
T/18209/35. 
 

 
Az Országgyűlés 

 
 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

Önkormányzati 
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
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r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –
,valamint az Önkormányzati bizottsága megvitatta az állat-egészségügyről szóló, T/18209. 
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18209/5-34. számú 
módosító javaslatokat. 
 

Az Egészségügyi bizottság a módosító javaslatokról a 2005. december 5-i ülésén foglal 
állást.  
 

Az Előterjesztő az Önkormányzati bizottság ülésén a tárca álláspontját közölte. 
 

 
 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. 
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 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 bizott-
ság 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. Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 
törvényjavaslat 1. §-ának új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja: 
 

/1. § E törvény szabályozza: / 
 
„(1) a) az állat – ideértve a vadon élő állatot is – tartásának, tenyésztésének, 

szaporításának, szállításának, forgalmazásának, levágásának, leölésének, az élelmiszer (a 
szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény hatálya alá tartozó 
termékek kivételével) előállításának, tárolásának, szállításának, forgalmazásának, az állati 
eredetű melléktermék előállításának, feldolgozásának, ártalmatlanításának (a továbbiakban 
együtt: állati eredetű melléktermék kezelése), gyűjtésének, tárolásának, szállításának, 
forgalmazásának, felhasználásának, a takarmány előállításának, tárolásának, felhasználásának, 
szállításának és forgalmazásának állat-egészségügyi és higiéniai feltételeit;  

b) az állat egészségének megőrzésére, egészségi állapotának vizsgálatára, az állat 
gyógyítására vonatkozó követelményeket;  

c) állatgyógyászati termék forgalomba hozatalát, az állatgyógyászati készítmény 
gyártását, gyakorlati kipróbálását, forgalmazását, tárolását, felhasználását, az állatgyógyászati 
készítmény hatóanyagának gyártását;  

d) az állat-egészségügyi laboratóriumi tevékenységet;  
e) az állatbetegségek kórokozóival (a továbbiakban: kórokozó) folytatott egyes 

tevékenységeket; valamint  
f) az a)-e) pontokban foglalt tevékenység e törvény szerinti engedélyezését, állat-

egészségügyi, élelmiszer-higiéniai, -biztonsági, takarmány-higiéniai, -biztonsági ellenőrzését, a 
fertőzés-közvetítő anyagoknak és eszközöknek járványügyi és higiéniai szempontból történő 
ellenőrzését. 

 
(2) Az állattenyésztésre, az állatok védelmére és kíméletére, az élelmiszer és takarmány 

előállítására, tárolására, felhasználására, szállítására, forgalmazására, valamint az állatorvosi 
szolgáltató tevékenység gyakorlásának feltételeire vonatkozó külön jogszabályok 
rendelkezéseit az e törvényben foglalt előírások figyelembevételével kell alkalmazni.” 
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Indokolás: Lásd a T/18209/18. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2. Dr. Ódor Ferenc és dr. Fenyvesi Máté képviselő a törvényjavaslat 2. § 1. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/Értelmező rendelkezések / 
 
/2. § E törvény alkalmazásában/ 
 
„(1) 1. [állat-egészségügy:] állategészségügy:

 
Indokolás: Lásd a T/18209/31. sz. módosító javaslat 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3. Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 
törvényjavaslat 2. § 3. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/Értelmező rendelkezések / 
 
/2. § E törvény alkalmazásában/ 
 
„3. állat-egészségügyi hatóság: a 25. § (1) bekezdésének [a) - i)] b)-e) pontjaiban 

megjelölt szervek;” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 21. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/14. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4. Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 

törvényjavaslat 2. § 10. pontjának az elhagyását javasolja: 
 

/Értelmező rendelkezések / 
 
/2. § E törvény alkalmazásában/ 
 
„[10. állatorvos: külön jogszabály szerinti állatorvosi oklevéllel rendelkező személy;]”  
 

 
Indokolás: Lásd a T/18209/15. sz. módosító javaslat 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5. Dr. Ódor Ferenc és dr. Fenyvesi Máté képviselő a törvényjavaslat 2. § 21. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/Értelmező rendelkezések / 
 
/2. § E törvény alkalmazásában/ 

 
"21. [járványos állatbetegség: állatról állatra terjedő fertőző állatbetegség;] 

járványos állatbetegség: állatról állatra vagy állományok között gyorsan terjedő fertőző 
állatbetegség.
 

