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Méhészeti jogszabályok 
 

MÉHTARTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA 

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

 1993. évi CXIV. törvény  az állattenyésztésről 

 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet a méhanyanevelő 
telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és 
szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról 

 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a 
tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok 
országos nyilvántartási rendszeréről 



Méhészeti jogszabályok 
 

MÉHTARTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA 

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

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

 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet az egyes állat-
járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő 
állami kártalanításról 

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről (Éltv.) 

 



Hatóságok 

 Földművelésügyi Minisztérium felügyelete alatt  

- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(Nébih)  

- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 

- Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 

 

 Önkormányzati Hivatal – jegyző 

 

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

 



2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról 
és hatósági felügyeletéről (Éltv.) 

 ÁLLATTARTÁS - 6. § (1) Állatot tartani csak az e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályban előírtaknak 
megfelelő helyen és módon szabad. Az állati eredetű 
élelmiszer előállítása céljából az állattartáshoz olyan, az e 
törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti állattartó 
helyet kell létesíteni, továbbá olyan állattenyésztési és 
állattartási technológiát kell alkalmazni, amely lehetővé 
teszi az állatok egészségének megóvását, valamint azt, hogy 
az így nyert állati eredetű élelmiszer emberi fogyasztásra, 
illetve élelmiszer-előállításra alkalmas legyen. 



2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról 
és hatósági felügyeletéről (Éltv.) 

 6. § (2) Az állatok tartása nem veszélyeztetheti az emberek 
és állatok egészségét, jólétét, nem károsíthatja a 
környezetet. 

 (3) Az állat itatására csak az állat és közvetve az ember 
egészségét nem veszélyeztető minőségű vizet szabad 
felhasználni.  

 (5) Állat tartását csak állat-egészségügyi, közegészségügyi, 
állatjóléti, környezetvédelmi, illetve természetvédelmi 
indokkal lehet korlátozni. 

 (6) Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati 
rendeletben nem korlátozható. 

 



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

 MÉHTARTÁS (méhészkedés)  – méhészet indítása 

1. § A méhészkedést - a vonatkozó külön (állat-egészségügyi, 
növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával - erre 
alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja. 
Háztömbök területén méhészetet létesíteni és fenntartani 
nem szabad. 

2. § (1) A többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú 
kertjében méhészetet létesíteni csak az összes lakás 
bérlőjének (tulajdonosának) hozzájárulásával és a (2) 
bekezdésben foglaltak megtartása mellett szabad. 



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

 A szomszéd kerítésétől és az utaktól való távolság 
 (2) Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd 

ingatlanoktól 4 méter, használatban levő utaktól (közúttól, saját 
használatú úttól) pedig az út melletti vízvezető árok külső szélétől 
számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni. A saját 
használatú út tulajdonosa (használója) az út ideiglenes lezárása 
esetén az úton és az út mentén a letelepedést engedélyezheti. 

 (3) Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter távolságot megtartani 
nem lehet, a méheknek ellenkező irányban vagy - legalább 2 méter 
magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy élősövény létesítésével - a 
magasban való kirepülését kell biztosítani. 



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

 A méhészkedés szabadsága – méhek vándoroltatása 

 4. § Vándoroltatás a méhcsaládoknak az állandó 
telephelyről méhlegelő kihasználása, illetőleg 
megporzás céljából történő ideiglenes elszállítása, 
kivéve a rajnak vagy az anyának erre szolgáló ládában 
való szállítását.  

 5. §  (2) Államilag ellenőrzött anyanevelő és pároztató 
telephez 5 km-es körzeten belül méhcsaládokkal 
letelepedni csak a telepvezető engedélyével szabad. 



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

5.§ (3) Utak közelében történő letelepedés esetén a 
méhlakásokat úgy kell elhelyezni, hogy azok kijáró nyílásai 
az úttal ellentétes irányban legyenek. Az úton a 
méhészettől jobbra és balra 50-50 méter távolságra, jól 
látható helyen „Vigyázat méhek! ” felirattal figyelmeztető 
táblát kell elhelyezni. 

