
Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása: 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény szabályozza többek 

között az állat tartásának általános szabályait (4-5. §), az állatok kíméletére, az állatkínzás 

tilalmára (6.-8/B. §), az állaton történő beavatkozás, az állat életének kioltására (9. §-12. §) 

vonatkozó előírásokat. 

A törvény végrehajtására kiadott, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 13-17. §-a szabályozza továbbá a kedvtelésből tartott 

állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó különleges rendelkezéseket. 

Ezen túl az állattartásra külön jogszabályok számos előírást tartalmaznak, mint például a 

mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999.(III.31.) FVM 

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

élelmiszerlánc és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 

Eb tartásra vonatkozó szabályok: 

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, ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember 

biztonságát. 

Tilos kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb 

területen tartósan tartani. Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként 

legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Az ebek vezetéséhez 

használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám használható 

oly módon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse. 

Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható. 

Az állattartó köteles: 

− minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állat-

egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint: 

➢ a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, 

➢ az első oltást követően 6 hónapon belül, 

➢ ezt követően évenként; 

− az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-

egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új 

tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre 

felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából; 

− az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc 

napon belül az oltási könyv pótlását kérni; 

− az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a 

továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g) pontjában leírtak szerint az oltás során 

közreműködni 

Az állattartási ügyek egyediek, így formanyomtatvány nem áll a rendelkezésre. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell:  

− bejelentő nevét, értesítési címét, 

− az állattartó (beazonosítását elősegítő) nevét, címét 

− a sérelmezett szabálytalan állattartás részletes leírását, 

− az állattartás helyének (beazonosítását elősegítő) pontos meghatározását, 



− esetlegesen az állat beazonosítását elősegítő adat(ot), pl.: eb esetén fajtája, neme, 

színe, hívóneve stb. 

Ügyintézés kezdeményezhető: személyes megjelenés útján az ügyintézőnél a Polgármesteri 

Hivatal Hatósági és Adóigazgatási Osztályán, vagy írásos formában postai levél útján, 

elektronikus levél formájában 

Kapcsolódó jogszabályok: 

− 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről, 

− 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről 

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

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

− a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) 

Korm. rendelet  

− a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 

32/1999.(III.31.) FVM rendelet 

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

Felvilágosítás kérhető: 

Pirmann-né Felső Marianna - hatósági és adóigazgatási osztályvezető 

Tel: 06-22/6372-246 

e-mail: igazgatas.pmhiv@enying.eu 

 

 


