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ELŐTERJESZTÉS 

a helyi állattartás szabályairól szóló rendelet megalkotására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi rendelet tervezetet a - jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában 
foglaltaknak megfelelően eljárva - az alábbiak szerint indokolom: 
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) V. fejezet 21-22. §-ai 
előírják a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát, amelyről az önkormányzati rendeletek esetén 
a jegyző gondoskodik. Ennek érdekében összegeztük a tapasztalatokat, Aszód város helyi 
sajátosságait is felmértük.  Megállapítottuk, hogy az Aszód Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az állattartás helyi szabályairól szóló 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete már 
nem megfelelő, valamint az önkormányzati szabályozásunk a hatályos jogszabályi környezettel 
nincs összhangban, azzal teljes mértékig nem harmonizál. Ezekre az érvekre hivatkozva a 
rendelet módosítása helyett az előterjesztés mellékletét képező rendelet elfogadását javasolom. 
 
Az állatok tartásának szabályozása, s ezáltal az állatok védelme, valamint a lakók közötti 
jogviták megelőzése céljából Aszód városában évek óta szabályozottak az egyes állattartási 
kérdések. A fenti célok elérése végett került 2014-ben elfogadásra az állattartás helyi 
szabályairól szóló 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) is, amely a 
korábbi szabályozást váltotta fel. 
Különösen az elmúlt években azonban, a korábbiakkal ellentétben, az állatvédelmi, állattartási 
kérdések szabályozása egyre inkább központi, az önkormányzati rendeletnél magasabb szintű 
jogszabályokban történt meg, ez pedig egyre inkább korlátozta az önkormányzatok 
rendeletalkotási jogkörét. 
E folyamat során rendelkezéseket kell az Ör.-ből hatályon kívül helyezni, ami így jórészt 
elveszíti normatartalmát, a megalkotáskori szabályozási struktúrája jelentősen megváltozik, és 
ennek hatására az állampolgárok számára egyre nehezebben követhetővé és alkalmazhatóvá 
válna. 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2012-18-SP-341
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2012-18-SP-341
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Az előbbi folyamat megállítása és a helyzet rendezése céljából,  a normaszöveg megváltoztatása 
helyett a jogszabály hatályon kívül helyezése és új rendelet elfogadása tűnt indokoltnak. 
Az új rendelet megalkotásakor azonban figyelemmel kellett lenni az Ör. legutóbbi módosítása 
óta történt központi jogszabályalkotásra is, amelynek áttekintése során megerősítést nyert, hogy 
az állattartás és az állattartással kapcsolatos életviszonyok területe magasabb szintű 
jogszabályban nagymértékben szabályozott, csupán egy-egy kisebb témakör maradt 
szabályozatlan. 
Tekintettel arra, hogy önkormányzati rendelettel a mezőgazdasági haszonállattartás nem 
korlátozható, szabályozható, ezért az önkormányzatok csupán a kedvtelésből tartott állatok 
tekintetében hozhatnak előírásokat, amely kérdéskör viszont a Polgári Törvénykönyvről szóló 
törvényben, az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben, valamint a kedvtelésből 
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletben túlnyomórészt már 
szabályozott. Így az önkormányzatok ilyen életviszonyok tekintetében csak kiegészítő 
szabályokat alkothatnak, olyan normákat, amelyek más jogszabállyal egyúttal nem lehetnek 
ellentétesek. 
A fentiekre tekintettel készült rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik 
az állattartók, valamint az kedvtelésből folytatott állattartással érintett lakosok érdekeinek 
érvényesülését, egyúttal biztosítják, hogy az ilyen állattartás mások nyugalmát, biztonságát és 
testi épségét, valamint jogai gyakorlását ne veszélyeztesse. 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

Az 1. §-hoz 
 
A rendelet tárgyi és személyi hatályát határozza meg, továbbá nevesíti, hogy mire nem terjed 
ki a rendelet hatálya. 
 

A 2. §-hoz 
 
A rendelet alkalmazása szempontjából releváns fogalmakat taglaló, azokat meghatározó 
értelmező rendelkezés. 
 

A 3-5. §-okhoz 
 
Az állattartásra vonatkozó általános előírásokat foglalja magában, különös tekintettel az 
állattartók szabálykövető magatartásának kötelezettségére hívja fel a figyelmet. 
A helyi sajátosságokat figyelembe véve jelzi, hogy az állattartónak mind az állattartás helyének 
kialakításakor, mind annak fenntartásakor gondoskodni kell a magasabb rendű 
jogszabályoknak megfelelésről, tisztaságról, élősködő és zavaró szaghatás mentességről is, 
különös tekintettel a környezetvédelmet is előtérbe helyezve. 

