmértéke az 1500 m2-et nem éri el:
- 10 darab sertés, juh vagy kecske,
- 4 darab ló, szamár, öszvér vagy szarvasmarha,
- valamint 100 darab, a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kisállat
egyidejű tartása.
b) ha az állattartás célját szolgáló ingatlan térmértéke az 1500 m2-t meghaladja:
- 20 darab sertés, juh vagy kecske,
- 8 darab ló, szamár, öszvér vagy szarvasmarha,
- valamint 200 darab, a 2. § (3) bekezdés ab) pontjában meghatározott kisállat
egyidejű tartása.

(6) Belterületen méhkaptárt közös használatú épülettől, illetve a szomszéd ingatlanoktól 10
m-re, használatban lévő utaktól pedig az út melletti vízelvezető árok külső szélétől
számított 10 m távolságon túl szabad csak elhelyezni. A méhcsaládok száma legfeljebb
10 darab lehet.
4. §
A 3. §-ban szabályozott állattartáson túlmenő belterületi állattartáshoz egyedi hatósági
engedély szükséges. Az eltérő állattartáshoz szükséges kérelmet a polgármesterhez kell
benyújtani az 1. számú mellékletben szereplő nyomtatvány kitöltésével. A polgármester a
hiánytalan kérelmet 30 napon belül köteles elbírálni.
5. §
Állat a 2. számú mellékletben meghatározott állattartási védőtávolságok, valamint az
állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi- és környezetvédelmi
jogszabályok betartásával tartható. A védőtávolságot a lakás és az állattartásra szolgáló épület
egymáshoz legközelebb lévő nyílásai között légvonalban kell mérni.
II. Fejezet
Haszonállatok tartásának általános szabályai
6. §
(1) Haszonállatok a 3. §-ban meghatározott mennyiségben, illetve egyedi engedély alapján, a
mindenkor hatályos állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és
környezetvédelmi jogszabályok egyidejű betartása mellett, a lakosság nyugalmának
zavarása (zaj, bűz, stb.) nélkül tarthatók.
(2) Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh,
kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi- és nyúlállományok
esetén száz egyed felett), a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az
állatállományt ellátó állatorvost, illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjét egyidejűleg
tájékoztatni.
(3) Az állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát az állattartó köteles biztosítani,
szükség szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról
rendszeresen gondoskodni.
(4) Az állattartó köteles gondoskodni állatai megfelelő takarmányozásáról és gondozásáról.
Állata egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket
betartani és az állat megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni.
(5) Az állattartást megtiltható, illetve az erre vonatkozó egyedi engedélyt visszavonható, ha a
tartás körülményei felszólítás ellenére sem felelnek meg a jogszabályi, illetve
szakhatósági előírásoknak, vagy az állattartó az engedélyezettől eltérő számú, illetve
fajtájú állatot tart.

(6) A lakás lebontása miatt vagy egyéb okból történő elköltözés esetén az állattartó köteles
állatának elhelyezéséről gondoskodni. Ha az állattartó az állatára nem tart igényt, köteles
előzetes bejelentése alapján a felmerülő költségek megtérítésével az állatnak
gyepmesterrel történő elszállításáról gondoskodni.
(7) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon
engedni, elhagyni.
(8) Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson.
Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet és más magántulajdonú
ingatlant ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést a tulajdonos illetőleg az állat
felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani.
7. §
Az állattartó köteles betartani az állatok szerzésére, tulajdonjogának igazolására, illetve
állategészségügyi forgalomképességére vonatkozó igazolás (például: marhalevél)
beszerzésére, kezelésére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat.
8. §
(1) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen tisztítható,
szivárgásmentes, megfelelő lejtésű, csúszásmentes szilárd padozattal
hézagmentesen fedett és zárt trágyagyűjtővel kell ellátni.

