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az állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros Kormányhivatala tájékoztatást juttatott el a fővárosi kerületi 
önkormányzatok jegyzőihez a kedvtelésből tartott állatok, valamint a mezőgazdasági 

haszonállatok tartásának helyi önkormányzati rendeletben történő szabályozására 
vonatkozóan. Ebben felhívja a figyelmet a különböző jogszabályi változásokra, amelyek 
szükségessé teszik a tárgykörben megalkotott helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. 

2012. augusztus l. napjával médosultak a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Korm. R.) a 
kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó 
rendelkezései. A Korm. R. 14. §-a a kedvtelésből tartott állatok tartásának részletszabályait 
tartalmazza, köztük a kedvtelésből tartott állatok tartási helyének méretét is meghatározza. A 
14. §(4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 

"14. § [. . .] 
(4) A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat 
fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb esetében a mozgási igény az 
állat mozgatása útján is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási 
módra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását. " 

A Korm. R. a tartási hely területét m2-ben is meghatározza a 14. §(5) bekezdésében: 

"14. § [. .. } 
(5) Tilos 

2 2 2 

a) kistestű ebet l O m -nél, közepes testű ebet 15 m -nél, nagytestű ebet 20 m -nél kisebb 
területen tartósan, 
b) kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel 
tartósan kikötve, 
[. . .] tartani. " , 

A csoportosan tartott ebek esetében az akadálytalanul használható terület a Korm. R. 14. § 
(6) bekezdése alapján egyedenként minimum 6m2 kell legyen. 

A Korm. R. megalkotásával, illetve módosulásával alapvetően megváltoztak a tárgykör 
szabályozásának korábban kialakult keretei. Korábban az országos szintű szabályozás 
hiányában a helyi önkormányzatok állattartási rendeleteiben kerültek meghatározásra a 
kedvtelésből tartott állatok tartására, a többletállattartásra vonatkozó előírások. A Korm. R. 
hatálybalépését követően erre már nincs lehetőség, ugyanis - amint arra a 146/20 ll. (XII. 
2.) AB határozat is rámutatott - "a továbbiakban a kedvtelésből tartott állatok tartásának 



szabályozása nem lehet a helyi önkormányzatok képviselő-testületének biztosított 
jogalkotási tárgykör". 

A jegyző hatósági jogkörben eljárva a magasabb szintű jogszabályok megsértése esetén 
jogosult az állattartóval szemben hatósági eszközökkel fellépni, így meghatározott cselekmény 
végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót, az állattartást korlátozhatja, 
megtilthatja, továbbá bírságot szabhat ki. 

A mezőgazdasági haszonállatok tartásának szabályozása 2012. október l. napjával változott 
meg, ugyanis ezen a napon hatályba lépett az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény új 6. § (6) bekezdése, amely egyértelműen rögzíti, hogy 
mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. 

A fentiek alapján - a magasabb szintű jogszabályokkal történő összhang megteremtése 
érdekében- az állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése szükséges. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja az állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2012. október " [f' 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2012. ( ... ... )önkormányzati rendelete 

az állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kivül 
helyezéséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 6. § (6) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

(l) Hatályát veszti az állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelet. 
(2) Hatályát veszti 
a) az állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) sz. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2009. (IV. 3.) önkormányzati rendelet, 
b) a 9/2009. (IV. 3.) sz. önkormányzati rendelettel módosított az állattartásról szóló 54/2008. 
(XI. 21.) sz. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 33/2009. (X. 16.) önkormányzati rendelet, 
c) az állattartásról szóló többször módosított 54/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 8/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet. 

2.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 


