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ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT 
az élelmiszerbiztonság, az állategészségügyi szolgálat fejlesztéséről 

 
 
Az Országgyűlés fölkéri a Kormányt, hogy: 
 

1. Az idevonatkozó hatályos törvények - az 1995. évi XCI. tv. az 
állategészségügyről, az 1995 évi XCIV. tv. az állatorvosi kamaráról, az 
1957. évi IV. tv. az államigazgatási eljárásról, s az 1992. évi XXIII. tv. a 
köztisztviselők jogállásáról - szerint válassza szét az állategészségügy 
állami és szolgáltatói feladatait. Az állami és a szolgáltató terület 
szétválasztását a szervezeti felépítésben, az alkalmazási jogviszonyban, s 
a feladatok végrehajtásában is érvényesítse. Ennek érdekében alkosson 
egyértelmű jogszabályokat a köztisztviselők által végzendő hatósági 
feladatokról, valamint a magán-állatorvosok által megbízási szerződéssel 
végezhető állami feladatokról és végrehajtásukról. 

2. Jogszabály rendelkezzen az állami szolgálat szervezetéről, működéséről 
és az állami állategészségügyi szolgálat hivatali rendszerűvé, Országos 
Hivatallá történő átalakításáról.  

3. Gondoskodjon az állami szolgálatnak az állami feladatokat országosan 
egységesen ellátó készenléti és ügyeleti rendszeréről /Áeü. tv. 32.§ f)/, 
mely a kamara által szervezett ügyelet és készenlét mellett, attól 
szervezetileg is függetlenül működik. Az ügyeleti -, készenléti szolgálattal 
járó külön munkát az ügyeleti -, készenléti díj bevezetésével anyagilag is 
ismerje el. Ezen túlmenően anyagilag is ismerje el az állategészségügyben 
a köztisztviselői kötött munkaidőben el nem végezhető feladatokkal járó 
többlet-munkát, s a gyakorlatilag örökös készenlétet.  
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4. Gondoskodjon arról, hogy az élelmiszerbiztonság és az élelmiszerexport 
feltételrendszere feleljen meg az uniós előírásoknak, a hatósági állatorvos 
létszám – különös tekintettel az élelmiszertermelő–előállító–forgalmazó 
helyekre - legyen összhangban az uniós előírásokkal. 

5. Gondoskodjon arról, hogy az újabb, illetve hangsúlyosabbá váló - a 
törvényi előírások szerinti feladatok (1998. évi XXVIII. tv. az állatok 
védelméről és kíméletéről, 1995. évi XCIII. tv. a takarmányokról, 2003. 
évi LXXXII. az élelmiszerekről), valamint más jogszabályok által előírt 
feladatok (az unió által is előírt az egyedi állatazonosítás, üzem -, 
telepregisztráció, informatikai rendszer, stb.) ellátásához, a személyi, 
tárgyi, finanszírozási feltételek rendelkezésre álljanak.  

6. A Kormány a laboratóriumi hálózat korszerűsítésével kezdje meg az 
ország állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági helyzetének hitelességét 
nemzetközi szinten is igazolni képes laboratóriumi hálózat kialakítását, 
fölkészítését az Európai Unióban és a külkapcsolatokban elfogadott és 
igényelt nemzetközi akkreditációs elfogadásra.  

7. Az állami szolgálat – az Országos Hivatal - működési költségeit teljes 
egészsében a költségvetésből biztosítsa, s a szolgálat bevételei legyenek 
kincstári bevételek. 

8. Gondoskodjon arról, hogy az Országgyűlés 2004. I. félévi programjában 
szereplő állatorvosi kamarai törvénymódosítási javaslatot az országgyűlés 
tűzze napirendre.  

9. A kamarának, mint köztestületnek, állami feladatai ellátásához nyújtson a 
kormány az állatorvosi kamaráról szóló 1995. évi XCIV. törvény 
előírásainak megfelelően arányos közfeladat-finanszírozást.  

10. Gondoskodjon az Országos Állategészségügyi Tanács törvényben előírt 
működéséről. 

11. Gondoskodjon az állatorvosi működés megfelelő jogi szabályozásáról, 
tekintettél az EU csatlakozást követően a munkaerő szabad vándorlási 
lehetőségére e szakterületen is. 