A 6. §-hoz 
 
Az állati hullák elszállításáról, ártalmatlanításáról rendelkező szakasz, amely felhívja a 
figyelmet az elszállítás és ártalmatlanítás költségviselésére is. 
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A 7. §-hoz 

 
A kedvtelésből tartott állatok esetében hangsúlyozza a szakasz a jó gazda gondosságát, hogy az 
állattartó mindenkor felelős állatáért, akkor is, ha már nem kívánja tovább tartani. Az állattartók 
állataikkal szembeni nagyobb felelősségtudat, gondoskodás kialakítását célzó rendelkezés. 
 

A 8. §-hoz 
 
A szöveg részletezi a bekerített állattartó hellyel kapcsolatos elvárásokat. 
 

A 9 – 10. §-okhoz 
 
A többlakásos lakóépületek kedvtelésből tartott állatai tartásának okán, az állattartók között 
kialakuló konfliktusok megelőzését hivatottak elősegíteni a rendelkezések. 
Meghatározza azt, hogy a többlakásos lakóépületek közös használatú helyiségeiben 
főszabályként tilos kedvtelésből állatot tartani. Ugyanakkor szabályozza a közlekedés céljából 
fenntartott közös használatú helyiségekben az állat jelenlétének szabályait. 
Összességében elmondható, hogy a többlakásos lakóépületben folytatott tartással kapcsolatban  
bizonyos esetben teret enged az autonómiának. 
 

A 11. §-hoz 
 
Utal a macskatartással kapcsolatos szabályokra. 
 

A 12 – 13. §-okhoz 
 
A kedvtelésből tartott állatok közül a kutyákra vonatkozó részletszabályokat tartalmazó 
rendelkezés. 
Többek között rendelkeznek a szakaszok arról is, hogy bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon 
tartani tilos, az eb által okozott szennyeződést a tulajdonos köteles haladéktalanul eltávolítani, 
továbbá közterületen minden ebfajtát pórázon lehet sétáltatni. 
Taxatív felsorolással meghatározza a tervezet vonatkozó szakasza azt, hogy mely helyiségekbe 
tilos ebet bevinni, természetesen a kivételi kör nevesítésével. 
 

A 14. §-hoz 
 

A felügyelet nélküli ebek befogásáról, elszállításáról, illetve tulajdonos általi kiválthatóságáról 
és annak költségeiről rendelkező szakasz.            
 

  
 
 
 



4 
 

    A 15. §-hoz 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 13/2019. (VI.21.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak 
alkalmazására hívja fel a figyelmet. 
 

   A 16. §-hoz 
 
A szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről és a hatályon kívül helyezendő rendeletről.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és a rendelet-
tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Aszód, 2021. szeptember 02. 
 
 
 
         Dr. Lukács Adrienn 
                   jegyző 
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Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete  

a helyi állattartás szabályairól 
 
 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 
§ 1. pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
1. § 

 
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyre, valamint jogi 
személyiség nélküli szervezetre, aki, vagy amely Aszód város közigazgatási területén 
állattartási tevékenységet folytat. 
(2) 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. 
 

Értelmező rendelkezések 
2. §  

 
A rendelet alkalmazásában: 
(1) Állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, 
felügyeli. 
(2)  Állat: a kedvtelésből tartott vagy mezőgazdasági haszonállat. 
(3) Állattartás: az a tevékenység, amely arra irányul, hogy biztosítsa az állat számára az 
életkörülményeinek, fajtájának, korának, fizikai jellemzőinek megfelelő elhelyezését, 
táplálását, gondozását, nevelését, felügyeletét. 
(4) Kedvtelésből tartott állat: 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. 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00
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(5) Mezőgazdasági haszonállat: az élelmiszer, gyapjú, bőr, szőrme, előállításához vagy egyéb 
mezőgazdasági célra tenyésztett vagy tartott állat. 
(6) Közterület: a tulajdonos személyétől, illetve tulajdoni formától függetlenül minden olyan 
közhasználatra szolgáló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve 
a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos 
(használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos 
feltételekkel bárki használhat. 
(7) Többlakásos ingatlan: legalább két önálló lakással rendelkező lakóépület. 
 

Az állattartás szabályai 
3. § 

 
(1) Állat csak a közegészségügyi, állategészségügyi és állatvédelmi előírásoknak megfelelő 
körülmények között tartható. 
(2) Minden állattartó köteles a tulajdonában lévő, illetve gondjaira bízott állatok fertőző 
betegségben vagy annak gyanújában történő elhullását, beteg, vagy társaira veszélyt jelentő 
állatot a többi állattól elkülönítve elhelyezni, az állatorvosnak bejelenteni és annak ezzel 
kapcsolatos további utasítását betartani. 
 