(4) Vándorméhészetet 20 családnál nagyobb állandó 
méhészettől csak legalább 200 méter távolságra szabad 
elhelyezni. Ettől a szabálytól azonban az érdekeltek 
megegyezéssel eltérhetnek. 



A méhraj tulajdonjoga térben és időben 
 
 

 A magyar polgári jogban a kirepült méhraj két nap 
elteltével válik gazdátlanná, ami azt jelenti, hogy a 
kirepüléstől számított két napig az eredeti tulajdonos 
tulajdonjoga fennmarad.  

 Ha a rajt más befogja, az két nap elteltéig rosszhiszemű 
jogalap nélküli birtokosnak tekintendő, hiszen tudja, 
hogy idegen méheket tart magánál, és nincs jogcíme a 
birtokban tartásukhoz, amíg a két nap el nem telik. Ha 
eddig jelentkezik a méhraj tulajdonosa, a befogó 
köteles kiadni számára a méhcsaládot. Ha nem 
jelentkezik, akkor szerez két nap után tulajdonjogot.  
 
 



A kirepült rajok sorsa… 
 A méhállományok védelméről és a mézelő 

méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és 
leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 
(továbbiakban: R.) szerint:  

10. §  (2) Az országhatártól számított tíz kilométeres 
körzeten belül, a szomszédos állam területéről, vagy 
ismeretlen helyről származó méhrajt észlelője vagy 
befogója köteles a települési önkormányzat 
jegyzőjénél haladéktalanul bejelenteni, aki a kiirtás 
végrehajtása érdekében értesíti a járási főállatorvost, 
aki elrendeli a méhraj állami kártalanítás nélküli 
leölését. 



A károkozásért vállalt felelősség 
 Bár a polgári jog nem definiálja, jogilag állattartó szinte bárki, a 

tulajdonoson kívül az állat gondozója, őrzője, birtokosa. A méh 
esetében a méhész kétségkívül az.  

 Az állattartó felelőssége ugyanakkor megoszlik, egyfelől adott 
egy feltétlen felelősséget kimondó szabály, tekintettel arra, 
hogy aki – bármilyen: szelíd, szelídített, vad – állatot tart, az 
viselje az ezzel adott esetben együtt járó kockázatot is.  

 Ha egy állat az emberi életben, testi épségben, egészségben 
vagy valamely dologban kárt okoz, az állat tartója köteles az 
ebből eredő kárt megtéríteni.  

 Ez alól kivételt jelent a haszonállat (hasznos háziállat) tartása, 
ott ugyanis lehetőség van kimentésre, amit az általában 
elvárható gondosság bizonyítása nyújt. 
 



A károkozásért vállalt felelősség 
 Egy, a Legfelsőbb Bíróság elé került esetben a kirajzott méhek 

megtámadták a kaptár mellett elhaladó lovas szekérbe fogott 
két lovat, amelyek ennek következtében elpusztultak, a hajtó 
pedig megsérült.  

 A 30x40 cm-es tábla jelentősége! 

 

 A Bíróság kiemelte, hogy amennyiben a méhész eleget tett 
a közigazgatási jogi kötelezettségeinek – tehát a 
méhlakásokat úgy helyezte el, hogy azok kijáró nyílásai az 
úttal ellentétes irányban legyenek, s az úton a méhészettől 
jobbra és balra 50-50 méter távolságra figyelmeztető 
táblát helyezett el – akkor a kárért nem felel, ilyenkor úgy 
járt el, ahogy általában elvárható. 
 



Méhtartásra, az új méhészet létesítésére 
vonatkozó bejelentési kötelezettség!  

 ÁLTALÁNOSAN -> Éltv. 18. § (1) Az állattartó köteles  

c) az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó 
szolgáltató állatorvost a tartott állatok fajáról, 
létszámáról, az állatok tartási helyéről az állattartó 
tevékenység megkezdésétől számított 5 napon belül 
tájékoztatni;  

(6) A méhész köteles a méhállományok tartásának 
helyét, vándoroltatását nyilvántartásba vétel céljából 
az e törvény végrehajtására kiadott* jogszabályban 
meghatározottak szerint bejelenteni a letelepedés 
helye szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti 
szervnél. -> *70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet szerint. 