12. Gondoskodjon, hogy a gyakornoki rendszer - az uniós ajánlásnak 
megfelelően - beépüljön az egyetemi képzésbe. 

 

Indokolás 
 

A magyar állategészségügyi rendszer operativitását alapvetően az Állami 
Szolgálat és a Magyar Állatorvosi Kamara működése és együttműködése 
határozza meg. A 2002. évi uniós ország-értékelés az állategészségügy 
csatlakozási folyamatát még megfelelőnek értékelte. Az utóbbi év uniós szemléi, 
s az USA szemlét követően az ország kizárása az USA és kapcsolódó piacairól, 
valamint a szolgálatot érintő egyre szaporodó média híradások ráirányították a 
közvélemény figyelmét is e fontos szakterületre, melynek működési zavarai 
jelentősen veszélyeztetik élelmiszeriparunk piaci lehetőségeit is.  
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Az állategészségügy mindenkori helyzetének hatása messze túlterjed a 
közvetlen állategészségügyi érdekeken és feladatokon. Egy állatjárvány, egy 
élelmiszer-biztonsági probléma, nemcsak az állattenyésztést, de a belső 
turizmust, az idegenforgalmat, az élelmiszer-kereskedelmet, a tranzit-forgalmat, 
és más ágazatokat is tönkre tehet. 

Mindezekért fontos, hogy a szakterület helyzetével soron kívül 
foglalkozzunk, munkavégzését mind a belföldi, mind a nemzetközi igényeknek 
megfelelő szintre emeljük.  

„A hazánkban bekövetkezett társadalmi és gazdasági változások az 
állategészségügy és az állatorvoslás terén is igénylik a reformokat. Ennek 
sürgősségét indokolja, hogy az Európai Unióhoz valócsatlakozás egyik feltétele, 
hogy a szakterületnek mind a jogi szabályozás, mind a működés tekintetében 
illeszkedni kell az EU szakmai szabályaihoz, a piacgazdaság követelményéhez és 
nem utolsó sorban az államigazgatás szervezetéhez.” (a 2001. évi XXII. tv. 
Indokolás) 

 
Sajátossága e szakterületnek, hogy igen széles a partner-skála az 

egészségügytől a környezetvédelemig, a nemzetközi élet hatósági és 
kereskedelmi szervezeteiig. A partnerkapcsolatok alapja – minden hivatalos 
keret mellett – a bizalom, hiszen mindaz amit az írásos igazolás tartalmaz, az 
ügylet pillanatában nem kontrollálható, „el kell hinnie” az ügyfélnek. 
Elsősorban ez, az állategészségügyi szolgálattal szemben táplált bizalom rendült 
meg az amerikai tilalom kapcsán, s az uniós szemlék kifogásai is ezt a bizalmat 
gyengítik.  

A szolgálatba vetett bizalom visszaszerzése garantálhatja csak, hogy 
megsszünjenek az elmarasztalások, hogy a mintegy másfélezer milliárdos export 
orientált élelmiszertermelő ágazat az uniós csatlakozás után is lábon 
maradhasson, s az ezzel foglalkozók egzisztenciája megmaradhasson. 

A bizalom visszaszerzése határozott, a jogi előírásokat és a szakmai 
szabályokat elfogadó, a szakma véleményét is meghallgató, hiteles személyekre 
épülő kormányzati döntést igényel. Ez lehet és kell legyen az alapja az 
állategészségügy egész rendszere megújításának.  

Az összeférhetetlenség megszüntetésének egy igen fontos társadalmi 
vetülete is van. Az állatorvos mind a mai napig a vidék egyik jelenlevő, 
meghatározó értelmiségi rétege. Törvény rendelkezik arról, hogy köztisztviselő 
önkormányzati képviselő nem lehet. A mai gyakorlat szerint, mikoris – 
egyébként törvényellenesen - a magánállatorvosi munkát néhány órás 
köztisztviselői kinevezéssel fizetjük, egyúttal kirekesztjük az állatorvosokat a 
közéletből is.  

Állategészségügyi rendszerünk a határozati javaslatban megfogalmazott 
korszerűsítések végrehajtása nélkül nem lesz a járványvédelmet és az 
élelmiszerbiztonságot garantálni képes szolgálat. 

 
 
Részletes indokolás:  
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ad. 1./ a 2001. évi XXII. tv., mely módosította az 1995. évi 

állategészségügyről szóló tv.-t, indokolásában kifejti, „a módosítás célja az EU 
elvárásoknak megfelelően, egyértelműen elhatárolni a hatósági – és 
magánállatorvosi feladatokat, az ezzel járó felelősséget és ennek megfelelően 
tiszta viszonyokat teremteni az állami ellenőrzésben és szolgáltatásban. A 
módosítás kifejezi azt, hogy az állami(hatósági) állatorvosok végzik az 
irányítást, engedélyezést, ellenőrzést, a magánállatorvosok pedig a 
szolgáltatást.”  

