Jogszabályok
1. Séta pórázon vagy anélkül?
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről
147. Veszélyeztetés kutyával
193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni
hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya
kivételével - póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja,
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő,
természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű
védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki
helyszíni bírságot.
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
3. § (8) jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat
számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és
nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak,
egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés,
táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés,
felügyelet);
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról
17. § (1) 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.
(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem
embert harapásával ne veszélyeztethessen.
(3) Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében - ha
törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.

2. Kutyával az erdőben
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről
147. Veszélyeztetés kutyával
193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni
hagyja,
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b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya
kivételével - póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja,
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő,
természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű
védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki
helyszíni bírságot.
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről
Veszélyeztetés kutyával
3. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni
hagyja,
b) természeti vagy védett természeti területen, illetőleg vadászterületen - a
vadászkutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, [...]
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartással másnak nyolc napon belül
gyógyuló sérülését okozza,
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a helyi önkormányzat
képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője, a közterület-felügyelő,
a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, vagy
kistérségi népegészségügyi intézete erre felhatalmazott ügyintézője, valamint a
természeti és védett természeti területen természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett
természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr helyszíni bírságot szabhat
ki.
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
4. § b) természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban
természetközeli állapotok jellemeznek;
d) természetközeli állapot: az az élőhely, táj, életközösség, amelynek kialakulására az
ember csekély mértékben hatott (természeteshez hasonlító körülményeket teremtve),
de a benne lejátszódó folyamatokat többségükben az önszabályozás jellemzi, de
közvetlen emberi beavatkozás nélkül is fennmaradnak;
g) védett természeti terület: e törvény vagy más jogszabály által védetté vagy
fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő)
földterület;
1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
A vadászterület
8. § (1) Vadászterületnek minősül - hasznosítási formájától függetlenül - az a földterület,
valamint vízfelület, amelynek kiterjedése a háromezer hektárt eléri, és szemközti
határvonalainak távolsága legalább háromezer méter, továbbá, ahol a vad
a) a szükséges táplálékot megtalálja,
b) természetes szaporodási feltételei, valamint
c) természetes mozgásigénye, búvóhelye, nyugalma adott.
(2) Nem minősül vadászterületnek, és a vadászterület kiterjedésének megállapításánál
figyelmen kívül kell hagyni az azon található
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a) település közigazgatási belterületét, valamint
b) lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan,
c) tanya, valamint major,
d) temető,
e) nem mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási célból bekerített hely,
f) repülőtér,
g) közút, továbbá
h) vasút
területét.
19. § (3) A vadászati hatóság a vadászterület legkisebb kiterjedésétől - a (4)
bekezdésben foglalt eset kivételével - legfeljebb ötszáz hektárral eltérhet, amennyiben
a kialakítandó vadászterületen a vadászati jog szakszerű gyakorlása, illetőleg
hasznosítása egyébként biztosított.
(4) Különleges rendeltetésű vadászterület esetén az azt elrendelő határozat a
vadászterület legkisebb kiterjedésétől korlátozás nélkül eltérhet, amennyiben a
kialakítandó vadászterületen a vadászati jog szakszerű gyakorlása, illetőleg hasznosítása
egyébként biztosított.
30. § (3) A vadászterületen a vadász a vadállomány védelme érdekében - a vad
elfogására, elejtésére megengedett vadászati eszközzel - elfoghatja vagy elejtheti
a) a vadat űző kutyát, ha a vad sérelme másként nem hárítható el, illetve
b) fertőzés továbbterjedése vagy másként el nem hárítható támadás megakadályozása
céljából a kutyát vagy macskát, ha a tulajdonosának felderítésére nincs közvetlen
lehetőség.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a felismerhető jellel ellátott,
rendeltetésüknek megfelelően alkalmazott vadászkutyára, valamint a vakvezető
kutyára.