R. 1. § Fogalom meghatározások 

  1. Méhészet: egy telephelyen méhlakásban 
(fatönkben, kasban, kaptárban, szállítható, 
vontatható, stabil méhesházban) tartott méhcsaládok 
és tartozékaik összessége. 

 2. Méhcsalád: a méhlakáson belül, egy légtérben 
együtt élő anya, kifejlett méhek és a fiasítás. 

 3. Méhraj: a méhcsalád természetes szaporodása 
vagy mesterséges szaporítása révén keletkező, fiasítás 
nélküli, kisebb egyedszámú méhcsalád. 

 4. Fiasítás: a méhcsalád által elfoglalt keretek 
lépsejtjeiben lévő peték, álcák és bábok összessége. 



R. 2. §  Bejelentés 
 A méhészkedést (méhtartást) minden év február 

végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e 
tevékenység megkezdésétől számított 8 napon belül 
kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes 
önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt 
nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan 
vezeti.  

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvény 
32.§ (1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általános szervezési, irányítási, 
felügyeleti feladatkörében  

 a) e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint szervezi, irányítja, felügyeli 
az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő állami feladatok ellátását; 

 l) feladatainak ellátása során folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a 
települési önkormányzatokkal, a társhatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel; 

 



          város/község 

           Önkormányzat/Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének 

      

Tisztelt Hivatal! 

 Hivatkozással a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes 
betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM 
rendelete 2. §-ban előírt kötelezettségemre méhészkedésemet bejelentem és 
az alábbiak szerint kérem szíveskedjenek nyilvántartásba venni. 

 Méhész: 

 Neve:  

 Lakcíme:                      ir.szám                 helység              utca, út, tér         hsz  

 telefonszám:  

 A méhcsaládok jelenlegi telephelye:        ir.szám                      helység                                
utca, út, tér                    hsz vagy                 helyrajzi szám                     dűlő, stb. 

 Méhcsaládok száma:  

 Kaptárak típusa:  

 

 Kelt                 20         év              hó              nap 

       a bejelentő méhész aláírása 



További bejelentés, regisztráció 
TIR-ENAR bejelentés az állategészségügyi hivatalban  

 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és 
az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről 

3. § (1) Tartási helyek létesítéséhez, tenyészetek kialakításához az 
illetékes megyei állategészségügyi hatóság hozzájárulása 
szükséges.  

4. § (1) Az állattartónak be kell jelentenie és az Országos 
Adatbázisban nyilván kell tartani: 

  g) minden méhészetet, a méhek állandó tartási helyével         
-> bármely adatában bekövetkezett változást annak megtörténtét 
követő 14 napon belül.    

A tartási hely és tenyészet bejelentését a területileg 
illetékes hatóságnál kell megtenni a szükséges ENAR 
nyomtatványok kitöltésével.  (2150, 2152 bejelentő lap) 

 



Jelölés kaptárakon 
 38/2012. (IV. 25.) VM (módosító) rendelet 
1. § A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes 

adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 
18.) FVM rendelet 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül 
ki: 

(5) Az állattartó köteles a TIR szerinti tenyészetkódot a 
kaptárak külső felületén, jól láthatóan, legalább 20 
milliméteres számokkal, roncsolás nélkül nem 
eltávolítható módon, égetéssel vagy korróziónak 
ellenálló hordozón feltüntetni. 

2. § E rendelet 2012. június 1-jén lépett hatályba.  



Igazolás és vándorlás bejelentése  
 (4) A méhész az állatorvosi igazolást a vándoroltatás során 

köteles mindig magánál tartani és ellenőrzés esetén bemutatni. 
A méhek csak az igazolással szállíthatók, ennek hiányában a 
szállítást meg kell tiltani. 

 9. § (1) A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, 
beszállítását annak megtörténtét követő 72 órán belül be kell 
jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.  

 Beszállítás esetén a bejelentést a 3. számú melléklet alapján 
kiállított nyomtatvány ajánlott levélként történő 
megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni.  

