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Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre 
 

Törvényi előírás miatt önkormányzati rendelet nem korlátozhatja a haszonállatok tartását, 

ezért a képviselő-testület hatályos rendeletét felülvizsgálta és új rendeletet alkot. 

 Az intézkedés célja az állattenyésztés, illetve a növénytermelés egyensúlyának helyreállítása, 

a korábbi falusi állattartás hagyományainak felélesztése, a mezőgazdasági munka szerepének 

erősítése, a háztáji állattartás növelése. 

Mindez azonban nem jelent feltételek nélküli állattartást: az állatok tartása ugyanis „nem 

veszélyeztetheti az emberek és állatok egészségét, jólétét, és nem károsíthatja a környezetet”. 

A jövőben ugyanúgy be kell tartani az állategészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti, 

környezetvédelmi, illetve természetvédelmi szabályokat, előírásokat, ahogy eddig. Csak épp 

nem tiltható meg a baromfitartás valakinél azért, mert a háza egy település turisztikailag 

kiemelt övezetében van. 

Az állatok tartásával kapcsolatban többféle törvény és rendelet van hatályban, melyek aktuális 

tartalmát a jogkövető állattartóknak ismerniük kell, betartatásukról a jegyző, mint első fokú 

állatvédelmi hatóság gondoskodik. A legfontosabbak:  

 Az állattartásra vonatkozó szabályozás alapja az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) alapvető rendelkezései között, a 

6. §-ban találhatók. Állatot tartani csak az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban 

előírtaknak megfelelő helyen és módon szabad. A 2012. október 1-jén hatályba lépett 

új 6. § bekezdés értelmében önkormányzati rendelet sem a tartás körülményeire, sem 

egyedszámra vonatkozóan nem korlátozhatja mezőgazdasági haszonállatok tartását. 

 Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. 

számú mellékletének 1. § (4) bekezdése szerint az állatok tartása az emberek, az 

állatok egészségét nem veszélyeztetheti, a környezetet nem károsíthatja. Tartalmaz 

állatbetegségekre, járványügyre és zárlatra vonatkozó szabályokat valamint az egyes 

hatóságok, intézmények feladatát, jogkörét írja le.  

 Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről a 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet az 

irányadó 

 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény – az állat 

tartásának legfontosabb elveit, általános szabályait írja le 

 A vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól szóló 9/1999. (I. 

27.) FVM rendelet fogalmazza meg 

 Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

határozza meg, hogy az állatvédelmi törvény egyes eseteiben állatvédelmi hatóságként 

mely hatóság jár el. 

 A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 

nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 

31.) Korm. rendelet 

 A trágyatárolásra vonatkozó szabályok a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a vizek mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendeletben 

találhatók 

 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) meghatározza, hogy egy település adott 

igazgatási területének jellegétől függően mezőgazdasági építmény elhelyezésére van-e 

lehetőség, illetve az adott lakóterület mekkora százalékát lehet beépíteni. 
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 A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet melléklete pontosan meghatározza, hogy az egyes 

mezőgazdasági haszonállatok egyedeinek mekkora területre van szüksége 

 Mezőgazdasági haszonállatok tartásához a szomszédok hozzájárulása nem szükséges. 

Azonban a békés együttélés érdekében figyelembe kell venni a szomszédok jogait is. 

A kérdéskört a Polgári Törvénykönyv a tulajdonjog tartalmán belül szabályozza. 

 

A kedvtelésből tartott állatok tartását az önkormányzat rendeletében szabályozhatja.  

A MÖSZ (magyar Önkormányzatok Szövetsége az állampolgári jogok országgyűlési 

biztosának jelentését figyelembe véve összeállította, és közzétette a helyi önkormányzatok 

részére az eb- és macskatartás szabályait – ezt tartalmazza a rendelet tervezet, aminek 

végleges szabályainak megalkotásához kérnénk a lakosság véleményét. 

Várjuk a véleményeket különösen: 

- az egyedszám meghatározásával kapcsolatban, különös tekintettel a kis, közepes, és 

nagytestű kutyákra 

- az állattenyésztés önkormányzathoz történő bejelentésével kapcsolatban. 

