
Magyar Zoltán

országgyű lési képviselő

Országgyű lés Hivatal a

Irományszám : ,C ceOO

Érkezett : 2016 FEBR 0 8.
Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Földművelésügyi Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Miért hagyják magukra a magyar vizsla tenyészt őket? Miért gáncsoskodnak már 1 5
éve a magyar vizslák tenyésztésére benyújtott pályázat elbírálásában? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

A K/7495. számú írásbeli kérdésemre adott válasza – sajnálatos módon - abszolú t

ellentétes a gyakorlattal . Ugyanis a Földművelésügyi Minisztérium és a tenyésztési hatóság -

a NÉBIH Állattenyésztési Igazgatósága - saját magának, és az igazságügyi szerveknek oko z

felesleges többletmunkát azzal, hogy például a Magyarországon tenyésztett összes kutyafajt a

közül csak a magyar vizsla két fajtájának (a rövidszőrű és a drótszőrű magyar vizsláknak)

nincs elismert tenyésztőszervezete. Immár 20 éve.

Pedig van benyújtott, érvényes pályázat, még 1999 decemberéb ől, ami a 64/1998 .

(XII .31 .) FVM rendeletnek mindenben megfelelő módon, magas szakmai színvonalon let t

előkészítve. Az érintetteknek eddig 4 jogerős Fővárosi Bírósági ítéletük és a Kúria által hozot t

ítéletük van a 13 év alatt arról, hogy a pályázati kérelmünk elutasítása megalapozatlan volt .

Jelenleg a 98/2013 . (X.23 .) VM rendelet szabályozza a kutyatenyésztést . Arról, hogy a

rendelettel mi volt a valódi céljuk és arról, hogy miként csinál bolondot egy szervezet – jele n

esetben az Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (továbbiakban:

MEOESZ) – a mindenkori kormányokból most nem térnék ki, mert az egy másik írásbel i

kérdésem tárgyát képezte .



Ugyanakkor a magyar vizslások helyzetét ettől függetlenül is meg kell oldani .

Probléma például, hogy az új rendeletbe olyan adatszolgáltatási követelményeket épített be a
miniszter, amelyet csak elismert tenyésztő szervezet tudna hitelesen szolgáltatni és ezeket a
követelményeket az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény (továbbiakban: Átv . )
nem is írja elő az elismerési eljárásban. Például tenyészkutyák adatait kéri becsatolni, holott

tenyészkutya csak az lehet, amelyet elismert tenyésztő szervezet annak ismer el (ehhez me g

kell felelni bizonyos küllemi és munkateljesítménynek, de a felmen őinek is
tenyészminősítéssel kell rendelkezni) . Elismert tenyésztő szervezet pedig nincs 15 éve ,

azonban egy vizsla körülbelül csak 8-10 évig lehet a kora miatt tenyésztésben, tehát a 2000 .
év előtt minősítettek már nem tenyészebek. A szervezet tagjainak adatait kérte a hatóság
becsatolni, nem volt elegendő a taglétszám megadása, amit az Át, előír. Ez adatvédelmi

kérdéseket vet fel, ráadásul semmi köze sincs a pályázat szakmai színvonalának elbírálásához ,
ami a hátterét adná a magyar vizsla fajták genetikai értékének megőrzéséhez, fejlesztéséhez .

Mi a helyzet ma?

2008-ban a Főv. Bíróság a 8K.35 .90212006/12 . számú 2008. 06.20-i ítéletével az elismerési

kérelmeiket harmadik alkalommal jogtalanul elutasító határozatot hatályon kívül helyezte és új
eljárás lefolytatására kötelezte a hatóságot . Ezt az eljárást a hatóság nem folytatta le 2013 . év
októberéig sem az első ebrendelet hatálya alatt, sem az új ebrendelet szerint a mai napig . Az
Átv. szerint a tenyésztőszervezeti elismerési eljárást 6 hónapon belül kellett volna lefolytatni
érvényes határozattal még a 2000. évben. Az eltelt 15 évben nem hoztak jogerős határozatot a

pályázó kérelmére, de már több esetben harmadik felet juttattak jogellenesen elismeréshez, ez t
a Fővárosi Bíróság is megállapította. Meg kell jegyezni, hogy a jogerős

határozathozatal határideje pályázat benyújtásától 6 hónap lett volna !

