Az ügy megnevezése:
Állatjóléti felelős kijelölése
Összefoglaló mondat:
Annak az állattartónak, aki mezőgazdasági haszonszerzés céljából a jogszabályban
meghatározott létszámon felül tart állatokat, állatjóléti felelőst kell kijelölnie.

Mit kell tennie:
Annak az állattartónak, aki mezőgazdasági haszonszerzés céljából legalább
a) ötszáz, hústermelés céljából tartott csirkét,
b) harminc lovat,
c) ötven szarvasmarhát,
d) száz sertést,
e) száz futómadarat,
f) száz, Magyarországon vadászható, vadon élő faj élelmiszer előállítás céljából tenyésztett
vagy tartott egyedéből álló törzsállományt,
g) kétszáz juhot,
h) kétszáz kecskét,
i) kétszázötven anyanyulat,
j) kétszázötven prémesállatot,
k) háromszázötven tojótyúkot,
l) ötszáz egyéb baromfit, kivéve fácánt, foglyot, tőkés récét,
m) ezer foglyot vagy tőkés récét zárt térben,
n) ezer hízónyulat, vagy
o) ötezer fácánt zárt térben
tart, az állatok jólétéért felelős személyt (a továbbiakban: állatjóléti felelős) kell kijelölnie.
Az állatjóléti felelős feladata, hogy
a) felügyelje és elősegítse az állatok tartási körülményeit meghatározó állatvédelmi
jogszabályok betartását,

b) ellássa az állatok gondozásával és felügyeletével megbízott személyeket az állatok jólétével
kapcsolatos utasításokkal és útmutatással,
c) évente oktatást tartson az állattartó telep dolgozói részére, valamint új dolgozó belépése
esetén a munkakezdést megelőzően, mely elvégzett állatvédelmi oktatásokat dokumentálnia
kell.
Azt a személyt lehet állatjóléti felelősnek kijelölni, aki a kijelölést megelőzően állatvédelmi
képzésen részt vett, és képesítési bizonyítványt szerzett.
Az állatvédelmi képzés iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzés. A képzést és a
vizsgáztatást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) szervezi,
végzi, illetve e feladatokat átruházhatja. Eredményes vizsgát követően a NÉBIH képesítési
bizonyítványt ad ki, a kiadott képesítési bizonyítványokat nyilvántartja.
A képesítési bizonyítványt megszerző személy valamennyi állattartó telepen végezhet
állatjóléti felelősi tevékenységet, állatfajtól és állatlétszámtól függetlenül.
Az Európai Unió tagállamának állampolgára által szerzett képesítési bizonyítvánnyal igazolt
képesítés az állatvédelmi képzésen való részvétellel egyenértékűnek minősül, melynek
elismerésére a NÉBIH képesítési bizonyítványt ad ki.

Kötelezettségmulasztás:
Amennyiben az az állattartó, aki mezőgazdasági haszonszerzés céljából a jogszabályban
meghatározott létszámon felül tart állatokat, és a gazdaságban nincs kijelölve állatjóléti
felelős, az alábbi jogkövetkezmények alkalmazhatóak vele szemben:
az állattartót a hatóság a hiányosságok kijavítására, pótlására kötelezheti,
állatvédelmi bírság kiszabása
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Egyéb információk:
https://portal.nebih.gov.hu/ügyleírás készítésének időpontja: 2020.11.23.
Vonatkozó jogszabályok:
32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi
szabályairól
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról
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