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2013.IX.13. 24/2007. (VII. 10.) R. rendelet
Az állatok tartásáról
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE
24/2007. (VII. 10.) R.
AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL
1Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki mindazon természetes és jogi
személyre, valamint jogi személyiség nélküli szervezetre, aki, illetve amely állatot tart, felügyel, illetve
állatállományt gondoz, állattartó tevékenységet folytat.
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol
állattartás folyik, beleértve az állattartó épület létesítését is, illetve az épület az
megóvására a vadon élő állatoktól.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a.) alkalmi cirkuszi rendezvényekre,
b.) vágóhídon, állatvásárban történő állattartásra,
c.) ideiglenes állatkiállításra,
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d.) állatmenhelyre, állatpanzióra,
e.) gyepmesteri telepre,
f.) állategészségügyi intézményekre, beleértve a mezőgazdasági szakközépiskolát is,
g.) engedéllyel működő állatfelvásárló telephelyre,
h.) az állatversenyekre,
i.) állatkertre, vadasparkra,
j.) méhészetekre,
k.) fegyveres testületek, rendvédelmi szervek állattartására,
l.) a közvetlen fogyasztásra, vágásra szánt állatokra.
m.) a veszélyes és veszélyes állatnak minősülő védett állatfajokra.
2.§
E rendelet alkalmazásában:
a.) 2 Állattartó: az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Átv.) 3. § 1.
pontjában meghatározott fogalom.
b.)3 Ebtartó: az eb tulajdonosa, illetve az eb felügyeletét meghatározott időre (sétáltatás, szállítás, időleges
tartás, gondozás időtartama alatt stb.) ellátó személy.
c.) Állattartás: a gazdasági haszon céljából (beleértbe a munkavégzés céljából tartott ebet is) vagy kedvtelésből
való állattartás (beleértve a sportcélú állattartást is).
d.) 4 Állattartás céljáró szolgáló épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére szolgáló építmény, ide
nem értve az állattartás céljára szolgáló tartó helyet.
e.) Állattartás céljára szolgáló tartó hely: épületnek, építménynek nem minősülő ketrec, kaptár, akvárium,
terrárium stb.
f.) 5 Gazdasági haszon céljából tartott állatok:
- nagyhaszonállat: ló, szarvasmarha, szamár, öszvér,
- haszonállat: sertés, juh, kecske,
- kishaszonállat: baromﬁ, házinyúl 2 db felett , húsgalamb 5 db felett és egyéb prémes állatok g.)6 7
h.)8 9
i.) Zárt hely: az eb tartására szolgáló olyan lakás, családi ház, egyéb ingatlan, vagy ezekhez tartozó bekerített
hely, ahonnan a kutya közterületre, illetve a szomszédos ingatlanra ki-, illetve átjutni sem teste teljes, sem
részbeni terjedelmében nem tud.
j.) Közvetlen vágásra, fogyasztásra szánt állat: legfeljebb 5 napig, zárt helyen tartott kishaszonállat (legfeljebb
10 db).
k.) Gyepmesteri feladatokat ellátja: a Xantus János Állatkert Közhasznú Társaság.
l.) 10 Ingatlantípusok:
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- családi ház: legfeljebb 2 lakást magába foglaló önálló lakóépület,
- többlakásos lakóépület: 2-nél több lakást magába foglaló, közös tulajdonú ingatlanon álló lakóépület,
- egyéb ingatlanok: minden nem lakás céljára szolgáló ingatlan
m.) 11 12
n.) 13
o.) 14
p.) 15
q) 16 Kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 41/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott fogalom.
Az állattartás közös szabályai
3.§
(1) 17
(2) Az állatok elhelyezésére és tartására szolgáló új épületek és építmények elhelyezésénél betartandó
védőtávolságokat a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül közterületen állatot legeltetni tilos. E célból állatot
közterületre még felügyelet mellett sem lehet kiengedni.
(4) 18 Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül szilárd burkolatú úton lóval közlekedni, vagy lovat
vezetni csak úgy lehet, ha a lovat vezető személy a lovat trágyatartó erszénnyel felszerelte.”
(5) 19 A (4) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik azon rendezvényekre, amelyeknél a szervező előre
bejelenti a polgármesternek, hogy a rendezvényen lovak igénybevételére is sor kerül, és a szervező nyilatkozik
arról, hogy az állatok által okozott szennyeződéseket lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb a rendezvényt
követő 6 órán belül eltakarítja.
