Az ügy megnevezése:
Állatkereskedés működtetése
Összefoglaló mondat:
Állatkereskedés Magyarországon akkor működtethető, ha az rendelkezik érvényes engedéllyel
és betartásra kerülnek az állatok jóllétét szolgáló jogszabályi előírások.

Mit kell tennie:
Az állatkereskedés tevékenységi engedélyét a kereskedés helye szerint illetékes megyei
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási
hivatala (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hatóság) adja ki. A járási állategészségügyi hatóság az állatkereskedés működési szabályzatának jóváhagyásáról az
engedélyben dönt.
Az állatkereskedés tevékenységi engedélyének kiadására vonatkozó eljárás során a
kérelemben meg kell jelölni, illetve ahhoz mellékelni kell:
a) veszélyes állat, illetve a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük
szabályozása által biztosított védelméről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 338/97/EK rendelet) hatálya alá tartozó fajok, továbbá az
emlősök – kivéve rágcsálók és nyulak – esetében az értékesíteni kívánt állatfajok
megnevezését és egyedszámát,
b) az ellátó állatorvossal kötött szerződés egy példányát,
c) a kereskedésnek a működési szabályzatát (a továbbiakban: az állatkereskedés működési
szabályzata), amely tartalmazza az állatok etetésére, gondozására, egészségügyi
ellenőrzésére, az elkülönítésre, a trágya, a hulladék elhelyezésére, a tetemek tárolására
és ártalmatlanítására, a takarításra, a fertőtlenítésre, a közegészségügyi és
állategészségügyi, állatvédelmi előírások betartására és a vásárlók tájékoztatására
vonatkozó előírásokat.
Állatkereskedés kötelezettségei:
Az állatkereskedés naprakész nyilvántartást vezet a beszerzett, készleten lévő, eladott és
elhullott állatokról.
Forgalmazni csak egészséges állatot lehet. Nem forgalmazható az az állat, amely koránál
fogva még képtelen az önálló életre, kivéve akkor, ha a szülőt és a kölyköt együtt értékesítik.
Amennyiben az állatkereskedésben kutyát is árulnak, akkor az állat csak akkor
forgalmazható, ha rendelkezik az életkorának megfelelő kötelező védőoltással.
A forgalmazásra szánt állat fajára vonatkozó lényeges információkat az állatkereskedésben
vagy állatvásáron történő forgalmazásakor jól látható helyen ki kell függeszteni.
Veszélyes állat csak annak a személynek értékesíthető, aki rendelkezik a veszélyes állat
tartására vonatkozó névre szóló engedéllyel. Veszélyes állat forgalmazója, illetve átruházója
az állat új tulajdonosának nevére szóló, az állat tartására vonatkozó engedély egy másolatát,
valamint a forgalmazást, illetve átruházást rögzítő dokumentum másolatát köteles a
forgalmazást, valamint átruházást követően 15 napon belül a forgalmazó, valamint átruházó
tartási engedélyét kiállító hatóság részére megküldeni, valamint egy másik példányát 5 évig
megőrizni.
Az állatkereskedésben tartott állatok tartási körülményeire vonatkozó előírások:

Az állatok számára a táplálékot, továbbá a nyulak és rágcsálók esetében a fogak koptatásához
szükséges rágóanyagot rendszeresen biztosítani kell.
A kedvtelésből tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy
alkalommal ellenőrizni kell. Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási
helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint hogy a
tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak. Állandó
fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad.
A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára
jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni.
Tilos
a) kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m 2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb
területen tartósan,
c) gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú akváriumban,
d) gerinces állat kifejlett egyedét 30 liternél kisebb űrtartalmú térben
tartani.
Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul
használható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a
kölykeivel, azok hathetes koráig.
A csoportosan tartott állatok esetében a tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy mindegyik
állat versengés és agresszió nélkül egy időben hozzáférjen az etető-, itató-, fürdő-, pihenő-, és
búvóhelyhez.
A talajszinten élő állatok hálós aljzaton nem tarthatók, kivéve, ha füves területen, vagy
közvetlenül a talajon helyezik el a ketrecet.
A nem kizárólag talajon vagy vízben lakó fajok esetében legalább két olyan polcot vagy ágat,
ülőrudat kell elhelyezni, amelyek mérete és kialakítása olyan, hogy az állat biztonságban és
természetes testhelyzetben tud rajtuk ülni, pihenni.
Az akváriumot, amelyben halat tartanak, úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen a hal
kiugrásának megakadályozására.
Az eb, macska és görény kölyköket nyolchetes korukig anyjukkal kell tartani.
Hím sziámi harcoshalakat úgy kell tartani, hogy azok egymást, illetve tükörképüket ne
láthassák.
Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember
biztonságát.
Különböző fajhoz tartozó állatok csak akkor tarthatók együtt ha azok nem jelentenek veszélyt
egymásra. Agresszív viselkedésű állatokat tilos más állatokkal együtt tartani.
A kedvtelésből tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak szükségtelenül fájdalmat,
szenvedést, illetve félelmet okozni nem szabad.
Az állatkereskedésben az állatokat szökésbiztos módon úgy kell elhelyezni, hogy nyugalmuk
és zavartalan pihenésük az állatkereskedés eladóterében is biztosított legyen.
Az állatkereskedésben a takarmány- és víztartalékokat, valamint a tiszta almot úgy kell
raktározni, hogy azok védve legyenek a fertőzésektől és szennyezésektől.

Tilos az állaton olyan maradandó küllemjavító beavatkozást – így különösen az állatba
történő festékanyag injektálást, ide nem értve a jogszabály által egyedi azonosításra kötelezett
állat megjelölését – végezni, amely kizárólag annak kedvezőbb értékesíthetőségét szolgálja.
Kötelezettségmulasztás:
Amennyiben az állatkereskedés nem tartja be az állatok tartására vonatkozó előírásokat, az
alábbi jogkövetkezmények alkalmazhatóak vele szemben:
az állattartót a hiányosságok kijavítására, pótlására kötelezhető,
az állatartóval szemben állatvédelmi bírság szabható ki

Benyújtandó dokumentumok:
Az állatkereskedés tevékenységi engedélyének kiadására vonatkozó eljárás során a
kérelemben meg kell jelölni, illetve ahhoz mellékelni kell:
d) veszélyes állat, illetve a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük
szabályozása által biztosított védelméről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 338/97/EK rendelet) hatálya alá tartozó fajok, továbbá az
emlősök – kivéve rágcsálók és nyulak – esetében az értékesíteni kívánt állatfajok
megnevezését és egyedszámát,
e) az ellátó állatorvossal kötött szerződés egy példányát,
a kereskedésnek a működési szabályzatát (a továbbiakban: az állatkereskedés működési
szabályzata), amely tartalmazza az állatok etetésére, gondozására, egészségügyi ellenőrzésére,
az elkülönítésre, a trágya, a hulladék elhelyezésére, a tetemek tárolására és ártalmatlanítására,
a takarításra, a fertőtlenítésre, a közegészségügyi és állategészségügyi, állatvédelmi előírások
betartására és a vásárlók tájékoztatására vonatkozó előírásokat.
Eljáró szerv:
A kereskedés helye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala.
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41/2010. Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon
létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól
85/2015. (XII. 17.) FM rendelet a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
A Tanács 338/97/EK rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük
szabályozása által biztosított védelemről
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
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