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
6. § (1) E törvény alkalmazásában erdő:
a) az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) erdőként
nyilvántartott terület;
b) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fa- és
cserjefajokból, illetve azok államilag elismert mesterséges vagy természetes hibridjeiből
(a továbbiakban együtt: erdei fafajok) álló faállomány, melynek
ba) területe a szélső fák tőben mért távolságát tekintve átlagosan legalább húsz méter
széles, természetbeni kiterjedése az ötezer négyzetmétert eléri, átlagmagassága a 2
métert meghaladja és a talajt legalább ötven százalékos mértékben fedi;
bb) területe a szélső fák tőben mért távolságát tekintve átlagosan legalább húsz méter
széles, természetbeni kiterjedése az ötezer négyzetmétert eléri, átlagmagassága a 2
métert meghaladja és a talajt legalább harminc százalékos mértékben fedi, valamint
legfontosabb szerepe a talaj védelme;
c) az időlegesen igénybe vett erdő területe;
d) a nyiladék és a tűzpászta, amennyiben az átlagos szélessége 6 méternél kisebb.
94. § (1) Az erdőgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja és feltételhez kötheti az erdő
egyes részeinek látogatását, amennyiben az ott-tartózkodás
a) életet vagy testi épséget veszélyezteti, vagy
b) az egyes erdőgazdálkodási munkák végzését veszélyezteti vagy akadályozza.
(2) A vadászat időtartamára a vadászatra jogosult az erdőgazdálkodó hozzájárulásával
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átmenetileg korlátozhatja az erdő egyes részeinek a látogatását.
96. § Az erdő látogatásának korlátozását a helyben szokásos módon kell kihirdetni,
valamint figyelmeztető táblák kihelyezésével gondoskodni kell a megfelelő
tájékoztatásról.
24/2012. (III. 19.) VM rendelet a földalatti gombák gyűjtéséről
1. § (1) Földalatti gombát (a továbbiakban: trifla) csak az a személy gyűjthet, aki
a) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) szervezésében
tartott, a trifla gyűjtésére vonatkozó hatósági jellegű képzést eredményesen elvégezte,
b) vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában azzal egyenértékű
képesítést szerzett.
2. § (1) A trifla gyűjtése az erdőgazdálkodó által a gyűjtő részére kiállított előzetes
írásbeli engedély alapján végezhető, amely visszavonásig érvényes.
4. § (1) Triflát gyűjteni kizárólag a szervezeti és működési szabályzat szerint trifla
gyűjtéssel foglalkozó szervezetek által tartott, a triflagyűjtésről szóló képzésen
igazoltan részt vett és azon alkalmassági vizsgát teljesített kutyával (a továbbiakban:
triflakereső kutya), a triflakereső kutyát alkalmazó felelősségére lehet.
(3) A gyűjtőnek a trifla gyűjtés időpontját a vadászatra jogosultnak - amennyiben az nem
azonos az erdőgazdálkodóval - be kell jelentenie.
5. § (2) Egy gyűjtő egyidejűleg legfeljebb két triflakereső kutyával gyűjthet, amelyeket
köteles az állat egészségét és biztonságát nem veszélyeztető, jól látható
megkülönböztető jelzéssel ellátni.
(3) A gyűjtő a 4. § (1) bekezdése szerinti képzésen való részvételt és az alkalmassági
vizsgát tanúsító, vagy a 4. § (2) bekezdés szerinti okiratot, valamint a transzponder
beültetését igazoló okiratot a trifla gyűjtése során köteles magánál tartani.

3. Haszonállat lett a kutya és most már enni is lehet?
1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről (2013. jún. 25-i módosítás)
2. § A törvény hatálya kiterjed a szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, ló, szamár, sertés,
baromfi, házinyúl, csincsilla, eb, mézelő méh, ponty, és az egyéb állatok gazdasági célú
tenyész- és haszonérték-növelő köztenyésztésére, valamint a vadászható vadfajok
zárttéri, élelmiszer-termelési célú köztenyésztésére.
