32/2004. (VII.03.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

a Józsefvárosi Önkormányzat állattartási rendjéről1
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület sajátosságait figyelembe
véve és azon elhatározástól vezérelve, hogy más jogszabályok által nem szabályozott
életviszonyokat közmegelégedésre rendezzen, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1999. évi LXIX. tv. 1.§.(1)-ben biztosított
jogkörében az állatok tartásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Budapest Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területén
minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki (amely) állatot tart, és
minden olyan természetes személyre, szervezetre, akinek (amelynek) a tulajdonában,
használatában, kezelésében lévő ingatlanán állat él.
E rendelet előírásai a vándorcirkuszra, ideiglenes állatkiállításokra, állatkereskedésekre,
állategészségügyi intézményekre, tudományos kutatásokat végző intézményekre,
fegyveres testületek, és rendvédelmi szervek állattartására, állattartó telepekre,
állatotthonra és a lovardára nem vonatkoznak.

Az állattartás közös szabályai
2. §
(1) Állatot e rendelet szabályai szerint, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt
állategészségügyi előírások betartásával, a szomszédok és a lakosság nyugalmának
zavarása nélkül, a társadalmi együttélési szabályok betartásával lehet tartani.
Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani
szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
(3) Józsefváros közigazgatási területén, lakásban az alább felsorolt állatok tarthatók:
a) eb,
b) macska,
c) kedvtelésből tartott kisállat (pl.: aranyhörcsög, papagáj, pinty, teknősök, díszhalak,
stb.)
A kerület közigazgatási területén gazdasági haszonállatok 3000 m2 alatti területű ingatlanon
nem tarthatók.
(5) Nem minősül e rendelet szerinti állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt
legfeljebb 3 baromfi, melyet legfeljebb 2 napig a lakásban, vagy a hozzá tartozó
1 Rendelkezései beépítve a 22/2001.(VI.22.) ök. sz. rendeletbe. Egységes szerkezetben a 7/2005.(VII.03.) ök.
sz., az 53/2005.(XII.13.) ök. sz., a 30/2012.(V.10.) ök. sz., a 33/2012.(V.21.) ök. sz. rendelettel.
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melléképületben a jó gazda gondosságával tartanak.
Az ingatlan bontása miatt vagy egyéb okból történő elköltözés esetén az állattartó köteles
állatának elhelyezéséről gondoskodni. Ha az állattartó az állatára nem tart igényt, és nem
tud az elhelyezéséről gondoskodni, köteles bejelentése alapján a felmerülő költségek
megtérítésével az állatnak gyepmesterrel történő elszállíttatásáról intézkedni.
A veszélyessé nyilvánított állatok körét és a tartásukra vonatkozó előírásokat külön
jogszabályok határozzák meg.
3. §
Az állattartó köteles az állatát higiénikus körülmények között tartani, tartási helyét
rendszeresen takarítani, szükség esetén fertőtleníteni, úgy, hogy az a lakókörnyezetben
élők, vagy mások nyugalmának zavarását ne okozza (zaj, bűz, élősködők szaporodása,
stb).
Az állattartó állatának tartása és gondozása során, annak megbetegedése és elhullása
esetén a külön jogszabályokban foglalt állategészségügyi rendelkezéseket köteles
betartani.
Az állat fertőző megbetegedése, annak gyanúja, vagy ilyen körülmények között történő
elpusztulása, elhullása
esetére
külön
jogszabály
az
állattartónak
egyéb
kötelezettségeket ír elő.
4.§
(1) Többlakásos épületben állatok csak a lakáson belül tarthatók.
A többlakásos épület közösen használt területein (udvar, folyosó, pince, padlás, egyéb) állatot
tartani, kóbor állatokat odaszoktatni, galambokat etetni tilos.
Erkélyen csak olyan körülmények között tartható állat, illetve úgy etethető, hogy a
közterületet, illetve mások loggiáját, erkélyét, teraszát, ablakpárkányát, ingatlanát ne
szennyezze, és a köznyugalmat ne zavarja.
(4) Állatok etetése közterületen tilos.

