
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2020. szeptember 24-én megtartott  
 üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
147/2020. Kth. 
Döntés az egyes állatok tartásával összefüggő kérdések vizsgálata kapcsán felállított ideiglenes 
bizottság munkája során előterjesztett javaslatokról 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ideiglenes Bizottság 
beszámolójára készített szakmai véleményt jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Főépítészt, hogy 
gondoskodjon a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati 
rendelete felülvizsgálatáról és esetleges módosításáról az állattartással összefüggő 
kérdéskör rendezése kapcsán, figyelembe véve a Hivatal szakmai véleményben és a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya 
által adott szakmai véleményeiben foglaltakat. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Polgármestert, hogy a 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjén keresztül gondoskodjon az állatok 
tartásával összefüggésben a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 
34/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról figyelembe véve a Hivatal 
szakmai véleményben és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti Osztálya által adott szakmai véleményeiben foglaltakat, és 
ezek alapján gondoskodjon az esetleges módosítások előkészítéséről. 
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1. számú melléklet 
 

SZAKMAI VÉLEMÉNY 
Az egyes állatok tartásával összefüggésben felállított Ideiglenes Bizottság munkája során 

készített Beszámolóról 
 
Az egyes állatok tartásával összefüggésben felállított Ideiglenes Bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság, vagy Ideiglenes Bizottság) munkája során készített Beszámolót megvizsgálta a 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal szakmai apparátusa, amely alapján az alábbi 
észrevételeket tesszük: 

A Bizottság tevékenysége során három helyi rendeletet vizsgált meg állattartás szempontjából: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kedvtelésből tartott állatok 
tartásának szabályairól szóló 34/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Állattartás rendelet) 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Közösségi együttélés rendelet) 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
HÉSZ) 

 

A három jogszabály vizsgálatának eredményeként a Bizottság tagjai az alábbi javaslatokat 
tették: 

 

1. Szabadi István képviselő Úr javasolta, hogy a HÉSZ módosítása során vizsgálja meg a 
szakmai fórum annak lehetőségét, hogy a trágyatárolók kérdéskörét szigorúbban lehetne-e 
szabályozni. A trágyakezelés kérdéskörének pontosítása során a zárt trágyatárolók kötelező 
előírását javasolta. 

2. Várnai Iván képviselő Úr javasolta, hogy a szarvasi közösségi együttélés szabályairól szóló 
rendelet mintájára Kiskunhalas Város Képviselő-testülete is minősítse a belterületi lótartást 
a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak. (Javaslata 3. sz. 
mellékletként csatolva.) 

3. Másik lehetőségként együttesen javasolják, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásának 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályai egészüljenek ki a lótartás 
szabályaival. 

 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal szakmai apparátusa megvizsgálta a Bizottság 
felvetéseit és az alábbi észrevételeket teszi: 

1. Az építésügyi jogszabályokban nem tesznek különbséget a zárt és a nyitott trágyatároló 
között. Trágyatárolóként mindenhol zárt trágyatárolót említ, de nem definiálja, hogy az 
mitől zárt. A jogszabályalkotó szándéka szerint kifejezi a zárt trágyatárolást. Ami a nitrát 



 

 

szennyezés megelőzését célzó kérdéskört szabályozva fogalmazták meg azt, hogy az 
tekintendő zárt trágyatárolónak, ahol a trágyalé nem mosódik bele a talajvízbe. Építésügyi 
jogszabály még a záró fedelet sem rögzíti sehol. Nem úgy definiálja zártnak, hogy minden 
oldalról körül határolt, hanem csak a vízzárósága van meghatározva. 
A helyi építési szabályzatban a fogalommeghatározás körébe bevehető a zárt 
trágyatároló meghatározása. 