4. § 
 
(1) Állattartó épületeket Aszód Város Helyi Építési Szabályzatában foglalt előírások alapján –  
figyelembe véve a magasabb rendű építésügyi és környezetvédelmi jogszabályokban 
foglaltakat – lehet létesíteni. 
(2) Az állatok tartására szolgáló helyiségeket szükség szerint ki kell takarítani és rendszeres 
fertőtlenítéséről gondoskodni kell. 
(3) Az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok (legyek) és rágcsálók elszaporodását 
meg kell akadályozni, rendszeres irtásukról gondoskodni kell. 
(4) Az állattartó épületek szellőzőnyílásait, szellőző berendezések kimenetét a saját udvar felé 
kell kiképezni úgy, hogy a keletkező kellemetlen szagokat, gázokat természetes vagy 
mesterséges szellőztetéssel a magasba el lehessen terelni. 
 

5. § 
 
(1) Az állattartás során keletkező trágya, hígtrágya és a csurgalékvíz tárolókba a csapadékvíz 
nem folyhat be, azokból a trágyalé nem folyhat ki. 
(2) A trágyalé a kommunális csatornarendszerbe nem vezethető. 
(3) Állattartást úgy kell folytatni, hogy az se a felszíni, se a felszín alatti vizek fertőzését, káros 
szennyezését ne idézze elő. 
(4) A keletkezett trágya kezeléséről, ártalmatlanításáról, elszállításáról – a környezet 
szennyezése nélkül – rendszeresen, szükség szerint (május-október közötti időszakban hetente) 
gondoskodni kell. Trágya, trágyalé szállítása csak csorgásmentes, zárt, erre a célra szolgáló 
szállítóeszközzel végezhető. 
(5) Közterületen trágyát tárolni ideiglenes jelleggel sem lehet. 
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Az állati hullák és állati eredetű hulladékok ártalmatlanná tétele 

6. § 
 

(1) Az elhullott állatok tetemének elszállításáról, ártalmatlanná tételéről az állattartó saját 
költségén – külön jogszabályban előírt módon – köteles gondoskodni. 
(2) A közterületen talált állati tetem elszállításáról – ha annak tulajdonosa ismeretlen vagy 
ismeretlen helyen tartózkodik – Aszód Város Önkormányzata (továbbiakban: az 
Önkormányzat) gondoskodik. A tulajdonos ismertté válása után az elszállítással, valamint az 
ártalmatlanítással járó költségeket a tulajdonos köteles az Önkormányzat számára megtéríteni. 
 

A kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó rendelkezések 
7. § 

 
(1) Ha az állattartó nem kívánja tovább tartani kedvtelésből tartott állatát, úgy köteles annak 
megfelelő elhelyezéséről gondoskodni, mindent megtenni annak érdekében, hogy az állat a 
lehető legrövidebb időn belül új gazdához kerüljön. A kedvtelésből tartott állat tulajdonosa – 
amennyiben e kötelezettségei teljesítése során eredménnyel nem jár – köteles felajánlani az 
állatot egy menhelynek vagy állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetnek. 
(2) Az állattartó halála esetén az állatok elhelyezéséről (további gondozásáról) a mindenkori 
örökös köteles gondoskodni. 
 

8. § 
 

Kedvtelésből tartott állat tartásának feltétele, hogy az ingatlan kerítését oly módon kell 
kialakítani, hogy az megakadályozza az állat kiszabadulását és mások testi épségének 
veszélyeztetését.  
 

9. § 
 

(1) Többlakásos lakóépület közös használatú helyiségeiben és ingatlanrészeken (különösen 
lépcsőház) kedvtelésből tartott állatot tartani a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével 
tilos. 
(2) A többlakásos lakóépület egyéb, nem közlekedési célú közös használatú ingatlanrészein 
(közös udvar) kedvtelésből tartott állat valamennyi tulajdonostárs írásbeli hozzájáruló 
nyilatkozata alapján, megfelelően elkülönített, elzárt területen tartható, abban az esetben, ha a 
kedvtelésből tartott állatok tartásának magasabb jogszabályban rögzített feltételei teljes körűen 
biztosítottak. 
(3) A többlakásos lakóépület közlekedési célú közös használatú helyiségekben, 
ingatlanrészeken az állat csak rövid pórázon, az állattartó folyamatos felügyelete mellett 
közlekedés céljából tartózkodhat. 
(4) Eb és macska erkélyen, loggián nem tartható. 
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10. § 
 

(1) A kedvtelésből tartott állat gazdája vagy az állat gondozásával, felügyeletével megbízott 
személy köteles gondoskodni arról, hogy az állat a lakóházak közös használatú területét, 
helyiségeit ne szennyezze, az okozott szennyeződést az állattartó köteles haladéktalanul 
eltávolítani. 
(2) Ebet lakóházak folyosóin, lépcsőházakban csak szájkosárral ellátva rövid pórázon szabad 
vezetni. 
 

