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11/2000 (IV.01.) sz. rendelet
az állatok tartásáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a
kerület sajátosságait figyelembe véve, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdésében és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/97.
(XII.20.) Korm. rend. 31. §-ában és 36. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állatok
tartásáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §
(1)
A rendelet hatálya kiterjed: Budapest XVIII. kerületének közigazgatási területére,
valamint az e területen tartott állatokra és tulajdonosaikra, továbbá minden olyan természetes
személyre és szervezetre, akinek a tulajdonában (használatában, kezelésében ) lévő ingatlanon állatot
tartanak.
(2)
A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a cirkuszosok és mutatványosok által tartott állatokra,
b) az állatkiállításokra és állatkertekre,
c) a gyepmesteri telepekre,
d) az egészségügyi és állategészségügyi intézményekre,
e) az állatkereskedéssel - forgalmazással és állat feldolgozásával foglalkozó üzletekre, illetve
szervezetekre,
f) a fegyveres erőkre és testületekre, valamint rendészeti szervekre,
g) az állatvédő társadalmi szervezetek állatmegőrző telephelyeire,
h) az állatpanziókra és állatmenhelyekre,
i) az elismert ebtenyésztő szervezetekre és kynológiai szövetségre,
j) a kísérleti állatok tenyésztésére és tartására,
k) a vakvezető, nyomonkövető és szagazonosító, valamint az életmentő feladatot ellátó
ebekre.
(3)
A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a veszélyes és veszélyesnek minősített ebekre, melyek tartásáról a 35/1997. (II.26.) Korm.
rendelet rendelkezik,
b) a tiltott állatviadalokra, melyről az 1974. évi 17. tvr. és a 35/1997.(II.26.) Korm. rendelet
rendelkezik,
c) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben szabályozott
kérdésekre,
d) az állatvédelmi bírságra, melyről a 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezik,
e) a jegyzőnek az állatok védelmével összefüggő feladataira és az állatok nyilvántartására,
melyről a 245/1998.(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezik,
f) a fajtatiszta ebek tenyésztésének szabályaira, melyről a 64/1998.(XII.31.) FM rendelet
rendelkezik,
g) az ebek veszettség elleni oltására, összeírására, melyről az Állategészségügyi Szabályzat (a
41/1997.(V.28.) FM rendelet) rendelkezik,
h.) a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására, melyről a 8/1998.
( I.23.) Korm. rendelet rendelkezik,
i.) a veszélyes állatokra és tartásuk engedélyezésének részletes szabályaira, amelyről a
8/1999. (VIII.13.) KöM-FVM- NKÖM-BM együttes rendelet rendelkezik.
(4)
A rendelet alkalmazása szempontjából állat alatt érteni kell:
a) nagy testű állatot: lovat, szamarat, öszvért, szarvasmarhát, bivalyt, juhot, kecskét, sertést
és egyéb nagy testűnek minősülő állatot,
b) kis testű állatot: házinyulat, nutriát, csincsillát, angóranyulat, sarki- és ezüstrókát, nyércet és
görényt, egyéb rágcsálót, tyúkfélét, kacsát, libát, pulykát, gyöngytyúkot, aranyfácánt, ezüstfácánt,
díszkacsát, egyéb díszszárnyast,
c) galambot: sport-, posta-, dísz- és haszongalambot,
d) méhcsaládot,
e) vadon élő állatot: vadon élő fajok bármilyen célból fogvatartott azon egyedeit, amelyek nem
tartoznak a veszélyes állatok körébe,
f) lakásban tartható állatot: madarat és díszmadarat, hörcsögöt és egyéb rágcsálót,
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g) macskát,
h) ebet.
(5)
A rendelet alkalmazása szempontjából állattartónak minősül az a természetes
személy, aki a polgári jog szabályai szerint felelős az állat - e rendeletben és más jogszabályokban
meghatározott módon történő - tartásáért vagy felügyeletéért.
