
Fontosabb jogszabályok 

• az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

• a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység 
végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény 

• a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

• a hatósági letétről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás során zár alá vett vagy lefoglalt 
dolgok tárolásáról és értékesítéséről szóló 18/2017. (XII. 15.) IM rendelet  

• a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a 
közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes 
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény (2018. december 
31-ig) 

• 2019. január 1-től: a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. 
törvény 

• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 

• a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/ EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 576/2013/EU rendelet 

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

• az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 

• az állatoknak a szállítás és kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 
64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló 
2005/1/EK rendelet 

• a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 

• a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) Korm. 
rendelet 

• a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának egészségügyi feltételeiről 
szóló 21/2015. (IV.30.) FM rendelet 

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



• a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, 
előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás 
végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 

• a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 
mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjak szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 

• a kóbor állat befogásával,tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos 
feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Kormány rendelet 

 

A jogszabályok teljes terjedelemben elérhetők a nemzeti jogszabálytárban: 

http://njt.hu/ 

A Kutyakötelesség kiadvány ingyenesen letölthető innen: 

https://portal.nebih.gov.hu/nebih-kiadvanyok 


