
 

 

Az állattartással, állatvédelemmel és állategészségüggyel kapcsolatos panaszok 

kivizsgálása, állatok szabályos tartási körülményei, 

kóbor állatokkal kapcsolatos ügyek 

 

Ügyintéző szerv: Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Ügyintéző: Kiss Réka  

Ügyintézés helye: 3394 Egerszalók, Sáfrány út 7., Tel: 36-474-332  

Az ügyintézés kezdeményezhető: kérelemre, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy írásban, 

postán. 

Az állatok védelme érdekében különböző intézkedéseket tehet a jegyző: 

– az állattartótól az állattartással kapcsolatosan felvilágosítást, adatot kérhet, 

– az állattartás helyszínén helyszíni szemlét tarthat, 

– az állattartással kapcsolatos iratokba betekinthet. 

 

A község közigazgatási területén állat csak az egészségügyi, állatvédelmi közegészségügyi és 

környezetvédelmi jogszabályok betartásával és a környező lakosság nyugalmának szükségtelen 

zavarása nélkül tartható. Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, 

gondozásáról, szökésének és közterületre felügyelet nélküli kijutásának megakadályozásáról. Aki 

tevékenységével, vagy mulasztásával jogszabályi kötelezettségeit, vagy hatósági határozat előírásait 

megsérti vagy annak nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Továbbá a jegyző az 

állattartót meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, vagy abbahagyására kötelezheti; 

végső soron az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.  
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) előírásai szerint:  

- az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani 

szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. 

A fentiek be nem tartása esetén, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) Kormányrendelet 

alapján a jegyző állatvédelmi bírságot szab ki. 

 
Az eljárás megindítása 

Az eljárás hivatalból, vagy kérelemre indul.  

A kérelmet személyesen, postai úton, e-mail-en lehet benyújtani. 

  

A kérelemnek tartalmaznia kell: 

– a szabálytalannak vélt állattartás pontos helyszínét,címét vagy helyrajzi számát 

– amennyiben ismert, az állattartó személyes adatait 

– a szabálytalannak vélt állattartási körülmények rövid leírását, 

– a bejelentő személyes adatait és elérhetőségét, 

 

Az ügymenet leírása 

A bejelentést követően az állattartás helyszínén hatósági ellenőrzést végzünk.  

Amennyiben az állattartás sérti a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat, az állatvédelmi hatóság, azaz 

a  jegyző határozatban szólítja fel az állattartót a jogszabálysértő állapot megszüntetésére. 



 

Ebnyilvántartás 

A Hivatal a község közigazgatási területén tartott ebekről nyilvántartást vezet, amely az ebtartó 

adatain kívül (név, lakcím, telefonszám) az eb azonosítási adatait (nevét, fajtáját, ivarát, születési évét, 

színét, chipszámát) és tartási helyét tartalmazza. 

 

Az ebtartó köteles a Hivatalnál bejelenteni, ha az eb 

– a három hónapos kort elérte, 

– elhullott, vagy elveszett, 

– tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy 

– új tulajdonoshoz került. 

Az eb bejelentésére vonatkozó nyomtatványt személyesen, postai úton, vagy e-mailben lehet 

benyújtani. 

A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1-től négy 

hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható. 

Ebösszeírás 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a a jegyző hatáskörébe 

utalja az ebek összeírását. 

 

A tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat háromévente legalább egy alkalommal 

ebösszeírást végez, melynek alapján az adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet. Az eb 

tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az Ávt. 42/A § (4) bekezdés szerinti adatokat az 

önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

Méhtartás 

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről 

szóló 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet alapján: 

- a méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést 

pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek 

tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél 

- a méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő 

hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési önkormányzat jegyzőjénél 

- a vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a 

jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni 

Illetékesség: Egerszalók közigazgatási területe  

A panasz és közérdekű bejelentés elbírálásának határideje 30 nap. 

A hatósági eljárás ügyintézési határideje 60 nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számít be: az eljárás felfüggesztésének időtartama. 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:  

A lakossági panasz, közérdekű bejelentés illetékmentes.  

 

Vonatkozó jogszabályok:  

- a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

- 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) Korm. rendelet 



- a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.   

(XII. 2.) Korm. rendelet 

-15/1969.(XI.6.) MÉM rendelet a méhészetről, 

- 70/2003.(VI.27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes 

betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről 

- 32/1999.(III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának  állatvédelmi szabályairól 

- 41/1997.(V.28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról  

 

Kapcsolódó dokumentumok:  

Méhészet kijelentő lap 

Méhészeti bejelentő lap 

Ebösszeírási adatlap 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. § (1) bekezdései a) pontjában foglaltak 

alapján, „aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja 

közterületre, vagy kóborolni hagyja szabálysértést követ el.” 

Erre tekintettel – amennyiben a kóbor eb gazdája ismert, beazonosítható – szabálysértési feljelentés 

tehető az Egri Rendőrkapitányságon (3300 Eger, Klapka György u. 3. ,Telefon: 36-522-100, e-mail: 

ugyelet.hevesmrfk@heves.police.hu 

 

 

mailto:ugyelet.hevesmrfk@heves.police.hu