Az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó szabályok
2. §
(1)
A rendelet alkalmazza a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló
47/1998. (X.15.) számú Főv. Kgy. rendeletben (továbbiakban: BVKSZ) meghatározott építési
övezeteket, melynek alapján jelen rendelet 1. számú mellékletét képező térkép jelöli a kerületben
fellelhető építési övezeteket és közli az alkalmazott rövidítések jelentését, valamint a térképen
alkalmazott színkódot.
(2)
A kisvárosias sűrűségű, jellemzően zártsorú, egy- legfeljebb háromszintes épülettel
beépíthető L2/A építési övezetben, a telepszerűen kialakított lakóterületeket (lakótelep) jelölő L/7
építési övezetben, a vegyes területeket jelölő ( VK, I, IZ ) építési övezetben, a különböző gazdasági,
ipari, munkahelyi és egyéb munkahelynek minősülő területeket jelölő ( IP, M, KV, KL, VT ) építési
övezetben, a zöld- és erdőterületeket jelölő ( Z, E ) építési övezetben állattartási épület nem helyezhető
el.
(3)
A mezőgazdasági rendeltetésű, távlatban fejlesztésre kijelölt területeket jelölő (MG-MF)
építési övezetben állattartás célját szolgáló épületek, építmények csak ideiglenes jelleggel
helyezhetőek el, azokat a terület más célú felhasználásakor kártalanítási igény nélkül el kell távolítani.
(4)
Kizárólag az L/4-es építési övezetbe tartozó területen helyezhető el az 1. § (4) bekezdés
a), b), c), d) és e) pontjában felsorolt állatok tartására alkalmas épület, építmény, a jelen rendelet
további korlátozó rendelkezéseinek figyelembe vételével.
L/4 övezet körzetei
3. §
A rendelet alkalmazása szempontjából az L/4 övezet az alábbi körzetekre tagolódik:
I. körzet:
1./ Vaslemez u. - Endrődi S. u. - Benedek E. u. - Darányi u. - Reviczky Gyula u. - Vörösmarty M.
u. - Kolozsvár u. - Parázs u. - Hengersor u. - Erkel Ferenc u. - Liszt Ferenc u. által határolt, a
térképen L/4 övezetként jelölt terület,
2./ Üllői út - Lakatos u. -Egressy Gábor u. - Tínódi u. - Nágocs u. - József u. - Nefelejcs u. - Fáy u.
által határolt, a térképen L/4 övezetként jelölt terület,
3./ Üllői út - Ráday Gedeon u. - Fedezék u. - Liget u. - Jegenye fasor - Mikszáth K. u. által
határolt, a térképen L/4 övezetként jelölt terület,
4./ Fedezék u. - Tóth Á. u. - Székely György u. - Holló L. u. - Akadály u. - Nefelejcs u. - Gerely u. Gárdonyi G. u. - Ráday Gedeon u. - Haladás u. - Szarvascsárda tér által határolt, a térképen
L/4 övezetként jelölt terület,
5./ Szakály u. - Vág u. - Napfürdő u. - Gulner Gy. u által határolt, a térképen L/4 övezetként jelölt
terület,
6./ Üllői út - Fiume u. - Bánfa u. - Mályinka u. - Gilice tér - Közdűlő u. - Benedekfalva u. - Margó
T. u. - Kemény Zs. u. által határolt, a térképen L/4 övezetként jelölt terület
II. körzet:
Mindaz a terület, amely nem tartozik az I. körzetbe, de a térképen L/4 övezetként van jelölve.
II. fejezet
AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Nagy testű állatok tartása
4. §
(1)
Nem tartható nagy testű állat a 3. §-ban meghatározott I. körzetben, továbbá a II.
körzetben orvosi rendelő, bölcsőde, óvoda, iskola, gyermekjátszótér, üzemi konyha, élelmiszeripari
üzem elhelyezésére szolgáló ingatlan területén, valamint ezek telekhatáraitól mért 100 méteren belül.
