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BBUUDDAAPPEESSTT  FFŐŐVVÁÁRROOSS  II..  KKEERRÜÜLLEETT  BBUUDDAAVVÁÁRRII  PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRII  HHIIVVAATTAALL  

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán - Gellérthegy 

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Levélcím: 1250 Budapest, Pf. 35., Tel: 458-3000, Fax:458-

3091; E-mail cím: igazgatas@budavar.hu, Honlap: www.budavar.hu, KRID: IKERPMH 
 

Tájékoztatás állatvédelmi ügyek intézéséről 

 

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda 

Postai cím:   1250 Budapest, Pf. 35.  

Ügyfélfogadási cím:  1014 Budapest Kapisztrán tér 1. III. em. 304. sz. iroda 

Telefonszám:   +36-1-458-3075 

E-mail:   igazgatas@budavar.hu    

KRID:   IKERPMH 

 

Ügyfélfogadás:  hétfő: 14:00 – 18:30 

   szerda: 08:00 – 16:30 Ebédidő: 12:00-12:30 

   péntek: 08:00 – 12:00 

 

A Hivatal ügyfélszolgálati Irodáin keresztül. 

Az ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő: 8:00 -18:30 óráig 

Kedd: 8:00 -16:00 óráig 

Szerda: 8:00 -16:30 óráig 

Csütörtök: 8:00 -16:00 óráig 

Péntek: 8:00 -13:00 óráig  

Ebédidő 12:00 -12:30 óráig 

 

Felettes, felügyeleti szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala    

Cím: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.  

Postacím: 1364 Bp., Pf.: 234 

Telefon: (1) 235-1774 

Fax: (1) 235-1706 

E-mail: torvenyesseg@bfkh.gov.hu    

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/e-o-h-o-t-f-foosztaly  
 

 

Illetékesség: a tartás helye szerinti állatvédelmi panaszok kivizsgálása, illetve az állatvédelmi hatósági 

eljárásokra terjed ki. 

 

A település jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat 

és hatáskörökről szóló 245/1998. (XII.31.) Kormányrendelet párhuzamos hatáskörrel ruházza fel a helyi 

jegyzőt, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalt, (továbbiakban járási hivatalt) a jogszabályban foglalt 

hatáskörrel kapcsolatban. 

 

Járási Hivatal: Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály- 

Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály 1. 
cím: 1135 Bp. Lehel út 43-47. 

mailto:igazgatas@budavar.hu
http://www.budavar.hu/
mailto:igazgatas@budavar.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/e-o-h-o-t-f-foosztaly
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e-mail: erd-elelmiszer@pest.gov.hu 

 

A kérelem benyújtásának módja (helye, ideje): 

 

1.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Jegyzőjéhez – hatáskör gyakorlója – címezve, postai úton 

(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. 1250 Bp., Pf.: 35.), tel: 06/1-458-3075, 

2.) az Ügyfélszolgálati Irodáinkon személyesen ügyfélfogadási időben,   

3.) elektronikusan, ügyfélkapun keresztül, általános célú nyomtatványon.  

 

Fizetési kötelezettségek: 

 

1.) Az állatvédelmi tárgyú közérdekű panasz illetékmentes. 

 

2.) A hatósági eljárás fizetési kötelezettsége: 3.000,- Ft illetékbélyeg formájában (a közérdekű 

bejelentés illetékmentes), vagy előzetes átutalás igazolása a 12010154-00379543-00700002 

bankszámlaszámra, illetve elektronikus ügyintézésnél a benyújtott kérelem visszaigazoláskor kapott 

27 számjegyű érkeztetési azonosító számra hivatkozással átutalással. 

 

Az állatok védelmével, az állatok nyilvántartásával kapcsolatos jogszabályok: 

 az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 

 a település jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes 

feladat és hatáskörökről szóló 245/1998. (XII.31.) Kormányrendelet  

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

 a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet  

 az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Kormányrendelet  

 a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet  

 Budapest, I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (V.31.) önkormányzati 

rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről V. Fejezet  

 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény  

 

 

Állatvédelmi ügyek fajtái: 

1. Állatvédelmi panaszok kivizsgálása 

2. Hatósági eljárások 

 Állattartási általános szabályainak ellenőrzése, kötelezés 

 Kedvtelésből tartott állatok tartási szabályainak ellenőrzése, kötelezés 

 Állatvédelmi bírság kiszabása 

 Veszélyes állatfajok egyedeinek tartása 

 Ebösszeírás 

 

Általános tájékoztatás: 

 

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

szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni, azok kialakítása során tekintettel lenni korára, 

nemére és élettani állapotára. Különösen ezen fogalomkörbe vonható a megfelelő elhelyezés, ellátás, 

táplálás, valamint a mozgás lehetőségének biztosítása. Az állat igényeinek megfelelő mozgástér biztosítása 

kiemelten fontos követelmény a kutyatartás során. 