TERVEZET 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2015. ( .) sz. rendelete 

 a helyi állattartás szabályairól 

 

 

Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  

 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

E rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elősegítik az állattartók valamint az 

állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését és biztosítják, hogy az állattartás mások 

nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztessék. 

 

2. § 

 

E rendelet hatálya Vácduka Község közigazgatási területén belül a kedvtelésből tartott állatok 

tartására terjed ki. 

 

 

 



3 

 

Eb- és macskatartás szabályai 

3. § 

(1) Az állattartó az ebét nyilvántartásba vétel céljából köteles 3 hónapos kor betöltését 

követően 15 napon belül bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző, a bejelentést követően erről 

értesíti az állategészségügyi hatóságot. 

(2) Az állattartó ugyancsak köteles bejelenteni, ha az eb elhullott, elveszett, tartási helye 3 

hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy új tulajdonoshoz került. 

4. § 

(1) Az állattartást korlátozni, illetve megtiltani a jegyzőnek van hatásköre az állatvédelemre, 

valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén. (245/1998 (XII. 31.) Korm. 

rendelet 7.§. (1) alapján) 

(2) Az állattartásból eredő szomszédjogi viták esetén a jegyző a birtokháborítás Ptk. által 

rendezett szabályai szerint jár el.  

(3) Tilos a többlakásos lakóház közös használatában álló helyiségben ebet tartani. Az eb által 

a közös használatú helyiségekben okozott szennyeződést az állattartó köteles eltakarítani. 

5. § 

Tilos bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani. Bekerített ingatlanon eb szabadon csak 

úgy tartható, hogy onnan az eb sem a szomszédos ingatlanra, sem a közterületre ne juthasson 

át, oda kinyúlni ne tudjon. 

6. § 

(1) Az állattartó köteles gondoskodni, hogy az eb közterületre felügyelet nélkül ne juthasson 

ki. Közterületen ebet csak pórázon szabad vezetni. Játszóterek területére ebet bevinni pórázon 

vezetve is tilos. 

(2) Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebeket közterületen szájkosárral kell ellátni. Az eb 

által okozott sérülésekért az állattartó tartozik felelősséggel. 

(3) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze. Az eb 

által okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni. 

(4) Ebet szabadon engedni csak erre a célra kijelölt helyen, a tulajdonos felügyelete mellett 

lehet. Támadó, kiszámíthatatlan természetű eb szájkosarát a kutyafuttató helyeken sem szabad 

eltávolítani. 

(5) A kutyafuttatókat úgy kell kijelölni, hogy az minden érintett számára könnyen 

megközelíthető és biztonságos legyen.  
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7. § 

(1) Tilos ebet beengedni, bevinni és ott tartani: 

a.) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére,  

b.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, 

c.) óvodába, iskolába, 

d.) játszótérre, kivéve, ha az intézmény működtetője ehhez hozzájárul. (Pl. terápiás kutya, 

kutyabemutató, oktatási cél stb.) Vakvezető és más segítő kutya, korlátozás nélkül bevihető az 

a-d pontokban felsorolt intézményekbe. 

(2) Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos. 

(3) Közforgalmú közlekedési járművön, pórázon tartva és szájkosárral ellátva szabad ebet 

szállítani. 

8. § 

(1) Az állattartó köteles ebét, az állatvédelmi, állat- és közegészségügyi, a szabálysértési, a 

veszélyes ebekre vonatkozó, továbbá a Ptk. szomszédjogra vonatkozó és az állattartó 

felelősségét  szabályozó jogszabályok keretei között  úgy tartani, hogy az a szomszédok 

nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen. 

(2) Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebet kiszabadulását megakadályozó, mások testi 

épségét nem veszélyeztető módon kell tartani, és a telek, a ház (lakás) bejáratán a harapós 

kutyára utaló figyelmeztető táblát szembetűnő módon el kell helyezni. 

9. § 

(1) A gazdátlan kóbor ebet a gyepmester befogja és elszállítja a gyepmesteri telepre, ahol az 

állatot 14 napig őrzi.  

