
Cirkuszi menazséria létesítése és működtetése, a szolgáltatás
felügyelete

Ügyleírás: A cirkuszi menazséria létesítéséhez és fenntartásához a kereskedelmi
hatóság  engedélye  szükséges.  A  hatóság  az  engedély  megadásával
egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót.

A  cirkuszi  menazséria  létesítése  és  működtetése  engedélyezésének,
valamint  fenntartásának részletes szabályairól  szóló 222/2007. (VIII.  29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rend.) 3. § (2) bekezdése alapján a
Kormány  az  állandó  menazséria  működését  engedélyező,  az  állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban:
Állatvédelmi  törvény)  40.  §  (1)  bekezdése  szerinti  kereskedelmi
hatóságként  a  cirkuszi  menazséria  létesítése  és  fenntartása
szolgáltatási  tevékenység  tekintetében a  szolgáltatási  tevékenység
megkezdésének  és  folytatásának  általános  szabályairól  szóló  2009.  évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét
ellátó  hatóságként  az  állandó  menazséria  helye  szerint  illetékes
fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalát jelöli ki. 

Állandó menazséria  működtetésére vonatkozó engedély akkor adható
ki, ha a járási hivatal  helyszíni szemle keretében megállapítja, hogy az
állatvédelmi  törvényben  és  a  rendeletben,  valamint  a  fenntartó  által  az
engedély  iránti  kérelemhez csatolt  tervekben előírtak gyakorlati  feltételei
biztosítottak. 
Az  állandó  menazséria  működtetéséhez  szükséges  engedélyezési
eljárásban szakkérdésként vizsgálni kell
a) az  állandó  menazséria  és  az  állattartás  körülményei  állatvédelmi  és
járványügyi követelményeknek való megfelelőségét,
b) a tevékenységnek a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai
uniós  jogi  követelményeknek  való  megfelelését  a  kérelemben  foglaltak
szerint vagy további feltételek teljesítése mellett, valamint
c) a nemzetközi természetvédelmi egyezmények hatálya alá tartozó állatok
jogszerű eredetét.

Nem adható meg a működési engedély, illetve a járási hivatal köteles a
működési  engedélyt  azonnali  hatállyal  bevonni azon  egyed
vonatkozásában,  amely  tartása  során  az  állat  kíméletére,  ellátására,
tartására vonatkozó előírásokat oly mértékben szegték meg, hogy ezzel a
kérdéses egyed súlyos károsodását okozták. Ha az előírásokat több egyed
vonatkozásában  súlyosan  vagy  ismétlődően  szegték  meg,  és  ezzel  a
kérdéses egyedek károsodását okozták, akkor a járási hivatal a működési
engedélyt azonnali hatállyal bevonja.
Az  állatállomány  faj  és  nem szerinti  létszámáról,  a  szaporulatról,  az  új
beszerzésekről,  az  elhullásról,  az  eladásokról,  valamint  azok  okairól  a
fenntartónak  nyilvántartást  kell  vezetnie.  A  fenntartó  a  nyilvántartás
másolatát minden év január 31-ig köteles megküldeni a járási hivatalnak.

A  járási  hivatal  és  a  megyei  kormányhivatal  az  állandó  menazséria
működését legalább  4 évenként kötelesek ellenőrizni. A járási hivatal a
hatósági  ellenőrzés  eredményétől  függően  az  állandó  menazséria
működési engedélyét bevonhatja, illetőleg a működési engedély bevonását
nem indokoló hiányosságok esetén - legfeljebb harmincnapos -  határidő
tűzésével a fenntartót a hiányosságok pótlására kötelezheti. 

A működési engedélyt,  valamint a működési engedély bevonásáról szóló
határozatot a járási hivatal a természetvédelmi oltalom alatt álló, illetőleg
nemzetközi  természetvédelmi  egyezmény  hatálya  alá  tartozó  fajok
esetében a területi természetvédelmi hatósággal, egyéb fajok esetében a
megyei kormányhivatallal is közli, amely a menazséria fenntartója, illetve az
állatok  tulajdonosának  költségére,  az  állatoknak  -azok  sorsának  végső
rendezéséig- állatkertbe vagy más megfelelő helyre történő szállítását és
ottani gondozását rendelheti el, vagy más megfelelő intézkedést hozhat.