A macskatartás szabályai
5. §
Több lakásos épületben engedély nélkül lakásonként három macska és annak 4 hónaposnál
fiatalabb szaporulatai tartható.
Ezt meghaladó mennyiségű macska lakásban csak külön engedéllyel tartható és
tenyészthető.
Az engedély megadásához a hatósági állatorvos helyszíni szemléje és a szomszédok
többségének beleegyező nyilatkozata szükséges.
Amennyiben a macska tartója az állattartás szabályait - a jegyző, vagy az egészségügyi
hatóság előzetes írásbeli felszólítás ellenére - ismételten megszegi, a macska tartását
meg kell tiltani.
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A köz- és lakóépületben elszaporodott macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa,
használója, illetőleg kezelője köteles gondoskodni a 2. § (6) bekezdés szabályai szerint.
Nem szabad beengedni, bevinni, illetve tűrni a macskát:
élelmiszert árusító helyiségekben – kivéve étterembe, egyéb vendéglátó helyre,
és annak teraszára, a tulajdonos, üzemeltető hozzájárulásával, a higiéniai
2 Módosította a 7/2005.(II.25.) ök. sz. rendelet 1.§-a.

szabályok megtartása mellett, melyért az állat tulajdonosa és az étterem,
vendéglátó hely és terasza tulajdonosa, üzemeltetője együttesen felelős, az
állat bevitelét megengedő tábla kihelyezésével – vásárcsarnok, piac
területén.
egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területén, valamint kegyeleti
helyeken;
gyermek- és oktatási intézményekben, kivéve, ha azt nevelési vagy oktatási
demonstrációs célból az intézmény vezetője engedélyezi;
ügyfélforgalmat bonyolító középületekben;
uszodában;
játszótereken.

Az ebtartás általános szabályai
6. §
Többlakásos épületben lakásonként engedély nélkül két eb, és kis testű eb esetén annak
4 hónaposnál fiatalabb,
közepes és nagy testű eb esetén annak 3 hónaposnál
fiatalabb szaporulata tartható.
Ezt meghaladó mennyiségű eb a lakásban csak külön engedéllyel tartható és
tenyészthető.
Az engedély kiadásához a hatósági állatorvos helyszíni szemléje és a szomszédok
többségének beleegyező nyilatkozata szükséges.
Kertes ingatlanonként 360 m2-t meg nem haladó alapterületű ingatlanon (100
négyszögöl) 1 eb és annak utódai, 360 m2 alapterületet meghaladó ingatlanon
legfeljebb három eb, és annak 3 hónapos kort meg nem haladó utódai tarthatók
engedély nélkül.
Ebtenyészetet,
ebmegőrzőt, kutyaiskolát, kizárólag a vonatkozó jogszabályban előírt
engedéllyel, a szakhatósági vélemények alapján és kizárólag igazolt kinológiai
szervezet tagjaként lehet végezni.
Az ebek nyilvántartásba vételét és veszettség elleni beoltásának kötelezettségét
külön jogszabály kötelezővé teszi.
Ha az eb nem a tulajdonos állandó lakóhelyén részesült veszettség elleni védőoltásban - az
oltást beadó állatorvos jelentési kötelezettsége mellett -, az eb tartója köteles az oltás
megtörténtét az oltási igazolás felmutatásával a lakóhelye szerinti jegyzőnek bejelenteni.
7. § A védőoltásban nem részesült ebet, - mint az emberre egészségügyi szempontból
veszélyes, valamint az állatok egészségét veszélyeztető beteg, vagy betegségre gyanús ebet –
az önkormányzat állami kártalanítás nélkül köteles leöletni. A leölésre akkor kerülhet sor, ha a
jegyző az előző évi oltást elmulasztó ebtartót - szabálysértési eljárás megindítása mellett –
január 31-éig felszólította a 15 napon belüli pótlásra, valamint annak igazolására, de e
felszólításnak az eb tartója nem tett eleget.