11. § 
 
(1) A köz- és lakóépületben elszaporodott macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa, 
kezelője köteles gondoskodni. 
(2) A macskatartásra egyebekben az ebtartásról szóló rendelkezések értelemszerűen 
irányadóak. 
 

Az ebtartás kiegészítő szabályai 
12. § 

 
(1) Az állattartó köteles ebét, az állatvédelmi, állat- és közegészségügyi, a szabálysértési, a 
veszélyes ebekre vonatkozó, továbbá a Ptk. szomszédjogra vonatkozó és az állattartó 
felelőségét szabályozó jogszabályok keretei között úgy tartani, hogy az a szomszédok 
nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen. 
(2) Az eb tartási helyének tekintetében a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdés rendelkezései az 
irányadók. 
 

13. §  
 

 (1) Eb csak biztonságos körülmények között, kerítéssel bekerített ingatlanon tartható úgy, hogy 
onnan se a közterületre, sem a szomszédos ingatlanra ne juthasson át. A kerítésnek olyan 
zártnak kell lennie, hogy az a kitörést, a kijutást és a kerítéshézagon való átharapást is 
megakadályozza. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét felügyelet 
nélkül ne hagyhassa el. 
(2) Ha az állattartó az ebet kennelben tartja, a kennel közvetlenül nem csatlakozhat a 
szomszédos ingatlanhoz, a kerítéstől legalább két méter távolságot kell hagyni és az állat 
átlátását a szomszédos ingatlanra korlátozni kell. 
(3) A bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. 
(4) A telek, a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő képpel ellátott 
figyelmeztető táblát jól látható helyen, szembetűnő módon el kell helyezni. 
(5) Az eb által okozott szennyeződést a tulajdonos köteles haladéktalanul eltávolítani. 
(6) Közterületen minden ebfajtát pórázon lehet sétáltatni, kivétel a segítő kutya. 
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(7) A vezető- és jelzőkutyák, a fegyveres és rendvédelmi szervek szolgálati kutyái, a terápiás 
és segítő kutyák, valamint a polgári védelem mentőkutyáinak kivételével tilos ebet bevinni vagy 
beengedni – kivéve, ha az intézmény vezetője engedélyezi -: 
a) oktatási intézmények területére, 
b) egészségügyi intézmények területére, 
c) szociális intézmények területére, 
d) kulturális intézmények területére, 
e) bölcsődébe, 
f) óvodába, 
g) iskolába, 
h) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, 
i) a piac területére. 
 

Kóbor ebek elszállítása 
14. § 

 
(1) A közterületen kóborló, gazdátlan ebet az Önkormányzattal szerződésben álló 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 transzponder alapján 
megkísérelni az eb tulajdonosát megkeresni. A fajtatisztának tűnő transzponderrel 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. 
 

Eljárási szabályok 
15. § 

 
E rendeletben foglalt állattartási szabályok megsértése estén Aszód város képviselő testületének 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 13/2019. (VI.21.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak az 
irányadók, amennyiben a cselekmény nem minősül bűncselekménynek, szabálysértésnek, vagy 
más jogszabály által nevesített hatóság által feladatkörében eljárva hatósági eljárásban 
szankcionált cselekménynek. 

Záró rendelkezések 
16. § 

 
(1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás helyi 
szabályairól szóló 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete. 
(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendelet, az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII.30.) Korm. rendelet, a 
mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III.31.) 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2012-18-SP-341
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800028.tv
https://njt.hu/jogszabaly/2008-46-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2008-46-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2010-41-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2010-41-20-22
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900188.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900032.fvm
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FVM rendelet, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet, 
a méhészetről szóló 15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 
 
Aszód, 2021. szeptember 22. 

 

 
  Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs     Dr. Lukács Adrienn 
              polgármester       jegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
 
Jelen önkormányzati rendeletet 2021. szeptember 23-án kihirdettem.  
 
 
 
       Dr. Lukács Adrienn 

jegyző 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900032.fvm
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