 A nyomtatvány igazoló szelvényét a jegyző - a teljesítés 
módjától függően - a méhész lakóhelyére küldi meg vagy 
személyesen adja át.  

 A kijelentést a 4. számú melléklet alapján kiállított 
nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak ajánlott 
levélként történő megküldésével. 



2. számú melléklet a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelethez 

(Szigorú számadású nyomtatvány) 

SORSZÁM: 00000000 

.......................... Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága 

................................................................................................................... 

ÁLLATORVOSI IGAZOLÁS MÉHCSALÁDOK ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI 

VIZSGÁLATÁRÓL 

Igazolom, hogy ............................................. méhész ............................................ lakos 

...................................... község, utca, házszám, dűlő stb. területen 

.................................... rendszerű kaptárban elhelyezett ............. darab méhcsaládját 

fertőző és parazitás méhbetegségek szempontjából megvizsgáltam és egészségesnek 

találtam. A méhcsaládok elszállításának állat-egészségügyi szempontból akadálya 

nincs. 

Ez az igazolás a kiállítástól számított 7 napig, méhek vándoroltatása esetén, annak 

egész időtartamára érvényes. 

Kelt ..................., 20 ..... év ................... hó ..... nap. 

      ........................................ 

          hatósági állatorvos 

1. Fertőző vagy parazitás méhbetegség megállapítása esetén az igazolást a 

vándoroltatás helye szerint illetékes hatósági állatorvosnak azonnal be kell szolgáltatni. 

2. Az igazolást a méhek állandó tartási helyére történő visszatéréskor, 48 órán belül a 

járási főállatorvosnak megőrzés céljából vissza kell szolgáltatni. 



3. számú melléklet a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelethez 

(Szigorú számadású nyomtatvány) 

SORSZÁM: 00000000 

................. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 

BEJELENTŐ LAP 

A méhész neve: ............................................................................................................................ 

Lakcíme: ....................................................................................................................................... 

A méhek állandó telephelye: ........................................................................................................ 

A vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás száma: .............................................................. 

A kiadás helye: ...................................................... ideje: ............................................................ 

A méhek utolsó tartási helye: ....................................................................................................... 

A jelenlegi vándortanya pontos megjelölése: .............................................................................. 

A kaptárak száma: ........................................................................................................................ 

A méhcsaládok száma: ................................................................................................................. 

A letelepedés pontos ideje: .......................................................................................................... 

Kelt ..................., 20 ..... év ................... hó ..... nap. 

       ........................................ 

       a bejelentő aláírása 

IGAZOLÓ SZELVÉNY 

A/z .......................................................... települési önkormányzat/kerületi önkormányzat jegyzője 

igazolja, hogy .......................................... méhész ...................................... lakos 

.............................................. db méhkaptárjának letelepítését bejelentette. 

Kelt ..................., 20 ..... év ................... hó ..... nap. 

      .............................................. 

       települési/kerületi  

       önkormányzat jegyzője 



4. számú melléklet a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelethez 

 

KIJELENTŐ LAP 

 

A méhész neve: ........................................................................................................ 

Lakcíme: ................................................................................................................... 

A méhek állandó telephelye: ..................................................................................... 

A vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás száma: ............................................ 

A kiadás helye: .............................................. ideje: .................................................. 

Az elhagyott vándortanya pontos megjelölése: ......................................................... 

Az elszállított kaptárak száma: .................................................................................. 

A méhcsaládok száma: .............................................................................................. 

Az elvándorlás pontos ideje: ...................................................................................... 

Az új vándortanya/hazatelepülés esetén a méhek tartási helyének megnevezése:  

..................................................................................................................................... 

 

Kelt ..................., 20 ..... év ................... hó ..... nap. 

      ......................................... 

       a bejelentő aláírása 



Kártalanítás nem jár! 

 Éltv. 55. § (2) Nem jár kártalanítás !!! 

b) ha az állat betegségre gyanús állapotát az állattartó 
vagy élelmiszer-vállalkozó nem jelentette be, illetve az 
előírt kötelezettségeket megszegte;  

d) ha a járványügyi intézkedésre az állattartó vagy 
élelmiszer-vállalkozás egyéb felróható magatartása 
miatt került sor; 

g) az állat-egészségügyi jogszabályok megsértésével 
tartott, illetve szállított, levágott, forgalomba hozott 
állatért és termékért. 
 