Az ebtartás szabályai lakóingatlanon kívül
8. §
Közterületen, többlakásos lakóház udvarán, valamint épületek közös használatú helyiségeiben
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és területein kettő méternél nem hosszabb pórázon kell vezetni az ebet. Harapós vagy
támadó természetű ebet a marás lehetőségét kizáró zárt szájkosárral kell ellátni, és a
tartási engedély jogosultjának felügyeletével szabad kivezetni.
Az (1) bekezdésben meghatározott területeken kötelező a szájkosár használata az alábbi
fajtáknál:
Gos d’atura catala, Schapendoes, Pireneusi juhászkutya, Ausztrál juhászkutya,
Kelpie, Bergamói juhászkutya, Komondor, Kaukázusi juhászkutya, Délorosz
juhászkutya, Moszkvai őrkutya, Közép-ázsiai juhászkutya, Kuvasz, Abruzzói
juhászkutya, Szlovák csuvacs, Tátrai juhászkutya, Sarplaninac, Serra de Aires-i
juhászkutya, Briard, Beauceron, Picardiai juhászkutya, Saarlosi farkaskutya,
Csehszlovák farkaskutya, Német juhászkutya, Mecheleni belga juhászkutya,
Tervueren, Groenendeal, Malinois és Lakenois belga juhászkutyák, Holland
pásztorkutya, Flandriai Bouvier, Óriás schnauzer, Német pinscher, Osztrák
pinscher, Dobermann pinscher, Rottweiler, Hovawart, Német boxer, Shar pei,
Mallorcai masztiff, Kanári-szigeteki kutya, Cane corso, Angol masztiff,
Bullmasztiff, Bordeaux-i dog, Nápolyi masztiff, Argentin dog, Fila brasileiro,
Tosa inu, Német dog, Spanyol masztiff, Landseer, Pireneusi hegyikutya, Portugál
hegyikutya, Leonbergi, Anatóliai juhászkutya, Tibeti masztiff, Atlasz-hegységi
kutya, Berni pásztorkutya, Appenzelli pásztorkutya, Entlebuchi pásztorkutya,
Nagy svájci pásztorkutya, Orosz fekete terrier, Jagdterrier, Manchester terrier,
Bullterrier, Miniatűr bullterrier, Staffordshire bullterrier, Amerikai staffordshire
terrier, Grönlandi kutya, Karéliai medvevadász kutya, Akita inu, Csau-csau,
Basenji, Ibizai kopó, Thai ridgeback dog, Erdélyi kopó, Rhodéziai ridgeback,
Svájci fehér juhászkutya, Amerikai-Kanadai fehér juhászkutya, Fehér német
juhászkutya, Boerboel, Amerikai bulldog, Pitbull és a felsorolt fajták
keverékeinél.
Tömegközlekedési járművön ebet csak pórázon és szájkosárral, az érvényben lévő
közlekedési szabályok betartása mellett, oltási könyvvel, vagy érvényes állat
útlevéllel szabad szállítani.
Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
Az eb tulajdonosa köteles az eb köz- vagy magánterületre őrizet nélkül történő kijutását az
ingatlanról biztonságos módon megakadályozni.
A bekerített ingatlanon szabadon tartott eb esetén az ingatlan kerítésének olyannak kell lennie,
hogy az eb a járdán közlekedőknek sérülést ne okozhasson.
Eb tartás esetén a kert, ház, lakás, telep bejáratán az eb tartásra utaló megfelelő
figyelmeztető táblát kell szembetűnően elhelyezni.
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Az állatartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös
használatú területét, helyiségeit (gyalogjárda, sétány, park, lépcsőház, lift stb.) ne
szennyezze. Az e területeken keletkezett szilárd ürüléket az állattartó köteles
haladéktalanul eltávolítani.
Ennek érdekében közterületen történő tartózkodás során az eb tartója köteles az e célra
alkalmas eszközt magánál tartani és ellenőrzés esetén az arra jogosult személynek bemutatni.
Ez a takarítási és bemutatási kötelezettség az ebfuttató helyekre, eb illemhelyekre nem
vonatkozik.
Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy közterületen harapós, támadó, nagytestű ebet
csak arra alkalmas 14 éven felüli személy sétáltathat, aki az ebet azonnal meg tudja
fékezni, továbbá felelőssé tehető annak viselkedésért.
Közterületen történő tartózkodás esetén az oltást igazoló műanyag lapocskát az eb nyakörvére
erősítve kell tartani, és azt szükség esetén az ellenőrzésre jogosult, illetve megharapott
személy részére fel kell mutatni. A műanyag lapocska az oltási igazolás bemutatásával
3 Módosította a 7/2005.(II.25.) ök. sz. rendelet 2.§-a.

