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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a 2012. október 31-ai ülésére 

4. NAPIREND 
 
Tárgy:  Az állatok tartásáról szóló új önkormányzati rendelet 

megalkotása   
 
Előterjesztő:    Schulcz József polgármester 
 
Előkészítő:   Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
 
Szavazás módja:   minősített többség 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2012. október 1-jén hatályba lép az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény (továbbiakban Éltv.) módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 5. §-a,  
mely az Éltv. 6. §-át a következő bekezdéssel egészíti ki: 
„(6) Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem 
szabályozható.”  
 
Továbbá: a haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályait a 32/1999. (III. 31.) FVM 
rendelet tartalmazza. Ezen rendelet a lakosság körében tartott legjellemzőbb haszonállatok 
(sertés, baromfi, szarvasmarha, nyúl) tartásának körülményeit leszabályozza. Mivel az FVM 
rendelet magasabb rendű jogszabály, mint a helyi rendelet, ezért az önkormányzatnak nincs 
lehetősége helyi rendeletben szabályozni a mezőgazdasági haszonállatok tartásának 
körülményeit. 
 
Az Alkotmánybíróság 146/2011. (XII.2.) AB határozatában megállapította, hogy a 
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) megalkotásával a kedvtelésből tartott állatok 
tartására vonatkozóan országos szintű jogi szabályozás született.  
A Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra 
vonatkozóan speciális szabályokat állapít meg az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvényhez (a továbbiakban: Ávtv.) képest.  
Az Alkotmánybíróság a fenti határozatában azt is kifejtette, hogy a kedvtelésből tartott állatok 
tartására a Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni, így a Korm. rendelet hatályba 
lépése után a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása nem lehet a helyi 
önkormányzatok képviselő-testületének biztosított jogalkotási tárgya.  
 
A fenti rendelkezések alapján az állattartást tiltó, korlátozó előírásokat az önkormányzati 
rendeletben hatályon kívül kell helyezni. 
 
Az állatok tartása a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: 
Ptk.), az Ávtv. és a Kormányrendelet szabályainak betartásával történhet. Az állattartó és az 
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állattartással érintett személyek (környező lakóközösség) jogosultságaira és 
kötelezettségeire is vonatkoznak szabályok.  
Ha az állattartással érintett személyeket tartósan és szükségtelenül zavarja 
tulajdonjoguk gyakorlásában az állattartás, akkor a Ptk. 191. §-a alapján a jegyzőhöz és 
a bírósághoz fordulhatnak birtokvédelmi igényük érvényesítésére.  
Az Ávtv. szabályozza az állattartó kötelezettségeit az állattartás körülményeivel kapcsolatban 
is, a felhatalmazására született a Korm. rendelet, valamint az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet.  
E jogszabályok alapján a jegyző hatósági jogkörben eljárva az állatvédelmi és állattartási 
szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, vagy 
abbahagyására kötelezheti az állattartót, az állattartást korlátozhatja, megtilthatja, továbbá 
bírságot szabhat ki. Ebben természetesen kötve van a Kormányrendelet szabályaihoz is. A 
szankciórendszer részét képzi továbbá a már fentebb említett a Kormányhivatal hatáskörébe 
tartozó szabálysértés is.  
A 17/1998. (V.13.) AB határozatban megfogalmazottak, valamint az Alaptörvény 
felhatalmazása alapján az Önkormányzat kiegészítő szabályokat alkothat, amelyek más 
jogszabállyal nem lehetnek ellentétesek. Arra azonban nem jogosult, hogy magasabb szintű 
jogszabállyal ellentétes módon szabályozzon ugyanazon jogviszony tekintetében.   
 
Az egyedi ügyek kezelésére, a zavaró hatású, esetlegesen szabálytalan módon történő 
állattartás esetében a magasabb szintű jogszabályok alkalmazására maradt lehetőség 
(levegőtisztaság-védelmi eljárás, állatvédelmi hatósági eljárás, birtokvédelmi eljárás stb.) 
mely eljárások lefolytatása nem tartozik minden esetben a jegyző hatáskörébe, hanem a 
különböző hatóságok között megosztva került leszabályozásra, ugyanakkor a problémás 
esetek teljes körét a vonatkozó jogszabályok lefedik, így nem maradhat jogorvoslás nélkül 
egyetlen szabálytalan állattartás sem. 
 
Fentiek értelmében Újhartyán község közigazgatási területén nem tiltható, illetve nem 
korlátozható a mezőgazdasági haszonállatok tartása, valamint a kedvtelésből tartott 
állatok tartásával kapcsolatos szabályok sem tartoznak a helyi jogalkotás kérdéskörei 
közé. 
 
