
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ülése 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat . . 
Polgármestere ^-IAÁQ/M/ 2003. 

Budapest, 

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat .../2009. 
( ) számú Önkormányzati rendeletének 
megalkotására az állattartásról szóló 54/2008. 
(XI. 21.) számú Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 34/2009. (III. 3.) sz. határozata alapján a 
tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő 
jóváhagyásra. 

Az állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) sz. Önkormányzati rendelet 2008. XII. 1. napjával 
lépett hatályba. 
A rendeletben több helyen történik idézés magasabb szintű jogszabályból, pl. az állattartó 
veszettség elleni védekezéssel kapcsolatos kötelezettségei tekintetében, melyet 2008. 
december 31. napjáig az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelet előírásai szabályoztak. 
Az előbbi jogszabály módosításával egyidejűleg, 2009. január 1. napjával hatályba lépett a 
veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet. 
Főbb változást jelent az eddigiekhez képest, hogy az állattartó valamennyi magánállatorvossal 
beoltathatja kutyáját, és feléjük köteles bejelenteni, ha állata a három hónapos kort elérte, 
elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került. Ennek okán az ebnyilvántartást - mely 
az immunizálások adatait is tartalmazza - a továbbiakban a magánállatorvosok vezetik, 
melyet évente a kerületi főállatorvosnak küldenek meg. A jegyző ebnyilvántartási 
kötelezettsége ezzel megszűnt, azonban szerződést kötöttünk a kerületi állatorvossal, hogy a 
kerületben működő magánállatorvosoktól negyedéves jelentés formájában az Önkormányzat 
részére begyűjti a nyilvántartás adatait. 

Az új jogszabályban foglaltaknak megfelelően az állattartó kötelezettségeivel kapcsolatos 
módosítások a helyi rendeletbe beépítésre kerültek, valamint a 2008. évben kiépült 
kutyafuttatókkal a rendelet 1. sz. melléklete kiegészült. 
A rendelettervezet, és annak 2 hasábos formája az előterjesztés mellékletét képezi. 

A Jogi Bizottság Elnöke döntését a Képviselő-testületi ülésen ismerteti. 



Rendeletalkotási javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
.../2009. ( ) számú önkormányzati rendeletét az állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) 
számú Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet módosításáról. 

Budapest, 2009. március 4. 

Verwai Lajos 

Törvényességi szempontból látta: 
■> 

dr. Neszteli Istv 
jegyző 

É r ^ 

ÍM} 



.. 72009. (...) sz. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzati 
rendelet 

Az állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) sz. Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzati rendelet módosításáról 

l-§ 
A rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbira módosul: 
Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet és a 
veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 
előírásainak megfelelően az állattartó (ebtartó) köteles az oltási könyvet megőrizni, azt az 
immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, 
illetve tulajdonos átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az 
oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás 
érvényességének bizonyítása céljából. 

2-§ 
A rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbira módosul: 
Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet és a 
veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 
előírásainak megfelelően az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet - a 
tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével -
veszettség ellen az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni 
az alábbiak szerint: 

1. a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, 
2. az első oltást követően 6 hónapon belül, 
3. ezt követően évenként. 

3-§ 
A rendelet 8. § (2) bekezdése az alábbira módosul: 
A védőoltás elvégezhető: 

1. engedélyezett állat-egészségügyi szolgáltató létesítményben, 
2. az állattartó kérésére az állat tartási helyén, 
3. a Kamara javaslata alapján, összevezetve, a kerületi főállatorvos 

engedélyével, az általa meghatározott összevezetési szabályok szerint, 
4. valamennyi magánállatorvos által. 

4-§ 
A rendelet 8. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet és a 
veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 
előírásainak megfelelően az eb tartója köteles az állata állategészségügyi felügyeletét 
ellátó magánállatorvosnak bejelenteni, ha az állata 

1. a három hónapos kort elérte, 
2. elhullott vagy elkóborolt, vagy 
3. új tulajdonoshoz került. 
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5-§ 
A rendelet 10. § (1) bekezdés az alábbira módosul: 
Az állatbetegségek megelőzése és elterjedésük megakadályozása érdekében minden állattartó 
köteles maradéktalanul eleget tenni az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi. XLVI. törvényben, a 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel kiadott Állategészségügyi 
Szabályzatban, valamint a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 
164/2008. (XII. 20.) FVM rendeletben előírt rendelkezéseknek. (Kötelező védőoltás -
állatbetegség bejelentése, stb.) 

6-§ 
A rendelet 1. sz. mellékletének 1. pontja kiegészül az alábbi alpontokkal: 
1/5 Halom utca-Veszprémi utca sarkánál 
1/6 Bebek utcában 
1/7 Óhegy-parkban 
1/8 Tavas utca-Mádi utca sarkán 
1/9 Gőzmozdony utcában 
1/10 Zágrábi utcában 
1/11 Csilla utca ki nem épített területén (Gyöngyike utca végénél) 
1/12 Balkán utca-Somfa köz sarkán 

7-§ 
Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Verbai Lajos dr. Neszteli István 
polgármester jegyző 

A kihirdetés napja: Budapest, 2009 
A hatályba lépés napja: Budapest, 2009. 
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S/2008. (M$ sz. Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzati rendelet 
az állattartásról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 
44/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján az 
állattartás helyi szabályozására az alábbi 
rendeletet alkotja: 

A RENDELET HATÁLYA 

1- § 

(1) A rendelet hatálya alá tartozik Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat közigazgatási területén: 

a) minden természetes személy, 
valamint szervezet, amely az 
állat tulajdonosa, továbbá aki az 
állatokat vagy az állatállományt 
felügyeli, gondozza (a 
továbbiakban: állattartó), kivéve 
a (2) bekezdés szerinti állattartás 
esetét. 

b) minden olyan ingatlan, épület, 
ahol állattartás valósul meg, 
kivéve a (2) bekezdés szerinti 
állattartás esetét. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 
cirkuszra, állatkertre, vadaskertre, 
állatkereskedésre, lóversenyre, 
tudományos, kutatási, laboratóriumi 
vizsgálatok céljából tartott, továbbá a 
fegyveres erők és rendvédelmi szervek, 
közfeladatot ellátó szolgálatok állatainak 
tartására, veszélyes állatokra, a 
Hungexpo rendezvény ideje alatt a 

..../2009. (....) sz. Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzati rendelet az 

állattartásról szóló 54/2008. (XI. 
21.) sz. Budapest Főváros X. 

kerület Kőbányai Önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 
44/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján az 
állattartás helyi szabályozására az alábbi 
rendeletet alkotja: 

A RENDELET HATÁLYA 

l-§ 

(1) A rendelet hatálya alá tartozik Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat közigazgatási területén: 

a) minden természetes személy, 
valamint szervezet, amely az 
állat tulajdonosa, továbbá aki az 
állatokat vagy az állatállományt 
felügyeli, gondozza (a 
továbbiakban: állattartó), kivéve 
a (2) bekezdés szerinti állattartás 
esetét. 

b) minden olyan ingatlan, épület, 
ahol állattartás valósul meg, 
kivéve a (2) bekezdés szerinti 
állattartás esetét. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 
cirkuszra, állatkertre, vadaskertre, 
állatkereskedésre, lóversenyre, 
tudományos, kutatási, laboratóriumi 
vizsgálatok céljából tartott, továbbá a 
fegyveres erők és rendvédelmi szervek, 
közfeladatot ellátó szolgálatok állatainak 
tartására, veszélyes állatokra, a 
Hungexpo rendezvény ideje alatt a 
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rendezvény területére, valamint olyan 
intézményekre, ahol terápiás foglalkozás 
folyik. 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

1. Gazdasági haszonállat: 

Kisállatfajok: 
a) baromfi: tyúk, 

gyöngytyúk, lúd, 
kacsa, pulyka és 
húsgalamb 

b) házinyúl 
c) prémesállat: nutria, 

csincsilla, angóranyúl, 
sarki és ezüstróka, 
nyérc és görény. 

Nagyállatfajok: 
ló, szamár, öszvér, 
szarvasmarha, 
bivaly, sertés, juh, 
kecske, strucc. 

Az itt fel nem sorolt állatfajok 
tekintetében a kerületi állatorvos 
véleményét kell figyelembe venni. 

2. Lakásban tartható állat: az eb, a macska, 
a kedvtelésből tartott díszmadarak, 
díszhalak, kistestű rágcsálók (szíriai 
aranyhörcsög, tengerimalac, stb.), 
valamint a veszélyes állatokról és 
tartásuk engedélyezésének részletes 
szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) 
KöM-FVM-NköM-BM együttes rendelet 
hatálya alá nem tartozó hüllők és 
ízeltlábúak (kivéve a madárpók). 

3. Ebfuttatás: az állatnak póráz és szájkosár 
nélküli szabadon engedése az erre 
kijelölt területen. (1. sz. melléklet 
tartalmazza) 

4. Őrző-védő eb: az az eb, amelyet magán 
vagy társas vállalkozásban folytatott 
őrző-védő szolgálat során alkalmaznak, 
illetve amelynek ilyen funkcióját az 

rendezvény területére, valamint olyan 
intézményekre, ahol terápiás foglalkozás 
folyik. 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

1. Gazdasági haszonállat: 

Kisállatfajok: 
a) baromfi: tyúk, 

gyöngytyúk, lúd, 
kacsa, pulyka és 
húsgalamb 

b) házinyúl 
c) prémesállat: nutria, 

csincsilla, angóranyúl, 
sarki és ezüstróka, 
nyérc és görény. 

Nagyállatfajok: 
ló, szamár, öszvér, 
szarvasmarha, 
bivaly, sertés, juh, 
kecske, strucc. 

Az itt fel nem sorolt állatfajok 
tekintetében a kerületi állatorvos 
véleményét kell figyelembe venni. 

2. Lakásban tartható állat: az eb, a macska, 
a kedvtelésből tartott díszmadarak, 
díszhalak, kistestű rágcsálók (szíriai 
aranyhörcsög, tengerimalac, stb.), 
valamint a veszélyes állatokról és 
tartásuk engedélyezésének részletes 
szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) 
KöM-FVM-NköM-BM együttes rendelet 
hatálya alá nem tartozó hüllők és 
ízeltlábúak (kivéve a madárpók). 

3. Ebfuttatás: az állatnak póráz és szájkosár 
nélküli szabadon engedése az erre 
kijelölt területen. (1. sz. melléklet 
tartalmazza) 

4. Őrző-védő eb: az az eb, amelyet magán 
vagy társas vállalkozásban folytatott 
őrző-védő szolgálat során alkalmaznak, 
illetve amelynek ilyen funkcióját az 
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alkalmazó intézmény vezetője igazolja. 

5. Vakvezető eb: az az eb, amelyet erre a 
célra speciálisan kiképeztek, és a Vakok 
és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
igazolvánnyal látott el, továbbá az Eu-
tagállamban vakvezető kutyának 
minősülő eb. 

6. Jelző eb: az az eb, amely a 
halláskárosultak segítését szolgálja. 

7. Közvetlen szomszéd: 
a) többlakásos épületben az 
állattartási hely fölött, alatt, 
illetve jobbról és balról mellette 
lakó szomszéd, tömbházban a 
szemközti szomszéd is 
b) kertes családi házban az 
összes telekhatáros szomszéd. 

8. Ebsétáltatás: közterületen az ebeknek 
marmagasságtól és testsúlytól függően 
pórázzal és szájkosárral történő vezetése. 

9. Állattartó: az állat tulajdonosa, illetve 
aki az állatot vagy állatállományt 
gondozza, felügyeli. 

10. Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban 
közterületként nyilvántartott belterületi 
földrészlet, továbbá a belterületi 
földrészletek, illetve építmények 
közhasználatra, valamint 
közforgalomnak átadott részei. 

11. Kutyakiképző iskola: olyan intézmény, 
mely vállalja az ebek alapfokú 
kiképzését, felelősséget vállalva a 
környezetükben lévő emberek és a 
lakókörnyezet biztonságáért. 

12. Mozgáskorlátozottakat segítő eb: az az 
eb, melyet a mozgáskorlátozott személy 
segítségnyújtására speciálisan 
kiképeztek, és rendelkezik a kiképző, 
illetve vizsgáztató szervezet 
igazolványával, valamint 
megkülönböztető jelzésével. 

alkalmazó intézmény vezetője igazolja. 

