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A  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  eljárások  igazgatási
szolgáltatási  díjairól  szóló  14/2015.  (III.  31.)  FM rendelet  1.  mellékletében
meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díj 

Ügyintézési határidő 90 nap 

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának 
módja 

Személyesen az Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi
Osztály ügyfélszolgálatán (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) vagy postai úton,
továbbá  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus
úton. 

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás 

Az állatkert működési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a tulajdonos nevét, lakcímét, gazdálkodó szervezet esetében a székhelyét,

b) a vezető nevét, lakcímét, tartózkodási helyét,

c) a felelős személy nevét, lakcímét, tartózkodási helyét,

d) a telephely adatait.

Az állatkert működési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a)  a  létesítmény  betelepítési  tervét  az  állatok  egészségügyi  ellátásához
szükséges feltételek teljesítésére vonatkozó tervvel, a tartásra tervezett fajok
listájával és a tartásra tervezett  fajok ,,Tenyésztési  Terv''-ével,  amely utóbbi
tartalmazza  a  létrejövő  szaporulat  elhelyezésének  tervét,  valamint  a
fokozottan  védett  fajok  egyedeinek  mesterséges  szaporításához  külön
jogszabály  alapján  a  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Minisztérium  (a
továbbiakban: minisztérium) által kiadott engedélyt;

b)  az állatkert  ,,Működési  terv''-ét  a  ,,Látogatási  szabályzat''-tal,  melyben a
nagyközönség számára  biztosított  látogatási  időt  is  rögzíteni  kell,  napszak,
évszak és év viszonylatokban;

c)  a  tartásra  tervezett  fajok  jegyzékét,  az  Átv.  rendelkezései,  a  tartásra
vonatkozó  külön  jogszabályok  és  a  tartásra  tervezett  fajok  egyedei
természetes  viselkedésének,  bioritmusának,  biológiai  szükségleteinek
figyelembevételével elkészített ,,Állattartási szabályzat''-ot.

A szabályzatnak tartalmaznia kell: 

ca) a takarmányozási program alapelveit,

cb)  a  kötelező  védőoltásokat,  a  megelőző  és  gyógyító  állatorvosi
ellátás,  azaz  az  állategészségügyi  követelmények  biztosításának
folyamatát,

cc)  a  karantén  idejét  és  módját,  a  beteg  állatok  elkülönítésének
előírásait,



cd) az állatok szökése megakadályozásának, az őshonos állatokat és
növényeket  fenyegető  lehetséges  ökológiai  veszélyek
kiküszöbölésének biztosítékait,

ce)  a  külső  kártevőkkel  és  élősködőkkel  történő  fertőzés
megelőzésének és kezelésének módjait,

cf) a szaporulat kezelésére, a természetvédelmi oltalom alatt álló vagy
veszélyes egyedek tartására vonatkozó előírásokat,

cg)  az állatkertben tartott  fajok egyedeiről  a  lényeges,  illetve  külön
jogszabályban  vagy  a  hatóság  által  előírt  adatok  nyilvántartásának
naprakész vezetését,

ch) az állatok tartásával, gondozásával kapcsolatos előírásokat, ci) a
takarmányok és az alom tárolásának és felhasználásának szabályait,
cj)  a keletkezett  állattetemek, állati  hulladék, trágya kezelésének és
ártalmatlanításának módját,

ck)  az  állatok  tartási  helyére,  valamint  a  tárolóhelyekre  vonatkozó
takarítás, tisztítás és fertőtlenítés eszközeit, anyagait és módját;

d)  a  veszélyes  állat  kiszabadulásának,  illetve  katasztrófaveszély
esetére ,,Intézkedési terv''-et;

e) az állatkert megszűnésének esetére ,,Felszámolási terv''-et a betelepítési
tervben meghatározott teljes egyedszámra;

f)  a  nem kizárólagos  önkormányzati  tulajdonban  levő  állatkertek  esetében
igazolást  a  tartós  működéshez  szükséges  vagyoni  fedezet  folyamatos
meglétéről és annak biztosítékáról;

g)  a  felelős  személy  és  az  állatgondozók  képzettségét,  illetve  az  4.  §  (3)
bekezdés szerinti esetleges felmentését igazoló okmányok másolatát;

h) az állategészségügyi ellátást biztosító állatorvos nyilatkozatát. 

 Ügytípushoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke 

Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának
részletes  szabályairól  szóló  3/2001.  (II.  23.)  KöMFVM-NKÖM-BM együttes
rendelet

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

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

A  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  eljárások  igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 

 Jogszabálykereső 

Ügyintézéshez használt, 
letölthető nyomtatványok 

Nincs 

Időpontfoglalás Ügyintézővel való egyeztetés alapján 

Igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése 

Nincs 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és 
kötelezettségekről 

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