Állattartással, állatvédelemmel, állategészségüggyel
kapcsolatos hatósági feladatok ellátása
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Átv.)
Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani
szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
A fentiek be nem tartása esetén, az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával
kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998.(XII.31.) számú kormányrendelt alapján a
jegyző az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény
végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében.

Az eljárás jogi alapja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
Az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és
hatásköreiről szóló 245/1998.(XII.31.) számú Kormány rendelet
a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII.
13.) Köm- FVM- NKÖM- BM együttes rendelet
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010 (II.26.) Korm.
rendelet
15/1969 (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről,
a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és
leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet
a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998. (XII.31.) FVM rendelet
a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999 (III. 31.)
FVM rendelet
41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról,
244/1998.(XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

I. fokon döntést hozó szerv:
Újfehértó Város Jegyzője
Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető
Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék
E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

II. fokon döntést hozó szerv:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

Az eljárás illetéke: - 3.000 Ft., melyet illetékbélyegben kell leróni
-

a közérdekű bejelentés illetékmentes

Illetékességi terület:
Újfehértó Város közigazgatási területe
Ügyintézési határidő: 60 nap – teljes eljárás

Méhészettel kapcsolatos feladatok:

Eljárás jogszabályi alapja:
- méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és
leküzdéséről szóló 70/2003 (VI.27) FVM rendelet
- Ákr.
A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést
pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek
tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt
nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.
Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen
(udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét,
telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40 x 30 cm nagyságú
táblán jól látható módon feltüntetni.
Eljárás illetéke: a méhek tartásának, a növényvédelmi tevékenységnek és permetezésnek a
bejelentése illetékmentes. Nyilvántartásba vétel ideje: 8 nap.
Nyomtatványok

Marhalevél kiadás:

Az eljárás jogszabályi alapja:
- a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet
A marhalevél hatósági bizonyítvány, amely igazolja az állat tulajdonjogát, továbbá azt, hogy
az állat(ok) forgalomba hozatalának, más település területére vagy – külön jogszabály alapján
elrendelt zárlat esetén – a tartási helyéről más tartási helyre történő szállításának
állategészségügyi hatósági korlátozó intézkedés miatt nincs akadálya.
A marhalevél tartalmazza az állategészségügyi igazolást, az irányítási intézkedést, a

tulajdonos nevét, a tartás helyét, az állat faját és fajtáját, az állat jegyeit és jeleit, valamint a
tulajdon átruházást.
A marhalevél kizárólag a belföldi állatforgalomban érvényes. Amennyiben a marhalevéllel
rendelkező állatot külföldre szállítják, a marhalevelet az országhatárig a szállítmány indítási
helye szerint illetékes hatósági állatorvos által kiállított exportbizonyítvány helyettesíti.
Marhalevelet az országból kivinni tilos.
Eljárás kérelemre indul.
Az állattartó az alábbi esetekben köteles a tartás, szerzés vagy elidegenítés helye szerint
illetékes jegyzőnél az állat tulajdonjogának és forgalomképességének igazolására – az 1. § (4)
bekezdés e) pontjában leírt Ló útlevéllel ellátott ló kivételével – marhalevelet váltani:
1) ló, szamár, öszvér egyedére, ha az egy hónapos életkort betöltötte;
2) a zárt körülmények között tenyésztett, vadon élő, hasított körmű haszonállatok (pl.
vaddisznó, dámvad, őz, szarvas, muflon) részére – korukra való tekintet nélkül –, ha
3) az 1) pontban felsorolt állatokra, életkorukra való tekintet nélkül a 2) pontban felsorolt
esetekben;
4) a külföldi marhalevéllel továbbtartásra vagy tenyésztésre behozott állat(ok) részére – a
külföldi marhalevél egyidejű bevonásával – beérkezésüktől számított nyolc napon belül;
5) a közös marhalevélen jelzett állatokból azokra, amelyek értékesítése egyedenként vagy
kisebb csoportokban történik.
A jegyző a marhalevelet csak abban az esetben állítja ki, ha az állattartó az állatát, állatait az
állategészségügyi és az állattenyésztési jogszabályoknak megfelelő, külön jogszabály szerint
meghatározott jelöléssel látta el, vagy jelöltette meg.
Az állat tulajdonát a marhalevél kiállításához az állattartónak az alábbiak szerint kell
igazolnia:
a) marhalevéllel még el nem látott állat esetén
1. üzemszerűen működő gazdaságok a saját nyilvántartásuk kivonatával,
2. mezőgazdasági kistermelő esetében a kistermelő nyilatkozatával,
3. fegyveres erők és testületek, rendészeti szervek állatainál az általuk kiállított és az állat
leírását is tartalmazó nyilatkozattal,
4. örökség vagy hagyományozás útján szerzett állat esetében az e tényt bizonyító okirattal;
b) marhalevéllel már ellátott állat esetén
1. az előző marhalevéllel,
2. a külföldi marhalevéllel.
A jelölés igazolására
- a marhalevél kiállításának kérelmezésekor az a) pontban felsorolt állatoknál a kérelemhez
csatolni kell a megjelölést végző szakember, tenyésztő szervezet, illetőleg állatorvos
nyilvántartásán alapuló igazolását, hogy az állat megjelölése megtörtént és milyen jelölést
alkalmazott;
- a b) pontban felsorolt állatok esetében a megjelölést az állattartó saját maga is elvégezheti.
Ez esetben jegyzőkönyvben köteles nyilatkozni a jelölés megtörténtéről és az alkalmazott
jelről.
A kiállított marhalevelekről, az azokra jegyzett irányítási és egyéb intézkedésekről a jegyző
köteles nyilvántartást vezetni.