pótolható.
9. §
Tilos ebet beengedni, illetve bevinni:
a.) oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális intézmények területére;
b.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézménybe, diákszállásra;
c.) vendéglátó egységbe – kivéve étterembe, egyéb vendéglátó helyre, és
annak teraszára, a tulajdonos, üzemeltető hozzájárulásával, a higiéniai szabályok
megtartása mellett, melyért az állat tulajdonosa és az étterem, vendéglátó hely
és terasza tulajdonosa, üzemeltetője együttesen felelős, az állat bevitelét
megengedő tábla kihelyezésével – vásárcsarnok, piac területén.
d.) uszodába, zöldterületre, ahol tábla tiltja.
Az (1) bekezdésben rögzített tilalmat megfelelő figyelmeztető tábla kihelyezésével jelölni
kell.
Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem vonatkozik a vakvezető, mozgássérültek kutyáira és a
terápiás kutyákra, valamint – az adott intézmény vezetőjének engedélyével – az őrzésre
alkalmazott munkakutyákra.
Élelmiszer szállítására szolgáló járművön ebet szállítani tilos.
10. §
Amennyiben kórház, iskola, bölcsőde, óvoda 200 méteres körzetében tartott eb a nyugalmat
zavarja, vagy bárki testi épséget veszélyezteti - szakhatósági vélemények alapján kötelezni lehet az állattartót az állat máshol történő elhelyezésére.
Az embert mart eb tulajdonosa vagy a felügyeletével megbízott személy köteles a marás
megtörténtéről a megmart személy és az ebtulajdonos személyi adatainak közlésével az
ebtartás helye szerint illetékes hatósági állatorvost haladéktalanul értesíteni.

Szabálysértés
11. §4

Eljárási szabályok
12. §.
A polgármester e rendeletben előírt feltételek alól – kérelemre – meghatározott időre,
legfeljebb egy naptári évre felmentést adhat.
A többlet -állattartás iránti (engedély) kérelmet a szakhatóság véleményével együtt
írásban kell előterjeszteni, amelyet a polgármester bírál el az önkormányzati
hatósági ügyekben irányadó jogszabályok alapján.
A kérelemhez mellékelni kell:
- az állattartás helyéül szolgáló ingatlan használatának jogcímét bizonyító okiratot,
- a szomszédok többségének beleegyező nyilatkozatát
- a kerületi hatósági állatorvos szakvéleményét
- nem saját tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát.
4 Módosította a 30/2012.(V.10.) önk. rendelet 10. §. Hatályos 2012. május 18-tól. Majd hatályon kívül helyezte
a 33/2012.(V.21.) önk. rendelet 1. § b.) pontja 2012. május 21-től.
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(2) Az érdekelt fél a polgármester határozata ellen a kézhezvételtől számított 15
napon belül fellebbezéssel fordulhat az önkormányzat képviselő-testületéhez.
13. §.
(1) A 12. §-ban írt engedély kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonható, ha az
állattartó az érvényben lévő jogszabályi előírásokat és az engedélyben előírt kötelezettségeit megsérti, illetve a jogsértő állapotot a lefolytatott államigazgatási
eljárás ellenére nem szünteti meg.
(2) Amennyiben az állat tulajdonosa (tartója) az engedély visszavonásával kapcsolatos
kötelezettségeit megszegi, el kell rendelni az állat lakásból (ingatlanról) történő
eltávolítását.
(3) Külön jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján a jegyző jár el az állatvédelmi,
állategészségügyi előírások megszegése, a lakókörnyezet nyugalmának zavarása és
a testi épség veszélyeztetése esetén. Eljárása során az állattartás korlátozását, vagy
megtiltását elrendelheti.

