
245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet

a települési önkormányzat jegyz jének az állatok védelmével, valamint az állatokő  
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreir lő

Az állatok védelmér l és kíméletér l szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. §-a (3)ő ő  
bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következ ket rendeli el:ő

Az állatok védelmével összefügg  feladatokő

1. § (1) A települési, a f városban a f városi kerületi önkormányzat jegyz je (a továbbiakban: jegyz ) aző ő ő ő  
állatok védelme érdekében

a) az állattartótól az állattartással kapcsolatos felvilágosítást, adatot kérhet,
b) az állattartással kapcsolatos iratokba betekinthet, továbbá
c) az állattartás helyén helyszíni szemlét tarthat.
(2) A helyszíni szemlén - meghívása esetén - a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetve 

nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó állat (a továbbiakban együtt: 
természetvédelmi oltalom alatt nem álló állat), valamint természetvédelmi oltalom alatt nem álló veszélyes 
állat esetében a természetvédelmi hatóság képvisel jének részvétele kötelez . A rend rhatóság képvisel je aő ő ő ő  
veszélyes állatokkal kapcsolatban megtartott helyszíni szemlén köteles részt venni.

(3) A jegyz nek az (1)-(2) bekezdésben meghatározott jogköre nem terjed ki az Átv. 2. §-a (1)ő  
bekezdésének b) és g) pontjában említett állatokra, amelyeknek védelmér l és kíméletér l különő ő  
jogszabályok rendelkeznek.

2. § A jegyz  az állattartót az állat megfelel  és biztonságos elhelyezése, valamint szökésénekő ő  
megakadályozása érdekében a természetvédelmi oltalom alatt álló állat, illetve természetvédelmi oltalom 
alatt nem álló veszélyes állat esetében a természetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalásának kikérése 
után meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti.

3. § Ha a jegyz  az Átv. 6-8. §-aiban meghatározott rendelkezések megsértését észleli, illetve ezekő  
megsértése miatt hozzá bejelentés érkezik, köteles haladéktalanul eljárni, illetve az illetékes hatóság 
intézkedését kezdeményezni.

4. § (1) A jegyz  az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekményő  
végzésére, t résére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében.ű

(2) A jegyz  az (1) bekezdés szerinti határozatát, ha az természetvédelmi oltalom alatt álló állatot érint,ő  
köteles megküldeni a természetvédelmi hatóságnak.

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.

Az állatok nyilvántartása

6. § A jegyz  az önkormányzat illetékességi területén tartott veszélyes állatokról nyilvántartást vezet,ő  
amely a következ  adatokat tartalmazza:ő

a) az állattartás helyét,
b) az állattartó nevét, személyi azonosító jelét, lakcímét,
c) az állat faját, fajtáját, esetleges egyedi azonosításra szolgáló adatait,
d) az állattartás kezdetének és megsz nésének id pontját,ű ő
e) az állattartásra vonatkozó hatósági határozatok számát, kibocsátójának megnevezését, továbbá
f) a veszélyes állat országba való behozatala esetén az állat származási (el z  tartásának) helyét.ő ő
7. § (1) A jegyz  az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén - aő  

(2) bekezdés szerinti állatok kivételével - az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.
(2) Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá 

tartozó állat esetén a jegyz  kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál az állat tartásának korlátozását,ő  
illetve megtiltását.

8. § Ez a rendelet 1999. április 1. napján lép hatályba.