Indokolás: Lásd a T/18209/30. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 

6. Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 
törvényjavaslat 2. § 23. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/Értelmező rendelkezések / 
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/2. § E törvény alkalmazásában/ 
 
„23. jogosult állatorvos: [a megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-

ellenőrző állomással (a továbbiakban: állomás) közszolgálati] sem közszolgálati 
jogviszonyban, sem az állattartóval alkalmazotti jogviszonyban nem álló, a 39. § (1) 
bekezdésében illetve külön jogszabályban meghatározott állami és hatósági feladat ellátására az 
illetékes állomás igazgató főállatorvosa által – külön jogszabály szerint – feljogosított magán-
állatorvos;” 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/16. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7. Donáth László képviselő a törvényjavaslat 2. §-át új 29. ponttal javasolja 
kiegészíteni: 
 

/Értelmező rendelkezések / 
 

/E törvény alkalmazásában/ 
 

„2. § 29. Rituális állattartás: nem kereskedelmi célból, vallásgyakorláshoz kapcsolódó 
tartás.” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 10., 12., 13., 16. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18209/34/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

8. Dr. Ódor Ferenc és dr. Fenyvesi Máté képviselő a törvényjavaslat 2. § 30. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/Értelmező rendelkezések / 
 
/2. § E törvény alkalmazásában/ 
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„30. [zoonózis: az állatról emberre vagy az emberről állatra terjedő fertőzés, 
betegség.] zoonózis: olyan betegség, és/vagy fertőzés, amely állatok és emberek között 
közvetlenül vagy közvetett módon természetes úton vihető át.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/32. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

9. Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 
törvényjavaslat 2. §-át új 31. ponttal javasolja kiegészíteni: 
 

/Értelmező rendelkezések / 
 
/2. § E törvény alkalmazásában/ 
 
„31. hatósági ellenőr: az állami állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálatban 

közszolgálati jogviszonyban alkalmazott nem állatorvos végzettségű, hatósági döntésre 
feljogosított személy. ” 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/13. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

10. Donáth László képviselő a törvényjavaslat 3. §-át új (6) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 

„3. § (6) A rituális célból védett állatállományok tartását elkülönítetten kell megoldani.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 12., 13., 16. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18209/34/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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11. Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 
törvényjavaslat 4. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 

/Állat-egészségügyi felügyeletet alá tartozó helyek / 
 
„4. § (1) Az állat-egészségügyi hatóság engedélye szükséges [az állatvásártér,] a külön 

jogszabály szerinti gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentető állomás, 
állatrakodó, állatorvosi rendelő, állatkórház, állatklinika, állatorvosi laboratórium, a nem állam 
által működtetett, élelmiszer-higiéniai, -biztonsági célú vizsgálatokat végző állat-egészségügyi 
laboratórium, állati eredetű élelmiszer-előállító hely, hűtőház, állati eredetű melléktermék 
szállítását, kezelését végző üzem, takarmány előállító üzem működéséhez.  

 
(2) Az engedélyező hatóság – határozatának meghozatala előtt – kikéri az állat-

egészségügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását:  
 
a) az állattartó hely, trágyakezelő, állatvásártér, mesterséges termékenyítő állomás, 

embrióátültető állomás, baromfikeltető állomás, halkeltető állomás, méhanyanevelő telep, 
állatrakodó, állatorvosi rendelő, állatkórház, állatklinika, állatorvosi laboratórium, a nem állam 
által működtetett, élelmiszer-higiéniai, -biztonsági célú vizsgálatokat végző laboratórium, 
gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentető állomás, állati eredetű 
élelmiszer-előállító hely, hűtőház, állati eredetű melléktermék szállítását, kezelését végző üzem, 
takarmány előállító, -forgalmazó létesítmény létesítésének, használatbavételének, 
fennmaradásának, rendeltetése megváltoztatásának engedélyezésére irányuló eljárásban;  

 
b) állati eredetű élelmiszer-elosztó, -forgalmazó hely, állatkereskedés, állatkozmetika, 

állatmenhely, állatpanzió, állatkert létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának, 
rendeltetése megváltoztatásának és működésének engedélyezésére irányuló eljárásban;  

 
c) [az állatvásár, állatkiállítás, állatbemutató, továbbá állatverseny tartásának] 

vadaspark működésének [engedélyezésére irányuló eljárásban.];  
 
d) a nemzetközi részvétellel tartott állatvásár, állatkiállítás, állatbemutató, továbbá 

állatverseny tartásának engedélyezésére irányuló eljárásban. 
 