2. A „Kiskunhalas Város teljes belterületén általános jelleggel a közösségi együttélés 
alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősíteni a lótartást” kérdéskörét több 
szempontból körbe kell járni: 

a) A Képviselő Úr által hivatkozott szarvasi rendelet, amely a közösségi együttélés 
szabályairól szól, amely valóban tartalmazta azt a kitételt, hogy a város belterületén a 
belterületi lótartást a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak 
minősítették. Azonban az önkormányzatok rendeletei az adott városra 
specializálódnak, helyi viszonyok tükrében rendezik a lakossági viszonyokat. Továbbá 
egy város rendelete nem minden esetben szolgálhat mintaként egy másik városnak, 
különösen akkor, ha ezen témában a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya állásfoglalásában aggályát fejezte ki. 

b) A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal több éve foglalkozik az állattartás 
szabályaival, és számos alkalommal konzultát a megyei törvényességi felügyeleti 
osztállyal, amelynek kapcsán az alábbi állásfoglalás érkezett a Hivatalhoz: 

“II. LÓTARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK HELYI ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELETBEN 

Az állattartás önkormányzati rendeletben történő szabályozásának alapvetően három 
vetülete lehet. 

1. állattartó építmény és kisegítő létesítményei (pl. trágyatároló, állatkifutó) 
elhelyezése feltételeinek megállapítása helyi építési szabályzatban) 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XH.20.) 
Kormányrendelet: (a továbbiakban: OTÉK) 36.§ (5) bekezdése alapján az építmény 
elhelyezés részletes követelményeit a képviselő-testületek helyi építési szabályzatában 
(a továbbiakban: HÉSZ) kell rögzíteni. Az OTÉK rögzíti, hogy az egyes építési 
övezetekben milyen típusú építmények helyezhetők el, ugyanakkor az OTÉK 111.§ (1) 
bekezdése kimondja, hogy: 

„(1) Az e rendelet II-III. fejezetében meghatározott településrendezési 
követelményeknél szigorúbb követelményeket ...a helyi építési szabályzat 
megállapíthat." 

Nincs tehát akadálya annak, hogy a képviselő-testület a HÉSZ módosításával egyes 
övezetekben megtiltsa pl. állattartó építmény, trágyatároló vagy állatkifutó létesítését, 
továbbá, hogy az OTÉK-ban foglaltaknál szigorúbb építési követelményeket állapítson 
meg. 

Fontos kiemelni, hogy a tilalmat csak a hatályba lépést követően létesítendő 
állattartó építmények esetén lehet alkalmazni. A létesítés időpontjában hatályos 
építési előírásoknak megfelelő létesítmények átépítésére, lebontására a tulajdonos 
nem kötelezhető. A fentiekre tekintettel az állattartó építmények és kiszolgáló 
létesítményei elhelyezési feltételeinek rögzítése, bizonyos övezetekben létesítésük 
megtiltása nincs ellentétben az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 



 

 

2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 6.§ (6) bekezdésének tilalmával, 
feltéve, ha ezek együttes hatása nem eredményezi a haszonállatok tartási 
lehetőségeinek olyan mértékű korlátozását amely az állattartást a település teljes 
közigazgatási területén belül ellehetetleníti. A HÉSZ módosítás elfogadásának 
folyamatát meghatározó 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet kellő garanciát nyújt arra, 
hogy az állattartó építmények szabályozásán keresztül az állattartás közegészségügyi, 
állatjóléti, környezetvédelmi szentpontjai érvényesüljenek. 

Felhívom a figyelmét arra, hogy a HÉSZ módosítása során fokozott körültekintéssel 
kell eljárni, mert az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVHL törvény 30.§ (1) bekezdése alapján amennyiben az övezeti előírások 
megváltoztatása vagy tilalmak, korlátozások bevezetése következtében a tulajdonosnak 
kára származik, akkor őt kártalanítás illeti meg. 

