
  
 

 

 

Közepesen veszélyes állatok tartásának engedélyezése 

 

1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 

 

Az állatok védelmével és kíméletével kapcsolatos eljárásban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Osztálya jár 

el.  

A Járási Hivatal illetékességi területét Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 3. melléklet 4. pontja határozza meg. 

 

Edelényi Járási Hivatal (Edelényi járás, Putnoki járás, Ózdi járás, Kazincbarcikai járás) 

Encsi Járási Hivatal (Encsi járás, Gönci járás, Szikszói járás) 

Mezőkövesdi Járási Hivatal (Mezőkövesdi járás, Mezőcsáti járás, Tiszaújvárosi járás) 

Miskolci Járási Hivatal (Miskolci járás, Szerencsi járás) 

Sárospataki Járási Hivatal (Sárospataki járás, Cigándi járás, Sátoraljaújhelyi járás, Tokaji járás) 

 

2. A kérelem benyújtásának módja (ideje, helye, módja) és a csatoltandó iratok 

 

A kérelmek írásban nyújthatók be – illetve szóban is előadhatók – a Járási Hivatalnál vagy 

ügyfélkapun keresztül elektronikus úton, illetve lehetőség van a kormányablakokban történő 

előterjesztésre is, ahol e tárgykörben tényleges ügyintézés nem, csupán az iratok átvétele, továbbá 

azoknak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez való megküldése, valamint 

tájékoztatásnyújtás történik.  

A kérelmek személyes benyújtására ügyfélfogadási időben, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben 

van lehetőség.  

 

Az eljáró hatóság elérhetősége: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak az elérhetősége az alábbi linken 

érhetőek el: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen/elerhetosegek 

 

A kérelemhez csatolandó iratok: 

 

– a tartani kívánt állat faját, nemét, születési idejét, egyéb egyedi jellemzőit, 

– hüllők, madarak és emlősök egyedeinek tartásánál, azok azonosítója és az állat 

azonosítására szolgáló iratokat, 



  
 

– meg kell adni az állat tulajdonosának nevét és címét, 

- az állat felügyeletét ellátó természetes személy nevét, születési helyét és idejét, 

lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, 

- az állatok tartási helyének jogszerű használatát bizonyító okirat (tulajdoni lap, bérleti 

szerződés), 

– a természetvédelmi hatóság engedélyét. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 36. § (2) 

bekezdése alapján: Nem kérhető az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági 

állásfoglalás csatolása, és az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével olyan adat, amely 

nyilvános, vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján az 

engedély kizárólag abban az esetben adható meg, ha az egyed tartási feltételei - ideértve a tartáshoz, 

illetve a szaporításhoz szükséges szakismeret is - biztosítottak. 

 

3. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 

Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik - 

3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték). 

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem 

rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy 

vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 

500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 

5000 forint. A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál, 

illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés 

illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 

forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben 

nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.” 

 

 

4. A kérelem benyújtásának feltételei és az eljárás menete 

 

A kérelmet benyújtható személyesen, vagy az ügyfél helyett törvényes képviselője, 

meghatalmazottja jár el. Ha az ügyfél nem személyesen, hanem képviselője útján jár el, akkor az 

eljáró hatóság az iratokat a képviselő részére küldi meg, kivéve, ha az ügyfél ettől eltérően 

rendelkezik.  

Meghatalmazás esetén a meghatalmazottnak igazolnia kell a képviseleti jogosultságát. A 

meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, illetve 

jegyzőkönyvbe lehet mondani.  

Közokiratnak minősül az az okirat, melyet a bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve 

közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, valamint az olyan okirat, amelyet 

jogszabály közokiratnak nyilvánított.  

Teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül az okirat, ha  



  
 

– a kiállító azt az elejétől a végéig kézírással saját kezűleg írta és aláírta (a gépírással vagy 

számítógép segítségével történő írás akkor sem egyenértékű a kézírással, ha az a kiállítótól 

származik) vagy  

– két tanú az okiraton – lakóhelyének (címének) feltüntetése mellett – aláírásával igazolja, hogy 

a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának 

ismerte el vagy 

– a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van vagy 

– a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták.  

A meghatalmazás – ha abból más nem tűnik ki – kiterjed az eljárással kapcsolatos minden 

nyilatkozatra és cselekményre. 

Ha a képviseleti jogosultság visszavonás, felmondás vagy az ügyfél vagy a meghatalmazott halála 

miatt megszűnik, a megszűnés a hatósággal szemben akkor válik hatályossá, amikor azt a 

hatóságnak bejelentik. 