(3) A fentiekben meghatározottakon kívül az állat-egészségügyi hatóság engedélye vagy 

szakhatósági állásfoglalása szükséges a külön jogszabályban megállapított esetekben. 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/17. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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12. Donáth László képviselő a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

/Állat-egészségügyi felügyeletet alá tartozó helyek / 
 
„4. § (1) Az állat-egészségügyi hatóság engedélye szükséges az állatvásártér, a külön 

jogszabály szerinti gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentető állomás, 
állatrakodó, állatorvosi rendelő, állatkórház, állatklinika, állatorvosi laboratórium, a nem állam 
által működtetett, élelmiszer-higiéniai, -biztonsági célú vizsgálatokat végző állat-egészségügyi 
laboratórium, állati eredetű élelmiszer-előállító hely, hűtőház, állati eredetű melléktermék 
szállítását, kezelését végző üzem, takarmány előállító üzem működéséhez, valamint a rituális 
állattartáshoz.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 10., 13., 16. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18209/34/3. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

13. Donáth László képviselő a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdés b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/Állat-egészségügyi felügyeletet alá tartozó helyek / 
 
/4. § (2) Az engedélyező hatóság – határozatának meghozatala előtt – kikéri az állat-

egészségügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását:/ 
 
„b) állati eredetű élelmiszer-elosztó, -forgalmazó hely, állatkereskedés, állatkozmetika, 

állatmenhely, állatpanzió, állatkert, génmegőrzési vagy rituális célból tartott állományok 
létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának, rendeltetése megváltoztatásának és 
működésének engedélyezésére irányuló eljárásban;” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 10., 12., 16. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18209/34/4. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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14. Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 

törvényjavaslat 6. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az állatorvos köteles tőle elvárható módon elsősegélyt nyújtani, és az állattartót a 
további állatorvosi szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről, illetve kötelezettségéről 
tájékoztatni. Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség (a továbbiakban: bejelentendő 
állatbetegség) gyanúja esetén köteles [az adott helyzetben elvárható sürgősségi ellátással] a 
vonatkozó jogszabály szerinti intézkedéseket megtenni egyidejűleg az intézkedésre jogosult 
állat-egészségügyi hatóságot tájékoztatni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/9. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

15. Dr. Ódor Ferenc és dr. Fenyvesi Máté képviselő a törvényjavaslat 7. § (4) 
bekezdés b), d) és-g) pontjainak a következő módosítását javasolja: 
 

„7. § (4) Bejelentendő állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének 
megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség 
természetéhez és elterjedtségéhez mérten, az állat-egészségügyi hatóság külön jogszabályban 
meghatározott esetekben az alábbi járványügyi intézkedéseket rendelheti el:” 

 
„b) [hatósági megfigyelés,] megfigyelési zárlat  
d) helyi zárlat [(megfigyelési zárlat)],  
g) marhalevél szállítólevél kezelési tilalom,” 

 
Indokolás: Lásd a T/18209/33. sz. módosító javaslat 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

16. Donáth László képviselő a törvényjavaslat 8. §-át új (5) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
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„8. § (5) A rituális célból tartott állatállományokra nem vonatkoznak a 7. § (4) bekezdés 

i), l),  m) pontjai.”  

Megjegyzés: A módosító indítvány ismertetése során a joggyakorlatnak megfelelő pontosítást 

alkalmaztunk. 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 10., 12., 13. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18209/34/5. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

17. Dr. Ódor Ferenc és dr. Fenyvesi Máté képviselő a törvényjavaslat 9. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Járványveszély esetén a magán-állatorvos az illetékes állomás igazgató 
főállatorvosa által közcélú munkavégzésre – a 32. § j) pontja szerinti megállapodás alapján, 
díjfizetés és költségtérítés ellenében – igénybe vehető. A magán-állatorvos a közcélú 
igénybevételnek [során közfeladatot lát el, eközben a hatósági állatorvost megillető 
védelemben részesül.] köteles eleget tenni, amelynek végrehajtása során közfeladatot lát el és a 
hatósági állatorvost megillető védelemben részesül.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/27. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője a Mezőgazdasági biz. ülésén nem 
ért egyet, az Önkormányzati biz. ülésén egyetért 