2. kedvtelésből tartott állatok tartási szabályainak rögzítése önkormányzati 
rendeletben 

A kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó legfontosabb szabályokat az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) és a 
végrehajtására szolgáló a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010. (II.24.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
tartalmazza. Az Ávt 49.§ (6) bekezdése felhatalmazást ad az önkormányzatoknak arra, 
hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait rendeletben meghatározzák. 
Tekintettel arra, hogy az állatvédelem legtöbb kérdése központi szinten leszabályozott, 
ezért az Ávt. 49.§ (6) bekezdésében az önkormányzatok arra kaptak felhatalmazást az 
Országgyűléstől, hogy állatvédelmi célból a kedvtelésből tartott állatok tartására 
vonatkozó jogszabályokban foglaltakat - helyi előírások hatályba léptetésével, a helyi 
viszonyoknak legmegfelelőbb szabályozás kialakítása érdekében - kiegészítsék. Az 
önkormányzatok jogalkotása tehát az állatvédelem területén kiegészítő jellegű, a 
központi jogszabályokban található rendelkezéseket helyi rendeletükben nem 
ismételhetik meg és nem is módosíthatják. 

Annak megítélése pedig, hogy a ló haszonállatnak vagy kedvtelésből tartott állatnak 
minősül, nem az általános szabályokat lefektető jogalkotótól, hanem mindig az egyedi 
konkrét ügy megítélésétől függ. A ló tehát: minősülhet haszonállatnak és kedvtelésből 
tartott állatnak is. 

3. állattartással kapcsolatos közösségi együttélési szabályok az önkormányzati 
rendeletben 

Ebben a tekintetben felhívom a figyelmét a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf. 
5.005/2017/3., Köf. 5.047/2016/2., Köf. 5073/2013 határozataiban foglaltakra. Nincs 
tehát akadálya annak, hogy az Eltv. 6.§-ának és a Szabs tv. l.§-ának figyelembevételével 
a képviselő-testület az állattartással kapcsolatban közösségi együttélési szabályokat 
állapítson meg. 

A fentiek alapján a Közösségi együttélés rendeletet célszerű felülvizsgálni az 
álltartás szabályait körbe járni. Pl.: „Belterületen tilos hígtrágyás mezőgazdasági 
állattartási technológiát alkalmazni. A mezőgazdasági haszonállatok elhelyezésére 
szolgáló helyiségek legalább napi egyszeri, illetve a trágyatárolók és trágyalétárolók 
folyamatos ürítéséről, fertőtlenítéséről és szagtalanításáról az állattartó köteles 
gondoskodni. Közterületen trágyát tárolni ideiglenes jelleggel sem lehet. A keletkezett 
trágya engedélyezett területen történő elhelyezéséről az állattartó köteles 



 

 

gondoskodni. Belterületen trágyát, trágyalevet csak vízzáró módon kialakított, zárt, 
jól záródófedlappal ellátott trágyatárolóban, trágyalétárolóban lehet tárolni. A 
tárolókba a csapadékvíz nem folyhat be, azokból a trágyalé nem folyhat ki. 
Belterületen a trágyázandó földterületre talajerő-visszapótlás céljára kiszállított és 
kiszórt trágyát az ingatlan használója 48 órán belül köteles a földbe beforgatni. 
Trágya, trágyalé szállítása csak csorgásmentes, zárt, erre a célra szolgáló 
szállítóeszközzel végezhető. Az állattartónak gondoskodnia kell a kellemetlen szagot 
árasztó takarmány fedett tárolásáról. Aki ezen §-ban szabályozott magatartásokat 
nem tartja be, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.” 

c) A fentiek alapján a képviselő-testületnek érdemes átgondolni, hogy Kiskunhalas Város, 
mint lovas város teljes területére nézve – jogszabállyal szembe menve – érdemes-e a 
lótartást megtiltani. További kérdésként merül fel, hogy amennyiben a lovat kedvtelési 
célból tartott állatnak tekintjük, hiszen belterületen többnyire ezen célból fordul elő a 
lótartás, akkor kiemelhető-e a ló nagytestű állatok közül egyedüliként, amelyre tiltást 
alkalmazna a város. Ebben az esetben olyan szempont-, és érvelési rendszert kellene 
felállítani, amely alkalmas a kiválasztási metódus meghatározására, és amely minden 
oldalról jól körül bástyázva építi fel azon érvelési rendszert, amely alapján 
meghatározható a lovak kiemelése a nagytestű állatok közül. 