hézag-és
valamint

(2) Jelen rendelet hatálya alá tartozó állattartás során a keletkezett trágya csak
trágyagyűjtőben helyezhető el.
(3) A trágyagyűjtő helyének kiválasztásánál figyelembe kell venni e rendelet 2. számú
mellékletben foglalt védőtávolságokat. A trágyagyűjtőt úgy kell kialakítani, hogy abba
víz, valamint a gyűjtőből szennyező anyag ki ne folyhasson. E célból vízzáró aljzatú és
zárt trágyagyűjtőt kell létesíteni. A trágyagyűjtőt szilárd burkolattal, és legalább 3 oldalról
megfelelő magasságú, zárt védőfallal kell körülvenni. A trágyát legfeljebb 10 m3
mennyiségben lehet tárolni. Az almostrágya tárolására szolgáló trágyatelephez
csatlakozóan a híg rész befogadására megfelelő kapacitású zárt, vízzáró talajszint alatti
trágyaléakna létesítése szükséges. A trágya elszállításáról az állattartó köteles
gondoskodni. Az ólakban és a trágyatárolókban az ammóniaképződés csökkentésére
szagtalanító anyagokat kell használni.
(4) A kertművelés céljára használt trágyát földdel kell befedni, felhasználás során 24 órán
belül a földbe kell dolgozni.
(5) Külterületen a trágya tárolása lakóépülettől, ideiglenes tartózkodásra használt gazdasági
épülettől legalább 30 méter távolságra történhet. A trágyát földdel, szalmával, fóliával
lefedve kell tárolni.
(6) A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos.
(7) Az állattartásra szolgáló helyet el kell keríteni, és amennyiben 20 kisállatnál vagy 2 nagy
testű állatnál több haszonállatot tart a tulajdonos, gazdasági udvart kell kialakítani. Az

állattartás céljára lekerített udvar nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos
ingatlanhoz. A kerítéstől számítva legalább egy méteres sávot szabadon kell hagyni, amit
sövénnyel kell beültetni.
(8) Az istállót, ólat, ketrecet rendszeresen takarítani kell, s szükség szerint, de évente
legalább egy alkalommal fertőtlenítő meszelést kell végezni.
(9) A beteg vagy sérült állat szükség szerinti elkülönítése, gyógykezelése céljára helyet kell
biztosítani.
(10) Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell kiképezni.
(11) A keletkező bűzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellőzéssel a magasba
kell terelni.
III. Fejezet
A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályai
9. §
(1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és
élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
(2) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább
napi egyszeri ellenőrzéséről.
(3) Az állattartó köteles gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,
szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
(4) A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani
kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.
(5) A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.
Az ebtartás szabályai
10. §
(1) Az eb tartója – a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetésvégrehajtási, a vám- és pénzügyőri szervek, a határőrség kivételével – köteles az eb tartási
helye szerint illetékes jegyzőnek bejelenteni, ha az állata
a) a 3 hónapos kort elérte,
b) elhullott vagy elveszett,
c) tartási helye 3 hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy
d) új tulajdonoshoz került.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja esetében a változást az új tartási hely jegyzőjének is be kell
jelenteni. A bejelentés tartalmazza a veszettség elleni legutóbbi oltás időpontját is.
(3) Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles:
a) minden 3 hónaposnál idősebb ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi
vizsgálati célból tartott állatok kivételével – veszettség ellen beoltatni, az alábbiak
szerint:
1.) a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül,
2.) az első oltást követően 6 hónapon belül,
3.) ezt követően évenként;
b) az eboltási könyvet megőrizni, azt az oltás elvégzését ellenőrző hatósági állatorvos
vagy rendvédelmi szerv felszólítására bemutatni, illetve tulajdon-átruházás esetén az
új tulajdonosnak átadni;
c) az eboltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól
pótlását kérni
11. §
(1) Csehbánya Község közigazgatási területén ingatlanonként 4 darab eb tartható, illetve azok
szaporulata legfeljebb 3 hónapos korig.
(2) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles gondosodni
arról, hogy az eb a tartási helyét ne hagyhassa el.
(3) Amennyiben az állattartó az ebet kennelben tartja, annak minimális nagysága 2x2 méter
kell legyen. A kennel közvetlenül a szomszéd kerítésére nem építhető, minimum a
kerítéstől számított 1 méter távolságot be kell tartani, s a kerítés mentén a telepítési
távolságok betartásával növényzetet kell telepíteni.
(4) Amennyiben a kertben kennel nem létesíthető, a mozgástér biztosítása érdekében
minimum 4 méter huzalhoz csatlakozó legalább 2 méteres lánccal lehet az ebet kikötni.
(5) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az
eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását valamint a
kerítés résein történő kiharapását megakadályozza.
(6) Veszélyesnek minősülő, harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása
esetén az ingatlan vagy a ház bejáratán szembetűnő módon erre utaló figyelmeztető táblát
kell elhelyezni.
(7) A szabadon tartott eb számára minden esetben a méretének megfelelő ólat kell építeni.
12. §
(1) Közterületen ebeket csak 14. életévét betöltött személy vezethet pórázon. Veszélyesnek
minősülő és 40 cm marmagasságot meghaladó méretű ebet csak nagykorú személy
sétáltathat kizárólag pórázon és szájkosárral.