A hatóság a fentebb megjelölt bírósági ítélet ellenére sem hozott határozatot, hanem a
kérelmező által nem is kezdeményezett eljárásban, eljárást megszüntet ő végzést hozott.

Önkényesen új eljárást indítottak, nem a fent megnevezett F ővárosi Bírósági ítéletben előírt

eljárást folytatták! Olyan ügyben hoztak a Hungária Vizsla Club (továbbiakban : HVC)
kérelmét elutasító határozatot, amelyet ugyan a HVC kezdeményezett, de a per tárgya nem a
pályázata volt, hanem az időközben jogtalanul előnyben részesített harmadik fél elismerését
törölte a bíróság. Ezalatt más pályázatok is érkeztek ugyanezekre a fajtákra, feltételezem ,

hogy ezekkel akarták a kérelmüket összevonni. A bíróság megállapította, hogy addig, amíg a
HVC kérelme nincs jogerős határozattal elbírálva, más pályázatot be sem fogadhat a hatóság .
A vonatkozó rendelet azt írja el ő , hogy csak a pályázó kérelmére indulhat elismerési eljárás,

amit a hatóság határozattal vagy elismer, vagy elutasít . A HVC 1999 decemberében

benyújtott, majd a rendeletmódosítás miatt módosított, kérelmükre indult eljárásban a



Fővárosi Bíróság fentebb megjelölt ítéletére hivatkozva a hatóság még nem hozot t

határozatot. Az eljárás kivizsgálása a Fővárosi Törvényszék előtt van. Azt írta a Miniszter úr,

hogy „ Mint azt ön is bizonyára tudja, az agrártárca — beleértve a hivatali hátterét is –

jelentős kapacitásait foglalja le az ebtenyésztéssel kapcsolatos ügyek intézése. " Úgy látom az

apparátus saját magának „gyártja” a kapacitás lekötést azzal, hogy nem tartja be a saját mag a

által hozott rendeleteket. Egyrészt sorozatban hozott törvénytelen, megalapozatlan elutasít ó

határozatokat, másrészt szintén törvénytelen módon másokat helyezett el őnyös helyzetbe,

amit a bíróságnak kellett hatályon kívül helyezni . Ezzel még nincs vége !

Most a tenyésztési hatóság saját magát „nevezte ki” a magyar vizslá k

tenyésztésirányítójának is, de mivel e feladatot ellátni nem képes, a kis munkával nag y

hasznot hozó Származási lapok nyomtatását a MEOESZ-re bízta (5500Ft/lap/kb lperc) . A sok

munkát és költséget (teljesítménybírók utaztatása, ellátása, tiszteletdíja, vadászterület, vada k

biztosítása, segítő személyzet költségei stb.) jelentő tenyészvizsgákat a pályázó szervezet ún.

fajtaklub „végezheti” ráfizetéssel . Az nyilvánvaló, hogy egyetlen törvény és rendelet sem

hatalmazta fel a hatóságot, hogy saját maga által fércmunkaként összetákolt tenyésztés i

programot fogadjon el, majd ennek végrehajtására saját magát nevezze me g

tenyésztésirányítónak . Ezen a jogcímen járják az országot, az állam pénzét költik, azért, hog y

leellenőrizzék a született kutyák azonosításának megtörténtét, amit a fajtaklub alomellen őre

korábban már aláírásával leigazolt . Ez most a helyzet! Miniszter úrtól hozzávetőleg egy éve

kértek választ arra, hogy mely rendelet, törvény hatalmazta fel a NÉBIH Állattenyésztési

Igazgatóját, hogy saját maga készítsen tenyésztési programot magyar vizsláknak, továbbá ,

hogy ezt fogadja el és saját magát nevezze ki tenyésztésirányítónak . Miközben a HVC

pályázatát több esetben jogalap nélkül elutasította, de ennek okára érdemi választ nem kaptak .

Mellékelve küldök négy levelet, amelyben a miniszterhez írt leveleikben foglalt kérdésekke l

kapcsolatos érdemi válaszok elmaradását panaszolták el . A második levélre sem érkezett

érdemi válasz.

