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Részletes tájékoztatás az ügymenetről: 
 
Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) számú Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés f.) 

pontjában a Kormány állatvédelmi hatóságként a települési önkormányzat jegyzőjét, fővárosban a 
kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 
tekintetében a fővárosi főjegyzőt (a továbbiakban együtt: jegyző) jelöli ki. 
 
A jegyző az állatvédelmi hatósági jogkörét  az alábbi eseteken gyakorolja: 
  - Állattartással összefüggő általános szabályok érvényesülése-ellenőrzése 
  - Veszélyes állatok (kivéve veszélyes eb) tartásának engedélyezése- ellenőrzése 
  - Ebrendészeti feladatok ellátása-ebösszeírás végzése 
  - Állatvédelmi bírság kiszabása 
 
Az állatvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyeket, a jegyző megbízásából az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló, 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) rendelkezéseinek megfelelően, 
Molnár Tibor közterület-felügyelő intézi. 
 
Állatvédelmi ügyek fajtái:                 
  1. Állatvédelmi panaszok kivizsgálása 
  2. Hatósági eljárások 
   2.1 Az állattartás általános szabályainak ellenőrzése, kötelezés 
   2.2 Kedvtelésből tartott állatok tartási szabályainak ellenőrzése, kötelezés 
   2.3 Állatvédelmi bírság kiszabása 
   2.4 Veszélyes állatok tartásának engedélyezése, ellenőrzése 
   2.5 Ebösszeírás 
 
A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) számú Korm. 
rendelet, valamint az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) számú Korm. rendelet alapján, a 
jegyző megbízásából, a közterület-felügyelő végzi az állatvédelemmel kapcsolatos ügyeket. 
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1. Állatvédelmi panaszok kivizsgálása 

 

A sérelmesnek ítélt állattartással kapcsolatosan telefonon, postai úton, vagy elektronikus levélben 
érkezett panasz kivizsgálására vonatkozóan a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi 
CLXV. törvény eljárási rendelkezései az irányadók. 
 
 

2. Hatósági eljárások 

 

A postai úton benyújtott, 3000 Ft illetékkel ellátott kérelemre indult, vagy a hivatalból indított hatósági 
eljárások lefolytatása, az Ávt.-ben foglalt jogszabályi helyek alapján, a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) 
foglaltak figyelembe vételével, önkormányzati állatorvos bevonásával történik. 
 
 
2.1.Az állattartás általános szabályainak ellenőrzése, kötelezés 
 

 
A kormány az Ávt. 49. §-a (3) bekezdésének b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotta a 
települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával 
kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletet. 

2. §4 A jegyző, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a 
továbbiakban: járási hivatal) az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint 
szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, amely 
eljárásba szakhatóságként bevonja a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalt annak 
elbírálása kérdésében, hogy az állatotthonban az állattartás körülményei megfelelnek-e az állatvédelmi 
és a járványügyi követelményeknek. 

3. §5 Ha a jegyző, illetve a járási hivatal az Átv. 6-8. §-aiban meghatározott rendelkezések megsértését 
észleli, illetve ezek megsértése miatt hozzá bejelentés érkezik, köteles haladéktalanul eljárni vagy a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság intézkedését kezdeményezni. 

4. § (1)6 A jegyző, illetve járási hivatal az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén 
meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok 
védelme érdekében. 

(2)7 A jegyző, illetve járási hivatal az (1) bekezdés szerinti határozatát, ha az természetvédelmi 
oltalom alatt álló állatot érint, köteles közölni a természetvédelmi hatósággal is. 

5. § Az állattartás céljára szolgáló létesítmények elhelyezésére, építésére és karbantartására az 
építésügyi, az állat-egészségügyi, a környezet- és természetvédelmi, valamint a közegészségügyi 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

7. § (1)9 A járási hivatal, illetve a jegyző az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó 
szabályok megsértése esetén - a (2) bekezdés szerinti állatok kivételével - az állattartást korlátozhatja, 
megtilthatja. 