(2) Közterületen történő tartózkodás esetén az oltást igazoló műanyag lapocskát az eb
nyakörvére erősítve kell tartani és azt szükség esetén fel kell mutatni az ellenőrzést végző,
vagy az esetlegesen megharapott személynek.
(3) Ennek elmulasztása esetén a tulajdonos köteles az ebet saját költségén állatorvosi
vizsgálatnak alávetni, és az erről szóló igazolást a megharapott személynek vagy
képviselőjének átadni.
(4) Az eb tulajdonosa vagy a felügyeletével megbízott személy köteles arról gondoskodni,
hogy az eb a közterületet ne szennyezze be, illetve a keletkezett szennyeződést köteles
haladéktalanul eltávolítani.
(5) Élelmiszer és vendéglátó üzemekbe, üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre,
játszóterekre, egészségügyi intézményekbe ebeket – az üzemeltető által meghatározott
feltételek mellett a vakvezető kutya kivételével – még pórázon sem szabad bevinni.
13. §
Csehbánya Község közigazgatási területén ebtenyészet létesítéséhez a jegyző engedélye
szükséges. Az ebtenyészet létesítésére a fajtiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998.
(XII. 31.) FVM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Ebtenyészetnek minősül a jelen
rendelet által megengedett darabszámúnál több eb tartása.
14. §
(1) A települési önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik a település belterületén a
kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével, vagy ártalmatlanná tételével, továbbá
az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét
veszélyeztető betegség tüneteit mutató, vagy betegségre gyanús kóbor ebek és macskák
kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.
(2) A befogott ebet a tartási és szállítási költségek megtérítése mellett az igazolt tulajdonos
14 napon belül kiválthatja.
(3) Ha az eb tulajdonosa ismertté válik, a gyepmester köteles ellene szabálysértési eljárást
kezdeményezni.
(4) A gyepmester a befogott ebeket 14 napig őrzi, ezen időn túl a gyepmester az
állategészségügyi szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 215. § (1)
bekezdés szabályainak megfelelően jár el. Elő kell segíteni az állatvédő szervezeteknek az
eb új tulajdonoshoz való elhelyezésére irányuló kezdeményezéseit.
(5) Az elkóborolt ebek befogására, illetve visszaszerzésére irányuló igényt a VároslődCsehbánya Körjegyzőség hivatalában lehet bejelenteni.
(6) A veszettség fertőzésére gyanús eb megfigyelését a tartási helyén elkülönítve,
megnyugtató elkülönítés lehetőségének hiányában a gyepmesteri telepen kell 3 hetenként
történő megszemléléssel végezni.