 
 
 

18. Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 
törvényjavaslat 9. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(4) Sürgősségi ellátás keretében [az] a magán-állatorvos kezdeményezheti a sérült, 
beteg vagy nem szállítható állat kényszervágását.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/10. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

19. Dr. Ódor Ferenc és dr. Fenyvesi Máté képviselő a törvényjavaslat 11. § címének, 
valamint a (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„Az állati [eredetű] melléktermék kezelése  
 
11. § (3) A mellékletben megnevezett állatbetegségek megelőzése, felderítése és 

felszámolása során keletkezett állati eredetű melléktermék ártalmatlanná tétele állami feladat, 
amelynek végrehajtása iránt az állati eredetű melléktermék fellelési helye szerint illetékes 
állomás intézkedik.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/26. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

20. Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 
törvényjavaslat 15. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

 
„15. § (5) a) Kedvtelésből tartott állat forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező 

mikrochippel jelölhető meg. A jelölést magán-állatorvos végezheti. 
 
b) A kamara a külön jogszabály szerint szervezi és működteti a kedvtelésből tartott 

állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerét. 
 
c) A kedvtelésből tartott állatok külön jogszabály szerinti útlevele kiállításának, 

kezelésének országos szintű megszervezése a kamara feladata. 
 
d) A b) és c) pontban meghatározott feladatokkal összefüggésben a kamara köteles 

ellenszolgáltatás nélkül adatot szolgáltatni az állat-egészségügyi hatóságnak. Az ezekkel 
kapcsolatos hatósági ellenőrzést az állomás látja el.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 23. számú pontjában foglaltakkal. 
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Indokolás: Lásd a T/18209/11. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

21. Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 
törvényjavaslat 25. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 

/Az állat-egészségügyi igazgatás szervezet / 
 
„25. § (1) Az állat-egészségügyi igazgatási feladatokat  
a) a miniszter;  
b) a minisztérium;  
c) az állomás (melynek élén az igazgató főállatorvos áll);  
d) a kerületi hivatal (melynek élén a kerületi főállatorvos áll), állat-egészségügyi 

határállomási- és élelmiszer-higiéniai kirendeltség (melynek élén a kirendeltség-vezető 
főállatorvos áll);  

e) a hatósági állatorvos;  
[f) az OÁI (melynek élén a főigazgató főállatorvos áll);  
g) az OÉVI (melynek élén az igazgató főállatorvos áll);  
h) az ÁOGYTI (melynek élén az igazgató főállatorvos áll);]  
[i)] f) az önkormányzat jegyzője;  
[j)] g) a kamara;  
[k)] h) a jogosult állatorvos; valamint  
[l)] i) a magán-állatorvos  
 
látja el.  
 
(2) Az (1) bekezdés b) – [h)] e) 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].” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/19. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja 

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

22. Dr. Ódor Ferenc és dr. Fenyvesi Máté képviselő a törvényjavaslat 25. § (1) 
bekezdés j) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/Az állat-egészségügyi igazgatás szervezete / 
 

/25. § (1) Az állat-egészségügyi igazgatási feladatokat / 
 
„j) a Magyar Állatorvosi [k]Kamara;  

 
Indokolás: Lásd a T/18209/28. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

23. Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 
törvényjavaslat 26. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 

„26. § (1) A jogosult állatorvos feladatainak elvégzését az állomás a kerületi hivatalok 
útján irányítja és ellenőrzi.  

 
(2) A hatósági állatorvos feladatait, továbbá a jogosult állatorvos működési területét és 

feladatait az állomás igazgató főállatorvosa a külön rendeletben előírtak alapján állapítja meg.  
 
[(3) A kedvtelésből tartott állatok külön jogszabály szerinti útlevele kiállításának, 

kezelésének országos szintű megszervezése a kamara feladata. E feladatával összefüggésben 
a kamara köteles ellenszolgáltatás nélkül adatot szolgáltatni az állat-egészségügyi 
hatóságnak. Az ezekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzést az állomás látja el.]  

 
[(4)] (3) Az állami állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat e törvény 

szerinti feladatainak ellátásához és ellátásának fejlesztéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a 
központi költségvetés, valamint az igazgatási szolgáltatási díjbevételek fedezik. 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 20. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/20. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

24. Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 
törvényjavaslat 29. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 

/Az állat-egészségügyi hatóságok fórumrendszere / 
 
„29. § (1) A [jogosult állatorvos, a]  kerületi hivatalban működő kerületi főállatorvos 

és hatósági állatorvos, az állat-egészségügyi határállomási és élelmiszer-higiéniai kirendeltség 
által hozott első fokú határozat, illetve végzés ellen benyújtott fellebbezést felettes szervként az 
állomás bírálja el.  

