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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága kijelölt bizottságként megvitatta az 
állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról - T/10021. számon - 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/10021/2-10. számú módosító 
javaslatokat. 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 



 
1.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. §-ában az állattenyésztésről 

szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 2. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

/1. § Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 2. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "2. § A törvény hatálya kiterjed a szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, ló, szamár, sertés, 
baromfi, házinyúl, [és] prémes állat, méh, hal, és az egyéb állatok gazdasági célú tenyész- és 
haszonérték növelő köztenyésztésére, [gazdasági célú,] valamint a vadászható vadfajok 
zárttéri, élelmiszer-termelési célú köztenyésztésére [és az egyéb állatok tenyész- és 
haszonérték növelés céljából történő tenyésztésére]." 
 

T/10021/10. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10021/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - Az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

2.  Dr. Szabó József Andor képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában az Átv. 2. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/1. § Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 2. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "2. § A törvény hatálya kiterjed a szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, ló, szamár, sertés, 
baromfi, házinyúl és prémes állat, méh, hal, gazdasági célú, valamint a vadászható vadfajok 
zárttéri, vadászati, élelmiszer-termelési célú tenyésztésére és az egyéb állatok tenyész- és 
haszonérték növelés céljából történő tenyésztésére." 
 

T/10021/6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10021/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
3.  Dr. Szabó József Andor képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében az Átv. 

3. § 7. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

2. § /(1) Az Átv. 3. §-ának 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 



 "7. Gazdasági cél: a mezőgazdaság, az élelmiszer-termelés, a vadászat, a 
prémtermelés, a sport- és szabadidős tevékenység céljára történő állat-, illetve állati eredetű 
termék előállítás, forgalmazás." 
 

T/10021/5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10021/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Dr. Szabó József Andor képviselő a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésében az Átv. 
3. § 23. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) Az Átv. 3. §-ának 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "23. Tenyésztő egyesület, illetve szövetség: a tenyésztők által létrehozott olyan 
társadalmi szervezet, amelyet nemzetközi tenyésztő szervezet is elismer, és amelyet a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) tenyésztő 
szervezetként elismer, és amely a tagjai által jóváhagyott és a minisztérium által elismert 
tenyésztési programot hajt végre." 
 

Indokolás: Lásd a T/10021/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. §-ának új (3) bekezdésében az 
Átv. 3. §-át új 28. ponttal kiegészíteni javasolja: 
 
 "(3) Az Átv. 3. §-a új 28. ponttal egészül ki: 
 

„28. Köztenyésztés: tenyészállat, árutermelő állomány, szaporítóanyag forgalomba 
hozatala, átadása más tenyésztő, valamint állattartó részére, illetve egynél több tenyészetet 
érintő tenyésztési, törzskönyvezési szolgáltatás végzése.”" 
 

T/10021/9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10021/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - Az Előterjesztő képviselője egyetért



 
 
 

6.  Dr. Szabó József Andor képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában az Átv. 19. § (2) 
bekezdése d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/8. § Az Átv. 19. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § eredeti 
szövegének jelölése (1) bekezdésre változik: 
 

(2) Az elismert tenyésztő egyesületek (szövetségek) által létrehozott szövetség az 
állattenyésztés szervezési feladatainak keretében/ 
 
 "d) ellátja a [minisztérium] tenyésztő testület által [– meghatározott feltételekkel –] 
ráruházott feladatokat." 
 

Indokolás: Lásd a T/10021/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 13. §-ában az Átv. 43. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/Az Átv. 43. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A 17. § d) pontjában, a 18. § (1) bekezdésében, (3) bekezdésének a), b) pontjaiban 
és a 16. § a), b), c) [és], e) és f) pontjaiban felsorolt feladatok ellátásához, valamint a 25. §-
ban meghatározott tenyésztésvezető díjazásához – az adott év költségvetésében jóváhagyott 
mértékig, de legalább a díjazás 30 %-áig – az állam hozzájárul." 
 

Indokolás: Lásd a T/10021/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 13. §-ában az Átv. 43. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/Az Átv. 43. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A 17. § d) pontjában, a 18. § (1) bekezdésében, (3) bekezdésének a), b) pontjaiban 
és a 16. § a), b), c) és e) pontjaiban felsorolt feladatok ellátásához, valamint a 25. §-ban 
meghatározott tenyésztésvezető díjazásához – az adott év költségvetésében jóváhagyott 
mértékig, de legalább a díjazás 50 %-áig – az állam hozzájárul." 
 
 



 
T/10021/4. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/10021/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 
állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 21. §-ának (6) bekezdése, [25. §-ának (3) 
bekezdése,] a 49. § (1) bekezdés a) pontjának 17. alpontja és a 49. § (3) bekezdése hatályát 
veszti." 
 

T/10021/3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10021/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. május 19. 
 
 
 
 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 

bizottság elnöke 
 
 