Az ebtartás szabályai
4.§ 20
5.§ 21
(1) Az ebtartó az ebét zárt helyen tartja.
(2) Az eb közterületen pórázon tartandó és vezetendő, továbbá a harapós vagy támadó természetű eb
szájkosárral ellátandó a közterületen kívül a többlakásos lakóépület udvarán, valamint közös használatú
helyiségeiben.
(3) Ebet közterületen póráz nélkül csak az 1. sz. mellékletben kijelölt kutyafuttató területen lehet elengedni.
(4) Az ebek közterületen történő szabad mozgásának biztosítására kijelölt területeket az 1. sz. melléklet
tartalmazza. E területeknek a határait a közterületek kezelője táblával szembetűnő módon megjelöli.
(5) Az ebet futtató gondoskodik arról, hogy az állat az (4) bekezdésben meghatározott kijelölt terület határait ne
hagyhassa el.
(6) 22
(7) 23
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(8) Embert mart eb tulajdonosa a marás megtörténtét az ebtartó adatainak, valamint a megsérült ember
személyi adatainak közlésével, a megsérült személy hozzájárulásával az ebtartás helye szerint illetékes
hatósági állatorvosnak és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervének haladéktalanul bejelenti.
6.§
(1)24 Az ebtartó köteles gondoskodni az eb által
a.) a közterületen,
b.) 25 többlakásos lakóépület közös használatú területén, udvarán, közös használatú helyiségeiben (lépcsőház,
lift stb.) okozott szennyezés megszüntetéséről.
(2) Az (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak biztosítása érdekében az ebtartó köteles az eb által okozott
szennyeződés eltávolítására alkalmas eszközt magánál tartani.
7.§
(1) 26 27 Tilos az ebet beengedni, bevinni vagy felengedni a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. § (1) bekezdésében foglaltakon
túlmenően:
a.) élelmiszer-feldolgozó üzembe, élelmiszerraktárba,
b.) humán-egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézmények területére,
c.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe,
d.) élelmiszerszállító járműre,
e.) sportpályára – kivéve a rendezvényen szereplő ebeket,
f.) diákotthon területére,
g.) egészségügyi intézményekbe,
h.) temetőkbe.
(2) Az (1) bekezdésben rögzített tilalmak nem terjednek ki a vakvezető és az őr ebekre.
(3) 28 Tilos ebet olyan vendéglátó egységbe bevinni, ahol azt az üzemeltető táblával, piktogrammal vagy más
egyértelműen azonosítható módon tiltja.
(4) Az ebet kísérője más személlyel együtt – annak beleegyezése nélkül – liftben nem szállíthatja.
(5) Vagyonvédelem érdekében, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális intézmény területén e
rendelet rendelkezéseinek megtartása mellett eb tartható.
(6) 29 Erkélyen, loggián, függőfolyóson, pincében, többlakásos lakóépületek közös helyiségeiben tilos ebet
tartani.
8.§ 30
9.§
(1) A közterületen tartózkodó kóbor ebeket a gyepmesteri feladatokat ellátó szervezet fogja be és a Gyepszél
utcai Gyepmesteri Telepre szállítja.
(2) A gyepmester a befogott ebekről naprakész nyilvántartást köteles vezetni.
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(3)31 32 A gyepmester köteles a befogott eb nyilvántartási számát öt napon belül a polgármesternek jelenteni.
(4)33 A polgármester az ebnyilvántartás adatainak a felhasználásával az ebtulajdonost – amennyiben adatai
rendelkezésre állnak – a befogást követő tizenöt napon belül értesíti.
(5) A gyepmester a befogás során olyan módot és eszközt nem alkalmazhat, amely az állaton sérülést okozhat,
vagy annak elhullását eredményezi.
(6)34 A befogott eb igazolt tulajdonosa az ebet a befogástól számított tizenöt napon belül kiválthatja a tartási,
ápolási és oltási költségek megtérítése után. Amennyiben az értékesítés vagy állatkiadás nem a tulajdonos
részére történik, az állatot kiváltó személy az oltás költségét köteles megﬁzetni.