 
[(2) Az állomás, az OÁI, az OÉVI, valamint az ÁOGYTI által hozott első fokú 

határozat vagy végzés ellen benyújtott fellebbezést a minisztérium bírálja el a (3) - (5) 
bekezdésben foglaltak kivételével.  

 
(3) Az állomás által hozott első fokú határozat vagy végzés ellen benyújtott 

fellebbezést a 40. § (2) bekezdésében foglalt esetben az OÁI bírálja el.  
 
(4) Az állomás által hozott első fokú határozat vagy végzés ellen benyújtott 

fellebbezést a 41. § f) pontjában foglalt esetben az OÉVI bírálja el.  
 
(5) Az állomás által hozott első fokú határozat vagy végzés ellen benyújtott 

fellebbezést a 42. § o) pontjában foglalt esetben az ÁOGYTI bírálja el.] 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/21. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

25. Dr. Kis Péter, Gőgös Zoltán és Karakas János képviselő a törvényjavaslat 29. § 
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/Az állat-egészségügyi hatóságok fórumrendszere / 
 
„(4) Az állomás által hozott első fokú határozat vagy végzés ellen benyújtott 

fellebbezést a 41. § f)-g) pontjában foglalt esetben az OÉVI bírálja el.” 
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Indokolás: Lásd a T/18209/5. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

26. Dr. Ódor Ferenc képviselő a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/A miniszter állat-egészségügyi feladat- és hatásköre / 
 
/30. § (1) A miniszter az állat-egészségügy irányítási, szervezési feladatainak keretében/  
 
„b) állomásokat hoz létre, [megállapítja illetékességi területüket,] jóváhagyja a 

szervezeti és működési szabályzatukat, kinevezi az igazgató főállatorvosokat;” 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/29. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

27. Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 
törvényjavaslat 34. § f) és g) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/34. § Az állomás az állat-egészségügyi irányítási, szervezési feladatainak keretében / 
 
„f) [meghatározza] külön jogszabály szerint nyilvántartásba veszi a jogosult állatorvos 

működési területét és feladatait;  
 
g) szükség esetén [az illetékes hatósági állatorvos útján] gondoskodik az állatorvosi 

szolgáltatói tevékenység nyújtásáról, valamint a 39. § (1) bekezdése szerinti feladatok 
ellátásáról;” 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/8. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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28. Lengyel Zoltán, dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 
törvényjavaslat 35. § (3) bekezdésének a következő szerkezeti és tartalmi módosítását 
javasolja: 
 

„35. § (3) Az állomás szakhatóságként közreműködik  
 
a) állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, állatorvosi laboratórium, a nem állam 

által működtetett, élelmiszer-higiéniai, -biztonsági célú vizsgálatokat végző laboratórium, állati 
eredetű élelmiszer-előállító hely, gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentető 
állomás, hűtőház, állati eredetű melléktermék kezelését, szállítását, végző üzem, takarmány 
előállító üzem létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának, rendeltetése 
megváltoztatásának;  

 
b) [nemzetközi részvétellel tartott állatvásár, állatkiállítás, állatbemutató, 

állatverseny tartásának,] állati eredetű élelmiszer-elosztó hely, nagykereskedelmi 
tevékenységet folytató állati eredetű élelmiszer-forgalmazó hely, állatmenhely, állatpanzió, 
állatkert létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának, rendeltetése 
megváltoztatásának és működésének,  

 
c) vadaspark működésének,  
 
d) szaporítótelepek, spermabankok, természetes fedeztető helyek, apaállatszállások, 
 
engedélyezésére irányuló eljárásban.” 