Kérdezem tehát Tisztelt Miniszter Urat, hogy miért nincs 15 éve elismert tenyészt ő
szervezete a két legnépesebb, nemzeti kincsként nyilvánított magya r

vadászkutyafajtának a rövid- és drótszőrű magyar vizslának? Mikor fogják végre a

gáncsoskodások helyett érdemben segíteni munkájukat ?

Várom érdemi válaszát!

Tisztelettel :
Budapest, 2016 . február 8 .
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Tisztelt Elnök Úr !

Kérem szíves vizsgálatát a Hungária Vizsla Club tenyésztésirányítása tárgyában 1999. december 29 .-én
beadott, de a mai napig törvényesen el nem bírált pályázata tárgyában .
Tájékoztatjuk, hogy pályázatunkat eddig államigazgatási eljárás keretében három esetben elutasították .
A határozatokat a Fővárosi Bíróság 2002 .04.03 .-án a 8 .K 31 .128/2001/6 számú, 2004 .december 11 .-én
a 8.K.33.345/2003 számú, 2008 .06.20.-án a 8.K.35.902/2006/12 számú ítéletekkel helyezte hatályon
kívül . Az ítéletek megállapították a határozatok törvénytelenségét, és új törvényes határozat
meghozatalára kötelezte az államigazgatási szervet.

Időközben szintén törvénytelen módon elismerésre került egy kés őbb pályázó egyesület a
101 .088/2006 számú határozattal, amelynek törvénytelenségét a 3 .k.32.149/2009/14 számú ítéletében
mondta ki a Fővárosi Bíróság .

Az ön által vezetett államigazgatási szerv számomra teljesen érthetetlen módon ez utóbbi bíróság i
ítéletre hivatkozva indította el a Hungária Vizsla Cub kérelmének, a Fővárosi Bíróság által el ő írt új
elsőfokú határozatának meghozatalát . Tette ezt annak ellenére, hogy a 04 .2/2-486/4/2010 számú
végzésre adott, 2011 .november 15 .-i válaszlevelünkben egyértelműen megjelöltük, hogy a
2008.07.06 .20.-án kelt bírósági ítéletben leírtak szerint kell a Pályázat elbírálását folytatni .

Önök a 3.k.32.149! 2009/14 számú bírósági ítélet alapján kezdtek új elsőfokú eljárást a Hungária
Vizsla Club pályázatával kapcsolatban, holott annak nem a Hungária Vizsla Club tenyészt ő
szervezetként történő elismerés volt a tárgya, hanem a Magyar Vizslások Országos Egyesületének adot t
jogtalan elismerésének visszavonása .
Ezzel az üggyel kapcsolatban az ön által vezetett államigazgatási szervnek egy feladata adódott, hog y
a jogtalanul kiadott tenyésztői elismerést a rendelkező részben meghatározottak szerint határozatban
visszavonja, és az egyesületet eltiltsa tenyészt ő szervezetként való működéstő l .
Mint a mellékelt levelünkbő l kiderül, ezt nem tették meg, vagy ha megtették nem volt hatása,

panaszunk ellenére eljárást nem indítottak, szankciót nem hoztak, errő l egyesületünket nem
tájékoztatták.
E bírósági ítélet alapján a Magyar Vizslások Országos Egyesületének kérelmét el kell utasítani ,
figyelemmel arra, hogy egy korábban beadott kérelem elbírálás alatt van, és egy fajtára csak eg y
tenyésztő szervezet ismerhető el . Mint az eljárásban érdekeltet, erről a határozatról Hungária Vizsl a
Clubot értesíteni kellett volna . Ezt az értesítést sem kaptuk még meg .



2
Fentiek alapján a 3 .k.32.149/2009/14 számú ítélet rendelkezésére és indokolására hivatkozva a
Hungária Vizsla Club magyarvizslák tenyésztésére beadott pályázati kérelme tárgyába n
határozathozatalnak nincs, illetve nem lett volna helye.