(7)35 36
(8) A gyepmester köteles a befogott ebekről az 1998. évi XXVIII. törvényben foglaltak
szerint gondoskodni.
(9) 37
(10) Az állati tetemeket a gyepmester ártalmatlanításra köteles elszállítani.
10. § 38
(1) A köz- és lakóépületben elszaporodott macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa, valamint kezelője
gondoskodik.
(2) Macskák közterületi etetése tilos.
Galambtartás szabályai
11.§
(1) 39
(2) A nem tartott (ún. vad-, parlagi galamb) galamb tömeges (5 fészek feletti) fészkelésének megakadályozása
az épület tulajdonosának a feladata.
(3) Az épület, telek, ingatlan tulajdonosa köteles az épületen, illetve ingatlanon, telken, illetve kerítés nélkül
utcafronttal rendelkező épület esetén a közterületre, járdára hullott galambürülék eltávolításáról gondoskodni.
(4) A város közterületein a galambok nyílttéri etetése tilos.
Kedvtelésből tartott állatok tartásának a szabályai
12.§
(1) 40 A 2. § g.) pontjában meghatározott kedvtelésből tartott állat engedély nélkül tartható.
(2) Jelen § szabályai nem vonatkoznak kedvtelésből tartott állatok közül az eb, illetve a macska tartására.
(3) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy a kedvtelésből tartott állat közterületen, illetve lakóház közös
használatú helyiségében mások nyugalmát ne zavarja meg, ijedelmet, megbotránkoztatást ne váltson ki.
(4) Kedvtelésből tartott állat – amennyiben a fajta jellege ezt lehetővé teszi – közterületen póráz nélkül nem
vezethető.
(5) 41 Gazdasági haszon céljából tartott állatok közül haszonállatként és nagyhaszonállatként felsorolt állat
kedvtelésből tartott állatként akkor tartható, ha e rendelet 15. §-a szerint az elhelyezésére szolgáló épület az
ingatlanon elhelyezhető.
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Gazdasági haszon céljából tartott állatok tartásának szabályai 42
13.§ 43
14. § 44
15.§ 45
Az ingatlan területén állatok elhelyezésére és tartására szolgáló épületet, vagy építményt elhelyezni kizárólag a
Győri Építésügyi Szabályzat és Szabályozási Terv előírásai, és az egyéb építésügyi, az állategészségügyi, a
környezet- és természetvédelmi, valamint a közegészségügyi jogszabályokban meghatározott feltételek mellett
lehet, az e rendelet 3. sz. mellékletében foglalt védőtávolságok betartásával.
4647
16.§ 48 49
Trágyatárolás szabályai
17.§
(1) Az állattartó épület zárt, hézagmentes, résmentes, szilárd burkolatú és padozatú, megfelelően szellőztethető,
megfelelő lejtésű lehet, a telekhatár felőli oldalon nyílászáró nem építhető be.
(2) A trágya tárolására zárt szivárgásmentes trágyatárolót, illetve a trágyalé gyűjtésére zárt szivárgásmentes
trágyalégyűjtőt kell létesíteni. Az állattartó épületet és a tárgyalé tárolót zárt csatornával kell összekötni, a
trágyalé a kommunális csatornarendszerbe nem vezethető. A szilárd trágyát alomanyaggal keverve kell tárolni.
(3) Külterületen a trágya tárolása lakóépülettől, ideiglenes tartózkodásra használt gazdasági épülettől legalább
30 méter távolságra történhet. A trágyát földdel, szalmával, fóliával lefedve kell tárolni.
(4) A trágyalétárolót, illetve gyűjtőt az állattartó szükség szerint üríteni köteles.
(5) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartással érintett ingatlan részen pangó vizek ne
keletkezzenek.
5051
18. § 52 53 54 55 56 57
19.§ 58 59
19.§/A. 60 61
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
20. §
(1) E rendelet 2007. augusztus 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg az állatok tartásáról szóló 70/2003.
(XII.19.) Ök. rendelet hatályát veszti.
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően az újonnan indult ügyekben kell
alkalmazni.
(3) 62
(4) 63
(5) 64

6/11

(6) 65 66
21. § 67
Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
Borkai Zsolt Dr. Papp László
polgármester jegyző
A rendeletet kapják:
1.) Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
2.) Közigazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat
3.) Városi Könyvtár
4.) Városi Levéltár
5.) Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra 3 pl.