A törvény egyértelműen meghatározza, hogy a hatósági feladat az 
irányítás, engedélyezés, ellenőrzés. Meghatározza azokat a kivételes eseteket is, 
amikor a hatóság operatív feladatokat lát, láthat el, vagy kell ellátnia. Ha mindez 
a végrehajtási rendeletekben nem jelenik meg, az értelmező rendelkezések, 
fogalmak nem egyértelműek (állatorvos, eljáró hatóság, stb.) a ma tapasztalható 
bizonytalanság, bizalmatlanság a következmény. Tehát kiemelten fontos az 
egyértelmű, egymással harmonizáló végrehajtási rendeletek megalkotása.  

ad. 2./ A törvény felhatalmazást, kereteket ad a szolgálat működéséhez. 
Mindennapos, gyakorlati működését a felhatalmazás alapján rendeletben kell 
részletezni. Napjainkban éppen annak lehetünk tanúi, amikor részben elavult 
jogszabályok vannak még hatályban, részben az új törvényi megfogalmazások 
végrehajtási rendelettel még szabályozatlanok, jobb híján szabad teret adva a 
tetszés szerinti értelmezésnek. 

A jelenlegi minisztériumi főosztályi rendszer az egyre nagyobb 
operativitást igénylő állategészségügyi szervezet irányítására még megfelelő 
személyi, tárgyi feltételek esetén is alkalmatlan, hiszen erre eleve maga a 
minisztérium tevékenységi és szervezeti kerete alkalmatlan. Az ilyen 
szervezetek számára az operativitáshoz a minisztériumi kötelmektől független, 
nagyobb rugalmasságot lehetővé tevő hivatali szerkezet a megfelelő, melynek a 
napi irányítás, az ügyelet-szervezés, a működés ellenőrzése, a finanszírozási – 
beruházási kérdések tervezése, kivitelezése, az ad hoc ügyek megoldása, stb. a 
fő feladata. Az a helyes, ha ennek a hivatalnak van egy minisztériumi részlege, 
mely a minisztériumi és minisztériumba illő feladatokat – pl. jogszabály-
egyeztetés, parlamenti munka - ellátja. 

ad 3./  Mind a járványvédelem, mind az élelmiszerbiztonság megkövetelik 
a 24 órás szolgálatot, illetve az ezt helyettesítő ügyeleti rendszert. Ez a ma már 
helytelen hagyományok továbbéléseként, szakmai elhivatottságból működő 
rendszer, hiszen jelenleg sem a struktúra, sem a létszám nem teszi lehetővé a 
munkaszüneti napok alapján járó szabadnapok kiadását, sem a pénzügyi keret a 
többletmunka kifizetését. Ez, a hatósági ügyelet, megkülönböztetendő a 
kamarai, szolgáltatói ügyelettől, amely feladata a 24 órás figyelőrendszer 
működtetése, a helyszínre kiszállás és a járványos betegség gyanújának a jelzése 
a hatóság felé.  

Ugyanígy nincs ma még elismerve az, hogy az állatorvosi munkának még 
a köztisztviselői feladatai sem szoríthatóak kiszámítható időkeretbe, 
gyakorlatilag állandó a készenlét. Egyes tevékenységek – piac, vásár, vágóhíd, 
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fejés, élelmiszeripari üzemek munkarendje, szállítás, kiállítások, stb. – kora 
reggel, késő este, több műszakban, hétvégén, ünnepnapon, stb. történnek, 
melyhez a szolgálatnak kell alkalmazkodnia. Mindemellett, rendkívüli 
események esetén az állatorvosok azonnali hatállyal kirendelhetőek, így 
gyakorlatilag készenlétük állandó. Ennek elismerésére is meg kell teremteni az 
anyagi fedezetet. Ez nem példa nélküli, mert az állategészségügy köztisztviselői 
évtizedekig ennek elismerése céljából fizetésük 12%-át kapták 
többletjuttatásként. 

ad. 4 - 5./ Az uniós előírások a beszállított állatok származásának, 
állategészségügyi történéseinek nyomonkövethetőségétől és élő állapotban 
történő vizsgálatától kezdve az állatvágás teljes folyamatában megkövetelik az 
állategészségügyi hatóság jelenlétét. A szolgálat sok esetben ezt a feladatot 
eddig úgy látta el, hogy csak a húsvizsgálat idejére tartózkodott a helyszínen.  