(2)
Nagy testű állat engedéllyel tartható a II. körzet azon területein, amely nem esik az (1)
bekezdésben meghatározott korlátozás alá.
(3)
Az engedélyben a szakhatósági nyilatkozatok figyelembe vételével rögzíteni kell az egy
ingatlanon tartható nagy testű állatok maximális számát.
Kis testű állat tartása
5. §
(1)
Engedéllyel tartható kis testű állat fajtánként 15 darab feletti mennyisége, valamint
annak három hónaposnál nem idősebb szaporulata a 3. §-ban meghatározott I. körzetben található,
500 négyzetméternél kisebb ingatlanon.
(2)
Engedély nélkül tartható kis testű állat a 3. §-ban meghatározott II. körzetben, továbbá
fajtánként 15 darabot el nem érő egyedszám az I. körzetben lévő, 500 négyzetméternél nagyobb
ingatlanon.
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Galamb tartása
6. §
(1)
Engedéllyel tartható galamb az L2/A építési övezetben és a 3. §-ban meghatározott I.
körzetben. Az L2/A építési övezetben négy méternél magasabb galambdúc nem helyezhető el.
(2)
Engedély nélkül tartható galamb a 3. §-ban meghatározott II. körzetben.
(3) Az egy ingatlanon tartott galambok száma nem haladhatja meg az 50 egyedszámot.
Méhcsalád tartása
7. §
(1)
Méhcsalád tartására Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén az MG-MF jelű, az
E jelű, valamint az L/4 övezet területei alkalmasak, ahol engedély nélkül gyakorolható a méhészkedés,
a vonatkozó méhészeti jogszabályok betartásával.
(2)
Budapest XVIII. kerület azon közigazgatási területén, amely nem tartozik az (1)
bekezdésben megjelölt körbe, a méhcsalád tartása tilos.
Vadon élő állat tartása
8. §
(1)
Vadon élő állatot Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén csak engedéllyel
szabad tartani. Az engedély kiadása előtt vizsgálni kell, hogy az állattartás körülményei megfelelnek-e
a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseinek, ennek hiányában az engedélyt az életvédelemre
vonatkozó feltételek biztosításához kell kötni.
(2)
Az engedélyt kérőnek az állattartás engedélyezésére irányuló kérelem benyújtásakor
igazolnia kell az állat eredetét, valamint azt, hogy az állatnak jogszerű tulajdonosa, valamint
mellékelnie kell a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát.
Lakásban tartható állat
9. §
A rendelet hatálya alá tartozó területen lakásban tartható állat engedély nélkül tartható.
A tartás során macska és eb esetében be kell tartani a rendelet 10. § (1) és (2) valamint 11 § (1)
és (2) bekezdésben foglalt előírásokat.
Macska tartása
10. § (1)
Engedély nélkül tartható macska a rendelet hatálya alá tartozó területen az olyan
ingatlanok esetében, amelyeken csak egy lakás található.
(2)
Engedély nélkül tartható 2 darab macska és annak 2 hónaposnál nem idősebb
szaporulata a rendelet hatálya alá tartozó területen lévő több lakásos ingatlanban lévő lakásban. E
fölötti mennyiség csak akkor tartható, ha ahhoz a tartás helye szerinti közvetlen szomszédok írásban
hozzájárultak. E rendelet alkalmazása szempontjából közvetlen szomszédnak tekintendő az épület
adott szintjén lévő lakással azonos szinten lévő valamennyi lakás, valamint a lakás alatt és felett
közvetlenül elhelyezkedő másik lakás tulajdonosa, bérlője, haszonélvezeti jog alapján jogosult
használója, (stb ), aki a lakásban él és az életkörülményeit az állattartás érinti. A hozzájárulást
megadottnak kell tekinteni, ha a közvetlen szomszédok 50 %-a + 1 szomszéd a tartáshoz hozzájárult.