d) Az Állattartás rendeletet célszerű lenne felülvizsgálni, a lótartás szabályaival 
esetlegesen kiegészíteni. 

e) A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztálya a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnak, BK/TH/4078-
2/2020 iktatószámon 2020. szeptember 15. napján kelt szakmai segítségnyújtásban a 
fentiekkel kapcsolatban további aggályait fejtette ki (5. sz. melléklet): 

„A lótartás önkormányzati rendeletben való betiltása, akár a város belterületének 
teljes területén, akár annak csak egyes övezeteiben is - sértené az élelmiszerláncról és 
a hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 6. § (6) 
bekezdésében foglalt következő szabályt: Mezőgazdasági haszonállat tartása 
önkormányzati rendeletben nem korlátozható. A tiltó szabály korlátozó szabály, ami 
szemben áll az Éltv. 6. § (6) bekezdésével. … 

….Figyelemre érdemes e tárgykörben a Kúrái Önkormányzati Tanácsának az 
5.073/2013/4. számú határozata, amely mind a haszonállat, mind a kedvtelésből 
tartott állat vonatkozásában az állatok tartását darabszám szerint korlátozóan 
kialakított állattartási övezeteket meghatározó önkormányzati rendelet rendelkezéseit 
törvényellenesnek minősítette (D/2. pont és II/7. pont)…. 

….Önmagában az állattartás nem tekinthető a közösségi együttélés sérelmének, illetve 
azt sértő magatartásnak figyelemmel az előzőekben leírtakra is (KGD2018. 83.). Más 
kérdés, az állattartótól elvárható magatartás, az hogy az állattartással együtt járó 
hatásokat a szomszédok, stb. érdekében a lehető legkisebb mértékűre szorítsa…. 

…A lótartásra vonatkozóan felvetett tilalom szabályozásának kérdése kapcsán 
felmerül az Alaptörvény XV. Cikk (2) bekezdésben megfogalmazott diszkrimináció 
tilalmának sérelme. … 



 

 

…A ló a nagytestű állatok közé sorolt állat. A szabályozás szerint a nagytestű állatok 
egy homogén csoportot képeznek, így a nagytestű állatokat tartó állattartókról is 
kimondható, hogy egy homogén csoportot képeznek. A nagytestű állatot tartó 
állattartók csoportjában, mint homogén csoportban, a lótartók kedvezőtlenebb 
megkülönböztetését jelentené a szarvasmarhatartókkal szemben, a lótartás tiltása 
olyan övezetben, ahol szarvasmarha tartható….” 

 
A fentiek alapján az alábbi javaslatokat tesszük a Tisztelt Képviselő-testületnek: 

Fogadja el az Ideiglenes Bizottság beszámolójára készített szakmai véleményt  

Kérje fel a Főépítészt, hogy gondoskodjon a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. 
(I.31.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról és esetleges módosításáról az 
állattartással összefüggő kérdéskör rendezése kapcsán, figyelembe véve a jelen szakmai 
véleményben, és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti Osztálya által adott szakmai véleményeiben foglaltakat. 
Kérje fel a Polgármestert, hogy a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjén 
keresztül gondoskodjon az állatok tartásával összefüggésben a kedvtelésből tartott állatok 
tartásának szabályairól szóló 34/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról, 
figyelembe véve a Hivatal szakmai véleményben és a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya által adott 
szakmai véleményeiben foglaltakat, amely alapján gondoskodjon az esetleges 
módosítások előkészítéséről. 
 
Kiskunhalas, 2020. szeptember 14. 
 
 
 

Kollárné dr. Lengyel Linda 
jegyző 

 