 

 



Állatgyógyászati termékek forgalmazása 

Jogszabályok: 

2008. Évi XLVI törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről 

128/2009. (X.6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 

210/2009. (IX:29) kormányrendelet a kereskedelmi tevékenység 
végzésének feltételeiről 

2008. Évi XLVI törvény  - Melléklet, fogalom meghatározások 

 3. állatgyógyászati készítmény (gyógyszer): bármely anyag vagy anyagok keveréke, amelyet 
állatok betegségeinek kezelésére vagy megelőzésére készítenek, továbbá bármely anyag 
vagy anyagok keveréke, amely farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatások 
kiváltása révén az állatok valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy 
módosítása, illetve orvosi diagnózis felállítása érdekében alkalmazható; 

 4. állatgyógyászati termék: állatgyógyászati készítmény, állatgyógyászati készítmény 
hatóanyaga, állategészségügyi biocid termék, állatgyógyászatban használatos gyógyhatású 
készítmény, ápolószer, segédanyag; 

 



 

210/2009. (IX:29) kormányrendelet a kereskedelmi 
tevékenység végzésének feltételeiről 

7. § (1) A 3. mellékletben meghatározott termékek kizárólag üzletben forgalmazhatók. 

(4) A Kormány a működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban szakhatóságként jelöli ki 

ba) állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati 
készítmény hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában első fokú eljárásban a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, 

bb) állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén első fokú eljárásban az 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei 
kormányhivatalt, növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén első fokú 
eljárásban a növény- és talajvédelmi feladatkörben eljáró megyei kormányhivatalt, 
másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, 

3. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez 

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek 

4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik; 



128/2009. (X.6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 
66. § (1)155 Állatgyógyászati készítményekkel, illetve azok hatóanyagával 

nagykereskedelmi tevékenységet folytatni csak azt követően lehet, ha a 
forgalmazó hely működési engedélyezése iránti eljárásban a NÉBIH 
szakhatóságként ahhoz az e rendeletben foglalt követelmények teljesítése esetén 
hozzájárul. 

69. § (1)164 Állatgyógyászati készítményekkel kiskereskedelmi tevékenységet folytatni 
csak azt követően lehet, ha a forgalmazó hely működési engedélyezése iránti 
eljárásban a forgalmazás telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal 
szakhatóságként ahhoz az e rendeletben foglalt követelmények teljesítése esetén 
hozzájárult. A szakhatósági hozzájárulás másolatát a megyei kormányhivatal 
megküldi a NÉBIH-nek és a forgalmazás telephelye szerint illetékes járási 
hivatalnak. A szakhatósági hozzájárulás másolatát elektronikus úton is meg lehet 
küldeni. 

(2) Állatgyógyászati készítmény hatóanyagával kiskereskedelmi tevékenységet 
folytatni tilos. 

(3) Nem minősül kiskereskedelemnek, ha az állatorvos a hazai Helyes Állatorvosi 
Gyakorlatnak megfelelő, legfeljebb egy havi állatgyógyászati készítmény 
szükségletét kielégítő kézi gyógyszertári készletet tart az általa ellátott állatok 
kezeléséhez. 
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Piacok engedélyezése 

55/2009. (III. 13.) Korm. Rendelet a vásárokról, a piacokról, és a 
bevásárlóközpontokról 

4. § (1)14 A Kormány a Kertv. 6/A. §-a és 6/G. § c) pontja, valamint e rendelkezésekkel 

összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében kereskedelmi 
hatóságként, továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 
tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a vásár, a piac, a helyi 
piac, valamint a bevásárlóközpont helye szerinti települési, Budapesten a kerületi 
önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott 
terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt jelöli ki. 

 b) élelmiszer vagy állat vásári értékesítése esetén az élelmiszer-higiénia és 
állategészségügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében 

 a fővárosi és megyei kormányhivatalt szakhatóságként jelöli ki. 