Figyelembe véve a fentiekben leírtakat kérem szíves intézkedését, hogy az ön által vezetet t
határozathozatalra feljogosított intézmény a 2008 .06.20.-án a Fővárosi Bíróság által hozott a Hungári a
Vizsla Club pályázatával kapcsolatban a fentebb megjelölt ítéletek indokolásai, de különösen az utols ó
8.K.35.902/2006/12 számú ítélet rendelkezése és indokolása alapján hozzon új, törvényes határozatot . .
Tekintettel arra, hogy a határozat hozatalra rendelkezésre álló törvényes határid ő már többszörösen
lejárt és az államigazgatási szervek korábbi hibás döntései következtében a magyarvizsláknak 12 éve
nincs elismert tenyésztő szervezete .
Kérem Tisztelt Elnök Urat, hogy az új eljárásban szíveskedjen jobban megkövetelni a törvényeknek
mindenben megfelelő határozat minél előbbi meghozatalát .
A jogszabályoknak meg nem felelő határozatok eddig is jelentős késedelmet és kárt okoztak a Magyar
Parlament által nemzeti kincsnek nyilvánított két magyarvizsla fajtának, egyesületünknek jelentős
anyagi költséget és erkölcsi veszteséget okoztak már eddig is .
Bízva a bemutatott helyzet és jogelőzményei komolyságának átérzésében várjuk mielőbbi szíves
intézkedését és tájékoztatásunkat .

Kisbajcs, 2013 . február 01 .

Köszönettel :

Huszár Tibor elnök sk.
Hungária Vizsla Club
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Földművelésügyi Minisztérium
Mezőgazdasági Főosztály
1055 Budapest, Kossuth tér 11 .
Szépe Ferenc úr, főosztályvezető

iktató számunk : 15/0506
Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Hivatkozva a MgF/372/2015 jelű levelében foglaltakra, melyben arra hivatkozva hárította el a
Miniszter úrhoz címzett 2014 .június 21 .i, 2014. augusztus 18.-i. 2014 . december 15 .-i és 201 5
január 23 .-i leveleinkben kért vizsgálatra az érdemi válaszadást, mely szerint a Hungári a
Vizsla Club a magyarvizslák tenyésztésirányítására 1999 . december 28 .-án beadott, de a mai
napig jogerősen el nem bírált pályázatának ügyét a F ővárosi Közigazgatási és Munkaügy i
Bíróság 2015 . február 23 .-án kelt 36 . Kpk.45.432/2015/2 számú végzésével jogerősen lezárta .

A fenti levelekben arra kértük előbb a miniszter urat, hogy a már 5 esetben hozott törvénytelen,
jogellenes elutasítás után a hatodik határozathozatal el őtt hívja fel az elsőfokú hatóság
figyelmét a törvényesség betartására. Második levelünk el őtt tapasztaltuk, hogy a hatóság nem
a tisztességes, legegyszerűbb utat választotta, ismét időhúzó taktikát véltünk felfedezni az
eljárásban, ezért kértük a Földművelésügyi Miniszter felügyeleti jogkörére történő
hivatkozással az egész eljárás felülvizsgálatát, különös tekintettel a határozathozatal törvénye s
határidejének betartására is . Harmadikban az I . fokú hatóság végzése ellen kértünk hatóság i
felülvizsgálatot. Negyedik levelünkben kifogásoltuk, hogy az elsőfokú tenyésztési hatóság
állattenyésztési igazgatója saját maga által jegyzett, általa is alacsony színvonalúnak tartott, de
saját maga által elfogadott tenyésztési szabályzat szerint irányítja a magyarvizslák tenyésztését,
és erre hivatkozva kötött megbízási szerződést .
Azt szeretnénk tudni, hogy melyik törvény, illetve jogszabály jogosítja fel a Nemzet i
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal állattenyésztési igazgatóját arra, hogy tenyésztés i
szabályzatot készítsen magyarvizslák tenyésztésére, és azt saját maga el is fogadja, miközben
nagyságrenddel jobb pályázat alapján még ideiglenesen sem adott ki törvényes elismerés i
határozatot, tenyészt őszervezeti elismerésre pályázó civil szervezet részére 15 év alatt egy
esetben sem .
Úgy véljük a fenti kérdéseinkre adandó válaszok függetlenek attól, hogy a bíróság mibe n
döntött 2015 . február 23 .-án .
Arra az esetre, ha mégis csak a bíróság fentebb hivatkozott döntése akadályozta volna Önöket,
hogy 2014 júniusa óta nem kaptunk leveleinkre érdemi választ, mellékelem a F ővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015 . február 23 .-án kelt 36.Kpk.45 .432/2015/10 számú
végzését . Őszintén bízva abban, hogy ezzel a hivatkozott levelükben foglaltak szerin t
megnyílik a lehetőségük a már botrányosan krónikusnak mondható eljárás kivizsgálására, és a
felvetett kérdéseinkre, felülvizsgálati kérelmünkre érdemi válasz megadására, különö s
tekintettel a 2014 . december 15 .i kérelmünkben foglaltakra .