(2)10 Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá 
tartozó állat esetén a járási hivatal, illetve a jegyző kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál az állat 
tartásának korlátozását, illetve megtiltását. 

 
 

Az állat tartásának az Ávt. szerinti általános szabályai: 
 

 
4. § (1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és 

élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. 



(2) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. 
Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását. 

(3) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi 
egyszeri ellenőrzéséről. 

5. § (1)15 Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, 
szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. 

(2) A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a 
zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. 

(3)16 A szabadban tartott állatok számára - azok természetes viselkedését is figyelembe véve - 
biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros 
hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak. 

(4)17 Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat 
szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani. 

(5)18 A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása, szállítása és életének kioltása során előnyben 
kell részesíteni az állatkímélő technológiákat. 

(6)19 A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani. 
 
 

2.2 A kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó      
 rendelkezések 

 

 
A Kormány az Ávt. 49. §-a (3) bekezdésének f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotta a 
kedvtelésből tartott állatok tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) számú 
Korm. rendeletet, mely többek között az alábbiak szerint rendelkezik: 

13. § Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra vonatkozó mindenkori 
adatokkal és dokumentumokkal, egyedi tartós megjelöléssel rendelkező állat esetében az állat 
azonosítására vonatkozó adatokkal és dokumentumokkal is. Amennyiben az állat új tulajdonoshoz 
kerül, részére e dokumentumokat át kell adni, illetve tájékoztatni kell az állat fajáról (fajtájáról), - ha 
ismert - az egyed neméről és koráról, továbbá az egyed tartásához szükséges minimális ismeretekről. 

14. § (1) Az állatok számára a táplálékot, továbbá a nyulak és rágcsálók esetében a fogak 
koptatásához szükséges rágóanyagot az adott fajnak, az egyed korának és élettani állapotának 
megfelelő minőségben, mennyiségben és lehetőség szerint az adott faj természetes viselkedési 
szokásaihoz leginkább alkalmazkodó időközönként kell biztosítani. 

(2) A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak 
természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan 
és szükségtelenül ne zavarja. 

(3)16 A kedvtelésből tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy 
alkalommal ellenőrizni kell. Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a 
környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint hogy a tartási helyük úgy 
legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak. Állandó fényben vagy állandó 
sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad. 

(4) A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára 
jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. 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) Tilos17 

a) kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb 
területen tartósan, 

b)
18 

c) gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú akváriumban, 
d) gerinces állat kifejlett egyedét 30 liternél kisebb űrtartalmú térben 

tartani. 



(6)19 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. 

(7)20 
(8)21 A csoportosan tartott állatok esetében - hacsak az adott fajra vonatkozó tudományosan elfogadott 

ismeretekből más nem következik - a tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy mindegyik egyed 
versengés és agresszió nélkül egy időben hozzáférjen az etető-, itató-, fürdő-, pihenő-, és búvóhelyhez. 

(9)22 A talajszinten élő állatok hálós aljzaton nem tarthatók, kivéve, ha füves területen, vagy 
közvetlenül a talajon helyezik el a ketrecet. 

(10)23 A nem kizárólag talajon vagy vízben lakó fajok esetében legalább két olyan polcot vagy ágat, 
ülőrudat kell elhelyezni, amelyek mérete és kialakítása olyan, hogy az állat biztonságban és természetes 
testhelyzetben tud rajtuk ülni, pihenni. 

(11)24 Az akváriumot, amelyben halat tartanak, üveglappal, hálóval vagy más arra alkalmas tárggyal 
kell lefedni, vagy az akvárium olyan mértékben tölthető fel vízzel, hogy a vízszint és az akvárium felső 
pereme közti távolság alkalmas legyen a hal kiugrásának megakadályozására. 

(12)25 Patás állat és eb kivételével kedvtelésből tartott állatot kikötni tilos. Patás állatot állandó 
jelleggel, ebet tartósan kikötve tartani tilos. 

(13)26 Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére kizárólag 
nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse. 