 (jelenleg nem a járási hivatal feladata) 
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Állatvédelmi hatósági ügyek 

334/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről 

1998. évi XXVIII. Törvény az állatok védelméről és kíméletéről 

244/1998. (XII. 31.) Korm. Rendelet az állatvédelmi bírságról 

Korm. R. 1.§ (1) Állatvédelmi hatóságként a Kormány a jegyzőt, illetve a fővárosi és 
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási 
hivatal) jelöli ki. Többségében OSZTOTT hatáskör (Ket. (5) Az ügyben illetékességgel 
rendelkező azonos hatáskörű hatóságok közül az ügyfél kérelmének hiányában az jár 
el, amelynél az eljárás előbb indult meg (megelőzés). 

Korm. R. 1.§ (2) Állatvédelmi hatóságként a Kormány az Ávt. 45/A. §-ában foglaltak 
tekintetében a jegyzőt, a járási hivatalt, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatalt (a továbbiakban: NÉBIH) és az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-
egészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság) jelöli ki. 

Ávt. 45/A.§ Az e törvényben (Ávt.) foglaltak végrehajtását – feladat- és hatáskörében 
eljárva – az állatvédelmi hatóság, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, illetve a 
természetvédelmi hatóság ellenőrzi. 

Korm. R. 1.§ (4) Az Ávt. 43. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi 
hatóságként a jegyző, a járási hivatal, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság, valamint a környezetvédelmi 
és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal jár el. 

Ávt. 43.§ (2) Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki. 



Állatvédelmi hatósági ügyek 

 Korm. R. 2.§ (6) Az Ávt. 43. § (9) bekezdésében foglaltak tekintetében 
állatvédelmi hatóságként a tartás helye szerint illetékes települési, a fővárosban 
a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző, az élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi hatóság, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi 
feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal jár el. 

 Ávt. 43.§ (9) Ha kedvtelésből tartott állat tartója 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, az állatvédelmi hatóság – állatvédelmi bírság 
kiszabása mellett – az állattartót állat kedvtelésből való tartásától a jogsértés 
súlyától függően 2–8 évre eltiltja. 

 

 



Állatvédelmi hatósági ügyek 

 Korm. R. 2.§ (7)12 Az Ávt. 43. § (10)–(12) bekezdésében foglaltak tekintetében 
állatvédelmi hatóságként a tartás helye szerint illetékes települési, a fővárosban a 
kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott 
terület tekintetében a fővárosi főjegyző, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatóság jár el. 

 Ávt. 43.§ (10)108 Ha nem kedvtelésből tartott állat tartója az állatvédelemre 
vonatkozó jogszabályok vagy hatósági határozat rendelkezésének szándékos és 
ismételt megsértésével állatának maradandó egészségkárosodását vagy elpusztulását 
okozza, és a tartott vagy a jövőben tartandó állat jóléte állatvédelmi bírság 
kiszabásával és az állatvédelmi képzésen való részvételre kötelezéssel sem 
biztosítható, az állatvédelmi hatóság – állatvédelmi bírság kiszabása mellett – az 
állattartót az érintett állatfaj tartásától a jogsértés súlyától függően 2–8 évre eltiltja. 

 (11)109 Ha nem kedvtelésből tartott állat tartója az állatvédelemre vonatkozó 
jogszabályok vagy hatósági határozat rendelkezéseinek szándékos vagy ismételt 
megsértésével állatának maradandó egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, 
és a tartott vagy a jövőben tartandó állat jóléte állatvédelmi bírság kiszabásával és az 
állatvédelmi képzésen való részvételre kötelezéssel sem biztosítható, az állatvédelmi 
hatóság – állatvédelmi bírság kiszabása mellett – az állattartót a jogsértés súlyától 
függően 2–8 évre 

 a) az állatok tartása, egészségi állapota tekintetében rendszeres jelentéstételre 
kötelezheti, vagy 

 b) az érintett állatfaj vonatkozásában tartási gyakorlattal rendelkező személy 
igénybevételére kötelezheti. 