 

A táplálékot az adott fajtának, az egyed korának és élettani állapotának megfelelő összetételben, 

mennyiségben, az életkorához és élettani állapotához leginkább alkalmazkodó időközönként kell biztosítani. 

Általános követelmény, hogy az állat számára a táplálékot és az ivóvizet higiénikus formában adjuk, az ne 

mailto:erd-elelmiszer@pest.gov.hu
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legyen szennyezett, valamint az itatásnál figyeljünk, hogy ivóvíz minőségű folyadékhoz jusson az állat. Az 

állattartó mindenkor gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről. 

 

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

tartósan tartani, valamint a tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 

akadálytalanul használható területet kell biztosítani. 

 

A fentieken túlmenően az állattartó gondoskodni köteles az állat szakszerű gondozásáról. A szakszerű és 

jogkövető gondozás fogalomkörébe esik kutya esetén a mikrochippel történő egyedi megjelölése, valamint az 

eb életkorának megfelelő veszettség elleni oltás megléte és széles spektrumú féreghajtó szerrel történő 

kezelése. 

 

2013. január 1-jétől minden 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel – bőr alá ültetett mikrochippel – 

megjelölve tartható. A transzponderrel történő megjelölés – kortól függetlenül – az ebek forgalmazásakor, 

illetve tulajdonjoguk forgalmazásnak nem minősülő, más módon történő átruházásakor szintén kötelező, mely 

előírás betartását a jegyző és a járási hivatal ellenőrizheti.  

 

Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére nyakörv vagy hám használható oly 

módon, hogy az az állat testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse. Belterület közterületén – kivéve az ebek 

futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni, valamint közterületen ebet csak olyan személy 

vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának 

biztosítania kell továbbá, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. 

 

Közforgalmú közlekedési eszközön kötelező a szájkosár és a póráz használata, ellenkező esetben a kutyát 

vezető személy szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. §-a alapján. 

 

Az állattartó mindenkor gondoskodni köteles az állat szökésének megakadályozásáról. A jegyző, illetve 

a járási hivatal az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének 

megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti.  

 

Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy 

hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, 

ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű 

állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírság mértékét, megállapításának módját, a 

kiszabására és felhasználására vonatkozó részletes szabályokat az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 

31.) Korm. rendelet tartalmazza. A bírság esetleges megfizetése nem mentesít az egyéb jogkövetkezmények 

alól! A bírság alapösszege 15.000 forint. A bírság mértéke a jogsértés körülményeitől függően kerül 

megállapításra, melyet meg nem fizetése esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hajt be. 

 

A jegyző az önkormányzat illetékességi területén tartott veszélyes állatokról nyilvántartást vezet, amely 

tartalmazza az állat faját, fajtáját, esetleges egyedi azonosításra szolgáló adatait, az állattartás kezdetének és 

megszűnésének időpontját, az állattartásra vonatkozó hatósági határozatok számát, kibocsátójának 

megnevezését, továbbá a veszélyes állat országba való behozatala esetén az állat származási (előző tartásának) 

helyét.  

 

A jogszabály szerint elsőfokú állatvédelmi hatóság a NÉBIH, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, valamint a település jegyzője, így a 

felsorolt szervek bármelyikénél lehet bejelentést tenni. A bejelentést írásban vagy szóban is meg lehet tenni. 

Az állatvédelmi tárgyú bejelentés közérdekű, illetékmentes. 

 

A sérelmesnek ítélt állattartással kapcsolatosan beérkezett panasz kivizsgálása a panaszokról és a közérdekű 

bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény „A közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel 

kapcsolatos eljárás” fejezete szerint, önkormányzat által megbízott szolgáltató állatorvos bevonásával történik. 