5. Vakvezető eb: az az eb, amelyet erre a 
célra speciálisan kiképeztek, és a Vakok 
és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
igazolvánnyal látott el, továbbá az Eu-
tagállamban vakvezető kutyának 
minősülő eb. 

6. Jelző eb: az az eb, amely a 
halláskárosultak segítését szolgálja. 

7. Közvetlen szomszéd: 
a) többlakásos épületben az 
állattartási hely fölött, alatt, 
illetve jobbról és balról mellette 
lakó szomszéd, tömbházban a 
szemközti szomszéd is 
b) kertes családi házban az 
összes telekhatáros szomszéd. 

8. Ebsétáltatás: közterületen az ebeknek 
marmagasságtól és testsúlytól függően 
pórázzal és szájkosárral történő vezetése. 

9. Állattartó: az állat tulajdonosa, illetve 
aki az állatot vagy állatállományt 
gondozza, felügyeli. 

10. Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban 
közterületként nyilvántartott belterületi 
földrészlet, továbbá a belterületi 
földrészletek, illetve építmények 
közhasználatra, valamint 
közforgalomnak átadott részei. 

11. Kutyakiképző iskola: olyan intézmény, 
mely vállalja az ebek alapfokú 
kiképzését, felelősséget vállalva a 
környezetükben lévő emberek és a 
lakókörnyezet biztonságáért. 

12. Mozgáskorlátozottakat segítő eb: az az 
eb, melyet a mozgáskorlátozott személy 
segítségnyújtására speciálisan 
kiképeztek, és rendelkezik a kiképző, 
illetve vizsgáztató szervezet 
igazolványával, valamint 
megkülönböztető jelzésével. 
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AZ ÁLLATTARTÁS KÖZÖS 
SZABÁLYAI 

3-§ 
(1) Állatot tartani csak az állattartásra, az 

állatok védelmére, az állategészségügyi 
követelmények előírása, a 
közegészségügyi és környezetvédelmi 
általános érvényű jogszabályok, 
valamint jelen rendelet előírásainak 
betartásával, a lakosság nyugalmának 
zavarása és egészségének 
veszélyeztetése nélkül lehet. 

(2) A lakásban kedvtelésből tartható 
állatok, valamint vakvezető eb, jelző eb, 
mozgáskorlátozottakat segítő eb, őrző
védő eb tartása a kerület bármely 
építésügyi övezetében megengedett, ha 
az állattartás (1) bekezdésben foglalt 
feltételei adottak. 

(3) Gazdasági haszonállatok a 2. § 1. 
pontjában meghatározottak, valamint a 
2. sz. mellékletben meghatározott 
övezetben, az állattartási védőtávolságok 
betartásával tarthatók. 

(4) Azokon a területeken, ahol a 
szabályozási tervek a terület más célú 
felhasználását irányozzák elő, gazdasági 
haszonállat tartását a Kerületfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság előzetes 
szakmai véleményének 
figyelembevételével a polgármester 
engedélyezi. 

(5) Nem minősül gazdasági haszonállat 
tartásának a közvetlen fogyasztásra 
vásárolt legfeljebb 3 baromfi, melyet 
legfeljebb 2 napig a lakásban vagy a 
hozzátartozó melléképületben tartanak. 

(6) Az állattartó az állattartás helyéről 
történő elköltözése esetén köteles 
állatának elhelyezéséről gondoskodni. 
Amennyiben az elhelyezésről 
gondoskodni nem tud, vagy nem tart a 
továbbiakban igényt az állatára, köteles 
előzetes bejelentése alapján a felmerülő 
költségek megtérítésével az állatnak a 
Fővárosi Közterület-felügyelet 
Állategészségügyi és Ebrendészeti 
Telepével történő elszállításáról 
gondoskodni.  

AZ ÁLLATTARTÁS KÖZÖS 
SZABÁLYAI 

3-§ 
(1) Állatot tartani csak az állattartásra, az 

állatok védelmére, az állategészségügyi 
követelmények előírása, a 
közegészségügyi és környezetvédelmi 
általános érvényű jogszabályok, 
valamint jelen rendelet előírásainak 
betartásával, a lakosság nyugalmának 
zavarása és egészségének 
veszélyeztetése nélkül lehet. 

(2) A lakásban kedvtelésből tartható állatok, 
valamint vakvezető eb, jelző eb, 
mozgáskorlátozottakat segítő eb, őrző
védő eb tartása a kerület bármely 
építésügyi övezetében megengedett, ha 
az állattartás (1) bekezdésben foglalt 
feltételei adottak. 

(3) Gazdasági haszonállatok a 2. § 1. 
pontjában meghatározottak, valamint a 
2. sz. mellékletben meghatározott 
övezetben, az állattartási védőtávolságok 
betartásával tarthatók. 

(4) Azokon a területeken, ahol a 
szabályozási tervek a terület más célú 
felhasználását irányozzák elő, gazdasági 
haszonállat tartását a Kerületfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság előzetes 
szakmai véleményének 
figyelembevételével a polgármester 
engedélyezi. 

(5) Nem minősül gazdasági haszonállat 
tartásának a közvetlen fogyasztásra 
vásárolt legfeljebb 3 baromfi, melyet 
legfeljebb 2 napig a lakásban vagy a 
hozzátartozó melléképületben tartanak. 

(6) Az állattartó az állattartás helyéről 
történő elköltözése esetén köteles 
állatának elhelyezéséről gondoskodni. 
Amennyiben az elhelyezésről 
gondoskodni nem tud, vagy nem tart a 
továbbiakban igényt az állatára, köteles 
előzetes bejelentése alapján a felmerülő 
költségek megtérítésével az állatnak a 
Fővárosi Közterület-felügyelet 
Állategészségügyi és Ebrendészeti 
Telepével történő elszállításáról 
gondoskodni.  
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(7) Az állattartó köteles gondoskodni arról, 
hogy az állat a többlakásos lakóépület 
közös használatú területét ne 
szennyezze. Ennek bekövetkezése esetén 
a szennyeződés megszüntetéséről az 
állattartó köteles azonnal gondoskodni. 

(8) Allatot tilos úgy etetni, hogy az mások 
lakásának loggiáját, erkélyét, teraszát, 
ablakpárkányát, házfalát vagy az épület 
közös használatra szolgáló területeit 
szennyezze. 

(9) Tilos állatot tartani többlakásos 
lakóépület erkélyén, loggiáján, teraszán, 
folyosóján, valamint közös használatú 
helyiségeiben. 

(10) Közös használatú udvaron az érintett 
lakóközösség legalább 75%-os 
beleegyezésével tartható állat. Három 
vagy kevesebb szomszéd esetében a 
többség hozzájárulása szükséges. 

(11) Az embert mart állat tulajdonosa köteles 
a marás megtörténtéről a kerületi 
főállatorvost és az ÁNTSZ kerületi 
intézetét haladéktalanul értesíteni. 

(12) Az állattartó köteles minden 3 hónapos 
kort meghaladó húsevő, emlős állatot 
2010. január 1. napjáig, ezt követően a 3 
hónapos kort elérteket mikrochippel 
ellátni. 

4. < 
(1) 

(2) 

(3) 

EBTARTAS 

Az egylakásos és a többlakásos kertes 
családi házak udvarán háztartásonként az 
eb korától és fajtájától függetlenül 
legfeljebb két eb - és egyszeri 
szaporulata három hónapos korig -
tartható. 
Többlakásos épületben és ezek udvarain 
lakásonként egy eb - és egyszeri 
szaporulata három hónapos korig -
tartható. 
Társasházban az egyes külön tulajdont 
képező lakásokban az ebek tartásának 
módjára a társasház Szervezeti és 
Működési Szabályzatában 
meghatározottak irányadóak. 
Amennyiben Szervezeti és Működési 

(7) Az állattartó köteles gondoskodni arról, 
hogy az állat a többlakásos lakóépület 
közös használatú területét ne 
szennyezze. Ennek bekövetkezése esetén 
a szennyeződés megszüntetéséről az 
állattartó köteles azonnal gondoskodni. 

(8) Állatot tilos úgy etetni, hogy az mások 
lakásának loggiáját, erkélyét, teraszát, 
ablakpárkányát, házfalát vagy az épület 
közös használatra szolgáló területeit 
szennyezze. 

(9) Tilos állatot tartani többlakásos 
lakóépület erkélyén, loggiáján, teraszán, 
folyosóján, valamint közös használatú 
helyiségeiben. 

(10) Közös használatú udvaron az érintett 
lakóközösség legalább 75%-os 
beleegyezésével tartható állat. Három 
vagy kevesebb szomszéd esetében a 
többség hozzájárulása szükséges. 

(11) Az embert mart állat tulajdonosa köteles 
a marás megtörténtéről a kerületi 
főállatorvost és az ÁNTSZ kerületi 
intézetét haladéktalanul értesíteni. 

(12) Az állattartó köteles minden 3 hónapos 
kort meghaladó húsevő, emlős állatot 
2010. január 1. napjáig, ezt követően a 3 
hónapos kort elérteket mikrochippel 
ellátni. 

4.§ 
0) 

EBTARTAS 

Az egylakásos és a többlakásos kertes 
családi házak udvarán háztartásonként az 
eb korától és fajtájától függetlenül 
legfeljebb két eb - és egyszeri 
szaporulata három hónapos korig -
tartható. 

(2) Többlakásos épületben és ezek udvarain 
lakásonként egy eb - és egyszeri 
szaporulata három hónapos korig -
tartható. 

(3) Társasházban az egyes külön tulajdont 
képező lakásokban az ebek tartásának 
módjára a társasház Szervezeti és 
Működési Szabályzatában 
meghatározottak irányadóak. 
Amennyiben Szervezeti és Működési 
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Szabályzat nem rendezi az ebtartást, a 
társasházak lakásaiban tartható ebek 
számára a (2) bekezdés előírása 
érvényes. 

(4) Az (1) - (2) bekezdésben meghatározott 
egyedszám feletti eb tartását a 
polgármester engedélyezheti. 
Az engedélyezés feltételei: a többlet
állattartás állategészségügyi, tartási 
feltételei adottak, illetve megfelelnek a 
külön jogszabályi előírásoknak és a 
közvetlen szomszédok, illetve - a nem 
magántulajdonban vagy közös 
tulajdonban lévő ingatlanok esetén - a 
tulaj donos(ok) vagy tulaj donostárs(ak) 
legalább 75 %-a hozzájárul a többlet
állattartáshoz. Három vagy kevesebb 
szomszédnál a többség hozzájárulása 
szükséges. 

5-§ 
(1) Az állatok védelméről szóló külön 

jogszabály előírásainak betartásával az 
ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani 
- szükség szerint megkötve, zárt helyen - , 
hogy azok ne tudjanak elkóborolni, 
magán- vagy közterületre felügyelet nélkül 
kijutni. 

(2) Az ebtartás helye szerinti ingatlan (épület, 
lakás, udvar) bejáratán a harapós kutyára 
utaló, megfelelő figyelmeztető táblát 
szembetűnő módon kell elhelyezni. 

(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon 
tartani tilos. Az állattartó köteles 
gondoskodni arról, hogy az eb a tartási 
helyét, illetve az ingatlan határait ne 
hagyhassa el. A bekerített ingatlanon 
szabadon tartott eb esetén az ingatlan 
kerítésének alkalmasnak kell lennie az eb 
kiharapásának és kijutásának 
megakadályozására. 

6-§ 
(1) Közterületen, többlakásos lakóház közös 

használatú területein (lépcsőház, folyosó, 
udvar, felvonó, stb.) az ebet fajtájára való 
megkülönböztetés nélkül pórázzal kell 
vezetni, a 30 cm marmagasságot és 30 kg 
testsúlyt meghaladó, illetve magasságtól és 
súlytól függetlenül a 3. sz. mellékletben 

Szabályzat nem rendezi az ebtartást, a 
társasházak lakásaiban tartható ebek 
számára a (2) bekezdés előírása 
érvényes. 

(4) Az (1) - (2) bekezdésben meghatározott 
egyedszám feletti eb tartását a 
polgármester engedélyezheti. 
Az engedélyezés feltételei: a többlet
állattartás állategészségügyi, tartási 
feltételei adottak, illetve megfelelnek a 
külön jogszabályi előírásoknak és a 
közvetlen szomszédok, illetve - a nem 
magántulajdonban vagy közös 
tulajdonban lévő ingatlanok esetén - a 
tulajdonos(ok) vagy tulajdonostárs(ak) 
legalább 75 %-a hozzájárul a többlet
állattartáshoz. Három vagy kevesebb 
szomszédnál a többség hozzájárulása 
szükséges. 