(14)27 Az (5) bekezdés a) pontjában, valamint a (6) bekezdésben foglalt rendelkezés nem terjed ki az 
állatmenhelyekre, valamint a hatósági megfigyelés alá vont ebek tartására. 

(15)28 Az eb, macska és görény kölyköket nyolchetes korukig anyjukkal kell tartani. 
(16)29 Hím sziámi harcoshalakat úgy kell tartani, hogy azok egymást, illetve tükörképüket ne 

láthassák. 
15. § (1) Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok - kivéve a ragadozó 

állatok táplálására szánt élő egyedek -, illetve az ember biztonságát. 
(2) Különböző fajhoz tartozó állatok csak akkor tarthatók együtt - az (1) bekezdésben leírtak 

figyelembevételével -, ha az állatok egymás testi épségét nem veszélyeztetik, az együtt-tartás idegi 
megterhelést egyik fajhoz tartozó egyed számára sem okoz, továbbá ha minden egyed rendelkezik olyan 
tartózkodási hellyel, ahol zavarás nélkül nyugalomban táplálkozhat és pihenhet. Agresszív viselkedésű 
állatokat tilos más állatokkal együtt tartani. 

16. § (1) A kedvtelésből tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak szükségtelenül 
fájdalmat, szenvedést, illetve félelmet okozni nem szabad. 

(2) A kedvtelésből tartott állat tartója köteles az állat életfeltételeinek kialakítása és a tartása során 
a) az adott faj viselkedési és szociális igényeit is figyelembe venni, 
b) az állatot a fajának (fajtájának), korának, fiziológiai állapotának és tartási céljának (használatának) 

megfelelően olyan takarmánnyal ellátni, amely annak jólétét szolgálja. 
(3) A kedvtelésből tartott állat tartójának meg kell akadályozni azon állatok szaporodását, amelyeken 

olyan küllemi, illetve viselkedésbeli hibák fordulnak elő, melyek szenvedést okoznának az utódaiknak, 
vagy káros egészségügyi hatással lennének rájuk nézve. 

(4) Reklám, bemutatás, illetve a figyelem felkeltése céljából tartott állat az állatkert és állatotthon 
létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló külön rendeletben 
meghatározott tartási feltételek mellett tartható. 

(5)30 Eb küllemének megváltoztatása érdekében farok kurtítás végezhető, az eb hét napos koráig. 
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)31 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 

17/A. §32 Az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással járó tevékenységek, időjárási 
jelenségek teljes időtartama alatt, különösen az év azon szakában, amikor a polgári célú pirotechnikai 



tevékenységek felügyeletéről szóló jogszabály szerinti pirotechnikai termékek engedély, bejelentés 
nélkül is felhasználhatók, az állat tartójának gondoskodnia kell az állat félelmében történő elszökésének 
megakadályozásáról és törekednie kell az állat megnyugtatására. 

17/B. §33 (1)34 A szolgáltató állatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat 
transzponderrel jelölt-e. 

(2)35 A transzponderrel való megjelölés vagy az ivartalanítás megtörténtét az azt elvégző szolgáltató 
állatorvos az oltási könyv vagy a kisállatútlevél megfelelő rovatának kitöltésével, aláírásával és 
bélyegzőjével igazolja. Az ivartalanítás megtörténte utólag kizárólag az ebtartó költségén elvégzett 
eredményes bizonyító vizsgálatot követően igazolható. 

(3)36 Az eb transzponderrel történő megjelölését követő 8 napon belül a beavatkozást végző 
szolgáltató állatorvos köteles az állatnak az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatait a transzponderrel 
megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban (továbbiakban: adatbázis) 
regisztrálni. 

(4)37 A transzponderrel megjelölt, az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles 
2012. december 31-ig a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. 

(5)38 Az adatbázisba történő regisztráció, valamint az adatbázisban regisztrált eb adatának 
megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes. 

(6)39 A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén 
a) az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban 

regisztráltatni, 
b) az adatbázis működtetője köteles a korábbi tartó adatait legalább öt évig nyilvántartani. 
(7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat 

elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az 
adatbázisban regisztráltatni. 