A hatóság az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel írásban vagy szóban tart kapcsolatot, mely 

magában foglalja az elektronikus út lehetőségét is. 

A kapcsolattartás formáját fő szabály szerint az ügyfél választja meg, kivéve, ha törvény másként 

rendelkezik, mely választható formákról a hatóság tájékoztatja őt. Az ügyfél az általa választott 

kapcsolattartási módról más kapcsolattartási módra térhet át, feltéve, hogy az a hatóságnál 

rendelkezésre áll. 

 

Az ügyfél – bizonyos kivételekkel – betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ezt az eljárás 

bármely szakaszában és annak befejezését követően is megteheti. A betekintés során másolatot, 

kivonatot készíthet vagy költségtérítés ellenében másolatot kérhet. A másolatot kérelmére a hatóság 

hitelesíti.  

 

Az eljárás megindulását követően a hatóság megvizsgálja a benyújtott kérelmet és a csatolt 

dokumentumokat. Amennyiben a hatóság észleli, hogy a kérelem elbírálásához olyan adatra vagy 

iratra van szüksége, mellyel más szerv rendelkezik, a hatóság megkeresheti e szervet. 

Abban az esetben, ha a kérelem nem felel meg a jogszabály által támasztott követelményeknek vagy 

megfelel ugyan, de a tényállás tisztázása során új adat merült fel, az eljáró hatóság – határidő 

megjelölésével – egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, figyelmeztetve őt a 

hiánypótlási felhívás teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeire. 

 

Ha az eljáró hatóság döntése feltétele annak, hogy egy másik hatósági eljárásban döntés 

születhessen, az ügyfél a kapcsolódó eljárásban eljáró hatósághoz benyújtandó kérelmet az 

elsőként nevezett hatóságnál is benyújthatja, melyet – ha kéri – az eljáró hatóság továbbít a másik 

hatósághoz. 

 

Amennyiben a hatóság rendelkezésére álló adatok nem elegendőek a döntéshozatalhoz, a hatóság 

bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely 

alkalmas a tényállás tisztázására.  

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázása miatt szükségessé válik, a hatóság az ügyfelet 

nyilatkozattételre, illetve okirat vagy irat bemutatására hívhatja fel. Az ügyfél nyilatkozatával 

pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges. Ugyanakkor, ha az 

ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat, eljárási bírsággal sújtható. Az irat – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 



  
 

rendelkezik – másolatban is benyújtható az ügyfél által, amennyiben nyilatkozik arról, hogy az az 

eredetivel mindenben megegyezik. 

 

A hatóság az ügy érdemében határozattal, egyéb esetben végzéssel dönt.  

 

A hatóság megszünteti az eljárást, amennyiben  

– a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását 

követően jutott a hatóság tudomására, 

– a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a kérelem nem 

bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja, 

– az eljárás okafogyottá vált, 

– az ügyfél nem tesz eleget eljárási költség előlegezési kötelezettségének, 

– az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve 

ahhoz az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható, 

– a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más hatóság 

kijelölésére került sor, vagy 

– az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amely bíróság vagy más 

szerv hatáskörébe tartozik, és az ügyfél a hatóságnak az eljárás megindítására vonatkozó 

felhívásának nem tesz eleget. 

 

A határozatot a hatóság közli az ügyféllel. A hatóság az ügyfél kérelmére egy alkalommal, külön illeték 

vagy díj felszámítása nélkül ad ki másolatot a vele nem közölt végzésről. A hatóság a döntést írásbeli 

kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy elektronikus úton kézbesíti. 

 

A hatóság döntése akkor válik véglegessé, ha azt a hatóság már nem változtathatja meg. A 

véglegesség a döntés közlésével áll be, ugyanakkor az adott ügytípusban törvény megengedheti a 

fellebbezést. 

 

5. Ügyintézési határidő 

– automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

– sommás eljárásban nyolc nap, 

– teljes eljárásban hatvan nap. 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: 

 az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

 ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye, az ügyfél mulasztásának vagy 

késedelmének időtartama. 

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő naptól indul.  

 

6. Jogorvoslat 

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 46. §-a alapján az állatvédelmi 

hatóság döntésével szemben nincs helye fellebbezésnek. 

 

Az Ákr. 113. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ügyfél közigazgatási pert indíthat. 

 



  
 

7. Jogszabályok 

 

- Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 

8. Felvilágosítás kérhető 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Telefon: (+36-46) 512-901 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen 

 

9. Letölthető nyomtatványok 

- 

 