3. § (7) Gazdasági cél: a mezőgazdaság, az élelmiszer-termelés, a prémtermelés, a
sport- és szabadidős tevékenység céljára történő állat-, illetve állati eredetű termékelőállítás, -forgalmazás.
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
11. § (1) […] Eb és macska tekintetében az élelmezési cél, illetve a prém termelése nem
minősül elfogadható oknak, körülménynek, továbbá tilos e fajok élelmiszerként és
prémként történő felhasználása.
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4. Társasházi előírások
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
A szervezeti-működési szabályzat
13. § (2) A szervezeti-működési szabályzatnak - e törvény keretei között - tartalmaznia kell:
a) a tulajdonostárs külön tulajdonának használatára, hasznosítására, a külön tulajdonon
belül nem mérhető közüzemi és más szolgáltatások díjának elszámolására és
megfizetésére,
c) a társasházi lakóépület házirendjére,
vonatkozó részletes szabályokat.
16. § A tulajdonostársat külön tulajdona tekintetében megilleti a birtoklás, a használat,
a hasznok szedése és a rendelkezés joga; a tulajdonostárs e jogait azonban nem
gyakorolhatja a többi tulajdonostárs joga és törvényes érdeke sérelmével.
17. § (1) A szervezeti-működési szabályzat
a) meghatározza a külön tulajdonban lévő lakás használatának, hasznosításának
szabályait a lakóépület rendeltetésének megfelelően;
42. § (1) Ha a közgyűlés határozata jogszabály vagy az alapító okirat, illetőleg a
szervezeti-működési szabályzat rendelkezését sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek
lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a bíróságtól a
határozat érvénytelenségének megállapítását a határozat meghozatalától számított
hatvan napon belül.
(2) A kereset a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban a végrehajtást
indokolt esetben felfüggesztheti.
56. § E törvény alkalmazásában:
5. Közvetlenül érintett szomszédos tulajdonostársak: a társasházban lévő külön tulajdont
elhatároló épületszerkezet két oldalán lévő tulajdonosok.
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
100. § A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól,
amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását
veszélyeztetné.
191. § (1) Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy
éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás
megszüntetését.
(3) A jegyző az eredeti birtokállapotot helyreállítja, és a birtoksértőt e magatartásától
eltiltja, kivéve ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelemért folyamodott, nem jogosult
a birtoklásra, illetőleg birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles. Határozatot hozhat
továbbá a jegyző a hasznok, károk és költségek kérdésében is.
(4) A jegyző határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs; a birtoklás
kérdésében hozott határozatot három napon belül végre kell hajtani.
192. § (1) Az a fél, aki a jegyző határozatát sérelmesnek tartja, a határozat
kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól kérheti a határozat
megváltoztatását.
(2) A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy
év eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti. A birtokos közvetlenül a bírósághoz
fordulhat akkor is, ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság is vitás.
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(3) A bíróság a birtokperben a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt; a békés
birtoklásban megzavart fél jogosultságát vélelmezni kell.
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról
1. § (2) E rendelet alkalmazásában
c) kistestű eb: olyan eb, amelynek testtömege nem haladja meg a 20 kilogrammot;
d) közepes testű eb: olyan eb, amelynek testtömege 20-40 kilogramm;
e) nagytestű eb: olyan eb, amelynek testtömege meghaladja a 40 kilogrammot.
14. § (4) […] 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.
(5) Tilos
a) kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-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, [...]
(6) Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m2
akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a
szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig.
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.
22.) rendelete az állattartás rendjéről
2. § E rendelet alkalmazásában
2. Közvetlen szomszédok: többlakásos épület esetén az állattartó lakása feletti, alatti,
melletti, azzal közvetlenül érintkező határos lakások tulajdonosai, valamint azon lakások
tulajdonosai, akiknél a lakás ajtaja egy légtérbe nyílik, illetve közös folyosóra nyílik;
kertes ház esetén pedig a telekszomszéd tulajdonosok.