(8)40 A transzponderrel megjelölt eb ivartalanítását vagy kisállatútlevele kiállítását az azt elvégző 
szolgáltató állatorvos 8 napon belül köteles az adatbázisban regisztrálni. 

(9) Az ebösszeírás során felvett, az adatbázisban nyilvántartottaktól eltérő vagy abból hiányzó 
adatokról a jegyző köteles az adatbázis működtetőjét értesíteni. 

(10)41 Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható. 
(11)42 A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hatóság 

ellenőrzi. 
(12)43 A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató 

állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hatóság felé 
 
 
2.3. Állatvédelmi bírság 
 

 
A Kormány az Ávt. 49. §-a (3) bekezdésének a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotta az 

állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) számú Korm. rendeletet az alábbiak szerint: 
2. §2 (1) A bírság alapösszege tizenötezer forint. 
(2) A bírság mértékének megállapításához a bírság alapösszegét - a jogsértés körülményeitől függően 

- meg kell szorozni az 1-4. melléklet szerinti szorzókkal. 
(3) Több tényállás együttes fennállása esetén az egy táblázatban található szorzókat táblázatonként 

összeadva kell a mellékletre vonatkozó értéket megállapítani. 
(4) A mellékletenként kapott szorzókat összeszorozva kapott számmal meg kell szorozni a bírság 

alapösszegét, amely által kapott szorzat a bírság mértéke. 
(5) Amennyiben a bírság kiszabására okot adó jogsértés közvetlenül nem befolyásolja az állat jólétét 

vagy tíz vagy annál kevesebb gerinces állat egyedét érinti, úgy a 2. melléklet szerint alkalmazandó 
szorzó 1. 

(6) Ha a jogsértést okozó cselekményt szándékosan követték el, az adott tényálláshoz tartozó 
legmagasabb szorzót vagy szorzókat kell alkalmazni. 



3. §3 (1) Az állatvédelmi képzés, illetőleg annak hátralévő része helyébe lépő állatvédelmi bírság 
mértékét úgy kell megállapítani, hogy egy nap képzésen való részvételnek ötvenezer forint állatvédelmi 
bírság felel meg. 

(2) Az állatvédelmi képzésen való részvétel állatvédelmi bírságra történő átváltása esetén a bírság 
összege legalább százezer forint. 

4. §4 Azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban 
kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg az adott jogsértés esetén 
kiszabható bírság legmagasabb mértékét. 

5. §5 E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben 
meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni. 

6. § Ez a rendelet 1999. április 1. napján lép hatályba. 
7. §6 Ez a rendelet a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba 

hozatalának, a Közösségbe történő behozatalának, illetve onnan történő kivitelének tilalmáról szóló 
2007. december 11-i, 1523/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapítja meg. 
 
 
2.4. Veszélyes állatok tartásának engedélyezése, ellenőrzése 

 

 
Az Ávt. veszélyes állatok tartásával kapcsolatosan az alábbi jogszabály helyeket sorolja jegyzői 
hatáskörbe: 

20. §39 (1) A veszélyes állatfajok körét e törvény végrehajtására kiadott rendelet állapítja meg. 
Veszélyes állatnak a veszélyes állatfajok egyedei minősülnek. 

(2) A veszélyes állatokat veszélyességük alapján az alábbi kategóriákba kell sorolni: 
a) különösen veszélyes állatfajok, 
b) közepesen veszélyes állatfajok, 
c) elővigyázatosságot igénylő állatfajok. 
21. §40 
(2)42 A közepesen veszélyes állatfaj egyedének tartására, szaporítására, elidegenítésére, megvételére, 

felügyeletének átengedésére, eladásra való felkínálására, országba történő behozatalára, országból 
történő kivitelére, illetve bemutatására a természetvédelmi hatóság adhat engedélyt. Az engedély 
kizárólag abban az esetben adható meg, ha a tartás, szaporítás, elidegenítés, felügyelet átengedése, 
eladásra való felkínálás, országba történő behozatal, illetve bemutatás a környezet nyugalmát és 
biztonságát nem sérti vagy veszélyezteti, és az egyed tartási feltételei - ideértve a tartáshoz, illetve 
szaporításhoz szükséges szakismeretet is - biztosítottak. 

