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Állattartás / állatvédelem
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
2. A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
illetékességi területe
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Bejelentés, ami tartalmazza:
- az állattartás pontos helyét (utca, házszám)
- az állattartás körülményeinek leírását,
- amennyiben rendelkezésre áll, tanúk megnevezése, egyéb bizonyíték csatolása (pl.: fotó).
4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Az eljárás illetékmentes.
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, gondozásáról, szökésének és
közterületre felügyelet nélküli kijutásának megakadályozásáról. Aki tevékenységével, vagy
mulasztásával jogszabályi kötelezettségeit, vagy hatósági határozat előírásait megsérti, vagy annak
nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot köteles fizetni. 2021. január 7-től az állatvédelmi bírság
alapösszege a kedvtelésből tartott állatok esetében hetvenötezer forint, ha az állatvédelmi bírság
kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat. A különféle cselekmények
esetére előírt szorzószámok eredménye határozzák meg a kiszabható bírság
összegét. Amennyiben a rossz állattartási körülmények megállapításra kerülnek, úgy a jegyző az
állattartót meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, vagy abbahagyására kötelezheti; végső
soron az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.
Az állatok védelme érdekében különböző intézkedéseket tehet a jegyző:
– az állattartótól az állattartással kapcsolatosan felvilágosítást, adatot kérhet,
– az állattartás helyszínén helyszíni szemlét tarthat,
– az állattartással kapcsolatos iratokba betekinthet.
Fontos, hogy aki a nem megfelelő állattartást bejelenteni (kivétel: az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény
szerinti azon civil szervezeteket) nem minősül ügyfélnek, így az eljárás során keletkezett iratokba
nem tekinthet bele, illetve az eljárás lezárásáról nem értesül!
6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy
közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Érd MJV Polgármesteri Hivatala
2031 Érd, Postafiók 31.
Ügyfélszolgálat: Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. földszint
Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-17:30
Kedd: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:30
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Csütörtök: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Péntek: 8:00-13:00; -----Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 13:00-17:30; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:30
Hivatali Kapu: ERDPH
KRID szám: 707189964
7. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
Az állatvédelmi hatóság által hozott határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen
bírósági felülvizsgálatot – jogszabálysértésre hivatkozva – a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságnak címezve, a határozat közlésétől számított 30 napon belül lehet kérni Érd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál.
8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája
9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
e-Papír (gov.hu)
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet
terhelő kötelezettségekről







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 állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátószervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
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