Kisbajcs, 2015 . 05.06.
Üdvözlettel :

Huszár Tibor elnök
Hungária Vizsla Club

Melléklet 1 db
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Földművelésügyi Minisztérium
Mezőgazdasági Főosztály
1055 Budapest, Kossuth tér 11 .
Szépe Ferenc úr, főosztályvezető

Iktató számunk:15/062 1
Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Hivatkozva a MgF/531/1 jel ű levelében foglaltakra, melyben a 15/0506 számú levelünkre
válaszolt, amelyben a Miniszter úrhoz címzett 2014 június 21 .i, 2014. augusztus 18 .-i . 2014.
december 15 .-i és 2015 január 23 .-i leveleinkben kért vizsgálatra kértünk érdemi válaszadást .

Sajnos érdemi vizsgálat nélkül arról kaptunk tájékoztatást, hogy a tenyésztőszervezeti
elismerésre irányuló eljárás jelenleg is folyamatban van .
A fent felsorolt leveleinkben arról kértünk tájékoztatást a minisztériumtól mint a tenyésztés i
hatóság felügyeleti szervétől, hogy mi az oka annak, hogy a törvényi előírás szerinti 6 hónap
helyett 15 év elteltével sincs határozat a Hungária Vizsla Club kérelmével kapcsolatban .

Kérésünk ellenére arról kaptunk tájékoztatást, hogy a Hungária Vizsla Club által pályázatban
foglalt két vizslafajta törzskönyvezése megoldott . Erről is volt tudomásunk, azonban a
vizsgálati kérelmünk a felügyeleti szerv vezetőjéhez ennek az eljárásnak a törvényességének a
vizsgálata végett fordultunk.
Az 1993 . évi CXIV. törvény 19.§ szerint:

19. § (1)SAz elismert tenyésztőszervezet — e törvény alapján — az állattenyésztés szervezési feladatainak keretébe n
a) tenyésztési programot hajt végre;
b) törzskönyvezést végez;
c) megbízás alapján teljesítményt vizsgál vagy vizsgáltat.

(3)8Az (1) bekezdésben foglalt tevékenységet kizárólag elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztő szervezet
végezheti.

Válaszlevelében nem találtunk utalást arra, hogy a fenti törvényi rendelkezés ellenére a NÉBIH mely
törvényi felhatalmazás alapján hajt végre határozattal el nem fogadott tenyésztési programot é s
végeztet harmadik féllel törzskönyvezést .
Arról is kértük a konkrét állásfoglalását a felügyeleti hatóságnak, hogy a NÉBIH- Állattenyésztés i
igazgatóját mely törvény jogosítja fel magyarvizslák vonatkozásában tenyésztési program készítésér e
és annak egyidejű elfogadására, a programnak harmadik fél által, díj szedése ellenében történő
végzésére.
A válaszlevélben arról táj ékoztattak, hogy a törzskönyvezés a tenyésztési hatóság feladatellátásána k
köszönhetően megoldott, amelyre a 98/2013 .(X.24.)VM rendelet 18 .§(4) bekezdés ad felhatalmazást .
Egyrészt ha így lenne a VM rendelet ellentétesen szabályozna a törvénnyel, de a fentebb hivatkozot t
jogszabály arra az esetre ad a tenyésztési hatóságnak ideiglenesen felhatalmazást, ha már van jogerősen
elismert tenyésztési szabályzat, tenyésztési program .
Álláspontunk szerint ilyen nincs, ezért a magyarvizslák tenyésztésirányítása szerintünk nem megoldott,
legfeljebb harmadik fél részére nagy haszonnal járó származási igazolások kiadására adott lehetőséget.