Az állattartással kapcsolatos szabályanyag módosulása okán megvizsgálásra került az 
állattartásra vonatkozó helyi önkormányzati rendeletünk, ami több korlátozást tartalmaz a 
gazdasági haszonállattartásra vonatkozóan, így a jelenlegi rendelet hatályon kívül helyezését 
javaslom, viszont rendelkezni szükséges az állattartás céljára szolgáló építmények 
védőtávolságára, a trágyatárolási szabályokra, az állattartás építésügyi és környezetvédelmi 
előírásaira, a gazdátlan, kóbor ebek befogására, az állati hullák ártalmatlanná tételére 
vonatkozóan, ezért egyúttal a tárgyban egy új rendelet elfogadását javaslom. 
 
 
A fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és a tárgyban a rendelet megalkotását. 

 
 
 
 
 
 
 
 



C:\Documents and Settings\Erzso\Asztal\20121030 ülés\állattartás szabályai rendelet módosítás.doc 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
az állatok tartásáról szóló új önkormányzati rendelettervezethez 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján 
 
A rendeletalkotás társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti hatásai, egészségi 
következményei, adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  
A rendelet módosításával egyaránt jelentkeznek kedvező és kedvezőtlen társadalmi hatások is. 
Valószínűsíthető, hogy a mezőgazdasági haszonállatok tartása a lakosság számára könnyebbé 
válik, azonban a környezetben élők nyugalmát, birtokát mindez fokozottabban zavarhatja. A 
továbbiakban a birtokvédelem, illetve az egyéb ágazati jogszabályok (rágcsálóirtás, építésügyi 
szabályok a védőtávolságok, állattartó épületek létesítése kapcsán, hígtrágyatárolás stb…) 
ismeretében kell kezelni a beérkező panaszokat. 
A szabályozás várható gazdasági hatása, hogy a lakosság mezőgazdasági haszonállat 
tartásával önfenntartóbbá válhat, költségvetési hatása pedig, hogy a jegyző által az 
állatvédelmi hatáskörben kiszabott állatvédelmi bírság az önkormányzat bevételét képezi. 
Abban az esetben, ha az övezeti határok megszűnése a haszonállattartás elterjedéséhez vezet, 
a hangsúly az állategészségügyi szabályok betartására helyeződik. Az építésügyi jogszabályok 
alapján azonban továbbra is léteznek kötelezően betartandó szabályok, pl. az állattartó 
épületek engedélyezése a telek nagyságának és a beépíthetőségnek függvénye tekintetében, 
így ezek a kérdések továbbra is ellenőrizhetőek. Kedvezőtlen környezeti és egészségügyi 
hatások a haszonállattartás korlátozásának enyhítése miatt várható, amely a környező 
lakóközösséget érinti. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatások tekintetében várhatóan 
a jövőben növekedhet a birtokvédelmi és állatvédelmi panaszok, eljárások száma. 
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A helyi szabályozás a magasabb rendű jogszabályokban rögzített rendelkezésekhez igazodik; 
deregulációs kötelezettség. A rendelet megalkotását a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása, valamint az 
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény - 2012. október 1-
jén hatályba lépő - módosítása indokolja. 
Az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet hatályos szabályozásai olyan általános 
érvényű állattartási szabályokat rögzítenek, melyeket többnyire más központi jogszabályok 
tartalmaznak, így ezek részben felesleges, részben jogszabályba ütköző szabályok. 
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (3) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet más 
jogszabállyal nem lehet ellentétes. 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 6. § (6) 
bekezdése szerint mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem 
korlátozható. 2012. szeptember 30-ig az önkormányzati rendeletben hatályon kívül kell 
helyezni a haszonállatokra vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A magasabb szintű 
jogszabályokhoz igazodva a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozóan meghatározott 
szabályokat is hatályon kívül kell helyezni. Mindezek figyelembevételével kell módosítani a 
rendeletet.  
A helyi állattartás szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályos szabályozásai egyrészt 
olyan általános érvényű állattartási szabályokat rögzítenek, melyeket többnyire más központi 
jogszabályok tartalmaznak, így ezek részben felesleges, részben jogszabályba ütköző 
szabályok, másrészt olyan speciális rendelkezéseket tartalmaz, melyek helyi rendeletben való 
szabályozására nincs törvényi felhatalmazás, tehát jogszabályellenes. 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A rendelet alkalmazásához valamennyi feltétel rendelkezésre áll. 
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Rendeletalkotási javaslat: 
 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……../2012. (…..) önkormányzati rendelete 

az állatok tartásáról 
 
Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 36. 
§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
  