5-§ 
(1) Az állatok védelméről szóló külön 

jogszabály előírásainak betartásával az 
ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani 
- szükség szerint megkötve, zárt helyen - , 
hogy azok ne tudjanak elkóborolni, 
magán- vagy közterületre felügyelet nélkül 
kijutni. 

(2) Az ebtartás helye szerinti ingatlan (épület, 
lakás, udvar) bejáratán a harapós kutyára 
utaló, megfelelő figyelmeztető táblát 
szembetűnő módon kell elhelyezni. 

(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon 
tartani tilos. Az állattartó köteles 
gondoskodni arról, hogy az eb a tartási 
helyét, illetve az ingatlan határait ne 
hagyhassa el. A bekerített ingatlanon 
szabadon tartott eb esetén az ingatlan 
kerítésének alkalmasnak kell lennie az eb 
kiharapásának és kijutásának 
megakadályozására. 

6-§ 
(1) Közterületen, többlakásos lakóház közös 

használatú területein (lépcsőház, folyosó, 
udvar, felvonó, stb.) az ebet fajtájára való 
megkülönböztetés nélkül pórázzal kell 
vezetni, a 30 cm marmagasságot és 30 kg 
testsúlyt meghaladó, illetve magasságtól és 
súlytól függetlenül a 3. sz. mellékletben 
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felsorolt ebfajtákat, valamint az embert 
mart ebet a harapás lehetőségét 
megakadályozó szájkosárral is el kell látni. 
E szabály alól kivételt jelentenek az 1. sz. 
mellékletben felsorolt kutyafuttatók 
területei, valamint az önkormányzat által 
kijelölt és kitáblázott területek. 
Közterületen 30 cm marmagasságot és 30 
kg testsúlyt meghaladó ebet, valamint a 3. 
sz. mellékletben felsorolt ebfajtákat, csak 
10 éves kort betöltött személy sétáltathat. 

(2) Az Állat-egészségügyi Szabályzat 
kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelet előírásainak megfelelően az 
ebtulajdonos (ebtartó) köteles az eboltási 
könyvet megőrizni, azt az oltás elvégzését 
ellenőrző hatósági állatorvos vagy 
rendvédelmi szerv felszólítására 
bemutatni, illetve tulajdonos átruházás 
esetén az új tulajdonosnak átadni. 

(3) Az állattartó köteles gondoskodni arról, 
hogy az eb a közterületet (gyalogjárda, 
sétány, park, stb.) ne szennyezze. Az e 
területeken keletkezett szilárd ürüléket az 
állattartó köteles haladéktalanul 
eltávolítani. Ez a takarítási kötelezettség 
az ebfuttató helyekre nem vonatkozik. 

(4) A szilárd ürülék közterületről történő 
eltávolítása érdekében ebsétáltatás során az 
eb tartója köteles megfelelő számú e célra 
rendszeresített és alkalmas eszközt 
magánál tartani. 

(5) Az ebek közterületen történő szabad 
mozgásának biztosítására az 1. sz. 
mellékletben felsorolt ebfuttatási területek 
szolgálnak. E területek határait táblával, 
szembetűnő módon meg kell jelölni. Az 
ebet futtató köteles gondoskodni arról, 
hogy az állat a kijelölt területet felügyelet 
nélkül ne hagyhassa el. 

7.§ 
(1) A külön jogszabályok előírásainak alapján 

tilos az ebet bevinni, vagy beengedni:  

felsorolt ebfajtákat, valamint az embert 
mart ebet a harapás lehetőségét 
megakadályozó szájkosárral is el kell látni. 
E szabály alól kivételt jelentenek az 1. sz. 
mellékletben felsorolt kutyafuttatók 
területei, valamint az önkormányzat által 
kijelölt és kitáblázott területek. 
Közterületen 30 cm marmagasságot és 30 
kg testsúlyt meghaladó ebet, valamint a 3. 
sz. mellékletben felsorolt ebfajtákat, csak 
10 éves kort betöltött személy sétáltathat. 

(2) Az Állategészségügyi Szabályzat 
kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelet és a veszettség elleni védekezés 
részletes szabályairól szóló 164/2008. 
(XII. 20.) FVM rendelet előírásainak 
megfelelően az állattartó (ebtartó) köteles 
az oltási könyvet megőrizni, azt az 
immunizálás megtörténtét ellenőrző 
állat-egészségügyi hatóság felszólítására 
bemutatni, illetve tulajdonos átruházás 
esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá 
biztosítani, hogy az oltási könyvet a 
közterületen az ebre felügyelő személy 
magánál tartsa az oltás érvényességének 
bizonyítása céljából. 

(3) Az állattartó köteles gondoskodni arról, 
hogy az eb a közterületet (gyalogjárda, 
sétány, park, stb.) ne szennyezze. Az e 
területeken keletkezett szilárd ürüléket az 
állattartó köteles haladéktalanul 
eltávolítani. Ez a takarítási kötelezettség 
az ebfuttató helyekre nem vonatkozik. 

(4) A szilárd ürülék közterületről történő 
eltávolítása érdekében ebsétáltatás során 
az eb tartója köteles megfelelő számú e 
célra rendszeresített és alkalmas eszközt 
magánál tartani. 

(5) Az ebek közterületen történő szabad 
mozgásának biztosítására az 1. sz. 
mellékletben felsorolt ebfuttatási területek 
szolgálnak. E területek határait táblával, 
szembetűnő módon meg kell jelölni. Az 
ebet futtató köteles gondoskodni arról, 
hogy az állat a kijelölt területet felügyelet 
nélkül ne hagyhassa el. 

7-§ 
(1) A külön jogszabályok előírásainak alapján 

tilos az ebet bevinni, vagy beengedni:  
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— élelmiszer- és vendéglátó 
üzemekbe, üzletekbe 

— szórakozóhelyekre 
— kulturális intézményekbe 
— játszóterekre 
— egészségügyi 

intézményekbe 
— bölcsődékbe 
— óvodákba, iskolákba 
— strandokra 
— kegyeleti helyekre 

(temető) 
— ügyfélszolgálatot 

lebonyolító középületekbe 
—- olyan parkokba, 

zöldterületre, ahol tábla 
tiltja az ebek beengedését. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem 
vonatkozik a vakvezető, jelző és 
mozgáskorlátozottakat segítő ebre, továbbá 
az olyan szállodákra és kempingekre, 
amelyeket erre a területileg illetékes 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat kijelölt. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti létesítményekbe, 
illetve területekre a külön jogszabály 
szerinti tartásra engedélyezett őrző-védő eb 
bevihető, ha azt az ingatlan védelme 
szükségessé teszi. 

8.§ 
(1) Az Állategészségügyi Szabályzat 

kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelet előírásainak megfelelően az 
ebtulajdonos (ebtartó) köteles minden 
három hónaposnál idősebb ebet - a 
tudományos-kutatási és laboratóriumi 
vizsgálati célból tartott állatok kivételével 
- veszettség ellen beoltani az alábbiak 
szerint: 

1. a három hónapos kort elérteket 
30 napon belül, 

2. az első oltást követően 6 
hónapon belül, 

3. ezt követően évenként. 

— élelmiszer- és vendéglátó 
üzemekbe, üzletekbe 

— szórakozóhelyekre 
— kulturális intézményekbe 
— játszóterekre 
— egészségügyi 

intézményekbe 
— bölcsődékbe 
— óvodákba, iskolákba 
— strandokra 
— kegyeleti helyekre 

(temető) 
— ügyfélszolgálatot 

lebonyolító középületekbe 
— olyan parkokba, 

zöldterületre, ahol tábla 
tiltja az ebek beengedését. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem 
vonatkozik a vakvezető, jelző és 
mozgáskorlátozottakat segítő ebre, 
továbbá az olyan szállodákra és 
kempingekre, amelyeket erre a területileg 
illetékes Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat kijelölt. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti létesítményekbe, 
illetve területekre a külön jogszabály 
szerinti tartásra engedélyezett őrző-védő 
eb bevihető, ha azt az ingatlan védelme 
szükségessé teszi. 

8.§ 
(1) Az Állategészségügyi Szabályzat 

kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelet és a veszettség elleni védekezés 
részletes szabályairól szóló 164/2008. 
(XII. 20.) FVM rendelet előírásainak 
megfelelően az állattartó köteles minden 
három hónaposnál idősebb ebet - a 
tudományos-kutatási és laboratóriumi 
vizsgálati célból zártan tartott állatok 
kivételével - veszettség ellen az állat 
állat-egészségügyi felügyeletét ellátó 
magánállatorvossal beoltatni az alábbiak 
szerint: 

1. a három hónapos kort elérteket 30 
napon belül, 

2. az első oltást követően 6 hónapon 
belül,  
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(2) A védőoltás elvégezhető: 

1. az állatorvos rendelőjében, 
2. az állat tartási helyén, 
3. szervezetten, a kerületi 

főállatorvos engedélyével, az 
általa meghatározott időben és 
helyen, 

4. valamennyi, a veszettség elleni 
védőoltás végzésére jogosított 
állatorvos által. 

(3) A zoonózisok elleni védekezés állat
egészségügyi feladatairól szóló 81/2002. 
(IX. 4.) FVM rendelet értelmében a 
védőoltással egyidejűleg az állatot 
paraziták elleni kezelésben is részesíteni 
kell. 

(4) Az eb tulajdonosa a védőoltásokat, 
valamint a paraziták elleni kezeléseket 
saját költségére köteles elvégeztetni. 

MACSKATARTÁS 

9-§ 
(1) Egylakásos és többlakásos kertes családi 

házban és udvarán háztartásonként -
fajtára való tekintet nélkül - két macska és 
egyszeri szaporulata 3 hónapos korig 
tartható. 

(2) Többlakásos épületben és udvarán 
lakásonként két macska - és egyszeri 
szaporulata 3 hónapos korig - tartható. 

(3) Társasházban az egyes külön tulajdont 

3. ezt követően évenként. 
(2) A védőoltás elvégezhető: 

1. engedélyezett állat-egészségügyi 
szolgáltató létesítményben, 

2. az állattartó kérésére az állat 
tartási helyén, 

3. a Kamara javaslata alapján, 
összevezetve, a kerületi 
főállatorvos engedélyével, az 
általa meghatározott 
összevezetési szabályok szerint, 

4. valamennyi magánállatorvos 
által. 

(3) A zoonózisok elleni védekezés állat
egészségügyi feladatairól szóló 81/2002. 
(IX. 4.) FVM rendelet értelmében a 
védőoltással egyidejűleg az állatot 
paraziták elleni kezelésben is részesíteni 
kell. 

(4) Az eb tulajdonosa a védőoltásokat, 
valamint a paraziták elleni kezeléseket 
saját költségére köteles elvégeztetni. 

(5) Az Állategészségügyi Szabályzat 
kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelet és a veszettség elleni védekezés 
részletes szabályairól szóló 164/2008. 
(XII. 20.) FVM rendelet előírásainak 
megfelelően az eb tartója köteles az 
állata állategészségügyi felügyeletét 
ellátó magánállatorvosnak bejelenteni, 
ha az állata 

1. a három hónapos kort elérte, 
2. elhullott vagy elkóborolt, vagy 
3. új tulajdonoshoz került. 

MACSKATARTÁS 

9.§ 
(1) Egylakásos és többlakásos kertes családi 

házban és udvarán háztartásonként -
fajtára való tekintet nélkül - két macska és 
egyszeri szaporulata 3 hónapos korig 
tartható. 

(2) Többlakásos épületben és udvarán 
lakásonként két macska - és egyszeri 
szaporulata 3 hónapos korig - tartható. 

(3) Társasházban az egyes külön tulajdont 
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képező lakásokban a macskák tartási 
módjára a társasház Szervezeti és 
Működési Szabályzatában 
meghatározottak irányadóak. 
Amennyiben Szervezeti és Működési 
Szabályzat nem rendezi a macskatartást, a 
társasházak lakásaiban tartható macskák 
számára a (2) bekezdés előírása érvényes. 

(4) A köz- és lakóépületben elszaporodott 
macskák eltávolításáról az épület 
tulajdonosa, illetőleg kezelője köteles 
gondoskodni. 