Önkormányzatunk az állatvédelmi hatósági ügyek lefolytatásánál is igénybe veszi a szolgáltató állatorvost.  
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Az Önkormányzat által megbízott állatorvos neve, elérhetőségei: Dr. Hámori Zsolt 

Tel.:06-1-213-6874 vagy 06-30-933-1025 

Cím: 1015 Budapest I. kerület, Batthyány utca 48.  

Web: www.elsokeruletiallatorvos.hu  

Fax: 06-1-212-2104 

 

Nyitva tartás: 

 

Hétfő: 9-12h és 16-18h 

Kedd: 9-12h és 17-19h 

Szerda: 9-12h Délután nincs rendelés 

Csütörtök: 9-12h és 17-19h 

Péntek:  9-12h Délután nincs rendelés 

Szombat: Előzetes megbeszélés szerint 

Vasárnap:  ZÁRVA 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendelet rendelkezése alapján közterületen 

idegen vagy gazdátlan állat etetése, továbbá – állatok által hozzáférhető módon – élelmiszer, tápszer vagy 

élelmiszerhulladék elhelyezése tilos.  A rendelet függeléke tartalmazza az ebek futtatására lehetőséget 

biztosító területek, kutyafuttatók felsorolását, amelyek időbeli korlát nélkül, vagy sötétedéstől virradatig 

használhatóak. 

 

A közterületen talált, befogott kóbor állatok ivartalanítását hatóságunk megbízott szolgáltató 

állatorvosa Dr. Hámori Zsolt díjmentesen elvégzi. 

 

Az önkormányzat megbízott állatorvosa és a jegyző 3 évente legalább egy alkalommal ebösszeírást 

végez, amiből kiderül, hogy a kerületben hány eb él és van beoltva.  

 

Az ügyhöz tartozó papír alapú és elektronikus nyomtatványaink a www.budavar.hu honlapon az 

Ügyintézés menüpont alatt érhetőek el. 
 

Az ebnyilvántartás aktualizálása érdekében minden, az ebbel kapcsolatos változást (lakóhely változás, eb 

elhalálozása vagy szaporulat stb.)  akár a hivatalban, akár az önkormányzat által megbízott szolgáltató 

állatorvosnál be kell jelenteni. 

 

Ügyfél jogai: 

 kérelmet nyújtson be,  

 kérelmét a döntésig módosítsa, 

visszavonja, 

 önmaga helyett megbízottja járjon el, 

 saját ügye irataiba betekintsen, 

 nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv 

felvételét kérje, 

 meghallgatást, bizonyítékok beszerzését 

kérje, 

 igazolási kérelmet terjesszen elő, 

 jogorvoslattal éljen, 

 végrehajtással szemben kifogást terjesszen 

elő, 

  

Ügyfél kötelezettségei:   

 idézésnek eleget tenni, 

 hiánypótlásnak eleget tenni, 

 igazgatási szolgáltatási díjat, illetéket 

megfizetni, 

 többletköltséget megtéríteni, 

 jóhiszeműen közreműködni,  

Jogorvoslati lehetőség:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)116. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint az ügyfél a döntés ellen fellebbezhet. Az Ákr. 118. (3) bekezdésben foglaltak 

alapján a fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 

előterjeszteni. 

http://www.elsokeruletiallatorvos.hu/
http://www.budavar.hu/
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Ebtulajdonosok figyelem! 

 

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

(továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján „Belterület közterületén - kivéve az ebek 

futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, 

aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.” Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania 

kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztessen. A szájkosár használata csak 

bizonyos esetekhez kötött, pl. veszélyes eb esetén, vagy más jogszabály alapján pl. szabálysértési jog. 

 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól, valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (V.31.) 

számú rendelete V. Fejezete rendelkezik a kedvtelésből tartott és egyéb állatok tartásával kapcsolatos néhány 

helyi szabályáról. A hivatkozott jogszabályhely általánosságban kimondja, hogy mindenki köteles betartani a 

Korm. rendelet rendelkezéseit. A 12. § (2) és (3) bekezdései megállapítják az önkormányzat által kijelölt 

kutyafuttatók használatának időbeli módját és a rendelet függeléke a kijelölt kutyafuttatók térbeli helyét is 

meghatározza.  