2. Az állattartás általános szabályai
5. § Jelen rendeletben meghatározott egyedszám feletti állat tartásához az
állattartással érintett közvetlen szomszédok 75%-ának írásbeli hozzájárulása szükséges.
Ingatlanonként 1 tulajdonos írásbeli hozzájárulása vehető figyelembe. Az állattartó
kérelme alapján a polgármester adhat engedélyt a rendeletben meghatározott
egyedszám feletti állattartáshoz.
3. Ebtartás
6. § (1) Kertes családi házak esetén háztartásonként az ebek korától és fajtájától
függetlenül legfeljebb két eb - és egyszeri szaporulatuk három hónapos korig - tartható.
(2) Többlakásos épületben lakásonként egy eb - és egyszeri szaporulata három hónapos
korig - tartható.
(3) Ebet többlakásos épületben lakásban, vagy - a tulajdonosok hozzájárulásával - az
udvaron lehet tartani.
(4) Az ebtartónak kötelessége gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az
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ingatlant felügyelet nélkül ne hagyhassa el.
10. § Külön jogszabályban meghatározott szabálysértéseken túlmenően szabálysértést
követ el és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az a személy, aki
a) állatát úgy tartja, hogy az a házban, illetve a szomszédságában lakók nyugalmát
indokolatlanul zavarja, anyagi kárt, félelmet okoz, testi épséget vagy egészséget
veszélyeztet,
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.
26.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
8. Állattartásra vonatkozó magatartási szabályok
9. § (1) Állatot tartani a vonatkozó jogszabályok és a rendeletben meghatározottak
betartásával lehet.
(2) Állatot a házban lakók nyugalmának indokolatlan zavarása, anyagi károkozás, testi
épséget vagy egészséget nem veszélyeztető módon lehet tartani.
10. § (1) A közterületen, a lakóház közös használatú helyiségeiben, épület részén,
udvarán, liftben az eb által okozott szennyeződést el kell távolítani.
(2) Tilos
a) az ebet táblával tiltott helyre beengedni vagy bevinni;
b) gazdátlan állatot közterületen etetni, így különösen lakókörnyezetben nem fogságban
élő galambot.
(3) Mindenki köteles a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb más tulajdonában
lévő magánterületre való átjutását megakadályozni.
(4) Közterületen ebet pórázzal lehet sétáltatni, futtatni, kivéve a kijelölt kutyafuttató
területét. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására,
kezelésére és féken tartására képes.
(5) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb embert, más állatot
harapásával ne veszélyeztethessen, fenyegető magatartásával ne zavarja mások
közterület-használatát.
146/2011. AB határozat
A Korm. rendelet1 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. rendelet 14. § (6) bekezdése alapján minimum 6 m2. A már
idézett 17/1998. (V. 13.) AB határozatban megfogalmazottak alapján az Alkotmány 44. §
(2) bekezdése értelmében az önkormányzat kiegészítő szabályokat alkothat, amelyek
más jogszabállyal nem lehetnek ellentétesek. Arra azonban nem jogosult, hogy
magasabb szintű jogszabállyal ellentétes módon szabályozzon ugyanazon jogviszony
tekintetében [ABH 1998, 155.]. Az Alkotmánybíróság 23/2000. (VI. 28.) AB határozatában
arra is rámutatott, hogy „a helyi önkormányzatnak — az állattartást szabályozó
rendelete megalkotásakor — tehát figyelemmel kell lennie jogalkotói hatáskörét
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korlátozó törvényi rendelkezésekre (…), továbbá a lakóépületek sajátosságaira, a
lakások nagyságára (…)”. E határozat elfogadása óta a 2010-es 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 tartott állatok tartásának szabályozása nem lehet a
helyi önkormányzatok képviselő testületének biztosított jogalkotási tárgy. Isaszeg
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Korm. rendelet 14. § (5)-(6)
bekezdéseiben alkalmazott módszert figyelmen kívül hagyva határozta meg az Ör. 9.