(3)
Ha a közvetlen szomszédok 50 %-a + 1 szomszéd nem járultak hozzá a (2)
bekezdésben meghatározott mennyiség feletti macska tartásához, akkor az engedélyezett mennyiség
feletti macskák lakásból történő eltávolítását el kell rendelni.
Az ebtartás szabályai
11. § (1)
Engedély nélkül tartható eb a rendelet hatálya alá tartozó területen az olyan ingatlanok
esetében, amelyeken csak egy lakás található.
(2)
Engedéllyel tartható eb a rendelet hatálya alá tartozó területen lévő több lakásos
ingatlanban lévő lakásban. Az engedély csak akkor adható meg, ha a tartáshoz a tartás helye szerinti
közvetlen szomszédok írásban hozzájárultak. E rendelet alkalmazása szempontjából közvetlen
szomszédnak tekintendő az épület adott szintjén lévő lakással azonos szinten lévő valamennyi lakás,
valamint a lakás alatt és felett közvetlenül elhelyezkedő másik lakás tulajdonosa, bérlője,
haszonélvezeti jog alapján jogosult használója, (stb ), aki a lakásban él és az életkörülményeit az
állattartás érinti. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a közvetlen szomszédok 50 %-a + 1
szomszéd a tartáshoz hozzájárult.
(3)
Ha a közvetlen szomszédok 50 %-a + 1 szomszéd nem járultak hozzá a (2)
bekezdésben meghatározott helyen az eb tartásához, akkor az eb lakásból történő eltávolítását el kell
rendelni.
12. § (1)
Az ebet közterületen, épületek közös használatú helyiségeiben és területein, több
lakásos lakóház közös használatú udvarán kettő méternél nem hosszabb pórázon, a harapást vagy
marást kizáró módon kell vezetni.
(2)
Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
(3)
Az eb tulajdonosa köteles az eb köz- vagy magánterületre történő kijutását az
ingatlanról megakadályozni. Ha a kijutás megakadályozása más módon nem lehetséges, az ebet
kennelbe kell zárni.
III. fejezet
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AZ ÁLLATOK ELHELYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÉPÜLETEKRE, ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
13. § 1)
Az állatok tartására szolgáló istálló, ketrec, pince, padlás, ól, kifutó, kennel, továbbá az
ezekhez tartozó trágya és trágyalé elhelyezésére szolgáló gödör létesítésére, telepítésére,
karbantartására, valamint a trágya gyűjtésére, az ételhulladék tárolására az e tárgykörben kiadott
vonatkozó közegészségügyi és állategészségügyi jogszabályok az irányadóak.
2)
Az állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát az állattartó köteles
folyamatosan biztosítani és szükség szerint azokat fertőtleníteni.
3)
Az (1) bekezdésben felsorolt létesítményekben és ezek környékén az állattartó köteles
a kártékony állatokat ( különösen a patkányokat, egereket és a legyeket ) rendszeresen irtani.
4)
A rendelet hatálya alá tartozó területen az állattartás céljára szolgáló épületek,
építmények, illetőleg azok kifutójának telepítése, elhelyezése során be kell tartani az alábbi
védőtávolságokat:
Megnevezés

Védőtávolság / m
Védőtávolság / m
Lakóépülettől,
ideiglenes
emberi
ásott kúttól
tartózkodásra szolgáló
épülettől és az utca
határvonalától

Védőtávolság / m
fúrt kúttól

Nagy testű állat és
vadon élő állat istállója,
16
15
5
ólja, kifutója
Trágyatároló siló,
16
15
5
trágyalétároló
Baromfi, egyéb
szárnyas, kisállat,
8
10
5
galamb ólja, ketrece,
kifutója
5)
A rendelet hatálya alá tartozó állatokat az állattartás céljára szolgáló épületekben,
építményekben, a lakóépületekben úgy kell tartani, hogy az állat az ingatlanon, a lakóépületben, a
lakásban vagy annak szomszédságában lakó, illetve tartózkodó személyek
a./ testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, illetve
b./ anyagi kárt ne okozzon.