 (12)110 Ha az állattartó a (11) bekezdés szerinti kötelezettségeit megsérti, az 
állatvédelmi hatóság a (10) bekezdésben foglalt jogkövetkezményt alkalmazhatja. 
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Állatvédelmi hatósági ügyek 

 Korm. R. 2.§ (6) Az Ávt. 43. § (9) bekezdésében foglaltak tekintetében 
állatvédelmi hatóságként a tartás helye szerint illetékes települési, a fővárosban 
a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző, az élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi hatóság, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi 
feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal jár el. 

 Ávt. 43.§ (9) Ha kedvtelésből tartott állat tartója 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, az állatvédelmi hatóság – állatvédelmi bírság 
kiszabása mellett – az állattartót állat kedvtelésből való tartásától a jogsértés 
súlyától függően 2–8 évre eltiltja. 

 

 



Állatvédelmi hatósági ügyek 

 Korm. R. 4. § Az Ávt. 45/B. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak tekintetében 
állatvédelmi hatóságként a tartás helye szerint illetékes települési, a fővárosban 
a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző jár el. KIZÁRÓLAGOS jogkör 

 Ávt. 45/B. § (1) Ha az állattartó az e törvényben, illetve a külön jogszabályban 
foglalt rendelkezéseket nem vagy nem megfelelően teljesíti és ez által az állat 
vagy ember egészségét súlyosan veszélyezteti, az állatvédelmi hatóság az állat 
tulajdonosának költségére elrendelheti – a feltételek biztosításáig – az állat 
megfelelő helyre való szállítását és a várható tartási költségek tulajdonos általi 
megelőlegezését. 

 (2) Ha az állattartó az állatvédelmi hatóság által előírt időpontig gondoskodik a 
jogszabályszerű állattartási feltételek biztosításáról, úgy az (1) bekezdés szerint 
elszállított állatot részére vissza kell szolgáltatni, ellenkező esetben az 
állatvédelmi hatóság az állatot elkobozza. Az állatvédelmi hatóság gondoskodik 
az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az 
eredménytelen, az állat végleges elhelyezéséről. Az állat a korábbi 
tulajdonosának, illetve korábbi tartási helyére nem adható ki. 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 – 
hat hónap elteltével – az állat életét megengedett módon ki lehet oltani. 

 



Állatvédelmi hatósági ügyek 

 Korm. R. 6. §23 Az Ávt. 48/A. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak tekintetében 
állatvédelmi hatóságként a befogás helye szerint illetékes települési, a fővárosban a 
kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott 
terület tekintetében a fővárosi főjegyző jár el. 

 Ávt.  48/A. § (3)126 A települési – a főváros belterületén a fővárosi – önkormányzat 
kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása. Az így befogott 
kóbor állat – amennyiben a befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat 
tulajdonosa nem válik ismertté – az állam tulajdonába kerül. Az állatvédelmi hatóság 
gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az 
eredménytelen, az állat végleges elhelyezéséről. Az elhelyezés eredménytelensége 
esetén – a külön jogszabályban meghatározott időtartam elteltével – az állat életét 
megengedett módon ki lehet oltani. 

 (4)127 Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot 
visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket 
megtéríteni. Ha a tulajdonos az állatot nem veszi vissza, vagy az állat egészségét 
súlyosan veszélyeztető tartási körülmények miatt az állat a tulajdonos részére nem 
adható ki, az állatvédelmi hatóság – az addig felmerült költségek megtérítésére való 
kötelezés mellett – az állatot elkobozza, ezt követően gondoskodik az állat 
tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az 
állat 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 – a külön jogszabályban meghatározott 
időtartam elteltével – az állat életét megengedett módon ki lehet oltani. 
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Állami ebregiszter 

 1998. évi XXVIII. Törvény az állatok védelméről és kíméletéről 
 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól 
 41/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 
 Ávt. 42/B. § (1) 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) 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. 