Amennyiben a menazséria bizonyos egyedek vonatkozásában nem teljesíti
az előírt  tartási  feltételeket,  a járási  hivatal  a kérdéses egyedek tartását
nem engedélyezi, illetve - a működési engedély kiadása után - megtiltja.

A  járási  hivatal  a  veszélyes  vagy  védett,  illetőleg  nemzetközi
természetvédelmi  egyezmény  hatálya  alá  tartozó  fajok  egyedeinek
tartását megtilthatja, ha az állandó menazséria
- a biztonsági feltételeket nem teljesíti,
- az  állatok  tartása  során  az  állat  kíméletére,  ellátására,  tartására

vonatkozó előírásokat megszegi, vagy az egyedek károsodását okozza,
fennmaradásukat veszélyezteti.

A fenntartó  kérésére  az  állandó  menazsériából  történő  indulás  előtt,  a
kérelem megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül a járási
hivatal  kiadja  az  ideiglenes  menazséria  úti  naplót,  melyet  a  hatósági
állatorvosnak az  induláskor  érvényesítenie  kell.  Amennyiben  a  fenntartó
több  ideiglenes  menazsériát  kíván  működtetni,  valamennyihez  igényelni
kell az ideiglenes menazséria úti naplót.

Az ideiglenes menazséria úti napló  egy évig hatályos. A tárgyévre szóló
ideiglenes menazséria úti naplót a fenntartó a következő év január 31-ig
köteles leadni a járási hivatalnak.

A  járási  hivatal  és  a  fentebb  megjelölt  hatóságok  feladatkörükben
jogosultak ellenőrizni  a rendeletben foglaltak teljesülését.  A járási  hivatal
hiányosságok  észlelése  esetén  a  fenntartót  határidő  tűzésével  azok
pótlására  szólíthatja  fel,  vagy  az  úti  naplót  bevonhatja.  Az  úti  napló
bevonása  esetén  a  járási  hivatal  egyidejűleg  elrendeli  az  állatoknak  az
állandó menazsériába történő visszaszállítását.

Külföldről érkező cirkuszi menazséria esetén - amennyiben az adott naptári
évben 6 hónapnál rövidebb ideig tartózkodik Magyarország területén - az
ország területén lévő első ideiglenes telephely szerint illetékes járási hivatal
adja ki az ideiglenes menazséria úti naplót. A külföldi cirkuszi menazséria
fenntartója köteles az ország területén található utolsó ideiglenes telephely
szerint illetékes járási hivatalnak az ideiglenes menazséria úti naplót leadni.
Cirkuszi  menazséria  Magyarország  területén  az  adott  naptári  évben  6
hónapnál  hosszabb  ideig  csak  állandó  menazséria  működési  engedély
birtokában működhet.

A  Kormány  a  külföldről  érkező  cirkuszi  menazséria  működtetése
tekintetében a  Szolgtv.  10.  §-a,  37.  §-a  és  46.  §-a  szerinti  szolgáltatás
felügyeletét  ellátó  hatóságként  az  ideiglenes  telephely  szerint  illetékes
járási hivatalt jelöli ki.

Illetékesség: - az állandó menazséria helye szerint illetékes járási hivatal,
- külföldről  érkező  cirkuszi  menazséria  esetén  -  amennyiben  az  adott

naptári  évben  6  hónapnál  rövidebb  ideig  tartózkodik  a  Magyarország
területén  -  az  ország  területén  lévő  első  ideiglenes  telephely  szerint
illetékes járási hivatal.

Szükséges okiratok: Az  állandó  menazséria  működési  engedélye  iránti  kérelemnek
tartalmaznia kell:
- az  állandó  menazséria  fenntartójának  nevét,  lakcímét,  gazdálkodó

szervezet  esetén  székhelyét,  képviselője  nevét,  lakcímét,  -ennek
hiányában- tartózkodási helyét;

- az  állatokért  felelős  személy(ek)  nevét,  lakcímét,  -ennek  hiányában-
tartózkodási helyét;

- a  telephely  adatait,  így  különösen  a  terület  nagyságát,
befogadóképességét, létesítményei leírását, közüzemi ellátottságát;

- az  állat-egészségügyi  ellátásról  szóló  írásos  megállapodást  vagy
szerződést, illetve annak másolatát.