(5) Az (1) - (2) bekezdésben meghatározott 
egyedszám feletti macska tartását a 
polgármester engedélyezheti. 
Az engedélyezés feltételei: a többlet
állattartás állategészségügyi, tartási 
feltételei adottak, illetve megfelelnek a 
külön jogszabályi előírásoknak és a 
közvetlen szomszédok, illetve - a nem 
magántulajdonban vagy közös 
tulajdonban lévő ingatlanok esetén - a 
tulajdonos(ok) vagy tulajdonostárs(ak) 
legalább 75 %-a hozzájárul a többlet
állattartáshoz. Három vagy kevesebb 
szomszédnál a többség hozzájárulása 
szükséges. 

(6) Az állattartó többlakásos épületben 
köteles megakadályozni a macska 
lakásból való kijutását az épület közös 
használatú helyiségeibe. 

AZ ÁLLATBETEGSÉGEK 
MEGELŐZÉSE, ÁLLATI HULLADÉK 

KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYAI 

10. § 
(1) Az állatbetegségek megelőzése és 

elterjedésük megakadályozása érdekében 
minden állattartó köteles maradéktalanul 
eleget tenni az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi. 
XLVI. törvényben, valamint a 41/1997. 
(V. 28.) FM rendelettel kiadott 
Állategészségügyi Szabályzatban előírt 
rendelkezéseknek. (Kötelező védőoltás -
állatbetegség bejelentése, stb.) 

képező lakásokban a macskák tartási 
módjára a társasház Szervezeti és 
Működési Szabályzatában 
meghatározottak irányadóak. 
Amennyiben Szervezeti és Működési 
Szabályzat nem rendezi a macskatartást, a 
társasházak lakásaiban tartható macskák 
számára a (2) bekezdés előírása érvényes. 

(4) A köz- és lakóépületben elszaporodott 
macskák eltávolításáról az épület 
tulajdonosa, illetőleg kezelője köteles 
gondoskodni. 

(5) Az (1) - (2) bekezdésben meghatározott 
egyedszám feletti macska tartását a 
polgármester engedélyezheti. 
Az engedélyezés feltételei: a többlet
állattartás állategészségügyi, tartási 
feltételei adottak, illetve megfelelnek a 
külön jogszabályi előírásoknak és a 
közvetlen szomszédok, illetve - a nem 
magántulajdonban vagy közös tulajdonban 
lévő ingatlanok esetén - a tulaj donos(ok) 
vagy tulajdonostárs(ak) legalább 75 %-a 
hozzájárul a többlet-állattartáshoz. Három 
vagy kevesebb szomszédnál a többség 
hozzájárulása szükséges. 

(6) Az állattartó többlakásos épületben köteles 
megakadályozni a macska lakásból való 
kijutását az épület közös használatú 
helyiségeibe. 

AZ ÁLLATBETEGSÉGEK 
MEGELŐZÉSE, ÁLLATI HULLADÉK 

KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYAI 

10. § 
(1) Az állatbetegségek megelőzése és 

elterjedésük megakadályozása érdekében 
minden állattartó köteles maradéktalanul 
eleget tenni az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi. 
XLVI. törvényben, a 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelettel kiadott Állategészségügyi 
Szabályzatban, valamint a veszettség 
elleni védekezés részletes szabályairól 
szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM 
rendeletben előírt rendelkezéseknek. 
(Kötelező védőoltás - állatbetegség 
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(2) Az elhullott állatok és az állati hulladék 
begyűjtésére, elszállítására, az 
élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi. XLVI. 
törvény előírásai irányadóak. 

(3) A kedvtelésből tartott 50 kg-nál nem 
nagyobb össztömegű elhullott állatokat 
az állattartó saját telkén elföldelheti, az 
állati hulladékok kezelésének és 
hasznosításukkal készült termékek 
forgalomba hozatalának 
állategészségügyi szabályairól szóló 
71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 5. § (2) 
bekezdés előírásai szerint: 
- a szomszéd telek határvonalától 1,5 m-

re 
- a felszín alatti és a mindenkori 

maximális nyugalmi vízszint és az 
elföldelés mélységi szint között 
legalább 1,0 méter távolság legyen 

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben foglaltak 
szerinti feltételek nem adottak, vagy a 
kedvtelésből tartott, elhullott állatot az 
állattartó más okból nem kívánja saját 
telkén elföldelni, köteles saját költségén 
gondoskodni az elhullott állatnak a 
Fővárosi Közterület-felügyelet 
Állategészségügyi és Ebrendészeti 
Telepére szállításáról. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

11- § 
(1) A 4. § (4) bekezdése, valamint a 9. § (5) 

bekezdése szerinti többlet - állattartás 
iránti kérelmet - csatolva a közvetlen 
szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát - a 
polgármesternek címezve kell 
előterjeszteni. Az előterjesztés 
illetékmentes. 
A kérelem elbírálásának előkészítése az 
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály feladata. 

(2) A többlet-állattartási engedély 
visszavonható, ha az állattartási 
körülményeket az engedélyes nem az 
engedélyben kikötött feltételekkel 
biztosítja, más jogszabályban előírt 

bejelentése, stb.) 
(2) Az elhullott állatok és az állati hulladék 

begyűjtésére, elszállítására, az 
élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi. XLVI. 
törvény előírásai irányadóak. 

(3) A kedvtelésből tartott 50 kg-nál nem 
nagyobb össztömegű elhullott állatokat 
az állattartó saját telkén elföldelheti, az 
állati hulladékok kezelésének és 
hasznosításukkal készült termékek 
forgalomba hozatalának 
állategészségügyi szabályairól szóló 
71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 5. § (2) 
bekezdés előírásai szerint: 

- a szomszéd telek határvonalától 1,5 m-re 
- a felszín alatti és a mindenkori maximális 

nyugalmi vízszint és az elföldelés 
mélységi szint között legalább 1,0 méter 
távolság legyen 

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben foglaltak 
szerinti feltételek nem adottak, vagy a 
kedvtelésből tartott, elhullott állatot az 
állattartó más okból nem kívánja saját 
telkén elföldelni, köteles saját költségén 
gondoskodni az elhullott állatnak a 
Fővárosi Közterület-felügyelet 
Állategészségügyi és Ebrendészeti 
Telepére szállításáról. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

11- § 
(1) A 4. § (4) bekezdése, valamint a 9. § (5) 

bekezdése szerinti többlet - állattartás 
iránti kérelmet - csatolva a közvetlen 
szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát - a 
polgármesternek címezve kell 
előterjeszteni. Az előterjesztés 
illetékmentes. 
A kérelem elbírálásának előkészítése az 
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály feladata. 

(2) A többlet-állattartási engedély 
visszavonható, ha az állattartási 
körülményeket az engedélyes nem az 
engedélyben kikötött feltételekkel 
biztosítja, más jogszabályban előírt 
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állattartási szabályokat figyelmen kívül 
hagy, illetve a közvetlen szomszéd 
hozzájárulását megfelelő indokkal 
visszavonja, és így azok 75 %-ának 
hozzájárulása nem biztosított. 

(3) Gazdasági haszonállatok a 2. sz. 
mellékletben megállapított övezetű 
ingatlanok kivételével nem tarthatók. 

(4) A 2. sz. melléklet értelmében a 
Külterületi E-TG (turisztikai erdő) 
övezetben tartható haszonállatok fajtáját 
és számát a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság előzetes 
szakmai véleményének 
figyelembevételével a polgármester 
engedélyezheti. 
A polgármester az engedélyben foglalt 
feltételek megtartását legalább kétévente 
egyszer felülvizsgálja, és ezek 
fennállásának hiányában az engedélyt 
visszavonhatja. 

(5) A mikrochip beültetésével kapcsolatos 
feladatokat külön kell szabályozni. 

KUTYAKIKÉPZŐ ISKOLA 

12. § 
(1) Kutyakiképző iskolát természetes és jogi 

személy, ill. jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági szervezet 
létesíthet, ha e rendeletben előírt 
létesítési és működési feltételeket 
biztosítja. 

(2) Kutyakiképző iskola működését a 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság előzetes szakmai 
véleményének figyelembevételével a 
polgármester engedélyezi. 

(3) A kutyakiképző iskola működési 
engedély kérelmének tartalmaznia kell: 

• a tulajdonos nevét, lakcímét, székhelyét, 
tartózkodási helyét valamint a vezető 
nevét, címét; 

• a felelős személy nevét, lakcímét, 
tartózkodási helyét, végzettségét és 
képesítését igazoló dokumentumokat; 

• telephely adatait; 
• „működési szabályzatot"; 
• „felszámolási tervet";  

állattartási szabályokat figyelmen kívül 
hagy, illetve a közvetlen szomszéd 
hozzájárulását megfelelő indokkal 
visszavonja, és így azok 75 %-ának 
hozzájárulása nem biztosított. 

(3) Gazdasági haszonállatok a 2. sz. 
mellékletben megállapított övezetű 
ingatlanok kivételével nem tarthatók. 

(4) A 2. sz. melléklet értelmében a 
Külterületi E-TG (turisztikai erdő) 
övezetben tartható haszonállatok fajtáját 
és számát a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság előzetes 
szakmai véleményének 
figyelembevételével a polgármester 
engedélyezheti. 
A polgármester az engedélyben foglalt 
feltételek megtartását legalább kétévente 
egyszer felülvizsgálja, és ezek 
fennállásának hiányában az engedélyt 
visszavonhatja. 

(5) A mikrochip beültetésével kapcsolatos 
feladatokat külön kell szabályozni. 

KUTYAKIKÉPZŐ ISKOLA 

12. § 
(1) Kutyakiképző iskolát természetes és jogi 

személy, ill. jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági szervezet 
létesíthet, ha e rendeletben előírt 
létesítési és működési feltételeket 
biztosítja. 

(2) Kutyakiképző iskola működését a 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság előzetes szakmai 
véleményének figyelembevételével a 
polgármester engedélyezi. 

(3) A kutyakiképző iskola működési 
engedély kérelmének tartalmaznia kell: 

• a tulajdonos nevét, lakcímét, székhelyét, 
tartózkodási helyét valamint a vezető 
nevét, címét; 

• a felelős személy nevét, lakcímét, 
tartózkodási helyét, végzettségét és 
képesítését igazoló dokumentumokat; 

• telephely adatait; 
• „működési szabályzatot"; 
• „felszámolási tervet";  
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(4) A kiképzésre érkező ebekről naprakész 
nyilvántartást kell vezetni, melynek 
tartalmaznia kell az ebek utolsó 
veszettség elleni vakcinázásának 
időpontját is. 

(5) Kutyakiképző iskolát üzemeltetni csak az 
állatok védelmére, a közegészségügyi és 
környezetvédelmi általános érvényű 
jogszabályok, valamint jelen rendelet 
előírásai betartásával, a lakosság 
nyugalmának zavarása nélkül lehet. 

(6) Nem létesíthető kutyakiképző iskola 
lakóépületek 100 m-es körzetében. 

(7) Ha a kutyaiskola üzemeltetője a 
felszólítás ellenére az engedélyezést nem 
kérelmezi, vagy az engedély nem adható 
ki és a kutyakiképző iskola működését 
önként nem szünteti meg, szabálysértést 
követ el. 

SZABÁLYSÉRTÉS 

13. § 
(1) Szabálysértést követ el és harmincezer 

forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, 
aki e rendelet: 

a) 3. §-ának(3),(7),(8),(9)és(10) 
bekezdésében az állattartás közös 
szabályaira; 

b) 4. §-ának (1) és (2) 
bekezdésében, 5. §-ának (3) 
bekezdésében, 6. §.ának (1), (3) 
és (5) bekezdésében az 
ebtartásra, 

c) 9. §-ának (1), (2) és (4) és (6) 
bekezdésében a macskatartásra 

vonatkozó rendelkezéseket 
megszegi. 

(2) További, az ebtartással kapcsolatban 
szabálysértésnek minősülő tényállást a 
218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet 
3. §-a, 7. § (1) bekezdés b) pontja és a 
113. §-a tartalmaz. 
3-§ 
(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát 

(4) A kiképzésre érkező ebekről naprakész 
nyilvántartást kell vezetni, melynek 
tartalmaznia kell az ebek utolsó 
veszettség elleni vakcinázásának 
időpontját is. 

(5) Kutyakiképző iskolát üzemeltetni csak 
az állatok védelmére, a közegészségügyi 
és környezetvédelmi általános érvényű 
jogszabályok, valamint jelen rendelet 
előírásai betartásával, a lakosság 
nyugalmának zavarása nélkül lehet. 

(6) Nem létesíthető kutyakiképző iskola 
lakóépületek 100 m-es körzetében. 