§ (6) bekezdésében az ebtartás szabályait. Az Ör. a Korm. rendelet 14. § (2),
valamint (8) bekezdéseiben meghatározott tartási szabályokon túl nem állapíthat
meg azoktól eltérő rendelkezéseket. Az Alkotmánybíróság az önkormányzati
rendeletalkotás jogforrási hierarchiába illesztésének értelmezése során a 8/2006. (II.
22.) AB határozatában — korábbi döntéseit összegezve — kifejtette, hogy az „Alkotmány
44/A. § (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi képviselő-testület önkormányzati
ügyekben önállóan szabályoz, a 44/A. § (2) bekezdése pedig rögzíti, hogy a helyi
képviselő-testület a feladatkörében rendeleteket alkothat, amely nem lehet ellentétes a
magasabb szintű jogszabállyal. Az Alkotmány e tételei az önkormányzat rendeletalkotási
szabadságát rögzítik (amely így az Alkotmány által védett önkormányzati alapjog), de
egyben meghatározzák a rendeletalkotási szabadság korlátait is: az önkormányzati
rendelet nem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal.” [ABH 2006, 909-910.]
Következetes az Alkotmánybíróság gyakorlata abban is, hogy „helyi közügy esetén a
képviselő-testület közvetlenül az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében — külön törvényi felhatalmazás hiányában is — jogosult az országos
szintű szabályozással nem ellentétes, ahhoz képest kiegészítő jellegű jogalkotásra.”
[1113/B/2004. AB határozat, ABH 2008, 3044.] Mindezek alapján az
Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Ör. 9. § (6) bekezdése az Alkotmány 44/A.
§ (2) bekezdésébe ütközik, és ezért megsemmisítette.
Megjegyzi az Alkotmánybíróság, hogy a 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 Korm. rendelet, valamint az állatvédelmi bírságról
szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet. E jogszabályok alapján a jegyző 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 Korm. rendelet szabályaihoz is.
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Magyarország Alaptörvénye
(2011. április 25.)
A bíróság
25. cikk
(2) A bíróság dönt
c) az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről;
A helyi önkormányzatok
32. cikk
(3) Az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.
ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK
5. Az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági határozatok
hatályukat vesztik. E rendelkezés nem érinti az ezen határozatok által kifejtett
joghatásokat.
A törvény előírja, hogy az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott
alkotmánybírósági határozat az Alaptörvény értelmezése során nem vehető figyelembe,
azaz az Alkotmánybíróság az Alaptörvény hatálybalépését megelőzően meghozott
határozataira nem hivatkozhat. E rendelkezés célja, hogy az Alaptörvény rendelkezései
az Alaptörvény összefüggéseivel együtt, a korábbi Alkotmány rendszerétől függetlenül
kerüljenek értelmezésre. E rendelkezéssel az Országgyűlés, mint alkotmányozó hatalom
egyértelművé teszi, hogy az Alkotmánybíróság nincs kötve a korábbi Alkotmány alapján
meghozott határozataihoz. Ez természetesen nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a
testület az Alaptörvény egyes rendelkezéseinek értelmezésekor a korábbival megegyező
következtetésre jusson, ahogyan azt a lehetőséget is biztosítja, hogy az Alaptörvény
egészének kontextusában a korábbi döntésekkel ellentétes megállapításokat tegyen. E
rendelkezés tehát nem korlátozza, hanem éppen ellenkezőleg, kiszélesíti az
Alkotmánybíróság szabadságát az Alaptörvény értelmezése tekintetében. A törvény e
körben figyelemmel volt arra is, hogy a korábbi alkotmánybírósági gyakorlat több
elemét is alaptörvényi szintre emelte már az alkotmányozó.
(A jogszabályok elérési dátuma: 2013. nov. 14.)
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