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Marcali Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel.: 85/501-000

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
15/2012. (IV. 27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az állattartásról szóló
6/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az állattartásról szóló 6/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) és (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya Marcali város közigazgatási területén tartott gazdasági haszonállat tartására terjed ki.”
„(3) E rendelet hatálya nem terjed ki ebre, macskára, egyéb kedvtelésből tartott állatra, tartásukat a kedvtelésből
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza.”
2. §
A Rendelet 31. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel:
„(3) E rendelettel együtt kell alkalmazni az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvényt, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII törvényt, az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az
állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm.
rendeletet, a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM
rendeletet, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendeletet, a méhészetről
szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendeletet, a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendeletet, a veszélyes állatokról és tartásuk
engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletet, az
állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi
szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendeletet.”
3. §
(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 4. §-a, 11. §-23. §-a, 27. §-a és 29. §-a hatályát veszti.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének
az állattartásról szóló 6/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
15/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendeletének
INDOKOLÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormányhivatal az általa végzett komplex vizsgálat felhívta a figyelmet az Alkotmánybíróság 146/2011. (XII.
2.) AB határozata alapján a továbbiakban a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása nem lehet helyi
önkormányzatok képviselőtestületének biztosított jogalkotási tárgy, mivel önkormányzati rendelet a kedvtelésből
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése,
valamint (8) bekezdésében meghatározott tartási szabályokon túl nem állapíthat meg azoktól eltérő rendelkezést.
Helyi közügy esetén a képviselő-testület közvetlenül az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében - külön törvényi felhatalmazás hiányában is – jogosult volt, jelenleg Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk. (1)-(3) bekezdése alapján jogosult az országos szintű szabályozással nem ellentétes, ahhoz képest
kiegészítő jellegű helyi jogalkotásra. Az önkormányzat dönthet úgy, hogy a lakosság békés együttélése és a
későbbi jogviták elkerülése érdekében szabályozza az állattartás helyi kérdéseit.
Az állatok tartásának általános szabályait az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1988. évi XXVIII. törvény
(továbbiakban Ávtv.) tartalmazza. Az Ávtv. 49. § (3) bekezdésének f) pontján alapszik a kedvtelésből tartott
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, amely a kedvtelésből tartott állatok
tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozóan állapít meg az Ávtv.-hez képest speciális szabályokat.
A kedvtelésből tartott állat fogalmát a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja határozza
meg, amelyet (negatíve) így definiál: „kedvtelésből tartott állat a rendszertani besorolásától függetlenül minden
olyan állat, amelyet nem kizárólag tudományos kutatás, állati eredetű termék előállítása, igavonás, teherhordás,
természetvédelem, géntartalék-védelem és - eb és macska kivételével - közcélú bemutatás céljából tartanak,
tenyésztenek, forgalmaznak, továbbá az az állat, amelyet más kedvtelésből tartott állat táplálása céljából
tartanak és szaporítanak, valamint a nem gazdasági céllal tartott haszonállat, és a vadászatra használt állat”.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. szabályozza a 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet tárgyi hatálya alá nem tartozó állatok tartásának, forgalmazásának, forgalomba hozatalának szabályait.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartására nem a Tv., hanem a Korm.
rendelet szabályai vonatkoznak.
A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. §-a a kedvtelésből tartott állatok tartásának részletszabályait tartalmazza,
köztük a kedvtelésből tartott állatok tartási helyének méretét is meghatározza. A Korm. rendelet 14. § (4)
bekezdése alapján „a kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára
jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Ezen túl a Korm. rendelet a tartási hely területét m2-ben is
meghatározza, hiszen a 14. § (5) bekezdése alapján „tilos ebet tartósan 10 m2-nél kisebb területen tartani”. A
csoportosan tartott ebek esetében az akadálytalanul használható terület a Korm. rendelet1 14. § (6) bekezdése
alapján minimum 6 m2. A Korm. rendelet 17. § előírja, hogy belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására
kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb
irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb
sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Szájkosarat használni – ha külön jogszabály a
szájkosár használatát nem írja elő – kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén
kell.
A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet megalkotásával a jogi helyzet alapvetően megváltozott, mivel addig
nem volt a kedvtelésből tartott állatok tartásáról országos szintű jogi szabályozás, amelyhez az
önkormányzatoknak igazodniuk kellett volna. 2010 óta már van ilyen, így a továbbiakban a kedvtelésből

3
tartott állatok tartásának szabályozása nem lehet a helyi önkormányzatok képviselő testületének
biztosított jogalkotási tárgy.
A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése – a Ptk. 100. §-ával összhangban – úgy határozza meg az
állattartás módját, hogy az állat természetes viselkedésének biztosítása mellett e tevékenység tartósan és
szükségtelenül ne zavarja a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét. Az állatok tartása tehát a
Ptk., az Ávtv., valamint a Korm. rendelet szabályainak betartásával történhet. Az állattartó és az állattartással
érintett személyek (környező lakóközösség) jogosultságaira és kötelezettségeire is vonatkoznak az előbb említett
szabályok, tehát ha az állattartással érintett személyeket tartósan és szükségtelenül zavarja tulajdonjoguk
gyakorlásában az állattartás, akkor a Ptk. 191. §-a alapján a jegyzőhöz és bírósághoz fordulhatnak birtokvédelmi
igényük érvényesítésére. Az Ávtv. szabályozza az állattartó kötelezettségeit az állattartás körülményeivel
kapcsolatban is, felhatalmazására született a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével,
valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.)
Korm. rendelet, valamint az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet. E jogszabályok
alapján a jegyző államigazgatási 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 41/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet szabályaihoz is.
A fentiek alapján javaslom az állattartásról szóló 6/2004.(II. 27.) önkormányzati rendeletből a kedvtelésből
tartott állatok tartására vonatkozó szabályozást törölni.
A rendeletet a kihirdetése napjával javasoljuk hatályba léptetni.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 1. § (1) bekezdése alapján szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás,
amely veszélyes a társadalomra. A 254. § (2) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig
kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.
Javaslom a Rendelet 29. §-ában foglalt szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezését.
Marcali, 2012. április 13.
Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző