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 

II. törvény 193. §-a veszélyeztetés kutyával címszó alatt rendelkezik arról, hogy aki a felügyelete alatt álló 

kutyáját a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy póráz nélkül elengedi vagy 

kóborolni hagyja, szabálysértés követ el. Ugyanígy szabálysértés, ha közforgalmú közlekedési eszközön 

szájkosár nélkül szállítja valaki az ebét. 

 

Amennyiben az eb fizikai - a Korm. rendelet mellékletében meghatározott - sérülést okoz, akkor a Korm. 

rendelet 17/C. §-a alapján a járási állategészségügyi hivatal jár el az eb, illetőleg gazdája ellen.  

 

Amit a transponderről (chipezés) tudni kell: 

A Korm. rendelet 17/B.§ (10)-(12) bekezdései alapján 

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

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

(12) A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles 

jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hatóság felé. 

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A. § (4) bekezdése szerinti 

adattartalommal kell a központi adatbázisban regisztráltatni az ebeket. 

 

A regisztráció menete: annál az állatorvosnál célszerű kérni a regisztrációt (mindig kérésre történik), aki eddig 

is foglalkozott az ebbel.  Természetesen bármely más állatorvosnál is kérhető a regisztráció. A regisztráció az 

állami adatbázisba díjmentes, de az állatorvos felszámíthat bizonyos adminisztrációval kapcsolatos költséget, 

ez a felek megállapodásán múlik.  

 

Ha valaki ellenőrizni szeretné, hogy kutyája szerepel-e a transzponderrel rendelkező kutyák központi 

nyilvántartásban, akkor a Magyar Állatorvosi Kamara honlapján a „Petvetdata” menüpont alatt ellenőrizheti a 

felületre történő bejelentkezés után, a chip számának beírásával. 

 

Az önkormányzat megbízott állatorvosa és a jegyző jogszabályi előírásnak megfelelően, 3 évenként eb 

összeírást végez. Az állatorvos és a jegyző a saját listáját folyamatosan aktualizálja, ezért minden, az ebbel 

kapcsolatos változást (lakóhely változás, eb elhalálozása vagy szaporulat stb.) akár a hivatalban, akár az 

önkormányzat által megbízott állatorvosnál be kell jelenteni.  

 

Az Önkormányzat által megbízott állatorvos neve: Dr. Hámori Zsolt 

elérhetőségei: lásd fent 
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Aki nem tesz eleget eb bejelentési kötelezettségének, azt az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) 

Korm. rendelet alapján a jegyző bírsággal sújthatja. 

 

Az országos elektronikus ebadatbázist a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) működteti. A 

szolgáltató állatorvosnak a megszokott felületen kell az ebek adatait rögzítenie, innen azok automatikusan 

átkerülnek az állami adatbázisba. Az állampolgárok a http://elelmiszerlanc.kormany.hu/av-ebadatbazis 

weblapon, valamint a NÉBIH honlapján is tájékozódhatnak az ebekkel kapcsolatosan rögzített egyes 

információkról. 

 

Kutyák utaztatása: 

Csakúgy, mint az emberek tagállamok közötti vagy EU-n kívüli országokba irányuló mozgására, a 

kedvtelésből tartott állatokra is vonatkoznak bizonyos EU-s, valamint nemzeti jogszabályok, melyeknek meg 

kell felelniük az utaztatás során, történjen az bármilyen közlekedési eszközzel. Az utazás megkezdése előtt 

tájékozódni kell a célország és a tranzitország(ok) illetékes hatóságainál, hogy a következő egységes 

szabályokon túl milyen feltételekhez kötik az állatok beutaztatását. A kutyák, macskák és vadászgörények 

tagállamok közötti mozgatásának feltétele, hogy az állatok rendelkezzenek az egyértelmű azonosításukat 

szolgáló mikrochippel, érvényes veszettség elleni védőoltással, valamint az Európai Unió által elfogadott 

formátumú kisállatútlevéllel. Ezek mindegyike szolgáltató állatorvostól kérhető. 

 

Tekintettel arra, hogy a szabályok időről-időre módosulnak, a hatályos előírások megismeréséhez ajánljuk a 

következő oldalakat: http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-

vonatkozo-tajekoztato  

 

Utolsó frissítés: 2019. február 11. 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/av-ebadatbazis
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