6)
Amennyiben iskola, bölcsőde, óvoda szomszédságában tartott állat a csendet tartósan
háborítja, vagy az egészséget veszélyezteti, a polgármester kötelezheti az állat tulajdonosát az állatnak
az ingatlanról történő eltávolítására.
IV. fejezet
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK
14. § 1)
Az állattartó köteles a beteg állatot az egészséges állatoktól elkülöníteni, az
állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 1. számú mellékletében felsorolt betegség gyanúja
esetén a betegség tényét az állatorvosnak haladéktalanul jelezni. Veszettségre vagy annak fertőzésére
gyanús állattal (ebbel) való bánásmód tekintetében, továbbá az ebnek veszettség elleni oltásával,
összeírásával összefüggésben, valamint ebharapás esetén az Állategészségügyi Szabályzatban
foglaltak szerint kell eljárni.
2)
Ha az állattartó nem szándékozik az állatot tovább tartani, köteles az elhelyezéséről
gondoskodni. Ez történhet eladás, elajándékozás útján, ebek esetében a Fővárosi Közterületfelügyelet Állategészségügyi Telepének történő átadással, állatkertbe vagy állatmenhelyre történő
szállítással.
3)
Az állattartónak tilos az állatot annyi ideig felügyelet, gondoskodás nélkül magára
hagynia, amely az állat egészségét, életét veszélyezteti. Az állattartónak tilos továbbá az állatot
kínozni, elhagyni, ezzel kapcsolatosan az állatvédelmi jogszabályok az irányadóak.
V. fejezet
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
15. § 1)
Az állattartás iránti engedélykérelmet írásban vagy szóban kell előterjeszteni. Az
írásban előterjesztett kérelem esetében alkalmazni kell a jelen rendelet 2. sz. mellékletében
meghatározott formanyomtatványt. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni és a
jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelen rendelet 2. számú mellékletében meghatározott
formanyomtatványt. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Hatósági Iroda általános
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igazgatási csoportjánál (Budapest, XVIII. ker. Városház u. 16. sz. illetve az ügyfélszolgálati irodákon
(Budapest, XVIII. ker. Üllői út 400. szám és Budapest XVIII. ker. Nemes u. 16. szám ) lehet benyújtani.
2)
Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az állattartással kapcsolatos kérelmek
elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
3)
Az állattartással kapcsolatban indult eljárások során minden esetben ki kell kérni az
alábbi szakhatóságok írásbeli állásfoglalását:
a./ hatósági állatorvosét minden esetben,
b./ közegészségügyi szakvéleményt igénylő ügyekben az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálatét (ÁNTSZ),
c./ vadon élő állatok és veszélyes állatok esetén a rendőrhatóságét,
d./ ebfajta-megállapításnál a kynológus igazságügyi szakértőét,
e./ külön jogszabályban meghatározott esetekben az ott meghatározott hatóságokét.
4)
A polgármester
a./
ha a kérelem megfelel a jelen rendeletben, valamint az egyéb vonatkozó
jogszabályokban rögzített feltételeknek, az állattartást engedélyezi,
b./ ha a kérelem nem felel meg a jelen rendeletben, vagy az egyéb vonatkozó jogszabályokban
rögzített feltételeknek, az állattartást korlátozhatja vagy megtilthatja,
c./ írásban felszólíthatja az állattartót jelen rendeletből eredő kötelezettségeinek betartására,
d./ elrendelheti az állat elkobzását.
e./ az eset összes körülményeinek figyelembe vételével legfeljebb egy évre mentesítheti az
állattartót a jelen rendeletben rögzített előírások teljesítése alól.
(5)
A polgármester az állat elkobzását akkor rendelheti el, ha
a./ az állattartó az állat tartása során ismételten, vagy súlyosan megsértette a jelen
rendeletben, illetve a vonatkozó magasabb szintű jogszabályban rögzített előírásokat,
b./ az állattartó nem hajtotta végre a korábbi, az állat eltávolítására vonatkozó jogerős
határozatot,
c./ az állattartó nem hajtotta végre a számára a rendelet alapján korábban
meghatározott feladatokat, előírásokat.