A rendelet hatálya 
 
1. § (1)  A község területén állatot tartani a közegészségügyi, állat-egészségügyi, építési és 
környezetvédelmi szabályok betartása mellett, ezen rendeletben, valamint a központi 
jogszabályokban megfogalmazottak szerint lehet. 
(2)  A rendelet hatálya kiterjed Újhartyán község közigazgatási területére.  
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyre, valamint 
jogi személyiség nélküli szervezetre, aki, vagy amely állatot tart, felügyel, illetve 
állatállományt gondoz, állattartási tevékenységet folytat. 
(4)  A rendelet hatálya nem terjed ki: 
a)   fegyveres erők, fegyveres testületek állattartására, 
b)   egészségügyi és kutató intézményekben kísérleti céllal tartott állatokra, 
c)  egészségügyi okból rászorulók által tartott vezető- és jelzőkutyákra, polgári védelem 

mentőkutyáira, 
d)   alkalmi, cirkuszi  rendezvényekre, állatkiállításokra, állatversenyekre, 
e)  természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény 

hatálya alá tartozó állatokra, 
f) veszélyes állatok, valamint veszélyes ebek tartására, 
g) méhészetekre. 
 

Közegészségügyi és állat-egészségügyi előírások 
 
2. § (1) Az állatok tartására szolgáló helyiségeket szükség szerint ki kell takarítani és 
rendszeres fertőtlenítéséről gondoskodni kell.  
(2) Az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok (legyek) és rágcsálók 
elszaporodását meg kell akadályozni, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.  
 
 

A trágyatárolás szabályai 
 
3. § (1) Zárt rendszerű állattartás esetén a trágyalé zárt, szivárgásmentes gyűjtéséről 
gondoskodni kell. A trágyalé a kommunális csatornarendszerbe nem vezethető. 
(2) A keletkezett trágya kezeléséről, ártalmatlanításáról, elszállításáról - a környezet 
szennyezése nélkül - rendszeresen gondoskodni kell. 
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Az építésügyi és környezetvédelmi előírások 
 
4. § (1) Állattartó épületeket az építésügyi és környezetvédelmi jogszabályoknak és község-
rendezési előírásoknak megfelelően lehet létesíteni. 
(2)  Az állatok elhelyezésére szolgáló építmények védőtávolsága: 
a) szomszédos lakóépülettől legalább 10 méter, 
b) közhasználatú építményektől legalább 20 méter. 
(3) A trágyatároló védőtávolsága: 
a)  lakóépülettől legalább 10 méter, 
b)  kúttól legalább 15 méter. 
(4) Állattartást úgy kell folytatni, hogy az se a felszíni, se a felszín alatti vizek fertőzését, 
káros szennyezését ne idézze elő. 
 

A gyepmester 
 
5. § A gyepmester a gazdátlan, kóbor ebet a közterületen befogja és elszállítja a gyepmesteri 
telepre. A befogott ebet tulajdonosa 14 napon belül az oltási igazolás bemutatásával 
kiválthatja a felmerült költségek befizetése ellenében.  
 
 

Az állati hullák és állati eredetű hulladékok ártalmatlanná tétele 
 
6. § (1) Az elhullott állatok tetemének elszállításáról, ártalmatlanná tételéről saját költségén a 
külön jogszabályban előírt módon a tulajdonos köteles gondoskodni. 
(2) A közterületen talált állati hulla elszállításáról - ha annak tulajdonosa ismeretlen vagy 
ismeretlen helyen tartózkodik - az Önkormányzat gondoskodik. A tulajdonos ismertté válása 
után az elszállítással, valamint az ártalmatlanítással járó költségeket a tulajdonos köteles az 
Önkormányzat számára megtéríteni. 
 
 

Záró rendelkezések 
 
7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi állattartás szabályairól 
szóló 11/2004. (IX. 15) önkormányzati rendelet. 
  
 
Újhartyán, 2012……………. 
 
 
Schulcz József sk.     Göndörné Frajka Gabriella sk. 
polgármester       jegyző 
 
 
Záradék: 

Ezen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 

Újhartyán, 2012………………         Göndörné Frajka Gabriella  
             jegyző 
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INDOKOLÁS  

a rendelettervezet megfelelő szakaszaihoz 
 

1. § 
 
A jogszabály területi, személyi, tárgyi hatályát részletezi, valamint részletesen felsorolja 
azokat a csoportokat, melyekre a jogszabály hatálya nem terjed ki. 
 

2. § 
 
Az állattartás közegészségügyi és állat-egészségügyi előírásait tartalmazza.  
 

 3. § 
 
A trágyatárolási szabályok az állattartás közvetlen környezetére gyakorolt környezetterhelő 
hatásának minimális szintre történő csökkentését szavatolják. 
 

4.§ 
 
Az állattartás építésügyi és környezetvédelmi előírásait tartalmazza. 
 

5. § 
 
Gazdátlan, kóbor ebek befogásáról, elhelyezéséről rendelkező rész. 
 

6. § 
 
Az állati hullák, és az állati eredetű hulladékok ártalmatlanná tételét szabályozó rész. 
 

7. § 
 
Hatályba lépésről szóló rendelkezést tartalmaz. 
    
    

.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 
 

 