Fentiekben felsorolt indokaink alapján válaszát nem tudjuk érdemi válasznak elfogadni a felügyelet i
hatósághoz intézett fentebb felsorolt kérelmeinkre adott válaszként .
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Megjegyezzük, hogy a tenyésztési hatóság végzése ellen jelenleg folyó bírósági felülvizsgálat tárgy a
nem érinti az általunk feltett kérdésekre adandó választ .

Kérjük t . Főosztályvezető urat, hogy az összes felvetett kérdésünkre érdemi választ szíveskedjen adni .

Kisbajcs, 2015 június 21 .

Köszönettel :

Huszár Tibor elnök
Hungária Vizsla Club
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Dr. Fazekas Sándor úr, miniszte r

Földművelésügyi Minisztériu m
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Tisztelt Miniszter Úr !

A Hungária Vizsla Club 1999.év december 29 .-én nyújtott be pályázatot a rövid-és
drótszőrű magyarvizslák tenyésztésirányítására . Annak ellenére, hogy a Pályáza t
mindenben megfelelt a vonatkozó törvényi és rendeleti el őírásoknak, az egyesületünk
pedig szakmailag felkészült volt a tenyésztésirányítási feladatok maradéktalan
ellátására, az elismerést a mai napig nem kapta meg .

Az elsőfokú és másodfokú tenyésztési hatóságok elutasító határozatait
a Fővárosi Bíróság, illetve a Kúria hatályon kívül helyezte az alábbi történeti
sorrendben :

• 8K.31128/2001/6 számú, 2002 .04.03 .-án,
• 8K. 33 .345/2003/7 számú 2004 .dec.11 .-én
• 8K.35.902/2006/12 számú 2008 .06.20.-án
• 3K.32.149/14 számú 2010 .09.17.-én
• 25K.28795/2013/10 számú 2013 . 06.18.-án hozott ítéletei .

Ez utóbbi ítélet ellen az elsőfokú Hatóság felülvizsgálatot kért a Kúriától, a
felülvizsgálat tárgyában a Kúria Kfv .III .37.593/2013/4 számon hozott ítéletet .
Egyesületünk a Pályázatát az időközben 64/1998(XII.31)FVM rendelet helyett
hatályba lépett 98/2013(X.24)VM rendeletnek(a továbbiakban : R.) megfelelően
kiegészítette .
Álláspontunk szerint ez a másfél évtizednyi eljárási id ő súlyosan sérti egyesületünk
alapvető jogait
az Alaptörvény XXIV cikkére tekintettel :
XXIV. cikk:

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül,
tisztességes módon és ésszerűhatáridőn belül intézzék. A hatóságok törvényben
meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.
(2) Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a hatóságok álta l
feladatuk

teljesítése során neki jogellenesen okozott kár megtérítésére .

Figyelemmel arra, hogy egyesületünk jelent ős szellemi és anyagi ráfordítással
teremtette meg a magas szintű feltételét annak, hogy a pályázatában vállaltaknak
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megfeleljen,(számítógépes szoftverek, eszközök, szakszemélyzet, adatbázis és enne k
kezelése, stb .) ezeket a Hatóságok törvénytelen eljárása miatt nem tudtuk a
magyarvizslák tenyésztésének szolgálatába állítani .

Kötelességünknek éreztük, hogy indítványt tegyünk az I . fokú Hatóságnak, az eljárás
felgyorsításának megoldására, mely szerint ideiglenes jelleggel bízza me g
egyesületünket a rövid és drótsz őrű magyarvizslák tenyésztésirányításával, azonban ezt
az indítványunkat a NÉBIH, mint tenyésztési hatóság a 02 .5/2551-2/2014 számú ,
2014. augusztus 18 .-án kelt levelében elutasította .
Arról tájékoztatta Egyesületünket, hogy a tenyésztésirányítást az elismerési eljárá s
lezárásáig a tenyésztési hatóság látja el, ami akár 12 hónapot is igénybe vehet . A fenti
levélben hivatkozott 02 .5/983-2/2014 számú levelet, amely az ebtenyésztő szervezeti
elismerési eljárás megindításáról
értesítette egyesületünket, nem küldte meg számunkra . Ennek ellenére az I . fokú
Hatóság a R.) 18.§(4) bekezdésére hivatkozva szándékozik a „tenyésztésszervezési ”
feladatokat ellátni .