Az állattartónak új marhalevél kiállítását és az állatoknak az eredetiről való lejegyzését kell
kérnie a b) pontban felsorolt esetekben, ha a közös marhalevélen feltüntetett állatok egy részét
kívánja csak forgalomba hozni.
Marhalevél-másodlat kiállítását kell kérni, ha a korábban kiállított marhalevélen további
kezelési intézkedésre már nem áll rendelkezésre hely.
Az állattartónak az alábbi esetekben nem kell az állat részére marhalevelet váltani,
illetőleg marhalevél-kezelési intézkedést kérni:
- ha az állatot kényszervágásra, gyógykezelésre, a jogszabályban meghatározott fertőző
betegség miatt karanténba szállítja;
- ha az állatot a szomszédos község területére, de legfeljebb harminc kilométeres távolságra
nem közlegelőn történő legeltetésre, vagy időleges munkavégzésre hat napnál nem hosszabb
időre hajtja vagy szállítja.
- Azok a gazdaságok, amelyeknek összefüggő működési területe több településre terjed ki, e
települések között, de legfeljebb a telephelytől számított harminc kilométeres távolságon
belül, az 1) pontban felsorolt és marhalevéllel ellátott állataikat további marhalevél-kezelési
intézkedés nélkül, 2) pontban felsorolt állataikat marhalevél kiváltása nélkül hajthatják vagy
szállíthatják, amennyiben az állatok mozgatása nem közfogyasztásra vagy magánfogyasztásra
való levágás céljából történik.
Marhalevél nélkül, de szállítmánylevéllel, illetőleg származási bizonyítvánnyal
szállíthatók az állatok az alábbi esetekben:
a) fegyveres erők és testületek, rendészeti szervek lova, szamara, öszvére, a szolgálati
területen;
b) ló- és szamármének, a tenyésztői körzetben levő fedeztetési állomásokra való
kihelyezésükkor;
c) versenylovak a versenyeken való részvételre.
A szállítmánylevél, illetőleg származási bizonyítvány kiállításáról a tulajdonosi jogot
gyakorló köteles gondoskodni.
Az elveszett vagy megsemmisült marhalevél pótlását, az eredeti marhalevelet kiállító vagy a
tulajdon átruházási nyilatkozatot rávezető jegyzőtől kell kérni.
A marhalevél-másodlatot, pótlást – jellegének és funkciójának feltüntetése mellett –
marhalevél-nyomtatványon kell kiállítani.
Amennyiben az állat tulajdonosa nem tudja megnevezni azt a települést, ahol az eredeti
marhalevelet kiállították, vagy a tulajdon átruházási nyilatkozatot rávezették, új marhalevelet
kell kiállítani.
Ha a marhalevél kiállítása után az állat azonosítását akadályozó lényeges változás történt (pl.
ivartalanítás, színváltozás, új számozás, ló esetében hat hónapos korban tartós megjelölés)
vagy a marhalevélbe téves adatot jegyeztek be, az állat tulajdonosa haladéktalanul köteles a
marhalevél kiigazítását kérni.
Az állat egészségügyi állapotára vonatkozó – külön jogszabályban elrendelt – vizsgálat(ok)
eredményét a vizsgálatot végző állatorvos is jogosult a marhalevélre rávezetni. A kiigazításra
a marhalevelet kiállító, illetőleg az állat tartási helye szerinti jegyző jogosult.

A marhalevél-kezelést és pótlást az állattartó a jegyzőtől kérheti.
A marhalevél-kezelés ellenőrzésére jogosult
- a jegyző,
- a hatósági állatorvos, és
- a közúti igazoltatást végző rendőri szervek
A jegyző, illetve a közúti igazoltatást végző rendőri szervek az ellenőrzés során tapasztalt
hiányosságokról értesítik a területileg illetékes hatósági állatorvost.
A hatósági állatorvos a marhalevél-kezelés hiánya miatt az értesítés vagy saját észlelés
alapján a külön jogszabályban foglaltak szerint intézkedik.
A marhalevél kiváltására, kezelésére vonatkozó kötelezettség megszegése miatt indult
szabálysértési eljárásról a jegyző haladéktalanul értesíti a területileg illetékes hatósági
állatorvost, egyidejűleg intézkedik az eljárással érintett állatok marhalevéllel történő
ellátásáról, illetőleg a marhalevél kezeléséről.