(7) Ha a kutyaiskola üzemeltetője a 
felszólítás ellenére az engedélyezést nem 
kérelmezi, vagy az engedély nem adható 
ki és a kutyakiképző iskola működését 
önként nem szünteti meg, szabálysértést 
követ el. 

SZABÁLYSÉRTÉS 
13. § 
(1) Szabálysértést követ el és harmincezer 

forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, 
aki e rendelet: 

a) 3. §-ának(3),(7),(8),(9)és(10) 
bekezdésében az állattartás közös 
szabályaira; 

b) 4. §-ának (1) és (2) 
bekezdésében, 5. §-ának (3) 
bekezdésében, 6. §.ának (1), (3) 
és (5) bekezdésében az 
ebtartásra, 

c) 9. §-ának (1), (2) és (4) és (6) 
bekezdésében a macskatartásra 

vonatkozó rendelkezéseket 
megszegi. 

(2) További, az ebtartással kapcsolatban 
szabálysértésnek minősülő tényállást a 
218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet 
3. §-a, 7. § (1) bekezdés b) pontja és a 
113. §-a tartalmaz. 
3.§ 
(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát 
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a) a település belterületén felügyelet 
nélkül bocsátja közterületre, illetőleg 
kóborolni hagyja, 
b) természeti vagy védett természeti 
területen, illetőleg vadászterületen - a 
vadászkutya kivételével - póráz nélkül 
elengedi vagy kóborolni hagyja, 
c) szájkosár és póráz nélkül 
közforgalmú közlekedési eszközön -
vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő kutya 
kivételével - szállítja, 
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, 
közfürdő területére vagy a játszótérre -
vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő kutya 
kivételével - beenged, illetőleg bevisz, 
e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen 
tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) 
bejáratán a harapós kutyára utaló 
megfelelő figyelmeztető táblát, 
harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
(2) Aki az (1) bekezdésben 
meghatározott magatartással másnak 
nyolc napon belül gyógyuló sérülését 
okozza, ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
szabálysértés miatt a helyi 
önkormányzat Képviselő-testülete 
hivatalának erre felhatalmazott 
ügyintézője, a közterület-felügyelő, az 
Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: 
ANTSZ) regionális vagy kistérségi 
intézet erre felhatalmazott ügyintézője, 
valamint a természeti és védett 
természeti területen természetvédelmi 
őr, helyi jelentőségű védett természeti 
területen az önkormányzati 
természetvédelmi őr helyszíni bírságot 
szabhat ki. 

7.§(l)Aki 
a) a közterületen, a közforgalom 
céljait szolgáló épületben, illetőleg 
közforgalmú közlekedési eszközön 
szemetel, ezeket beszennyezi, 

a) a település belterületén felügyelet 
nélkül bocsátja közterületre, illetőleg 
kóborolni hagyja, 
b) természeti vagy védett természeti 
területen, illetőleg vadászterületen - a 
vadászkutya kivételével - póráz nélkül 
elengedi vagy kóborolni hagyja, 
c) szájkosár és póráz nélkül 
közforgalmú közlekedési eszközön -
vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő kutya 
kivételével - szállítja, 
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, 
közfürdő területére vagy a játszótérre -
vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő kutya 
kivételével - beenged, illetőleg bevisz, 
e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen 
tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) 
bejáratán a harapós kutyára utaló 
megfelelő figyelmeztető táblát, 
harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
(2) Aki az (1) bekezdésben 
meghatározott magatartással másnak 
nyolc napon belül gyógyuló sérülését 
okozza, ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
szabálysértés miatt a helyi 
önkormányzat Képviselő-testülete 
hivatalának erre felhatalmazott 
ügyintézője, a közterület-felügyelő, az 
Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: 
ÁNTSZ) regionális vagy kistérségi 
intézet erre felhatalmazott ügyintézője, 
valamint a természeti és védett 
természeti területen természetvédelmi 
őr, helyi jelentőségű védett természeti 
területen az önkormányzati 
természetvédelmi őr helyszíni bírságot 
szabhat ki. 

7.§(l)Aki 
a) a közterületen, a közforgalom 
céljait szolgáló épületben, illetőleg 
közforgalmú közlekedési eszközön 
szemetel, ezeket beszennyezi, 
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b) a felügyelete alatt lévő állat által 
az a) pontban megjelölt helyen 
okozott szennyezés 
megszüntetéséről nem 
gondoskodik, 
ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

113.§ (1) Aki az állatbetegségek 
megelőzésére vagy elfojtására, így 
különösen az állatbetegségek bejelentésére, 
az állatok oltására, gyógyítására, 
elkülönítésére, az állati tetemek 
megsemmisítésére, valamint a 
fertőtlenítésre vonatkozó jogszabályt vagy 
az azon alapuló állat-egészségügyi 
rendelkezést megszegi, ötvenezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
szabálysértés miatt az eljárás a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 
állatról emberre terjedő betegség esetén a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 
illetve az ANTSZ regionális vagy kistérségi 
intézete hatáskörébe is tartozik. 
(3) A szabálysértés miatt az állat
egészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás 
erre feljogosított dolgozója helyszíni 
bírságot szabhat ki. 

HATÁLYBALÉPÉS 
14. § 
Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése 
napját követő hónap első napján lép hatályba, 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell. Jelen rendelet 
hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
az 53/2004. (X.15.) számú Budapest Kőbányai 
Önkormányzati rendelet az állattartásról. 

Verbai Lajos dr. Neszteli István 
polgármester jegyző 

A kihirdetés napja: Budapest, 2008. november 
21. 

A hatálybalépés napja: Budapest, 2008. 
december 1. 

b) a felügyelete alatt lévő állat által 
az a) pontban megjelölt helyen 
okozott szennyezés 
megszüntetéséről nem 
gondoskodik, 
ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

113.§ (1) Aki az állatbetegségek 
megelőzésére vagy elfojtására, így 
különösen az állatbetegségek bejelentésére, 
az állatok oltására, gyógyítására, 
elkülönítésére, az állati tetemek 
megsemmisítésére, valamint a 
fertőtlenítésre vonatkozó jogszabályt vagy 
az azon alapuló állat-egészségügyi 
rendelkezést megszegi, ötvenezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
szabálysértés miatt az eljárás a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 
állatról emberre terjedő betegség esetén a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 
illetve az ÁNTSZ regionális vagy kistérségi 
intézete hatáskörébe is tartozik. 
(3) A szabálysértés miatt az állat
egészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás 
erre feljogosított dolgozója helyszíni 
bírságot szabhat ki. 

HATÁLYBALÉPÉS 
14. § 
Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése 
napján lép hatályba. 

Verbai Lajos dr. Neszteli István 
polgármester jegyző 

A kihirdetés napja: Budapest, 2009. 

A hatálybalépés napja: Budapest, 
2009 
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l.sz. Melléklet l.sz. Melléklet 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat közigazgatási területén Önkormányzat közigazgatási területén 

kijelölt kutyafuttatók kijelölt kutyafuttatók 

1. Kijelölt kutyafuttatók 1. Kijelölt kutyafuttatók 

1/1 Rottenbiller parkban 1/1 Rottenbiller parkban 
1/2 Vásárló utcai játszótér melletti 1/2 Vásárló utcai játszótér melletti 

terület terület 
1/3 Tavas utca-Bányató utca sarok 1/3 Tavas utca-Bányató utca sarok 
1/4 A Lavotta és a Harmat utca 1/4 A Lavotta és a Harmat utca 

találkozásánál a volt bánya találkozásánál a volt bánya 
területén ideiglenesen területén ideiglenesen 
kijelölve kijelölve 

1/5 Halom utca-Veszprémi utca 
sarkánál 

2. Kijelölt kutyajátszóhely 1/6 Bebek utcában 
1/7 Óhegy-parkban 

2/1 Kerepesi úti zajvédő domb - és 1/8 Tavas utca-Mádi utca 
a Gyakorló utcai lakótelep sarkán 
között bekerített terület. 1/9 Gőzmozdony utcában 

1/10 Zágrábi utcában 
1/11 Csilla utca ki nem épített 

területén (Gyöngyike utca 
végénél) 

1/12 Balkán utca-Somfa köz 
sarkán 

2. Kijelölt kutyajátszóhely 

2/1 Kerepesi úti zajvédő domb - és 
a Gyakorló utcai lakótelep 
között bekerített terület. 
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2. sz. Melléklet 

Gazdasági haszonállatok övezetenkénti 
tartása 

1./ Külterületi MG-MF (mezőgazdasági) 
övezetben gazdasági haszonállat 
tartása: 

A Pesti út - Határ u. - Határhalom u. -
Rákos-pataktól és a lakóterülettől 100 m-es 
védőtávolság betartásával a tényleges 
erdőterület határáig. 

2.1 Külterületi E-TG (turisztikai erdő) 
övezetben gazdasági haszonállat 
tartása: 

Az övezetben tartható állatok fajtáját 
és számát a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság javaslata 
alapján a polgármester határozza meg 
egyedi elbírálás alapján. 

3./ K-TP (tematikus intézményparkok 
területei) övezetben lótartás-lósport 
tevékenység: 

Kerepesi út - Fehér út - Hungexpo 
területe - Albertirsai út 

2. sz. Melléklet 

Gazdasági haszonállatok övezetenkénti 
tartása 

1./ Külterületi MG-MF (mezőgazdasági) 
övezetben gazdasági haszonállat 
tartása: 

A Pesti út - Határ u. - Határhalom u. -
Rákos-pataktól és a lakóterülettől 100 m-es 
védőtávolság betartásával a tényleges 
erdőterület határáig. 

2.1 Külterületi E-TG (turisztikai erdő) 
övezetben gazdasági haszonállat 
tartása: 

Az övezetben tartható állatok fajtáját 
és számát a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság javaslata 
alapján a polgármester határozza meg 
egyedi elbírálás alapján. 

3./ K-TP (tematikus intézményparkok 
területei) övezetben lótartás-lósport 
tevékenység: 

Kerepesi út - Fehér út - Hungexpo 
területe - Albertirsai út 
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3. sz. Melléklet 

Az alábbi ebfajták magasságtól és súlytól 
függetlenül kizárólag szájkosárral 

vezethetők 

Airedale terrier 
Akita Inu 
Amerikai staffordshire terrier 
Anatóliai juhászkutya 
Angol masztiff 
Argentin dog 

Belga juhászkutya (tervueren) 
Berger de Beauce (boszeron) 
Bouvier des Flandres 
Briard 
Bullmasztiff 
Bullterrier 

Cane Corso 

Dobermann 
Délorosz juhászkutya 

Eurázsiái kutya 

Fila Brasileiro 

Groenendael 

Hokkaido Ken 
Holland pásztorkutya 
Hovawart 

Kanári-szigeteki kutya 
Kaukázusi juhászkutya 
Komondor 
Középázsiai juhászkutya 
Kuvasz 

Laekenois 
Leonbergi 

Malinois 
Mittelschnauzer (közép) 
Moszkvai őrkutya 

3. sz. Melléklet 

Az alábbi ebfajták magasságtól és súlytól 
függetlenül kizárólag szájkosárral 

vezethetők 

Airedale terrier 
Akita Inu 
Amerikai staffordshire terrier 
Anatóliai juhászkutya 
Angol masztiff 
Argentin dog 

Belga juhászkutya (tervueren) 
Berger de Beauce (boszeron) 
Bouvier des Flandres 
Briard 
Bullmasztiff 
Bullterrier 

Cane Corso 

Dobermann 
Délorosz juhászkutya 

Eurázsiái kutya 

Fila Brasileiro 

Groenendael 

Hokkaido Ken 
Holland pásztorkutya 
Hovawart 

Kanári-szigeteki kutya 
Kaukázusi juhászkutya 
Komondor 
Középázsiai juhászkutya 
Kuvasz 

Laekenois 
Leonbergi 

Malinois 
Mittelschnauzer (közép) 
Moszkvai őrkutya 

Nápolyi masztiff 
Német boxer 

Nápolyi masztiff 
Német boxer 
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Német dog 
Német juhászkutya 
Német spicc (nagy, közép) 
Óriás schnauzer 
Orosz fekete terrier 

Pireneusi hegyikutya 
Puli 
Pumi 

Rhodesiai Ridgeback 
Rottweiler 

Sarplaninac (Sárhegyi juhászkutya) 

Tátrai juhászkutya 
Tibeti masztiff 
TosaInu 

Német dog 
Német juhászkutya 
Német spicc (nagy, közép) 
Óriás schnauzer 
Orosz fekete terrier 

Pireneusi hegyikutya 
Puli 
Pumi 

Rhodesiai Ridgeback 
Rottweiler 

Sarplaninac (Sárhegyi juhászkutya) 

Tátrai juhászkutya 
Tibeti masztiff 
Tosa Inu 



Lezárva: 2009. január 31. 
Hatály: 2009.1.1. - 2009.X1I.31. 
Hatályos - 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet - a veszettség elleni védekezés ré 

CompLex Jogtár Plusz 
Bp. Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

1. oldal 

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 

a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és 
hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontiában meghatározott feladatkörömben 
eljárva, a következőket rendelem el: 

A rendelet alkalmazási köre 

1. § (1) E rendelet a veszettség megelőzésének és leküzdésének részletes szabályait állapítja meg. 
(2) E rendelet előírásait kell alkalmazni 
a) az ebek kötelező veszettség elleni védőoltása, 
b) a rókák veszettség elleni orális immunizálása, 
c) az egyéb állatok veszettségének megelőzése, 
d) az embert támadott, illetve mart állatokkal kapcsolatos eljárás, továbbá 
e) a veszettség leküzdése 

során. 
(3) A veszettség külön jogszabály szerinti bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség. A betegség 

bejelentésének általános szabályait külön jogszabály tartalmazza. 