(3)43 Az elővigyázatosságot igénylő állatfaj egyedének tartását, szaporítását, elidegenítését, tartásának 
átengedését, országba történő behozatalát a természetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. Az 
elővigyázatosságot igénylő állatfaj egyede akkor tartható, ha az egyed tartási feltételei - ideértve a 
tartáshoz, illetve szaporításhoz szükséges szakismeretet is - biztosítottak. 

(3a)44 Az (1)-(3) bekezdés hatálya alá tartozó hüllőket, madarakat és emlősöket egyedi azonosítóval 
kell ellátni. 

(4) A veszélyes állat tartási helyéül szolgáló ingatlanon, ingatlanrészen a veszélyre felhívó, jól látható 
tartós jelzést kell elhelyezni, az állat fajának feltüntetésével. 

(5) Az állattartó veszélyes állatát közterületen csak átmenetileg, közvetlen és állandó felügyelettel, 
ember és állat életét, testi épségét nem veszélyeztetve tarthatja. 

(6) A veszélyes állat tartójának gondoskodnia kell az állat szökésének megakadályozásáról. 
 

22. §46 (1) A veszélyes állat eltűnését a veszélyes állat tartója haladéktalanul köteles bejelenteni a 
természetvédelmi hatóságnak. Különösen és közepesen veszélyes állatfaj egyedének eltűnésekor a 
rendőrséget is értesíteni kell. 

(2) Veszélyes állat elhullását a veszélyes állat tartója 30 napon belül köteles bejelenteni a 
természetvédelmi hatóságnak. 



23. §47 (1) Ha a veszélyes állat tartója a jogszabályban, illetve az engedélyben foglalt feltételeket nem 
vagy nem megfelelően teljesíti, veszélyes állatot az előírt engedély nélkül tart, szaporít, elidegenít, 
eladásra felkínál, felügyeletét átengedi, bemutatja vagy behoz az országba, illetve bejelentési 
kötelezettségét elmulasztja, a természetvédelmi hatóság - a tulajdonos költségére, a feltételek 
biztosításáig - a veszélyes állat állatkertbe vagy más megfelelő helyre való szállítását rendelheti el. 

(2) Ha az állattartó a természetvédelmi hatóság által előírt időpontig gondoskodik a jogszabályszerű 
állattartási feltételek biztosításáról, úgy az (1) bekezdés szerint elszállított állatot részére vissza kell 
szolgáltatni, ellenkező esetben a természetvédelmi hatóság az állatot elkobozza és gondoskodik annak 
végleges elhelyezéséről. Ha az állat végleges elhelyezése csak rendszeres költségráfordítással 
biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlődésétől függően legfeljebb 12 hónapra jutó 
költség fizetésére kötelezhető. Az elhelyezés eredménytelensége esetén az állat életét megengedett 
módon ki lehet oltani. 

24. § A veszélyes állat tartójának felelősségére a Polgári Törvénykönyvnek a fokozott veszéllyel járó 
tevékenységet folytatókra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

 
 

2.5. Ebösszeírás 
 

 
2012. január 1-től az Ávt 42/B §-a ismét a jegyző hatáskörébe utalja a közigazgatási illetékességi 
területén található ebek összeírását 

42/B. §88 (1)89 A tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, 
illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi 
önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás 
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást 
végez. 

(2)90 Az ebösszeírás során a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi 
önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat jogosult kezelni 
a 42/A. § (4) bekezdés szerinti adatokat. 

(3)91 A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által 
közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat az ebösszeírás alapján a (2) 
bekezdésben foglalt adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más 
személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és 
állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. 

(4)92 Az adatbázis működtetőjének kérésére a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a 
fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat, 
valamint a Magyar Állatorvosi Kamara köteles a nyilvántartott ebekről adatot szolgáltatni. 