(7) A gyepmesteri telepen megfigyelés alá vont eb tulajdonosát értesíteni kell a megfigyelés
eredményéről, és a felmerült költségek megfizetéséről.
(8) Amennyiben az eb tulajdonosa vagy megbízottja az értesítés kézhezvételétől számított 3
napon belül az eb elszállításáról nem gondoskodik, a gyepmester jelen rendelet 14. § (4)
bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
IV. Fejezet
Vegyes rendelkezések
15. §
(1) Szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig terjedő pénzbírsággal, illetve tettenérés esetén
3 ezertől 20 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható az, aki e rendelet 3. § (5)-(6)
bekezdéseiben, 5-6. §-aiban, valamint 8-12. §-aiban foglalt rendelkezéseket megszegi.
(2) Szabálysértésnek minősül továbbá, ha az állattartó
a) ebet közterületen úgy vezet, hogy az másokat vagy mások nyugalmát veszélyezteti,
embernek vagy állatban kárt okoz,
b) ebét úgy tartja, hogy mások testi épségét vagy egészségét veszélyezteti,
c) az eb szaporulatát 3 hónapos kor után nem távolítja el,
d) ebtenyészetet engedély nélkül létesít.
(3) Szabálysértésnek minősül a kóbor eb gyepmester általi befogásának, elszállításának
akadályozása is.
(4) Helyszíni bírság kiszabására a települési önkormányzat körjegyzője jogosult.
V. Fejezet
Átmeneti és záró rendelkezések
16. §
(1) E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Csehbánya Német Kisebbségi
Települési Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályairól szóló
7/2004. (VI. 18.) Ökr. sz. rendelete.
(3) Ha az állattartó az állattartást az e rendelet szerinti tiltott helyen vagy nem az e rendelet
szerinti előírásoknak megfelelően folytatja, és azt a rendelet előírásainak megfelelően
továbbfolytatni nem tudja, köteles a rendelet hatálybalépésétől számított egy éven belül
megszüntetni. Kivételt képeznek ez alól e rendelet 5. §-ában meghatározott állattartási

védőtávolságokra, illetve a 8. § (7) bekezdésében meghatározott gazdasági udvar
kialakítására vonatkozó rendelkezések. Ezeket e rendelet hatálybalépését követően
indított állattartások esetében kell alkalmazni.
(4) E rendelet hatálybalépését követően indított állattartásnak minősül, ha a majdani
állattartáshoz szükséges infrastruktúra kiépítése (ól, istálló, stb. megépítése) e rendelet
hatálybalépését követően kezdődik.
(5) Ha az állattartó az állattartást nem az e rendelet szerinti mértékben folytatja, a tartott
állatok darabszáma az e rendelet szerinti mértéket meghaladja, köteles azt 2009. július
31-ig az előírt mértékre csökkenteni, vagy az állattartást megszüntetni.

Huiber György
polgármester

Dobosi Gergely
körjegyző

1. számú melléklet

Csehbánya Község Polgármesterének
8445 Csehbánya, Fő u. 39.

Tárgy: Engedély kérelem helyi szabályozástól eltérő állattartáshoz

Alulírott ..............................................................................................................................(név)
.........................................................................................................................................(lakcím)
egyedi hatósági engedélyt kérek az alábbi állattartáshoz:

1./ Haszonállatok
a)
- Állat fajtája:
- Darabszáma:
- Tartási helye és annak nagysága:
b)

- Állat fajtája:
- Darabszáma:
- Tartási helye és annak nagysága:

2./ Kedvtelésből tartott állatok
a)
- Állat fajtája:
- Darabszáma:
- Tartási helye és annak nagysága:
b)

- Állat fajtája:
- Darabszáma:
- Tartási helye és annak nagysága:

Csehbánya, ...........................................
...............................................
kérelmező

2. számú melléklet:

Védőtávolságok kis létszámú állattartásnál:

Szarvasmarha, ló

lakóépülettől
10 m

ásott kúttól
15 m

vízvezetéktől
5m

Juh, kecske, öszvér

lakóépülettől
10 m

ásott kúttól
15 m

vízvezetéktől
5m

Sertés

lakóépülettől
10 m

ásott kúttól
15 m

vízvezetéktől
5m

Prémes állat

lakóépülettől
10 m

ásott kúttól
15 m

vízvezetéktől
5m

lakóépülettől
10 m

ásott kúttól
15 m

vízvezetéktől
5m

lakóépülettől
20 m

ásott kúttól
20 m

vízvezetéktől
5m

Baromfi
(zárt tartás esetén)

Trágyalé tároló