Értelmező rendelkezések 

2. § E rendelet alkalmazásában 
a) veszett az az állat, amelynek laboratóriumi vizsgálata során a veszettséget kétséget kizáró módon 

megállapították; 
b) veszettségre gyanús az az állat, 
ba) amelyen a betegség tünetei mutatkoznak, vagy 
bb) amely tünetmentes, de veszettségre gyanús állat marta meg, továbbá 
be) minden természetellenesen viselkedő, illetve emberre támadó vadon élő emlős állat; 
c) veszettség fertőzöttségére gyanús az az állat, amely veszett vagy veszettségre gyanús állattal 

érintkezett, vagy érintkezhetett kilencven napon belül; 
d) veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni azt az a)-c) pontokban leírttól eltérő emlős állatot, 

amely embert támadott, vagy mart meg, illetve azt az ebet, amelyik nem részesült a 4. § (1) bekezdés aa)-ac) 
pontjaiban életkorának megfelelően leírtak szerinti (a továbbiakban: érvényes), veszettség elleni 
védőoltásban; 

e) állategészségügyi hatóság a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) megyei 
igazgató főállatorvosa, kerületi főállatorvosa, hatósági állatorvosa, továbbá az állami feladat elvégzésére 
feljogosított magánállatorvos; 
fi oltási könyv az állat veszettség elleni immunizálásának igazolására szolgáló, egyedi sorszámmal ellátott, 

a melléklet szerinti adattartalmú okirat; 
g) vadon élő emlős állatnak kell tekinteni a nem háziasított emlős fajok azon egyedeit is, melyek a 

lakókörnyezetben, de nem fogságban élnek. 
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A nem vadon élő állatok veszettség elleni védőoltása 

3. § (1) Az eb tartója köteles az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvosnak 
bejelenteni, ha az állata 

a) a három hónapos kort elérte, 
b) elhullott vagy elkóborolt, vagy 
c) új tulajdonoshoz került. 
(2) Az (1) bekezdés c) pontja esetében a változást az új tartási helyen az állata állat-egészségügyi 

felügyeletét ellátó magánállatorvos felé az új tulajdonosnak is be kell jelentenie. A bejelentésnek 
tartalmaznia kell a veszettség elleni legutóbbi immunizálás helyszínét, időpontját, és az immunizálási végző 
állatorvos kamarai bélyegzőjének számát és nevét is. A bejelentés történhet az oltási könyv bemutatásával is. 

(3) A magánállatorvos az állattartó (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének teljesítését 
írásban igazolni köteles az állattartó kérésére. 

4. § (1) Az állattartó köteles: 
a) minden három hónaposnál idősebb ebet - a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból 

zártan tartott állatok kivételével - veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét 
ellátó magánállatorvossal beoltatni az alábbiak szerint: 

aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, 
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül, 
ac) ezt követően évenként; 
b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság 

felszólítására bemutatni, illetve tulaj donátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, 
hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének 
bizonyítása céljából; 

c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az 
oltási könyv pótlását kérni; 

d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 
18. § (1) bekezdés g) pontjában leírtak szerint az oltás során közreműködni. 

(2) Az ebek veszettség elleni védőoltásának hatósági felügyeletét az állategészségügyi és 
élelmiszer-ellenőrző szolgálat, a védőoltás beadása szakmai és etikai feltételeit a Magyar Állatorvosi 
Kamara (a továbbiakban: Kamara) határozza meg. 

(3) A veszettség elleni védőoltást valamennyi magánállatorvos elvégezheti. 
(4) A (3) bekezdésben leírt tevékenységet az e rendelet előírásainak megszegése miatt kiszabott 

szankcióként az Éltv. 57. § a) pontja szerint a kerületi főállatorvos korlátozhatja. A kerületi főállatorvos az 
oltási jogkör korlátozásáról, illetve a korlátozás feloldásáról hozott határozatát megküldi a Kamara illetékes 
területi szervezetének és a magánállatorvos székhelye szerint illetékes jegyzőnek is. 

(5) Az oltást végző magánállatorvos köteles: 
a) az oltás beadását a helyszínen az oltási könyvben igazolni (az oltás időpontja, a felhasznált oltóanyag 

neve, gyártási száma, az oltást végző állatorvos aláírása, kamarai bélyegzőjének lenyomata); 
b) a következő adatokról nyilvántartást vezetni, és azokat 5 évig megőrizni: 
ba) az állattartó neve, lakhelye, az állat tartási helye, 
bb) a beoltott eb azonosítása: fajtája, ivara, színe, jegyei, születési időpontja (év, hó), - amennyiben van -

egyedi azonosítója (tetoválás, chip), oltási könyvének egyedi sorszáma, 
be) a veszettség elleni védőoltás időpontja, 
bd) a felhasznált oltóanyag neve, gyártási száma; 
c) az év során elvégzett immunizálások ba)-bc) pontokban felsorolt adatait az oltást végző állatorvos 

székhelye szerint illetékes kerületi főállatorvosnak az azt követő év január 30-ig megküldeni; 
d) nyilvántartásából egy adott állat immunizálásának b) pontban felsorolt adatait haladéktalanul az 

állat-egészségügyi hatóság rendelkezésére bocsátani, annak felhívására; 
e) az általa beoltott, embert mart állat oltottságáról a megmart embert kezelő orvost - annak kérésére -

tájékoztatni; 
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f) az adott hónapban oltott ebek számát bejelenteni az oltást követő hónap ötödik napjáig, és valamennyi 
általa veszettség ellen beoltott eb után a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat 
befizetni az MgSzH által kibocsátott számla alapján, annak esedékességéig; 

g)-h)X 

(6) A kerületi főállatorvos 
a) ellenőrzi az oltást végző állatorvost (a jelentési és nyilvántartási kötelezettségek betartását, a 

vakcina-rendelés, -beszerzés, illetve -felhasználás és ezek nyilvántartásának szabályszerűségét); 
b) nyilvántartja az embert mart és a megfigyelés alá helyezett, egyedileg azonosított, továbbá az 5. § (2) 

bekezdésében leírt állatokat; 
c) szervezett oltás esetén engedélyezi az ebek összevezetését, meghatározza annak helyét, idejét, és az 

összevezetés feltételeit a Kamara javaslatára alapján; 
d) évenként összesíti az illetékességi területén beoltott ebek számát az (5) bekezdés c) pontjában leírt 

jelentések alapján; 
e) illetékességi területén ellenőrzi az e jogszabályban foglaltak végrehajtását, továbbá jogsértés esetén az 

Éltv. 56. §-a szerint jogkövetkezményeket alkalmazhat. 
5. § (1) Azokon a területeken, ahol a veszettséget megállapították, a kerületi főállatorvos a házimacskák 

veszettség elleni rendszeres, megelőző védőoltását is elrendelheti. Ebben az esetben az immunizálási az 
eboltásra vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni. Az e bekezdés szerint elrendelt intézkedést hirdetmény 
útján közzé kell tenni a Éltv. 42. § (3) bekezdése szerint. 

(2) Egyéb állatok veszettség elleni megelőző védőoltását az állattartó kérésére és költségére a 
magánállatorvos elvégezheti. A veszettség ellen immunizált élelmiszer-előállítás céljából tartott gazdasági 
haszonállatokról a 4. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartást kell vezetni, és a nyilvántartás adatait 
az oltást követő hónap ötödik napjáig a kerületi fóállatorvosnak bejelenteni. 

(3) A befogott vagy vásárolt rókákat, továbbá a vadon élő és befogott, más fajú húsevő emlős állatokat a 
származási hely szerint azonosíthatóan, egyedenként vagy kis csoportokban kell elhelyezni. Az állatokat az 
ebekre vonatkozó szabályok szerint, a tulajdonos költségére veszettség ellen be kell oltani. 

(4) Ha a fogságban tartott, a (3) bekezdésben leírt állattól a telepen az ebektől eltérő fajú egyéb húsevő 
állatok is fertőződhetnek, azokat is évente egy alkalommal veszettség ellen be kell oltani. 

(5) Aki ebek, illetve egyéb kóborló húsevő emlős állatok befogásával, illetve tartásával foglalkozik, vagy 
akit jogszabály kötelez erre, minden rendelkezésére álló eszközzel köteles megkísérelni a tulajdonos 
értesítését az állat befogásáról a befogást követő tizenöt napon belül. 

(6) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése szerint 
befogott, embert nem mart, húsevő emlősállat csak egy évnél nem régebbi, igazolt veszettségoltás után 
adható ki. A korábbi tartójának vissza nem adott húsevő emlősállat a tizenöt nap után értékesíthető, vagy 
véglegesen elhelyezhető. 

6. § (1) Veszettség elleni immunizálásra csak a külön jogszabály szerint Magyarországon forgalomba 
hozható vakcina használható. 

(2) Veszettség elleni komponenst is tartalmazó polivalens vakcina csak veszettség ellen monovalens 
vakcinával kétszer oltott ebeknél alkalmazható. 

(3) Ebek, macskák, gazdasági haszonállatok és fogságban tartott egyéb állatok kizárólag egyedileg, a 
vakcina használati utasításának megfelelően, izomba (i.m.) vagy bőr alá (s.c.) fecskendezhető vakcinával 
immunizálhatók. 

(4) A vadon élő, illetve - ha a (3) bekezdésben leírt vakcinázás nem valósítható meg - a kerületi 
főállatorvos egyedi engedélyével a bemutatási céllal fogságban tartott húsevő emlős állatok immunizálása 
szájon át alkalmazható vakcinával is elvégezhető. 

(5) Az e rendelet szerint kötelező, vagy az állat-egészségügyi hatóság által elrendelt veszettség elleni oltás 
alól elvont állatokat a hatósági állatorvos határozata alapján be kell oltani, és az állat tulajdonosával 
szemben a külön jogszabályban foglaltak szerint bírságot kell kiszabni. 

7. § (1) A 6. § (3) bekezdésében leírt immunizálás elvégezhető: 
a) engedélyezett állat-egészségügyi szolgáltató létesítményben, 

1 Hatályba lép: 2010. I. l-jén. 
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b) az állattartó kérésére az állat tartási helyén, 
c) a Kamara javaslata alapján, összevezetve, a kerületi főállatorvos engedélyével, az általa meghatározott 

összevezetési szabályok szerint. 
(2) Az állat-egészségügyi szolgáltató létesítményben kampányszerűen végzett immunizálás nem minősül 

összevezetett oltásnak. 
(3) Oltás céljából történő eb-összevezetésre a kerületi főállatorvos a járványhelyzet figyelembevételével 

csak abban az esetben adhat engedélyt, ha az adott településen vagy településrészen nincs engedélyezett 
állat-egészségügyi szolgáltató létesítmény, továbbá ha a településszerkezet és az immunizálandó ebek száma 
nem teszi lehetővé az állatok tartási helyén történő oltás elvégzését. 

