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Mezőgazdasági 
bizottságának 

Egészségügyi 
bizottságának 

 
Önkormányzati  
bizottságának 

 

k i e g é s z í t ő  a j á n l á s a 
 

az állat-egészségügyről szóló T/18209. sz. törvényjavaslat 
 

v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/18209/35. számú ajánlással!) 
 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, 
Egészségügyi bizottsága, valamint az Önkormányzati bizottsága megvitatta az állat-
egészségügyről szóló, T/18209. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/18209/36-49. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 

1. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. § a) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 „/E törvény szabályozza:/ 
 
 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) és 
az állati eredetű termék 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;” 
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Indokolás: Lásd a T/18209/49/1. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

2. Lengyel Zoltán, dr. Ódor Ferenc és dr. Czira Szabolcs képviselő - kapcsolódva 
dr. Ódor Ferenc és dr. Fenyvesi Máté képviselő a T/18209/32. számú módosító javaslatához (a 
T/18209/35. sz. ajánlás 8. pontja) - a törvényjavaslat 2. § 30. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/Értelmező rendelkezések / 
 
/2. § E törvény alkalmazásában/ 
 
„30. zoonózis: [az állatról emberre vagy az emberről állatra terjedő fertőzés, 

betegség] olyan betegség, és/vagy fertőzés, amely állatok és emberek között közvetlenül vagy 
közvetett módon természetes úton vihető át.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/44. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. § 30. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /2. § E törvény alkalmazásában / 
 
 „30. zoonózis: [az állatról emberre vagy az emberről állatra terjedő fertőzés, 
betegség] olyan betegség vagy fertőzés, amely állatok és emberek között közvetlenül vagy 
közvetett módon, természetes úton átvihető.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/49/3. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
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4.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. §-át új 31. ponttal javasolja 
kiegészíteni: 
 
 /2. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 „31. rituális állattartás: vallásgyakorláshoz kapcsolódó állattartás.” 
 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/47. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

5. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 7. § (4) bekezdése b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(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) megfigyelési zárlat (hatósági megfigyelés),” 
 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/49/4. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

6.  Lengyel Zoltán, dr. Ódor Ferenc és dr. Czira Szabolcs képviselő - kapcsolódva 
dr. Ódor Ferenc és dr. Fenyvesi Máté képviselő a T/18209/33. számú módosító javaslatához (a 
T/18209/35. sz. ajánlás 15. pontja) - 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) a 15. § szerinti marhalevél kezelés[i]ének tilal[o]ma,” 
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Indokolás: Lásd a T/18209/43. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 

7. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 7. § (4) bekezdése d) és g) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /(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: / 
 
 „d) helyi zárlat [(megfigyelési zárlat)],” 
 
 „g) a 15. § szerinti marhalevél kezelés[i]ének tilal[o]ma,” 
 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/48. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

8.  Lengyel Zoltán, dr. Ódor Ferenc és dr. Czira Szabolcs képviselő - kapcsolódva 
Donáth László képviselő a T/18209/34/5. számú módosító javaslatához (a T/18209/35. sz. 
ajánlás 16. pontja) - a törvényjavaslat 15. § (5) bekezdésének következő szerkezeti és tartalmi 
módosítását javasolja:  

„(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, melynek költségeit saját bevételeiből fedezi. 
 
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.”  
 

Indokolás: Lásd a T/18209/42. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

9. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 „24. § (1) A Terv végrehajtásának ellenőrzését a miniszter által felállított, 9 tagú 
Ellenőrző Testület végzi, amely az országos főállatorvos felügyelete alatt áll. Az Ellenőrző 
Testület tagjait a miniszter nevezi ki, 3 főt a minisztérium, 2-2 főt az Országos 
Állategészségügyi Intézet (a továbbiakban: OÁI), az Országos Élelmiszer-vizsgáló Intézet (a 
továbbiakban: OÉVI), és az ÁOGYTI képviselői közül.” 
 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/49/2. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