(6)
A polgármester az eset összes körülményeinek figyelembe vételével az állattartót
akkor mentesítheti legfeljebb egy évre a rendeletben rögzített előírások teljesítése alól, ha:
a./ az eljárás alapjául szolgáló körülmények a rendelet hatályba lépése előtt már fennállottak
és
b./ az állattartó az eljárás során úgy nyilatkozik, hogy az egy éves határidő alatt eleget tesz a
rendeletből, valamint a magasabb szintű jogszabályokból reá háruló, az eljárás alapjául szolgáló
kötelezettségeinek.
(7)
Az (1) - (6) bekezdés szerinti eljárások során - beleértve az állat eltávolítására irányuló
végrehajtási eljárást is - az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított
1957. évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
VI. fejezet
SZANKCIÓK
16. § (1)
Szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a jelen
rendelet 2. § (2) bekezdésében, 4. - 7. §-aiban, 8. § (1) bekezdésében, 10. § (1)-(2) bekezdéseiben,
11. § (1)-(2) bekezdéseiben 12. §-ában és 13. § (2)-(3) bekezdéseiben előírtakat megszegi, vagy
valamely kötelezettségének nem tesz eleget, feltéve, hogy magatartása nem minősül
bűncselekménynek vagy más jogszabály által meghatározott szabálysértésnek, illetve nincs helye az
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm rendelet alapján állatvédelmi bírság
kiszabásának.
(2)
A szabálysértési eljárás lefolytatása során alkalmazni kell a szabálysértésekről szóló
1999. évi LXIX. törvény (Sztv.) előírásait.
VII. fejezet
Záró rendelkezések
17. § (1)
Ez a rendelet 2000. április 01-én lép hatályba.
(2)
A rendelet hatályba lépése előtt már fennálló állattartás esetében a rendelet szerinti
eljárást lefolytatni, intézkedést megtenni csak abban az esetben lehet, ha az állattartással
összefüggésben bejelentés érkezik a Polgármesteri Hivatalba.
(3)
A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - így különösen az állatok
elhelyezése, rendszeres, mindennapi, állat-egészségügyi, orvosi és közegészségügyi ellátása,
tenyészetek engedélyezése és fenntartása, állatkertek és állatotthonok (menhely és panzió)
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működésének feltételei, valamint az ezekhez kapcsolódó eljárási szabályok vonatkozásában - a külön
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
(4)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a PestszentlőrincPestszentimre Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról (PPVSZ) szóló önkormányzati
rendelet elfogadását követő 30 napon belül kutyafuttató területet ( területeket ) jelöljön ki.
B u d a p e s t , 2000. március 31.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

Dr. Mester László sk.
polgármester

INDOKOLÁS
Általános Indokolás

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a magasabb
szintű jogszabályokban biztosított felhatalmazás alapján, a már meglévő szabályozások keretei között,
illetve azt kiegészítve, a helyi sajátosságok figyelembe vételével alkotta meg állattartási rendeletét. A
szabályozásban igyekezett a különböző érdekeket szem előtt tartva mindenki által elfogadható helyi
normákat alkotni, melyek betartása esetén a társadalmi együttélés követelményeinek megfelelő
módon valósul meg az állattartás a kerület közigazgatási területén. A jogalkotó a szabályozás
megalkotása során alapvetően jogkövető magatartást feltételezett a rendelet hatálya alá tartozó
esetekben, ugyanakkor biztosította a szankciók alkalmazásának lehetőségét is az előírásokat
megszegőkkel szemben. A kerület településsszerkezetének megfelelően egyes területeken a
magasabb szintű jogszabályok eleve kizárják álattartási épület elhelyezését, míg más esetekben a
helyi szintű jogalkotóra bízzák, hogy milyen feltételek mellett engedélyezi a tevékenység gyakorlását.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet hatályának meghatározása során mind a területi, mind a személyi, mind a
tárgyi hatály meghatározása megtörtént. A szabályozás tételesen felsorolja azokat a magasabb szintű
jogszabályokat, amelyek az állattartással összefüggésben előírásokat tartalmaznak, biztosítva ezáltal
az állampolgárok információ-ellátását, illetve kijelölve azt a mozgásteret, melynek keretei között a helyi
szintű szabályozás létrejött.