(2) Az így befogott ebet az állattartó a fenti időponton belül, az oltási igazolás bemutatásával, 

a tartási költségek megtérítése mellett kiválthatja. A gyepmester köteles a chip, vagy 

tetoválási szám alapján megkísérelni az eb tulajdonosát megkeresni. A fajtatisztának tűnő,  

tetoválási számmal vagy chippel ellátott eb esetén a gyepmester köteles bejelentést tenni a 

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületénél is.   A 14 napon túl ki nem váltott gazdátlan eb 

értékesíthető vagy elaltatható.  

10. § 

(1) Ebtenyészetet a Ptk. tulajdonjogra vonatkozó szabályai szerint lehet létesíteni, azzal, hogy 

belterületen, ebtenyészet létesítéséhez a polgármester engedélyét kell kérni. Az engedélyező 

eljárás során a polgármester megkeresi a közegészségügyi, állategészségügyi hatóságot és 

kikéri a szakhatósági állásfoglalását, valamint az FCI által elismert ebtenyészet 

vonatkozásában a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete illetve szerződött partnerei 

indokolt véleményét, más közösséghez tartozás esetén annak az egyesületnek a véleményét, 
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ahol a tenyésztő tag.  A közegészségügyi és állategészségügyi szakhatóságnak kizárólag azt 

van hatásköre vizsgálni, hogy az ebtenyészet a közegészségügyi és állategészségügyi 

szabályoknak megfelel-e.  A tartható ebek számának meghatározásakor figyelembe kell venni 

az ingatlan területének nagyságát, az ebek tartására szolgáló ólak és a szomszédos ingatlanok 

határa közötti védőtávolságot. 

(2) Az ebtenyésztést korlátozni, illetve megtiltani a jegyzőnek van hatásköre az 

állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén. (245/1998 

(XII. 31.) Korm. rendelet 7. §. (1), 1998. évi XXVIII. tv. Az állatok védelméről és kíméletéről 

alapján) 

11. § 

(1) Többlakásos épületekben engedély nélkül lakásonként legfeljebb két macska tartható és 

ezek szaporulata 3 hónapos korig. 

(2) A polgármester  - a közegészségügyi, állategészségügyi hatóság szakhatósági 

állásfoglalásának kikérése után - több macska  tartását engedélyezheti. A közegészségügyi és 

állategészségügyi szakhatóság kizárólag azt vizsgálhatja, hogy az állattartás a 

közegészségügyi és állategészségügyi szabályoknak megfelel-e.  

(3) A macskatartást korlátozni, illetve megtiltani a jegyzőnek van hatásköre az állatvédelemre, 

valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén. (245/1998. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 7. §. (1) alapján) 

(4) Az állattartásból eredő szomszédjogi viták esetén a jegyző a birtokháborítás Ptk. által 

rendezett szabályai szerint jár el.  

(5) Tilos a többlakásos lakóház közös használatban álló helyiségeiben macskát tartani. A 

macska által a közös használatú helyiségekben okozott szennyeződést a macska tulajdonosa, 

tartója köteles eltakarítani. 

Átmeneti rendelkezések 

12. § 

E rendelet hatálybalépésekor a rendeletben foglalt, egyedszámra vonatkozó korlátozáson felül 

tartott ebek a természetes kihalásukig a rendeletben meghatározott egyéb feltételek mellett 

tarthatók, de számuk nem növelhető. Már fennálló ebtenyészet, újabb engedély kérésére nem 

kötelezhető. 

 

 

                                            Záró rendelkezések 

 

                                                         13.§ 

(1) Ez a rendelet 2015.    -én lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
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Vácduka, 2015.  

 

 

                          Makkos László                                   Hegyi Ágnes   

                           polgármester                                      jegyző  

 

 

 

 

Záradék:  

 

 

Vácduka Község Képviselő-testületének               sz rendeletét a mai napon kihirdettem. 

Vácduka, 2015.  

Hegyi Ágnes jegyző   

 

 

 

 

 

 

  