(4) Az ebek oltási céllal történő összevezetésére vonatkozó engedély 
a) az oltandó ebek számára tekintettel, 
b) az összevezetett ebek, az immunizálási végző magánállatorvos, a közreműködők egészségének és testi 

épségének biztosítását szem előtt tartva, 
c) az állat-egészségügyi és közegészségügyi szempontok figyelembevételével, 
d) állatjólléti feltételek előírásával 

adható. 
(5) Az ebek oltásra történő összevezetésére vonatkozó engedély a magánállatorvosnak az állatok tartási 

helye szerint illetékes kerületi főállatorvoshoz benyújtott kérelmére adható. A kérelemnek tartalmaznia kell 
az összevezetés szükségességének részletes indoklását, az oltó állatorvos nevét, az oltás tervezett helyét, 
időpontját, valamint a várhatóan összevezetésre kerülő állatok számát. A kérelemhez csatolni kell a Kamara 
(1) bekezdés c) pontja szerinti javaslatát. 

(6) A kiadott határozatot a kerületi főállatorvos az összevezetés kérelmezett helye szerint illetékes 
település jegyzőjének és a Kamara javaslatot tevő szervezetének is köteles megküldeni. 

A vadon élő állatokkal kapcsolatos szabályok 

8. § (1) A rókák veszettségének megelőzése és a betegség leküzdése érdekében a vadon élő rókapopuláció 
veszettség elleni ellenállóképességét szájon át történő vakcinázással kell biztosítani. Az immunizálás 
időpontját és területi kiterjedését az országos főállatorvos határozza meg. Az immunizálás időpontjáról és a 
beazonosítható terület kijelöléséről, az országos főállatorvos az immunizálás kezdetét tizennégy nappal 
megelőzően értesíti az országos tisztifőorvost is. 

(2) A rókák szájon át történő vakcinázása végrehajtásának előkészítését az országos főállatorvos 
irányításával az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat MgSzH az illetékes vadászati és 
halászati felügyelőségeinek (a továbbiakban: vadászati hatóság) bevonásával végzi. 

(3) A rókák szájon át történő vakcinázására kizárólag a külön jogszabály szerint Magyarországon 
forgalomba hozható csalétek vakcinát lehet használni. 

(4) A csalétek kihelyezését repülőgépes kiszórás módszerével kell végrehajtani a vakcina használati 
utasításában előírtak szerint. Azokon a területeken, ahol biztonsági vagy egyéb okból a repülőgépes kiszórás 
nem valósítható meg, a csalétket kézzel kell kihelyezni. 

(5) A vakcinázás kezdetétől számított tizennégy napig az érintett területeken az illetékes kerületi 
főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni. 

(6) Az immunizálással érintett területen a vadászati hatóság felhívására és irányításával a vadászatra 
jogosultnak jól látható, piros színű, legalább magyar nyelvű, a felhívás megértését szolgáló piktogrammal 
ellátott figyelemfelhívó plakátokat kell kihelyezni a lakott területekről kivezető utak mentén, 
bekötőutaknál, kiránduló és parkolóhelyeken, turistaházak és vadászházak mellett. A vadászatra jogosult 
ezért a tevékenységéért költségtérítésre jogosult. 

(7) A (6) bekezdés szerinti tájékoztató plakátokat a kerületi főállatorvosok a lakosság tájékoztatása 
érdekében eljuttatják az érintett önkormányzatokhoz is. 

(8) Amennyiben ember érintkezik a csalétekben található vakcinával, azt haladéktalanul jelenteni kell az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes területi szervének. 
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9. § (1) A védekezés hatékonyságának ellenőrzését - a vadon élő rókák állományának évenkénti felmérése 
mellett - állami költségre laboratóriumi módszerekkel kell végezni, melynek a vakcina felvételének 
igazolására és a veszettség felderítésére egyaránt ki kell terjednie. 

2 
(2) A vakcinázás befejezését követően évente 100 km területenként nyolc felnőtt rókát kell kilőni, 

amelyeket a vadászatra jogosultaknak kell eljuttatniuk a kilövés helye szerint illetékes kerületi hivatalhoz, 
amely a 16. § szerinti eljárással kijelölt állat-egészségügyi laboratóriumba (a továbbiakban: laboratórium) 
köteles továbbítani a rókatetemeket. 

(3) Az egyes vadászatra jogosultak által kilövendő rókák számát 
a) a vakcinázott területeken minden, 
b) a nem vakcinázott területeken minden tavaszi mintagyűjtési időszakot megelőző tizenöt nappal, az 

illetékes megyei igazgató-főállatorvos határozattal állapítja meg. 
(4) A (2) bekezdés szerint kilőtt rókák vizsgálatán kívül el kell végezni az elhullott rókák és egyéb vadon 

élő emlősállatok hulláinak veszettségre irányuló vizsgálatát is. Apróvad esetében a teljes tetemet, nagyvad 
esetében a fejet kell a (2) bekezdésben leírt eljárásrend szerint vizsgálatra küldeni. 

(5) Az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat és a vadászati hatóság a vakcinázás 
eredményességét a módszer továbbfejlesztése érdekében, állat-egészségügyi, közegészségügyi, vadbiológiai, 
ökológiai és etológiai szempontok alapján, folyamatosan értékeli. 

10. § (1) A 8. § (1) bekezdése szerinti vakcinázást évente kétszer (tavasszal és ősszel), a 
járványhelyzettől függően legalább négy egymást követő évig kell végezni. 

(2) Veszettségtől mentesnek minősíthető az a megye, ahol humán vagy állati eredetű veszettség eset a 
megelőző két évben nem fordult elő. A vakcinázást az utolsó veszettségi eset megállapításától számított két 
évig fenn kell tartani. 

(3) Visszafertőződés esetén a megállapítás helye körüli legalább 50 kilométer sugarú körben ismételt 
immunizálási kell végezni. 

(4) A megye (2) bekezdés szerinti mentességét az országos főállatorvos állapítja meg, vagy 
visszafertőződés esetén vonja vissza. 

11. § (1) A veszettség rókák közötti terjedése, továbbá más állatfajra való átjutásának a korlátozása 
érdekében 

a) a miniszter - az országos főállatorvos javaslatára - elrendelheti a rókák fokozott vadászatát vagy más 
módon való gyérítését; 

b) a kerületi főállatorvos elrendelheti a vadászterületen kóborló, nem befogható ebek leölését. 
(2) Az (1) bekezdésben előírt intézkedés végrehajtása a vadászatra jogosult kötelessége. 

Az ebzárlat szabályai 

12. § (1) Az ebzárlatot a veszettség hatósági megállapításától számított kilencven nap tartamára vagy a 8. § 
(5) bekezdése szerint kell elrendelni. 

(2) Az ebzárlat tartama alatt - a (3)-(4) bekezdésben felsorolt ebek kivételével -
a) tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy 

azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését 
mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek; 

b) kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni; 
c) a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát 

és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni. 
(3) Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező 
a) vadászebek, 
b) a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, 
c) a katasztrófa-mentő ebek, 
d) a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek 

rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a (2) bekezdésben foglalt korlátozás alól. 
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(4) Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező pásztorebeket szabad állatok terelésére, illetve 
őrzésére használni, feltéve, hogy az ebzárlat nem a 8. § (5) bekezdése szerint lett elrendelve. 

(5) Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat 
időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat 
kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni oltottsága nem állapítható 
meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az állatot a kerületi 
főállatorvos határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni. 

(6) Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható. 
(7) A veszettség miatt elrendelt ebzárlatot fel kell oldani, ha annak időtartama alatt a településen 

veszettséget vagy veszettség gyanúját újból nem állapították meg. 

A veszettség leküzdésének részletes szabályai 

13. § A bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségekre vonatkozó külön jogszabály szerinti 
bejelentési, és az Éltv. 18. § (1) bekezdés í) pontjában előírt értesítési kötelezettség teljesítésén túl 

a) a természetellenesen viselkedő róka vagy egyéb vadon élő emlős állatot, jármű által elgázolt vagy 
ismeretlen ok miatt elhullott róka tetemének tényét az észlelő az állat-egészségügyi hatóságnak köteles 
bejelenteni; 

b) az elhullott róka tetemének eltávolításáig, illetve a hatósági állatorvos rendelkezéséig az Éltv. 19. §-a 
szerinti kötelezett köteles biztosítani, hogy állat vagy illetéktelen személy ne férhessen az elhullott állathoz; 

c) a betegségre gyanús vagy természetellenesen viselkedő állatot - amennyiben az elzárása egyáltalán 
lehetséges és veszély nélkül megtehető - olyan helyre kell elkülöníteni, ahol más állatokkal nem érintkezhet. 

14. § (1) A hatósági állatorvos a bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegségekkel 
kapcsolatos, külön jogszabályban előírt általános kötelezettségei teljesítésén túl köteles 

a) a betegség eredetének vizsgálata során különös gondot fordítani arra, hogy a veszett vagy veszettségre 
gyanús állat embert megmart-e, vagy megsebzett-e, sérült bőrfelületre vagy nyálkahártyára juthatott-e az 
állat nyálából; 

b) az elhullott, levágott vagy leölt betegségre gyanús állatból vizsgálati anyagot (kisállat esetén az egész 
állatot, nagyállat esetén a fejet) küldeni a kijelölt laboratóriumba; 

c) a betegség megállapítását, illetve megszűntté nyilvánítását, az állat 17. § szerinti hatósági megfigyelését, 
a megfigyelés feloldását, az állat esetleges oltását határozatban elrendelni; 

d) a gulyában, nyájban, csordában vagy más módon együtt tartott, fertőzöttségre gyanús gazdasági 
haszonállatok tekintetében a kerületi főállatorvos intézkedését kérni. 

(2) A hatósági állatorvos (1) bekezdésben leírt feladatai közül az a)-b) pontokban szereplők végrehajtására 
a kerületi főállatorvos állami feladat elvégzésére feljogosított magánállatorvost is kijelölhet. 

15. § A kerületi főállatorvos a bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegségekkel kapcsolatos, 
külön jogszabályban előírt általános kötelezettségei teljesítésén túl köteles 

a) a 14. § d) pontja szerinti bejelentés esetén helyszíni vizsgálatot tartani, és ennek eredményeképpen a 
csoportosan tartott állatok veszettség elleni védőoltása elrendelésének vagy engedélyezésének kérdésében 
dönteni; 

b) a fertőzöttségre gyanús állatcsoport kilencven napos időtartamra való további együtt-tartását és hatósági 
megfigyelését elrendelni; 

c) az e rendelet előírásai szerinti esetekben az állat leölését elrendelni; 
d) a veszettséggel érintett településen ebzárlatot elrendelni; 
e) a veszettséggel érintett területen működő vadászatra jogosultat a veszettség közegészségügyi 

jelentőségére írásban figyelmeztetni és a rókák lebőrözésének elhagyását elrendelni. 
16. § (1) A veszettséggel kapcsolatos, állat-egészségügyi vizsgálatot végző nemzeti referencia laboratórium 

feladatait ellátó, továbbá a veszettséggel kapcsolatos, állat-egészségügyi vizsgálatot végző 
laboratóriumo(ka)t az országos főállatorvos jelöli ki az MgSzH Központ javaslata alapján. 
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(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt laboratórium feladata, hogy a vizsgálat eredményéről a vizsgálati 
anyagot beküldő állatorvost, embermarás esetén a marás helye szerint illetékes kerületi fóállatorvost, 
továbbá az ANTSZ illetékes területi intézetét értesítse, veszettség szempontjából pozitív esetben 
haladéktalanul, távmásoló útján is. 

17. § (1) A veszettségre gyanús házi vagy fogságban tartott fogékony állatokat le kell ölni, vagy az 
állattartó kérésére, ha a megfigyelés körülményei aggálymentesen biztosíthatók, 90 napra hatósági 
megfigyelés alá kell vonni. A veszettségre gyanús kóborló vagy vadon élő állat életét ki kell oltani, és erről a 
hatósági állatorvost haladéktalanul értesíteni kell. 

(2) A veszettség fertőzöttségre gyanús állatokat 90 napig hatósági megfigyelés alá kell vonni, továbbá el 
kell rendelni az állatcsoport 15. § b) pontja szerinti együtt-tartását a megfigyelés idejére. 

(3) A veszettség szempontjából aggályos állatot tizennégy napra hatósági megfigyelés alá kell vonni, és -
amennyiben még nincs - az ebeket elektronikus azonosító transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) a 
tulajdonos költségére meg kell jelölni, a megfigyelés megszüntetésével egy időben az érvényes 
veszettségoltással nem rendelkező eb veszettség elleni beoltását kell elrendelni. 