2-3. §-okhoz A BVKSZ meghatározza az építési övezeteket és előírásokat tartalmaz arra
vonatkozóan, hogy az adott építési övezetben hogyan gyakorolható az állattartás. A fővárosi
rendeletnek megfelelően elkészült a rendelet hatálya alá tartozó területnek az övezeti jelölését
tartalmazó 1. sz. melléklet, ahol különböző színek alkalmazásával jelölték az eltérő építési övezeteket.
Az állattartási épületeket az L/4-es övezetben csak a jelen rendelet korlátozásait figyelembe véve
szabad elhelyezni. Az L/4-es övezet két körzetre oszlik.
4-12. §-okhoz A rendelet hatálya alá tartozó állatok esetében meghatározza a tartás helyét, a tartható
állatok számát, illetve azokat a követelményeket, amelyek betartása az állattartó számára kötelező.
13. §-hoz
Az állattartás céljára szolgáló épület elhelyezése során kötelező védőtávolságokat ír
elő, melyek egyrészt közegészségügyi szempontból, másrészt a lakókörnyezet nyugalma védelme
érdekében szükségesek.
14. §-hoz
A közegészségügyi szabályok keretében egyrészt rögzíti a rendelet, hogy mit kell
tennie az állattartónak, ha betegséget észlel az állatok körében, másrészt gondozási, ápolási
kötelezettséget ír elő, illetve rögzíti, milyen módon szüntethető meg az állattartás. A szabályozás célja
a kóbor állatok számának csökkentése, illetve az állatok megfelelő gondozásának ilyen módon történő
elősegítése.
15. §-hoz
Az eljárási szabályok keretében határozta meg a jogalkotó azt, hogy milyen kérelmet
kell a beterjeszteni az állattartás engedélyezése érdekében az állattartónak. A rendelet meghatározza
az engedélyezési eljárásban közreműködők körét, illetve azokat az eljárási cselekményeket, melyeket
a döntéshozó végezhet.
16. §-hoz
A jogalkotó szándéka arra irányult, hogy a rendeletben foglalt előírások önkéntes
jogkövetés útján váljanak a rendelet hatálya alá tartozó területen és személyi körben valós gyakorlattá.
Ugyanakkor biztosítani kívánja azt, hogy az előírások megszegőivel szemben szabálysértési bírság
kiszabása is lehetséges legyen.
17. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről intézkedik. Felhatalmazást ad a polgármesternek
kutyafuttató helyek kijelölésére.
2. sz. melléklet
KÉRELEM
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állattartás engedélyezésére
1./ Az állattartó neve: ............................................................................................
2./ Az állattartó lakóhelye: ....................................................................................
3./ Az állattartás helye: .........................................................................................
4./ Az állattartás helye szerinti ingatlan az állattartó
a./ tulajdona
b./ bérleménye
c./ egyéb, éspedig ............................................................................................
5./ A tartani kívánt állatok megnevezése, mennyisége:
....................................................
.....................................................

Budapest, 2000. .................................................
...............................................
állattartó

B u d a p e s t , 2000. március 30.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző
A rendelet kihírdetésének dátuma: 2000. április 1.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

Dr. Mester László sk.
polgármester

8
Hatályon kívül helyezte a 21/2004. (IV. 30.) ⇒ Hatályon kívül helyezte a 21/2004. (IV. 30.) 2004. május 1étől ⇒ 2004R021.DOC