6.) Közigazgatási Osztály/Környezetvédelmi csoport
Melléklet
1. sz. Melléklet 68 69
Kutyafuttatásra kijelölt területek
1./ Belváros
a.) A Rába folyó jobb parti árterülete az ártéri korcsolyapályától a Béke hídig (E5-ös út hídja), valamint a Béke
hídtól a vasúti hídig,
b.) Duna jobb partján a Széchenyi hídtól az Iparcsatornáig terjedő szakasz
2./ Nádorváros
a.) A belvárosi Rába parti terület folytatása a Szérűskert út vonaláig.
b.) Szigethy A. u – Bartók B. u. – Verseny u. és Hermann O. u. által határolt MATÁV játszótér (4291/16
hrsz.) zárt kutyafuttató
c) 70 A győri 2672/75 hrsz.-ú területen, az Ikva u. végén, a temetővel szemben lévő zárt kutyafuttató.
d) 71 A győri 2858/162 hrsz.-ú területen lévő, a Pápai út melletti zárt kutyafuttató.
3./ Gyárváros
a.) Az Ipar-csatorna szegélyterülete, az Állatkert és a Puskás Tivadar út Iparcsatornai vége között.
b.) A Stadion út keleti oldalának házai, a Kiskúti út, a Vidámpark, a Műjégpálya és a Nagy Sándor József út által
határolt fűves terület kivéve az aszfaltos sportpálya és játszótér területe.
c.) 72 A 6336/5 hrsz-on kialakított, Tompa utcai zárt kutyafuttató.
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4./ Marcalváros
a.) Az eddig be nem épített déli földterület a 83-as út és a Régi Pápai út által határolt földrészlet a gépkocsi
parkolóig.
b.) Szentlélek tér és a Nádorvárosi Köztemető Ny-i oldal temető kerítés melletti füves terület.
5./ Révfalu
a.) A Duna Laposérnek a Duna és a szivattyúház közti szakaszától a nagyfeszültségi vezetékig húzódó
árterület.
b.) A Dózsa rakparti töltés a Duna közötti árterület a BM csónakháztól a pataházi csatornáig.
6./ Sziget-Újváros
a.) A Rábca folyó jobb parti töltésével párhuzamosan futó, a töltés rézsüjének a folyó felé eső alsó szélétől 12 m
szélességben húzódó terület a Pinnyédi hídtól az Achim András utca vonaláig.
b.) A Rábca folyó mindkét partja a Pinnyédi hídtól a torkolatig.
7./ Adyváros
a.) A Bán Aladár úti transzformátorháztól a Bán Aladár út és a hőtávvezeték által határolt terület a Tó vendéglő
melletti autóbusz decentrumig (kivéve a játszótér, a cölöpvár és a szánkozódomb területe).
b.) Földes Gábor u. és a Szigethy Attila u. között (Kereskedelmi Iskola mellett) zárt kutyafuttató (4778/115 hrsz).
c.) 4778/182 hrsz-on kialakított, Kassák L. utcai zárt kutyafuttató.
d.) 4718/1 hrsz-i számú területen lévő, Szabolcska u.- Török István u. közötti területen lévő zárt kutyafuttató.
8./ Szabadhegy
a.) Rózsák terén zárt kutyafuttató (1156 hrsz)
b.) Zöld u. 1/a mögött 279/92 hrsz.-ú területen zárt kutyafuttató
c.) Szőnyi M. u.- Zöld úti csapadékvíz-elvezető árok közötti, a III. számú tározó tó melletti területen lévő
kutyafuttató
d.) Az új Köztemető ÉNY-i kerítése és a 1938 hrsz-ú út közötti kb. 140 m hosszú, kb. 3000 m2 nagyságú terület,
az 1940/3 hrsz-ú ingatlanból
2. sz. Melléklet 73 74 75
3. sz. melléklet
Védőtávolságok
Az állatok elhelyezésére és tartására szolgáló új épületek és építmények elhelyezésénél betartandó
védőtávolságok:
Az állattartó építmény, trágya- és trágyalé tároló védőtávolsága a lakóépülettől:
2 db-ig nagyhaszonállat tartásánál 10 m
5 db-ig nagyhaszonállat tartásánál 15 m
6 – 20 db-ig nagyhaszonállat tartásánál 20 m
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20 db feletti nagyhaszonállat tartásánál az állatok számának megfelelő méter védőtávolságot kell tartani,
maximum 100 db nagyhaszonállatig.