Értelmező rendelkezések
14. §
Állattartásnak minősül: az állat/ok/ célzatos és tudatos elhelyezése és biológiai
folyamatos kielégítése egy ingatlanon.

igényének

Állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot, vagy állattartományt gondozza, felügyeli
Közterületnek minősül: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a
közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a
tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület,
amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.
Többlakásos háznak minősül a tulajdonviszonyokra tekintet nélkül az egynél több lakásos
ingatlan.
Lakóközösség: többlakásos társas- és bérházban az állattartóval azonos szinten és közvetlen
alatta, felette lévő lakók közösségét értjük.
Gazdasági haszonállat: a jelen rendelet szerint ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, sertés,
juh, kecske, baromfi stb. (tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk stb.), galambok,
gazdasági haszon céljából tartott prémes állatok (nutria, nyérc, róka, nyúl
stb)
gazdasági haszon céljából tartott futómadarak (strucc), illetve vadak (fácán,
fürj,
szarvas, stb)
Szakhatóságok: Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás, az
Önkormányzat által megbízott hatósági állatorvos, a Fővárosi Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat VIII. kerületi Intézete.
Kutyasétáltatás: az állatnak közterületen pórázon történő vezetése, az arra kötelezett
állatnak közterületen, pórázon, szájkosárral való vezetése.
Kutyafuttatás: az állatnak szabadon engedése az erre kijelölt területen.
Kerületünkben kijelölt kutyafuttatók:
Nyitott táblával jelölt: Leonardo da Vinci u. 4 – 6.
Horváth Mihály tér
Bekerített:
Kálvária tér

Rezső tér
Vakvezető kutya: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek.
Jelző kutya: az az eb, amely a halláskárosultak segítségét szolgálja és ennek szükségét
szakorvosi igazolás bizonyítja.
Terápiás kutya: fogyatékkal élők, betegségben szenvedők segítésére kiképzett
kutya
Kutyaiskola: olyan elkerített ingatlan, amelyben rendszeres időbeosztásokban ebek
képzése folyik
Érdekelt fél: e rendelet alkalmazásában az állattartó és szomszédai.
A jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára
olyan életkörülményeket biztosítson, amely annak fajára, fajtájára és nemére, korára
jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának
megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés,
tisztántartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet.)
kinológiai szövetség: olyan társadalmi szervezet, amelynek feladata a hazai kinológia
képviselete nemzetközi szervezetben, a kiállítások és egyéb, minősítést adó
rendezvények összehangolása; részvétel a bírók képzésében és minősítésében, a
rendezvényekre bírók delegálása, a rendezvényekkel kapcsolatos nemzetközi hitelű
nyilvántartások vezetése, valamint a kivitelre szánt ebek származási igazolásának
ellenjegyzése, nyilvántartása.
(17)5 Alkalmas eszköz a kutyaürülék eltávolítására: zacskó, lapát, papírzsebkendő, csipesz,
rongy, újságpapír, stb.

