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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján „az állat-egészségügyről" szóló T118209 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 25. §-ának következő módosítását javasolom :

„25. §

(1) Az állat-egészségügyi igazgatási feladatokat

•

	

a miniszter ;

b) a minisztérium ;

•

	

az állomás (melynek élén az igazgató főállatorvos ál1) ;

d) a kerületi hivatal (melynek élén a kerületi főállatorvos áll), állat-
egészségügyi határállomási- és élelmiszer-higiéniai kirendeltség (melynek élén a
kirendeltség-vezető főállatorvos áll) ;

•

	

a hatósági állatorvos ;

f az OÁI (melynek élén a főigazgató főállatorvos áll) ;

•

	

az OÉVI (melynek élén az igazgató főállatorvos áll) ;

•

	

az ÁOGYTI (melynek élén az igazgató főállatorvos áll) ;)

[i)J Q az önkormányzat jegyzője ;

Módosító iavaslat



[j)J g~ a kamara ;

[k)% l~ a jogosult állatorvos ; valamint

jl)J 1 a magán-állatorvos

látja el .

(2) Az (1) bekezdés b) -[h)] ee pontjaiban felsoroltak együtt alkotják az állami
állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálatot, amelynek élén a minisztérium
állat-egészségügyi feladatainak ellátásáért felelős részlegének vezetője, az országos
főállatorvos áll .

(3) Az állomás igazgató főállatorvosa állat-egészségügyi kerületeket és kerületi
állat-egészségügyi és élelmiszer ellenőrző hivatalokat (kerületi hivatalokat), szükség
esetén élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi határállomási kirendeltségeket alakít
ki a külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén .

(4) A magán-állatorvos [számára] a 39 . § (1) bekezdésben meghatározott
feladatokat [végzését] külön jogszabály szerint a feladat ellátásának helye szerint
illetékes állomással kötött szerződés szerint végzi [igazgató főállatorvosa
engedélyezheti] ."

Indokolás

A 25 . §-ban az f), g), h) pontok elhagyandók, mert a felsorolt intézmények nem alkalmasak e
feladatok ellátására. Ugyanakkor a minisztériumi főosztály, mint legfőbb fóruma a magyar
állategészségügynek, nem menthető fel egyes, egész országra kihatással rendelkező döntések
alól. E kérdést a szolgálat hivatallá való kiszervezésekor kell rendezni .

Ma is gond, hogy az állat-egészségügyi kerületek, hivatalok, határállomások kialakításához
nincs normatív előírás, így azok léte teljesen - és nem mindig helyesen - a mindenkori
igazgató-főállatorvos egyéni döntésétől függ . Ennek elkerülésére az egységek kialakításához
feltételrendszert kell előírni . Nincs értelme olyan kirendeltségnek, mely az önálló működésre
alkalmatlan .

A magán-állatorvos, ezen feladatokat nem engedély, hanem megállapodás keretében végzi .

Budapest, 2005 . november 24 .
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