5 db-ig haszonállat tartásánál 10 m
6 – 20 db-ig haszonállat tartásánál 20 m
20 db felett az állatok számának megfelelő méter védőtávolságot kell tartani, maximum 100 db haszonállatig.
Kishaszonállat tartásánál:
baromﬁ:
100 db-ig 15 m
101 – 500 db-ig 20 m
501-1000 db-ig 40 m
1001-2000 db-ig 60 m
2001-3000 db-ig 80 m
3000 db felett 100 m
prémes állatok:
20-50 db-ig 30 m
51-100 db-ig 40 m
101-200 db-ig 60 m
201-300 db-ig 80 m
300 db felett 100 m
Az állattartó építmény, trágya- és trágyalé tároló védőtávolsága:
ásott kúttól legalább 15 m-re,
fúrt kúttól legalább 5 m-re,
csatlakozó vízvezetéktől és vízvezetéki kerti csaptól legalább 3 m-re
telekhatártól legalább 5 m-re helyezhető el.
A prém róka tartása esetén az állatszámtól függetlenül 100 m-es védőtávolság betartását kell biztosítani.
Mezőgazdasági és egyéb külterületeken az állatok tartására szolgáló épületek és építmények a szomszédos
gazdasági épülettől legalább 10 m-re, különálló elhelyezés esetén saját gazdasági épülettől legalább 3 méterre,
ásott és fúrt kúttól legalább 15 méterre helyezhető el.
4. sz. melléklet 76
1 Módosította a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
2 Módosította a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
3 Módosította a 16/2009. (IV. 30.) R. rendelet 1 §-a 2009. május 1-ei hatállyal
4 Módosította a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
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5 Módosította a 38/2009. (XII. 07.) R. rendelet 1 §-a 2010. január 1-ei hatállyal
6 Módosította a 16/2009. (IV. 30.) R. rendelet 1 §-a 2009. május 1-ei hatállyal
7 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (II. 24.) GYMJVÖ. rendelet 14 §-a 2012. febr. 25.-i hatállyal
8 Módosította a 16/2009. (IV. 30.) R. rendelet 1 §-a 2009. május 1-ei hatállyal
9 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (II. 24.) GYMJVÖ. rendelet 14 §-a 2012. febr. 25.-i hatállyal
10 Módosította a 38/2009. (XII. 07.) R. rendelet 2 §-a 2010. január 1-ei hatállyal
11 Módosította a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
12 Hatályon kívül helyezte a 22/2012. (X. 26.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2012. okt. 27.-i hatállyal
13 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 39.§-a, 2012. május 26-tól
14 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 39.§-a, 2012. május 26-tól
15 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 39.§-a, 2012. május 26-tól
16 Módosította a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
17 Hatályon kívül helyezte a 22/2012. (X. 26.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2012. okt. 27.-i hatállyal
18 Kiegészítette a 38/2009. (XII. 07.) R. rendelet 3 §-a 2010. január 1-ei hatállyal
19 Kiegészítette a 38/2009. (XII. 07.) R. rendelet 3 §-a 2010. január 1-ei hatállyal
20 Hatályon kívül helyezte a 28/2013. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal
21 Módosította a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
22 Hatályon kívül helyezte a 28/2013. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal
23 Hatályon kívül helyezte a 28/2013. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal
24 Módosította a 16/2009. (IV. 30.) R. rendelet 3 §-a 2009. május 1-ei hatállyal
25 Módosította a 38/2009. (XII. 07.) R. rendelet 5 §-a 2010. január 1-ei hatállyal
26 Módosította a 38/2009. (XII. 07.) R. rendelet 6 §-a 2010. január 1-ei hatállyal
27 Módosította a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
28 Módosította a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
29 Módosította a 38/2009. (XII. 07.) R. rendelet 7 §-a 2010. január 1-ei hatállyal
30 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (II. 24.) GYMJVÖ. rendelet 14 §-a 2012. febr. 25.-i hatállyal
31 Módosította a 16/2009. (IV. 30.) R. rendelet 7 §-a 2009. május 1-ei hatállyal
32 Módosította a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
33 Módosította a 16/2009. (IV. 30.) R. rendelet 7 §-a 2009. május 1-ei hatállyal
34 Módosította a 16/2009. (IV. 30.) R. rendelet 8 §-a 2009. május 1-ei hatállyal
35 Módosította a 16/2009. (IV. 30.) R. rendelet 8 §-a 2009. május 1-ei hatállyal
36 Hatályon kívül helyezte a 28/2013. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal
