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Ügytípus Állattartás 

  

Ügyintéző neve:  Serke Gabriella 

Ügyintéző 

elérhetősége: 

tel.: 06-29/540-951 

e-mail: serke.gabriella@gyal.hu  

Nyomtatvány A bejelentés benyújtására formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely a Gyáli Polgármesteri 

Hivatalban igényelhető személyesen, vagy letölthető innen. 

Az ebösszeíró adatlap letölthető innen.  

Méhek bejelentőlapja letölthető innen. 

A bejelentés benyújtása személyesen, postai úton vagy elektronikus formában (ügyfélkapun vagy 

az ügyintéző e-mail címén) is megtehető. 

Ügymenet leírása: 1. Állattartási jogszabályok szabályozzák a város területén tartott haszonállatok és kedvtelésből 

tartott állatok tartásának építésügyi, közegészségügyi, állategészségügyi és tartási feltételeit az 

állattartási övezeti előírásoknak megfelelően. 

Állattartással kapcsolatban felmerülő problémák esetén (haszonállat, kedvtelésből tartott állat 

kapcsán egyaránt) írásban (postai vagy elektronikus úton) ill. szóban - személyes megjelenés esetén 

jegyzőkönyv felvétele mellett - lehet bejelenteni a jogszabályban foglaltaktól eltérő állattartást, 

melyet minden esetben helyszíni szemle keretén belül vizsgálunk.  

Ügyintézési határidő: 60 nap 

2. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi 

elektronikus nyilvántartást vezet. Azon állattartóktól, ahol bővül, vagy csökken a kutyák létszáma a 

háztartásban, a nyilatkozat leadását várjuk folyamatosan valamennyi eb vonatkozásában. 

3. 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 40x30 cm nagyságú táblán jól 

látható módon feltüntetni.  

Amennyiben a méhtartó tevékenységét megszünteti, azt köteles haladéktalanul bejelentenie. A  

méhészeti  tevékenység  bejelentése  illetve  kijelentése  az  erre rendszeresített formanyomtatványon 

keresztül történik a méhészeti tevékenység helye szerinti illetékes jegyzőnél. A bejelentés, illetve 

kijelentés személyesen, postai úton vagy elektronikus formában tehető meg.  

A bejelentést, illetve a kijelentést követően a jegyző a méhészeti tevékenységet a nyilvántartásban 

átvezeti. 

Vonatkozó 

jogszabályok: 

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

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

Az állatok tartásáról szóló 11/2010. (IX.01.) számú Önkormányzati rendelet 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 

(XII. 2.) Korm. rendelet 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

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 

 

http://www.gyal.hu/
mailto:wolf.daniel@gyal.hu
http://www.gyal.hu/wp-content/uploads/2016/10/Lakoss%C3%A1gi-bejelent%C3%A9s.pdf
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http://www.gyal.hu/wp-content/uploads/2016/10/M%C3%A9htart%C3%A1s-bejelent%C3%A9se.pdf