 
Indokolás: Lásd a T/18209/25. sz. módosító javaslat 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

29. Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 
törvényjavaslat 36. § (1) bekezdés d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/A kerületi hivatal / 
 
/36. § (1) A kerületi hivatal illetékességi területén a kerületi főállatorvos/  
  
d) engedélyezi állatvásár, állatkiállítás, állatbemutató továbbá állatverseny tartását, az 

állatrakodót, valamint az élőállat-szállító járművet;” 
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Indokolás: Lásd a T/18209/12. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

30. Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 
törvényjavaslat 39. §-át új (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

/A jogosult állatorvos feladatai / 
 
„39. § (3) Az állomás a jogosult állatorvos számára külön jogszabály szerint visszatéríti 

a munkadíját és költségeit.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/7. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

31. Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 
törvényjavaslat 40. § (1) bekezdés k) és m) pontjának, valamint (2)-(3) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 

/Az állat-egészségügyi intézetek feladatai / 
 

„40. § (1) Az OÁI  
 
a) elsősorban diagnosztikai és más szakmai vizsgálatokkal közreműködik az 

állatbetegségek okainak megállapításában, a fertőzöttség felderítésében, a helyi és országos 
mentesítési és betegség-felszámolási programok végrehajtásában;  

b) közreműködik a diagnosztikai módszerek folyamatos korszerűsítésében;  
c) a nemzetközi követelményekkel összhangban álló vizsgáló módszerek alkalmazása 

érdekében diagnosztikumokat és eszközöket állít elő, illetve szerez be;  
d) a minisztérium megbízása alapján felmérő és célvizsgálatokat végez, együttműködve 

az állomásokkal;  
e) részt vesz a kutatásban, valamint az állatorvosok és más állat-egészségügyi 

szakemberek képzésében;  
f) vizsgálati eredményeit az országos diagnosztikai adattárban kezeli;  
g) együttműködik az illetékes egészségügyi szervekkel;  
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h) ellátja a minisztérium kijelölése alapján a referencia-laboratóriumi feladatokat;  
i) vezeti az állatorvosok országos nyilvántartását;  
j) működteti az OÁIR-t;  
[k) engedélyezi az állatorvosi laboratóriumok működését, és azokról nyilvántartást 

vezet;  
l)] k) vizsgálja az állatorvosi laboratóriumok szakmai működését;  
[m) az állomások jelentése alapján vezeti az állati eredetű melléktermék kezelését, 

szállítását végző üzemek országos nyilvántartását, valamint gondoskodik saját internetes 
honlapján annak közzé tételéről;  

n)] l) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatait.  
 
 
[(2) Az OÁI az állati eredetű melléktermék kezelését, szállítását végző üzem, 

gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentető állomás működésének 
engedélye elleni fellebbezés elbírálásában másodfokú hatóságként jár el.  

 
 
(3) Az OÁI másodfokon szakhatóságként közreműködik  
a) állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, gyűjtőállomás, kereskedői telep, 

etető-itató állomás, pihentető állomás létesítésének, használatbavételének, 
fennmaradásának, rendeltetése megváltoztatásának;  

b) nemzetközi részvétellel tartott állatvásár, állatkiállítás, állatbemutató, 
állatverseny tartásának;  

c) állatmenhely, állatpanzió, állatkert létesítésének, használatbavételének, 
fennmaradásának, rendeltetése megváltoztatásának és működésének;  

d) vadaspark működésének 
 
engedélyezésére irányuló eljárásban.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/18209/24. sz. módosító javaslat 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

32. Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 
törvényjavaslat 41. § f), g) és k) pontjainak az elhagyását javasolja: 
 

„41. § Az OÉVI  
a) tételes, felmérő és célvizsgálatokat végez a mikrobiológia, a kémia és a radiológia 

területén;  
b) kijelölés alapján ellátja a referencia-laboratórium feladatait, az élelmiszer-vizsgáló 

laboratóriumok minősítését és körvizsgálatokkal való ellenőrzését, szakmai felülvizsgálatát;  
c) folyamatosan végzi az élelmiszeripari gépek, berendezések higiéniai alkalmassági 

vizsgálatát, a vizsgálat kedvező eredménye esetében külön jogszabály szerint engedélyt állít ki 
a gép használójának;  
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d) részt vesz a kutatásban, valamint az állatorvosok és más állat-egészségügyi 
szakemberek képzésében;  

e) engedélyezi a nem állam által működtetett, élelmiszer-higiéniai és –biztonsági célú 
vizsgálatokat végző állat-egészségügyi laboratóriumok működését;  