37 Hatályon kívül helyezte a 16/2009. (IV. 30.) R. rendelet 12 §-a 2009. május 1-ei hatállyal
38 Módosította a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
39 Hatályon kívül helyezte a 22/2012. (X. 26.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2012. okt. 27.-i hatállyal
40 Módosította a 16/2009. (IV. 30.) R. rendelet 9 §-a 2009. május 1-ei hatállyal
41 Kiegészítette a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
42 Módosította a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
43 Hatályon kívül helyezte a 22/2012. (X. 26.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2012. okt. 27.-i hatállyal
44 Hatályon kívül helyezte a 22/2012. (X. 26.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2012. okt. 27.-i hatállyal
45 Módosította a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
46 Módosította a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
47 Hatályon kívül helyezte a 22/2012. (X. 26.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2012. okt. 27.-i hatállyal
48 Módosította a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
49 Hatályon kívül helyezte a 22/2012. (X. 26.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2012. okt. 27.-i hatállyal
50 Módosította a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
51 Hatályon kívül helyezte a 31/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 5.§-a, 2012. december 20-tól
52 Módosította a 16/2009. (IV. 30.) R. rendelet 10 §-a 2009. május 1-ei hatállyal
53 Módosította a 38/2009. (XII. 07.) R. rendelet 13 §-a 2010. január 1-ei hatállyal
54 Módosította a 36/2010. (XI. 26.) GYMJVÖ. rendelet 1.§-a, 2010. december 1-től
55 Módosította a 23/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 20 §-a 2011. július 1-ei hatállyal
56 Módosította a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
57 Hatályon kívül helyezte a 31/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 5.§-a, 2012. december 20-tól
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58 Módosította a 38/2009. (XII. 07.) R. rendelet 14 §-a 2010. január 1-ei hatállyal
59 Hatályon kívül helyezte a 22/2012. (X. 26.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2012. okt. 27.-i hatállyal
60 Kiegészítette a 23/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 20 §-a 2011. július 1-ei hatállyal
61 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 39.§-a, 2012. május 26-tól
62 Hatályon kívül helyezte a 22/2012. (X. 26.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2012. okt. 27.-i hatállyal
63 Hatályon kívül helyezte a 22/2012. (X. 26.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2012. okt. 27.-i hatállyal
64 Hatályon kívül helyezte a 28/2013. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal
65 Módosította a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
66 Hatályon kívül helyezte a 22/2012. (X. 26.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2012. okt. 27.-i hatállyal
67 Kiegészítette az 50/2008. (XII. 20.) R. rendelet 1.§-a, 2009. január 1-től
68 Módosította a 16/2009. (IV. 30.) R. rendelet 11 §-a 2009. május 1-ei hatállyal
69 Módosította a 38/2009. (XII. 07.) R. rendelet 15 §-a 2010. január 1-ei hatállyal
70 Kiegészítette a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
71 Kiegészítette a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 37.§-a, 2012. május 26-tól
72 Módosította a 2/2012. (X. 26.) GYMJVÖ. rendelet 2. sz. melléklete 2013. január 1-től
73 Módosította a 16/2009. (IV. 30.) R. rendelet 11 §-a 2009. május 1-ei hatállyal
74 Módosította a 38/2009. (XII. 07.) R. rendelet 15 §-a 2010. január 1-ei hatállyal
75 Hatályon kívül helyezte a 22/2012. (X. 26.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2012. okt. 27.-i hatállyal
76 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 39.§-a, 2012. május 26-tól

Időállapotok:
2013-09-13 10:00 [Jelenlegi állapot]
2007-08-01 10:00
2012-12-20 10:00
2007-11-01 10:00
2013-01-01 10:00
2012-02-25 10:00
2011-07-01 10:00
2009-05-01 10:00
2012-10-27 10:00
2012-05-26 10:00
2010-01-01 10:00
2010-12-01 10:00
2009-01-01 10:00
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