(5)93 Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a (2) bekezdés szerinti adatokat a 
települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

 
Kapcsolódó jogszabályok 

1. 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól 
Egyéb jogszabályok 

2. 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 
3. 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól 
 
 

További információk: 
 

Ügyfél jogai: kérelmet nyújtson be, kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja, önmaga helyett 
megbízottja járjon el, saját ügye irataiba betekintsen, nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje, 



meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje, igazolási kérelmet terjesszen elő, jogorvoslattal éljen, 
végrehajtással szemben kifogást terjesszen elő. 

 
Kötelezettségei: idézésnek eleget tenni, hiánypótlásnak eleget tenni, igazgatási szolgáltatási díjat, 
illetéket megfizetni, többletköltséget megtéríteni, jóhiszeműen közreműködni. 
 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap, ami meghosszabbítható. (határidőbe nem számít bele a hiánypótlás, a 
szakhatósági véleménykérés ideje, stb.) Vonatkozó jogszabályi hely Ket. 33. § (1)-(9) bekezdései. 
Átlagos ügyintézési időtartam: Beadástól számított 15 nap, amit az ügyfelek együttműködési szándéka 
befolyásolhat. 
 
 

Jogorvoslati lehetőség: 
A Ket. 98. § (1) bekezdése szerint, 

98. § (1)541 Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. 
(1a)542 A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés 

meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. 
(2)543 Végzés csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben 

támadható meg, kivéve a (3) és (4) bekezdésben szabályozott eseteket. Törvény az önálló fellebbezést 
egyéb esetekben is lehetővé teheti. 

(3)544 Önálló fellebbezésnek van helye 
a) az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, 
b) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, 
c) az eljárást megszüntető, 
d)

545
 az eljárás felfüggesztését kimondó vagy a felfüggesztésre irányuló kérelmet elutasító, 

e) a 33/A. §-ban meghatározott fizetési kötelezettséggel kapcsolatos, 
f)
546 

g) az eljárási bírságot kiszabó, 
h) a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító, 
i) az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott és 
j) a fizetési kedvezménnyel kapcsolatos, az eljárási költség megállapításával és viselésével 

kapcsolatos, a költségmentesség iránti kérelmet elutasító, a költségmentesség módosításáról vagy 
visszavonásáról szóló első fokú végzés ellen. 

(4)547 Az eljárás egyéb résztvevője önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat rá vonatkozó 
rendelkezése, illetve a rá vonatkozó elsőfokú végzés ellen. 

(5)548 A másodfokú döntést hozó hatóság által hozott első fokú végzésekkel szembeni fellebbezésre a 
(2)-(4) bekezdést kell alkalmazni. 

99. § (1)549 A fellebbezést - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a döntés 
közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. 

(2) A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban 
lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő 
lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. 

 
Igazolási kérelem előterjesztése: 

66. § (1) Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 
kérelmet terjeszthet elő. 

(2)391 Az igazolási kérelemről az a hatóság dönt, amelynek eljárása során a mulasztás történt. A 
fellebbezésre megállapított határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet az első fokú döntést 
hozó hatóság, a keresetindításra megállapított határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet a 
közigazgatási ügyekben eljáró bíróság bírálja el. 

(3)392 Ha a hatóság megtartotta az ügyfelek értesítésére és a határozat közlésére vonatkozó 
szabályokat, a fellebbezési határidő elmulasztása esetén nincs helye igazolási kérelemnek arra való 



hivatkozással, hogy az értesítés, illetve a határozat közlése nem postai kézbesítés útján történt. E 
rendelkezés megfelelően irányadó a bírósági felülvizsgálatot kezdeményező keresetindítással 
kapcsolatos igazolásra is. 

(4)393 Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő 
nyolc napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó 
napjától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni. 
(5) A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott 
cselekményt is, amennyiben ennek feltételei fennállnak. 
 
 
Jászkisér, 2017. szeptember 07. 
 
 

        dr. Ádám Mónika sk. 

         jegyző 