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti jelölésre használt transzponder (mikrochip) nem felel meg a 
11784 ISO-szabványnak vagy a 11785 ISO-szabvány A. mellékletének a tulajdonosnak vagy az állat 
felügyeletéért felelős személynek bármely ellenőrzés időpontjában biztosítania kell a transzponder 
leolvasásához szükséges eszközt. 

18. § (1) Az állatok leölését vértelen úton kell elvégezni. 
(2) Veszettségre gyanús állatot levágni, az ilyen állatot gyógykezelni, vagy a gyógykezelést megkísérelni 

tilos. 
(3) Eb, macska, vadászgörény, továbbá hat hónapon belül engedéllyel befogott és egyéb vadon élő állat 

leölését állami kártalanítás nélkül, egyéb háziállatok leölését állami kártalanítás mellett kell elrendelni. 
19. § (1) A veszettségre gyanús húsevő állat megfigyelését gyepmesteri telepen, annak hiányában a 

rendelkezésre álló más, erre alkalmas, más állatokkal és emberrel való érintkezést kizáró helyen kell 
végezni. A klinikai tüneteket mutató állatokat - mindaddig, amíg az állat meg nem gyógyult - naponként, a 
klinikai tüneteket nem mutató állatokat hetenként meg kell szemlélni. 

(2) A veszettségre gyanús, nem húsevő állatokat a tartásuk vagy az elkülönítésük helyén kell megfigyelni 
az (1) bekezdés szerinti gyakorisággal. 

(3) A veszettség fertőzöttségére gyanús húsevő állat megfigyelését a tartási helyén elkülönítve, 
biztonságos elkülönítés lehetőségének hiányában gyepmesteri telepen kell háromhetenként történő 
megszemléléssel végezni. 

(4) Veszettség fertőzöttségének gyanúja esetén a nem húsevő állatokat háromhetenként meg kell szemlélni. 
Az állatokat a megfigyelés alatt elzárva és lehetőleg megkötve úgy kell elkülöníteni, hogy azokkal más állat 
és ember ne érintkezhessen. 

(5) A veszettség szempontjából aggályos állatot a tartási helyén kell megfigyelés alá helyezni, és az állatot 
hetenként meg kell szemlélni. 

(6) A megfigyelés alatt tartott 
a) húsevő állatot és a fogságban tartott vadon élő állatot a megfigyelés helyéről nem szabad kivinni; 
b) egyéb háziállatok a hatósági állatorvos engedélyével, meghatározott munka elvégzése, illetőleg 

legeltetés céljából kivihetők. 
(7) Ha a megfigyelt állat a megfigyelés alatt veszettségre utaló jellegzetes tüneteket mutat, azt azonnal le 

kell ölni. Az ilyen és a megfigyelési idő alatt elhullott állatból vizsgálati anyagot kell küldeni a 
laboratóriumba. 

(8) Az állattartó figyelmét a megfigyelést elrendelő határozatban fel kell hívni arra, hogy a megfigyelés alá 
vont állaton észlelt minden rendellenességről vagy az állat megszökéséről, elhullásáról, illetve ha az állat 
embert mart a határozatban megnevezett, megfigyelést végző állatorvost azonnal értesíteni köteles. Ilyen 
esetben az állatorvos soron kívüli vizsgálatot köteles végezni. 

(9) A megfigyelést végző állatorvos az állat megfigyelésről az országos főállatorvos által kiadott 
formátumú jegyzőkönyvet köteles felvenni, és azt a kerületi főállatorvosnak a megfigyelés befejezését 
követő második munkanapig beérkezően átadni. 
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(10) A megfigyelést végző állatorvos a megfigyelési idő alatt az állaton észlelt, a veszettségre utaló tünetek 
jelentkezéséről haladéktalanul köteles a kerületi főállatorvosnak jelentést tenni. 

(11) A kerületi főállatorvos állami feladat elvégzésére feljogosított magánállatorvost is kijelölhet az 
állatok hatósági megfigyelésének végrehajtására. 

20. § (1) A veszett és veszettségre gyanús állat húsát, tejét, szőrét, gyapját, egyéb termékeit felhasználni 
vagy forgalomba hozni tilos. Ezeket a nyerstermékeket az állati eredetű melléktermékekkel azonos módon 
kell ártalmatlanná tenni. 

(2) Azoknak az állományoknak a tejét, amelyeket fertőzés gyanúja miatt megfigyelés alá vontak, a 
megfigyelés időtartama alatt csak pasztőrözés után szabad forgalomba hozni. 

(3) A veszett és veszettségre gyanús állat tetemét, annak bármely részét felhasználni, vagy forgalomba 
hozni tilos. A hullát és hullarészeket az Európai Parlament és a Tanács 2002. október 3-i, a nem emberi 
fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK rendelete előírásainak megfelelően ártalmatlanná kell tenni. 

(4) A veszett és veszettségre gyanús állat hulláját lebőrözni tilos. 
(5) A veszett és veszettségre gyanús állat hulláját laboratóriumon kívül csak hatósági állatorvosnak szabad 

felboncolni. A boncolás csak a laboratóriumi vizsgálat céljára szükséges vizsgálati anyag vételére terjedhet 
ki. 

21. § (1) A betegséget megszűntté kell nyilvánítani, ha a veszett állat tetemének ártalmatlanítása és a 
fertőtlenítés megtörtént. Amennyiben a megbetegedés csoportosan tartott állatok között történt, a betegséget 
akkor lehet megszűntté nyilvánítani, amikor valamennyi állat utolsó oltásától számított harminc nap, vagy az 
elrendelt hatósági megfigyelés időtartama eltelt és ez idő alatt újabb megbetegedés nem fordult elő. A 
betegség megszűntté nyilvánítását nem akadályozza az sem, hogy a településen veszettség gyanúja vagy 
veszettség fertőzöttségének gyanúja miatt állatok hatósági megfigyelés alatt állnak. 

(2) A hatósági állatorvos utasítása szerint fertőtleníteni kell: 
a) a veszett vagy veszettségre gyanús húsevő állat elhullása vagy leölése után az állat tartási helyét (ólat) 

és a hozzátartozó felszerelési tárgyakat, a nem fémből készített felszerelési tárgyakat (így különösen: 
kosarat, párnát, takarót, almot, pórázt, nyakörvet stb.) el kell égetni; 

b) az eben és macskán kívül a veszett vagy veszettségre gyanús más hasznos háziállat elhullása vagy 
leölése után, az állat állandó állását (ketrecét) és az ezzel szomszédos állásokat, vagy ha az állatok a 
helyiségben helyüket változtathatták, az egész helyiséget; 

c) a hulla szállításához használt, szennyeződött járművet, valamint a leölésnél és a boncolásnál használt 
eszközöket; 

d) a veszett vagy a veszettségre gyanús állattal, illetőleg annak hullájával közvetlenül érintkezett 
személyeket, azok ruházatát, kezét, lábbelijét. 

(3) A fertőtlenítést a hatósági állatorvos utasításai szerint, és felügyelete mellett kell végezni. 

Közegészségügyi szabályok 

22. § (1) A hatósági állatorvos köteles az ÁNTSZ területileg illetékes intézetét írásban értesíteni, ha 
működési területén 

a) veszettséget vagy veszettség gyanúját állapítja meg; 
b) veszett vagy veszettségre gyanús állat, továbbá veszettség szempontjából aggályos állat embert mart 

(támadott) meg, és erről tudomást szerzett. 
(2) A hatósági állatorvos az ÁNTSZ területileg illetékes intézetének küldött értesítésben köteles felsorolni 

azoknak a személyeknek a nevét, akik a veszett vagy veszettségre gyanús állatokkal közvetlenül kapcsolatba 
kerültek, illetve akiket eb, macska vagy vadon élő állat megmart. Egyúttal tájékoztatni kell az általa tett 
intézkedésekről és annak eredményeiről is. 

(3) A sérültet ellátó orvos köteles minden ebtől, macskától vagy vadon élő állattól származó sebesülés 
észlelése esetén, az eset körülményeiről rendelkezésére álló információkat, különös tekintettel az állattartó 
nevének és lakcímének közlésével, az eset helye szerint illetékes hatósági állatorvost haladéktalanul írásban 
értesíteni. A hatósági állatorvos az értesítés alapján köteles a szükséges intézkedéseket késedelem nélkül 
megtenni. 



Lezárva: 2009. január 31. CompLex Jogtár Plusz 
Hatály: 2009.1.1. - 2009.XII.31. Bp. Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Hatályos - 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet - a veszettség elleni védekezés ré 9. oldal 

(4) A veszett és veszettségre gyanús állat felboncolása, az állat fejének diagnosztikai célra történő 
eltávolítása csak a fertőződést kizáró védőöltözetben végezhető. 

Záró rendelkezések 

23. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben szereplő eltéréssel - 2009. január l-jén lép hatályba. 
(2) A 4. § (5) bekezdés g)-h) pontjai 2010. január l-jén lépnek hatályba, ezzel egyidejűleg a 4. § (5) 

bekezdés f) pontja hatályát veszti. 
(3) A 2009. január l-jét megelőzően kiállított, a mellékletben leírtaktól eltérő adattartalmú oltási 

könyvek 2009. december 31-ig érvényesek. Amennyiben 2009. január l-jét megelőzően kiállított oltási 
könyvvel rendelkező állat tulajdonosa 2009. december 31-ig megváltozik, vagy az oltási könyvet pótolni 
szükséges, az e rendelet mellékletében meghatározott oltási könyvet kell kiállítani. 2010. január 1. után már 
csak a mellékletben leírtak szerinti oltási könyv használható. 

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
a) a rókák veszettség elleni immunizálásáról szóló 13/2002. (I. 30.) FVM rendelet; 
b) az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú 

mellékletének 212-216. §-ai, 418-430. §-ai, valamint 39. számú függeléke. 

(5)1 

Melléklet a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelethez 

Az oltási könyv minimális tartalmi követelményei 

A) A kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról szóló, 
a Bizottság 2003. november 26-i 2003/803/EK határozatának melléklete szerinti útlevél, vagy 

B) 
1. Borító: 
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 

előírásainak és Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásainak megfelelő kisállat Egészségügyi Könyv 
2. Borító belső oldala: 
a) az oltási könyv kamara által kiadott egyedi sorszáma 
b) kibocsátás dátuma 
c) kiadó magánállatorvos aláírása és kamarai bélyegzője 
d) figyelmeztetés arról, hogy az oltási könyv csak akkor érvényes, ha legalább a tenyésztő/első tulajdonos 

és az állat adatai kitöltésre kerültek és magánállatorvos igazolta a kiadását, valamint arról, hogy az oltási 
könyvbe kizárólag magánállatorvos, illetve az állat-egészségügyi hatóság vezethet be adatokat/változásokat 

3. 1. oldal 
A tulajdonos adatai: 
a) tenyésztő, név, cím, telefonszám 
b) első tulajdonos, név, cím, telefonszám 
c) második tulajdonos, név, cím, telefonszám 
d) harmadik tulajdonos, név, cím, telefonszám stb. 
4. 2. oldal: 
Az állat adatai: 
a) fénykép (amennyiben rendelkezésre áll) 
b) törzskönyvi név/hívónév 
c)faj 
d) fajta 
e) születési idő 
f) ivar (helyet biztosítva az ivartalanítás dátuma bejegyzésének) 

1 Beépítve: 147/2004. (X. 1.) FVM rendelet 1. § a). 



Lezárva: 2009. január 31. 
Hatály: 2009.1.1.-2009.X1I.31. 
Hatályos - 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet - a veszettség elleni védekezés ré 

g) szín 
h) különös ismertetőjegyek és bélyegek 
i) mikrochip száma 
j) egységes európai állatútlevél száma 
5. 3. oldal: 
fontosabb egészségügyi bejegyzések (műtétek, allergia, idült betegségek stb.) 
6. 4-7. oldal: 
veszettség elleni védőoltások és jogszabályban előírt parazita ellenes kezelések igazolása, elegendő helyet 

biztosítva az MgSzH által kibocsátott, az adott évre érvényes biztonsági jellel ellátott öntapadós címke 
beragasztására 

7. 8-13. oldal: 
egyéb védőoltások és parazita elleni kezelések igazolása 
8. 14-15. oldal: 
hatósági igazolások, bejegyzések 
9. utolsó oldal(ak), hátsó borító 
a kisállatok egészségvédelmével kapcsolatos iránymutatások és az oltási könyv használatával kapcsolatos 

tájékoztató 
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