
Állategészségügy: 

- A Kormány által kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a méhállományok tartási 

helyének, illetve vándoroltatásának nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok. 

- A települési önkormányzat döntését előkészítő eljárás során az állati hullák és 

feldolgozásra alkalmatlan állati eredetű hulladékok elföldelésére alkalmas területek 

kijelölésével kapcsolatos feladatok. 

- rágcsálóirtás 

- gyepmesteri feladatok 

 

 

Állatvédelem: 

- Az állattartót kötelezheti meghatározott építési munka elvégzésére az állat megfelelő és 

biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében. 

- Meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az 

állattartót az állatok védelme érdekében az állatvédelmi és az állattartási szabályok 

megsértése esetén.  

- Nyilvántartást vezet az önkormányzat illetékességi területén tartott veszélyes állatokról. 

- Az állattartást korlátozhatja és megtilthatja az állatvédelemre, valamint az állattartásra 

vonatkozó szabályok megsértése esetén a természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve 

nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatok kivételével. 

- Kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál a természetvédelmi oltalom alatt álló, 

illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állat esetén az állat 

tartásának korlátozását, illetve megtiltását. 

- Ellenőrzi az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtását feladat- és hatáskörében 

eljárva. 

- Engedélyezi a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetve nemzetközi 

természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó veszélyes állat tartását, szaporítását, 

és az országba való behozatalát, ha a tartás, illetve a szaporítás a környezet nyugalmát és 

biztonságát nem sérti vagy veszélyezteti, és az egyed tartási feltételei biztosítottak. 

Nyilvántartást vezet az engedélyezett veszélyes állat vonatkozásában. 

- Engedélyezi a veszélyes állat elidegenítését, felügyeletének átengedését. Elrendeli a 

veszélyes állat állatkertbe vagy más megfelelő helyre való szállítását, vagy egyéb 

megfelelő intézkedést hozhat, ha a veszélyes állat tartója az engedélyben foglalt 

feltételeket nem, vagy nem megfelelően teljesíti, illetve veszélyes állatot engedély nélkül 

tart, vagy behoz az országba. 

- Állatvédelmi bírság kiszabása mellett 2-8 évre eltiltja az állattartót az állat tartásáról, 

illetve rendszeres jelentéstételre, vagy tartási gyakorlattal rendelkező személy 

igénybevételére kötelezheti. 

- Eljár, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság intézkedését kezdeményezi, 

amennyiben az állatvédelmi törvény rendelkezései megsértését észleli, illetve ezek 

megsértése miatt hozzá bejelentés érkezik. 

- Az állattartást korlátozhatja és megtilthatja az állatvédelemre, valamint az állattartásra 

vonatkozó szabályok megsértése esetén a természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve 

nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatok kivételével. 

- Kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál a természetvédelmi oltalom alatt álló, 

illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állat esetén az állat 

tatásának korlátozását, illetve megtiltását. 

- Ellenőrzi az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtását feladat- és hatáskörében 

eljárva. 

- Engedélyezi az állatpanzió és állatmenhely (a továbbiakban együtt: állatotthon) létesítését 

és ezzel egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót. 



- Ellátja a szolgáltatás felügyeletét az állatotthon létesítése és üzemeltetése tekintetében. 

- Állatvédelmi bírságot szab ki annak, aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok 

védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti 

vagy annak nem tesz eleget. 

- Állandó menazséria létesítésének és fenntartásának engedélyezése. 

- Az állandó menazséria létesítésének, működésének engedélyezése, ellenőrzése, a 

szükséges intézkedés(ek) meghozatala. 

- Ideiglenes menazséria úti napló kiadása. 

- Tartási engedély kiadása természetvédelmi oltalom alatt nem álló veszélyes állat országba 

való behozatala és előzetes engedély kiadása, elidegenítésének, felügyelete átengedésének 

engedélyezése, állatkertbe vagy más megfelelő helyre való szállítása, elkobzása. 

- Hozzá kell bejelenteni a természetvédelmi oltalom alatt nem álló veszélyes állat eltűnését, 

elhullását. 

- Ha a természetvédelmi oltalom alatt nem álló veszélyes állat tartója az engedélyben foglalt 

feltételeket nem, vagy nem megfelelően teljesíti, illetve veszélyes állatot engedély nélkül 

tart, vagy behoz az országba, a tulajdonos költségére, a feltételek biztosításáig a veszélyes 

állat állatkertbe vagy más megfelelő helyre való szállítását rendelheti el, vagy egyéb 

megfelelő intézkedést hozhat. 

- Gondoskodik a kóbor állat tulajdonjogának átruházásáról, elkobzásáról, végleges 

elhelyezéséről. 

- Ha az állattartó az állatok védelmére vonatkozó jogszabályok vagy hatósági határozat 

rendelkezésének szándékos vagy ismételt megsértésével állatának maradandó 

egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, és a kedvtelésből tartott vagy a jövőben 

tartandó állat jóléte állatvédelmi bírság kiszabásával és az állatvédelmi képzésen való 

részvételre kötelezéssel sem biztosítható, állatvédelmi bírság kiszabása mellett az 

állattartót állat kedvtelésből való tartásától a jogsértés súlyától függően 2-8 évre eltiltja. 

 