10.  Lengyel Zoltán, dr. Ódor Ferenc és dr. Czira Szabolcs képviselő - kapcsolódva 
dr. Ódor Ferenc és dr. Fenyvesi Máté képviselő a T/18209/28. számú módosító javaslatához (a 
T/18209/35. sz. ajánlás 22. pontja) - 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 (a továbbiakban: Kamara);

 
Indokolás: Lásd a T/18209/41. sz. kapcsolódó módosító 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

11.  Lengyel Zoltán, dr. Ódor Ferenc és dr. Czira Szabolcs képviselő - kapcsolódva 
Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a T/18209/21. számú 
módosító javaslatához (a T/18209/35. sz. ajánlás 24. pontja) - a törvényjavaslat 29. § (2)-(5) 
bekezdésének az elhagyását javasolja: 
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„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/18209/40. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

12.  Lengyel Zoltán, dr. Ódor Ferenc és dr. Czira Szabolcs képviselő - kapcsolódva 
Lengyel Zoltán, dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a T/18209/25. számú módosító 
javaslatához (a T/18209/35. sz. ajánlás 28. pontja) - a törvényjavaslat 35. § (3) bekezdés b) 
pontjának a következő 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,  
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c) vadaspark működésének,  
 
engedélyezésére irányuló eljárásban.” 

 
Indokolás: Lásd a T/18209/39. sz. kapcsolódó módosító 

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

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

 
 

13.  Lengyel Zoltán, dr. Ódor Ferenc és dr. Czira Szabolcs képviselő - kapcsolódva 
Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a T/18209/7. számú 
módosító javaslatához (a T/18209/35. sz. ajánlás 30. pontja) - a törvényjavaslat 39. §-át új (3) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

/A jogosult állatorvos feladatai / 
 
„39. § (3) A jogosult állatorvos költségeit és munkadíját az Állomás számla ellenében 

megtéríti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/38. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 

14.  Lengyel Zoltán, dr. Ódor Ferenc és dr. Czira Szabolcs képviselő - kapcsolódva 
Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a T/18209/22. számú 
módosító javaslatához (a T/18209/35. sz. ajánlás 33. pontja) - a törvényjavaslat 42. §-ának a 
következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 

„42. § Az ÁOGYTI  
 
a) engedélyezi [– 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;  
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c) engedélyezi az állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik üzemi méretű 
előállítását, az állatgyógyászati készítmények gyakorlati kipróbálását;  

d) engedélyezi az állatgyógyászati készítmények behozatalát;  
e) engedélyezi a mikrochip forgalomba hozatalát és vezeti azok nyilvántartását;  
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) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatait.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/37. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 

15.  Lengyel Zoltán, dr. Ódor Ferenc és dr. Czira Szabolcs képviselő - kapcsolódva 
Lengyel Zoltán, valamint dr. Fenyvesi Máté és dr. Ódor Ferenc képviselő a T/18209/6. számú 
módosító javaslatához (a T/18209/35. sz. ajánlás 34. pontja) - 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, valamint az élelmiszerek fogyaszthatósági döntésére vonatkozó 
szabályokat;” 
 



 9

Indokolás: Lásd a T/18209/36. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 

16.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslatban az alábbi nyelvtani pontosítások 
átvezetését javasolja: 
 
 1./ Az „állat-egészségügy” helyett az „állategészségügy” megjelölés átvezetése indokolt a 

törvényjavaslat címében és minden érintett §-ában. 
 
 2./ A „magán-állatorvos” helyett a „magánállatorvos” megjelölés átvezetése indokolt a 

törvényjavaslat minden érintett §-ában. 
 

Indokolás: Lásd a T/18209/45. és 46. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 

Budapest, 2005. december 7. 
 
 
 
 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
bizottság elnöke 

Dr. Schvarcz Tibor s.k., 
az Egészségügyi  
bizottság elnöke 

 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati  
bizottság elnöke 

 
 
 