[f) az állomás által állati eredetű élelmiszer-előállító hely, hűtőház működéséhez 
kiadott engedély elleni fellebbezés esetén másodfokú hatóságként jár el;  

g) állati eredetű élelmiszer-előállító hely, hűtőház létesítésének, 
használatbavételének, fennmaradásának, rendeltetése megváltoztatásának, 
nagykereskedelmi tevékenységet folytató állati eredetű élelmiszer-forgalmazó hely, állati 
eredetű élelmiszer-elosztó hely létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának, 
rendeltetése megváltoztatásának engedélyezésére irányuló eljárásban másodfokon 
szakhatóságként közreműködik;]  

[h)] f) az állomások jelentése alapján vezeti az élelmiszer-előállító, -elosztó, állati 
eredetű élelmiszert feldolgozó üzemek és állati eredetű élelmiszer nagykereskedelmét végző 
létesítmény országos nyilvántartását, valamint gondoskodik saját internetes honlapján annak 
közzétételéről;  

[i)] g) nyilvántartja a nem állam által működtetett, élelmiszer-higiéniai és –biztonsági 
célú vizsgálatokat végző állat-egészségügyi laboratóriumokat és ellenőrzi azok tevékenységét;  

[j)] h) részt vesz az élelmiszer-előállító üzemek ellenőrzésében és minősítésében[;].  
[k) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/18209/23. sz. módosító javaslat 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

33. Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 
törvényjavaslat 42. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 

„42. § Az ÁOGYTI  
 
a) [engedélyezi] lefolytatja az engedélyi eljárást [– az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

szakhatósági közreműködésével -] az állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatalát, 
valamint ellátja Magyarország képviseletét az állatgyógyászati készítmények közösségi 
engedélyezési eljárásaiban;  

b) a külön jogszabály szerinti biocid termékek forgalomba hozatalának engedélyezésére 
irányuló eljárásban szakhatóságként közreműködik, továbbá az állat-egészségügyi biocid 
termék forgalomba hozatalát, annak valamennyi hatóanyagának közösségi jegyzékbe történő 
felvételéig engedélyezi;  

c) [engedélyezi] lefolytatja az engedélyezési eljárást az állatgyógyászati készítmények 
és hatóanyagaik üzemi méretű előállítását, az állatgyógyászati készítmények gyakorlati 
kipróbálását;  

d) [engedélyezi] lefolytatja az engedélyezési eljárást az állatgyógyászati készítmények 
behozatalát;  

e) [engedélyezi] lefolytatja az engedélyezési eljárást a mikrochip forgalomba hozatalát 
és vezeti azok nyilvántartását;  
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f) nyilvántartásba veszi az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítményeket, 
ápolószereket, segédanyagokat;  

g) vezeti az állatgyógyászati készítmények törzskönyvét, és nyilvántartást vezet az 
állatgyógyászati készítményt forgalmazókról, illetve gyártókról;  

h) külön jogszabályban foglaltak szerint közzé teszi az állatgyógyászati termékekkel és 
az állatgyógyászati készítményt forgalmazókkal, illetve gyártókkal kapcsolatos nyilvános 
adatokat;  

i) ellenőrzi az állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik előállító helyeit, 
előállítási körülményeit és az állatgyógyászati készítmények nagykereskedelmi 
forgalmazásának feltételeit;  

j) részt vesz az állatgyógyászati készítmények előállításának, behozatalának 
ellenőrzésében;  

k) elvégzi az állatgyógyászati készítmények – jogszabályban előírt – vizsgálatát;  
l) kivizsgálja az állatgyógyászati készítményekkel szembeni minőségi kifogásokat és 

feltételezett mellékhatásait, és eleget tesz a vonatkozó nemzetközi informatikai rendszerrel 
kapcsolatos kötelezettségeinek;  

m) működteti az államilag előírt állat-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges 
oltó- és kórjelző anyagok központi tárolóját és elosztóját;  

n) részt vesz a kutatásban, valamint az állatorvosok és más állat-egészségügyi 
szakemberek képzésében;  

[o) az élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható 
melléktermékek kezelésére, felhasználására, tovább-feldolgozására az állomás által 
kiadott engedély fellebbezése esetében másodfokú hatóságként jár el;]  

[p)] o) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatait. 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/22. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

34. Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a 
törvényjavaslat 47. § (2) bekezdés 22. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/47. § (2) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter arra, hogy 
rendeletben állapítsa meg:/ 

 
„22. az élelmiszer előállítás, tárolás, szállítás, forgalmazás állat-egészségügyi és 

élelmiszerhigiéniai szabályait;” 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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