Vegyes, záró és hatályba léptető rendelkezések
15. §
E rendelet hatálya alá tartozó eljárások során a szabálysértésről szóló 1999. évi LXIX. törvény
előírásait, valamint az államigazgatás általános szabályairól szóló többször módosított és
kiegészített 1957. évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A jelen rendelet 2.§ (6) bekezdésében, 3.§. (2) bekezdésében, 3.§. (3) bekezdésében, 6.§.
(5) bekezdésében, 7.§.-ban, 10.§. (2) bekezdésében, 11. §. (2) bekezdésében, 13. §.-ban
hivatkozott egyéb jogszabály megjelölését a rendelet I. sz. függeléke
tartalmazza.
Az állattartással összefüggő hatályos jogszabályok jegyzékét a rendelet II. sz.
függeléke tartalmazza.
16. §
E rendelet 2004. július 3. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az állattartás rendjéről
szóló 22/2001.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.
E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

5 Beiktatta a 7/2005.(II.25.) ök. sz. rendelet 5.§-a.
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I. sz.

Függelék
A rendeletben hivatkozott, az állatok tartására vonatkozó egyéb jogszabályok
felsorolása:
a jelen rendelet 2. §. (2) bek-hez:
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 4. §.
És a 1998. évi XXVIII. tv. 3. § 8/ pontja.
a jelen rendelet 2.§. (6) bek.-hez:
a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás
engedélyezésének
szabályairól
szóló
35/1997. (II.. 26)
Kormányrendelet
az állam -és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. tvr.
a jelen rendelet 3.§. (2) bek-hez:
41/1997 (V. .28) FM rendelet, az Állategészségügyi Szabályzat
-

a jelen rendelet 3.§. (3) bek-hez:
- az állategészségügyről szóló 1995.évi. XCI. törvény 5.§.(1)bek.c/- h./

-

a jelen rendelet 6.§. (3) bek. –hez:
a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998 (XII. 31.)
FVM rendelet

-

a jelen rendelet 6.§. (4) bek.-hez:
- 41/1997 (V.28) FM rendelet 212.§.(1) 213.§.(4) (Állategészségügyi
Szabályzat)

a jelen rendelet 6.§. (5) bek.-hez:
41/1997. (V.28.) FM rendelet
(Állategészségügyi Szabályzat)
-

213.

§

(6)

bek.

c.

pontja

a jelen rendelet 7.§. –hoz:
41/1997. (V.28) FM rendelet 213.§. (5)bek. f/, (7) bek. d./ pontja
(Állategészségügyi Szabályzat)

a jelen rendelet 10.§. (2) bek.-hez:
az állategészségügyről szóló 1995.évi. XCI. törvény 5.§.(1)c. pont
a jelen rendelet 11. §. (2) bek.-hez:
a szabálysértésekről szóló 218./1999 (XII. 28) Korm. rendelet 2.§. 3.§.
4.§. 7.§. 104.§ 113.§
az 1978. évi IV. tv. 266/B § (BTK)
a jelen rendelet 13. §.-hoz:
- a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével
valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyéb
feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998 (XII. 31.) Korm. rendelet

II. sz.
Függelék
Az állatok tartásával kapcsolatos hatályos jogszabályok

az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény
Az 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyről
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX törvény
A szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az állam és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. tvr.
A

veszélyes és veszélyesnek
minősített eb
tartásáról és
a tartás
engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. m évi (II. 26.) Korm. rendelet

A védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására
vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/1998. (I. 23.) sz. Korm. rendelet
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998 (XII. 31.) sz. Korm. rendelet
A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az
állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyéb feladat-és hatásköreiről szóló
245/1998. (XII.31) Korm. rendelet
Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet
A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló
8/1999 (VIII.13) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet
A Fővárosi Közterület-felügyelet feladatairól szóló 74/1999 (XII.30.) Főv.Kgy.
rendelet
-

a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998 (XII. 31.)
FVM rendelet
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