 42/A.§ (4) Az adatbázisnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 
 a) az eb tulajdonosának nevét, címét, 
 b) az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, 
 c) az eb fajtáját, nemét, születési idejét, színét, hívónevét, 
 d) az eb tartási helyét, 
 e)82 a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést végző szolgáltató állatorvos 

nevét, kamarai bélyegzője számát, 
 f)83 ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos nevét, 

kamarai bélyegzője számát, 
 g)84 az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, 
 h) az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját, 
 i)85 az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyagot, annak gyártási számát, valamint az 

oltást végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, 
 j) a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét, időpontját, 
 k)86 kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, kiállításának időpontját, a kiállító szolgáltató 

állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, 
 l) az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot, 
 m)87 elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát. 
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Állatvédelmi hatósági ügyek 

 Korm. R. 6. §23 Az Ávt. 48/A. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak tekintetében 
állatvédelmi hatóságként a befogás helye szerint illetékes települési, a fővárosban a 
kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott 
terület tekintetében a fővárosi főjegyző jár el. 

 Ávt.  48/A. § (3)126 A települési – a főváros belterületén a fővárosi – önkormányzat 
kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása. Az így befogott 
kóbor állat – amennyiben a befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat 
tulajdonosa nem válik ismertté – az állam tulajdonába kerül. Az állatvédelmi hatóság 
gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az 
eredménytelen, az állat végleges elhelyezéséről. Az elhelyezés eredménytelensége 
esetén – a külön jogszabályban meghatározott időtartam elteltével – az állat életét 
megengedett módon ki lehet oltani. 

 (4)127 Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot 
visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket 
megtéríteni. Ha a tulajdonos az állatot nem veszi vissza, vagy az állat egészségét 
súlyosan veszélyeztető tartási körülmények miatt az állat a tulajdonos részére nem 
adható ki, az állatvédelmi hatóság – az addig felmerült költségek megtérítésére való 
kötelezés mellett – az állatot elkobozza, ezt követően gondoskodik az állat 
tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az 
állat 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 – a külön jogszabályban meghatározott 
időtartam elteltével – az állat életét megengedett módon ki lehet oltani. 
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Rókák orális immunizálása 

 (8) Jogszabályban meghatározott közfeladat ellátása érdekében az adatbázis 
működtetője az adatbázishoz 

 a) hozzáférést biztosít a települési, fővárosban a fővárosi kerületi és a fővárosi 
önkormányzat részére. 

 41/2010 Korm. R. 17/B.§ (9) Az ebösszeírás során felvett, az adatbázisban 
nyilvántartottaktól eltérő vagy abból hiányzó adatokról a jegyző köteles az adatbázis 
működtetőjét értesíteni. 

 (10) Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható. 

 (11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi 
hatóság ellenőrzi. 

 164/2008. FVM R. 8.§ Róka orális immunizálás: (5) A vakcinázás kezdetétől számított 
huszonegy napig az érintett területeken az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és 
legeltetési tilalmat rendel el. 

 (6) Az immunizálással érintett területen a vadászati hatóság felhívására és 
irányításával a vadászatra jogosult jól látható, piros színű, kétnyelvű (magyar és angol), 
a felhívás megértését szolgáló piktogrammal ellátott figyelemfelhívó plakátokat 
helyez ki a lakott területekről kivezető utak mentén, bekötőutaknál, kiránduló és 
parkolóhelyeken, turistaházak és vadászházak mellett. 

 (7) A (6) bekezdés szerinti tájékoztató plakátokat a vadászatra jogosult a lakosság 
tájékoztatása érdekében eljuttatja az érintett önkormányzatokhoz is. 

 

 



Egyéb állategészségügyi hatósági ügy 

 Egyéb hivatalos ügy: állategészségügyi hatóság és jegyző kapcsolattartásnak, 
információ továbbításának kötelezettsége: 

 1. magánállatorvos veszettségoltási jogkörének korlátozása-feloldása 

 2. összeveztéses eboltás helyszínének, idejének megállapítása (164/2008. FVM 
rendelet) 

 3. járványveszély esetén állategészségügyi korlátozó intézkedés (zárlat) 
elrendelése (41/1997. FM rendelet ÁSZ) 

 

 

Elérhetőség: 

elelmiszer@csongrad.gov.hu 
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Köszönöm a figyelmet! 

 
 