Álláspontunk szerint a magyarvizslák tenyésztésirányítása vonatkozásában helytelen é s
téves hivatkozni a R.) 18 .§(4) bekezdésére, mivel a magyarvizslák tenyészt ő szervezete
nem szűnt meg jogutód nélkül, és nem vonták vissza az elismerést, ezért a Hatóság
jogellenesen tartja vissza az elismerést, és jogalap nélkül rendeli saját magához azt .
Arra sincs jogalapja a hatóságnak, hogy megbízási szerz ődéssel harmadik félnek adja ki
a tenyésztésirányítási jogot .

A Hungária Vizsla Club álláspontja szerint a harmadik félnek törvényellenesen kiadott
tenyésztésirányítási határozatokat a Bíróság megsemmisítette, tehát az nem tekinthet ő
az elismerés visszavonásának .
A magyarvizslák vonatkozásában nincs és nem is volt jogerős határozattal elismert
tenyésztő szervezet, ebből következően azt nem vonhatták vissza .
Ezzel ellentétben a tenyésztői elismerés megadását jogszabály ellenesen nem adták
ki a Hungária Vizsla Clubnak .
Az 1993.évi CXIV törvény 20 .§(2) bekezdése szerint :

(2) A tenyésztési hatóság a tenyésztéssel foglalkozó szervezetet tenyésztőként
elismeri, ha

a) a benyújtott tenyésztési program megfelel az állati termék termelés — 1 . §-ban
foglalt -- követelményeinek és az elfogadott nemzetközi előírásoknak ;

b) a szervezet fajtaelismerésben részesített vagy arra bejelentett fajtát, hibride t
tenyészt, illetve keresztezési programot valósít meg ;

c) a tenyésztési program megvalósításához megfelel ő létszámú állatállomány;
valamint

d) a szakszerű tenyésztői munkához szükséges szakember, a 25 . §-ban meghatározott
tenyésztésvezető és felszerelés rendelkezésre áll ;
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e) a tenyészállatokat egyedenként, a 8 . §-ban foglaltak szerint tartósan úgy jelölik
meg, vagy a kisállatfajok meghatározott körénél úgy írják le, hogy azonosságu k
megállapítható ;
fi a törzskönyvet vagy tenyésztési főkönyvet a tenyésztési program előírásainak

megfelelően vezetik.
(3) A tenyésztő szervezet elismerésére irányuló eljárás során az ügyintézési határidő 6

hónap, amely egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható .

Nem 6 hónap, 14 év elteltével sem hozott a Hatóság törvényes határozatot, anna k
ellenére, hogy a fenti törvényi feltételeknek a Hungária Vizsla Club Pályázati
kérelme megfelelt !

Annak oka tehát, hogy nincs elismert tenyésztő szervezete a magyarvizsláknak,
maga a Hatóság törvénytelen eljárása, erre bizonyítékul szolgálnak az elmúlt évtize d
bírósági ítéletei, de legfőképpen a Fővárosi Bíróság

• 8K.35 .902/2006/12 számú 2008 .06 .20.-án
• 3K.32.149/14 számú 2010 .09.17.-i jogerős bírósági ítélete,valamint a
• Kúria Kfv.III .37.593/2013/4 számon hozott ítélet e

Tisztelettel kérjük Miniszter Urat, hogy felügyeleti jogkörénél fogva ellen őriztesse,
hogy az eljáró Hatóság a vonatkozó törvényeket és az ügyintézési határid őket
betartotta-e?

Kérelmünket az Alaptörvény XXIV cikkének (1) illetve (2) bekezdéseiben valamint a
2004.évi CXL törvény 20.§(2),(4)illetve a (7) bekezdéseiben foglaltak figyelembe
vételével nyújtottuk be.
Kérjük vizsgálatának eredményérőt és a mulasztás esetén tett intézkedéséről
Egyesületünket értesíteni szíveskedjen .

Kisbajcs, 2014 .augusztus 18 .

Tisztelettel :

Huszár Tibor elnök
Hungária Vizsla Club

Melléklet:
NÉBIH 02 .5/2551-2/2014 számú, 2014 . augusztus 12.-én kelt levele
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