Az állandó menazséria működési engedély iránti kérelemhez mellékelni
kell:



- a  tartandó  egyedek  állatfajok  szerinti  bontásban  megadott  listáját,  az
egyedek egyedi jelölésének módját, az állatok egészségügyi ellátásához
szükséges feltételek leírását, valamint az állatok elhelyezésére szolgáló
létesítmények méretének, felszerelésének adatait;

- a  külön  jogszabály  alapján  kiadott,  az  állatok  tartásához  szükséges
engedélyek, bizonylatok másolatát;

- az  Állatvédelmi  törvény  rendelkezései,  a  tartásra  vonatkozó  külön
jogszabályok  és  a  tartásra  tervezett  fajok  egyedei  természetes
viselkedésének,  bioritmusának,  biológiai  szükségleteinek
figyelembevételével  elkészített  Állattartási  tervet,  melynek tartalmaznia
kell:
- a takarmányozási program alapelveit,
- a kötelező védőoltásokat, a megelőző és gyógyító állatorvosi ellátás,

azaz az állat-egészségügyi követelmények biztosításának folyamatát,
- a karantén idejét és módját, a beteg állatok elkülönítésének előírásait,
- az állatok szökése megakadályozásának biztosítékait,
- a  külső és belső parazitákkal  történő fertőződés megelőzésének és

kezelésének módjait,
- a kártevők elleni védekezés módjait,
- a szaporulat kezelésére, a védett vagy veszélyes egyedek tartására

vonatkozó előírásokat,
- az  állatok  gondozásával  és  betanításával  kapcsolatos  részletes

előírásokat,
- a takarmányok és az alom tárolásának és felhasználásának szabályait,
- az elhullott állat, a keletkezett állati hulladék, trágya, alom tárolásának,

kezelésének és ártalmatlanításának módját,
- az  állatok  tartási  helyére,  valamint  az  előző  pontban  felsorolt

tárolóhelyekre vonatkozó takarítás, tisztítás és fertőtlenítés eszközeit,
anyagait és módját;

- veszélyes állat kiszabadulására, az állatok szükség szerinti  mentésére
vonatkozó Intézkedési tervet, melynek fajonként ki kell térnie az állatok
befogására, féken tartására, illetve rögzítésük lehetséges módjaira;

- az  állandó  menazséria  megszűnésének  esetére  szóló  Felszámolási
tervet, benne az állatok további elhelyezésére vonatkozó elképzeléseket;

- az állatok szállításának módját,  eszközeit,  az ideiglenes telephelyeken
használt, az állatok biztonságos elhelyezésére szolgáló létesítményeket
leíró Utaztatási tervet;

- a  szállító  jármű  állatszállításra  való  alkalmasságát  igazoló  hatósági
bizonyítvány másolatát;

- a szállítói engedély másolatát.

Az ügyet intéző osztály: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak az állandó menazséria helye
szerint illetékes járási hivatalának hatósági feladatokat ellátó osztálya.

Ügyintézés határideje 
és díja/ illetéke:

21 nap
5.000 Ft illeték
Amennyiben  az  eljárás  illetékét  az  ügyfél  az  eljárás  megindítását
megelőzően készpénz-átutalási megbízással fizeti meg, az eljárási illetéket
eljárásonként  egy  készpénz-átutalási  megbízáson  kell  megfizetni,  a
készpénz-átutalási  megbízáson  pedig  a  befizető  neve  helyén  az  ügyfél
nevét kell feltüntetni. A feladóvevényt a kérelemhez kell csatolni. Készpénz-
átutalási  megbízást  a  járási  hivatal  ügyfélszolgálatán,  illetve  a
szakirodáiban lehet beszerezni.
Az eljárás illetékét - feltéve, hogy annak feltételei fennállnak - az ügyfél az
eljárás megindításával egy időben bankkártyával is megfizetheti a Magyar
Államkincstár  10032000-01012107  számlaszámú,  eljárási
illetékbevételi  számla javára.  Ebben  az  esetben  a  befizetést  igazoló
bizonylat egy példányát a kérelemhez kell csatolni.

Alkalmazott 
jogszabályok:

1. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
2. 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről, 
3. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól,



4. 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól, 

5. 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet a cirkuszi menazséria létesítése és
működtetése  engedélyezésének,  valamint  fenntartásának  részletes
szabályairól.