Részben a fejlett állattartási kultúra bevezetése, részben minőségi 
szempontok is indokolták a szigorú állatvédelmi szabályok bevezetését, azok 
betartatását, betartásának ellenőrzését, s e feladatra megnevezett hatóság az 
állategészségügy. A takarmányellenőrzésben hangsúlyossá vált az 
élelmiszerbiztonságban betöltött szerepe (szántóföldtől asztalig). Az 
élelmiszertörvény is az egész termelés folyamatát nyomonkövető rendszerével 
az eddiginél több, magaszintű hozzáértést és ismeretanyagot követelő hatósági 
munkát jelent, s jelentős hatással van az állattartás egy új feltételrendszerére, az 
egyedi állatazonosításra, a telep és üzemregisztrációra, melyek igen szigorú 
előírások szerint kell, hogy történjenek. A feladatok ellátásához a hatósági 
szolgálatot, a szakmai továbbképzés biztosítása mellett, létszámában 
optimalizálni kell. Nélkülözhetetlen továbbá a korszerű informatikai 
eszközökkel való ellátás, melyet egyébként az Unió ANIMO rendszeréhez való 
csatlakozás, annak működtetése meg is követel. 

ad 6./ A szolgálatban ma 30 fölött van a laboratóriumok száma. Az 
unióban a nemzetközi akkreditációval rendelkező önálló laboratóriumok 
vizsgálatok eredményeit fogadják el. Ez igényli a fölkészült, biztonságosan 
működő, minősített laboratóriumokat, melyeknél mind a személyi, mind a tárgyi 
föltételek adottak, pártatlan működésük megkérdőjelezhetetlen. Ez részben 
koncentrációt jelent, részben az arra alkalmas egységek a privát szférában, 
szolgáltatóként történő további működését. Mindkét folyamat előre tervezést, 
gondos végrehajtást igényel.  

ad 7./ Alaphelyzet, hogy évek óta a szolgálat finanszírozásából  a 
feladataihoz képest milliárdok hiányoznak. Hiányoznak kerületi irodák, 
gépjárművek, informatikai eszközök, a továbbképzés rendszere, megoldatlan a 
laboratóriumok helyzete, stb.  

A szolgálat költségvetésének 80%-át az eddigiek szerint saját bevételeiből 
fedezi. Egyre nyomasztóbb teher a múltból örökölt és szolgaian évről – évre 
fönntartott rendszer, melynek létrehozásakor még nem volt Kamara, nem volt 
magánállatorvos, szabad vállalkozás, az igazgatási szolgáltatási díjak 
megállapításakor még a szociális megfontolások játszottak szerepet, nem a díj 
mögött húzódó tényleges teljesítmény. A csatlakozással a legjelentősebb 
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pénzforrást jelentő határállomási bevétel nagy része megszűnik, másrészt, egy 
esetleges zárlati intézkedés esetén a bevétel nullára csökkenhet, illetve az unió 
nem járul hozzá olyan díjtételekhez, melyet az ellenőrző hatóság jogszabályi 
előírásra tesz, s mely vizsgálatokért ma még bevétele van a szolgálatnak. 
Kérdés, ezen bevételkieséseket a hatósági szolgálat hogyan pótolhatja? Viszont, 
a szolgálatnak működnie kell! 

ad 8 - 9./ A Kamara szerepe, részvétele a korszerű államigazgatásban 
megkerülhetetlen, működését harmonizálni kell az állami szolgálat működésével 
s az Unió szabályaival. Fontos, hogy közfeladatait maradéktalanul el tudja látni, 
csak így működhet hatékonyan és biztonságosan a teljes állategészségügyi 
rendszer. 

ad. 10./ Az Országos Állategészségügyi Tanácsot törvény (Áeü. tv. 28. ) 
hozta létre, működését miniszteri rendelet határozza meg. A Tanácsot másfél 
éve nem hívták össze, tagjainak mandátuma lejárt, új tagok kinevezése nem 
történt meg. 

ad.11./ A szabad munkaerő vándorlás elve nem jelenthet szabadosságot. E 
fontos szakterületen újra kell fogalmazni (meg kell határozni), hogy a 
magyarországi állatorvosi munkavállalásnak melyek a mindenkire vonatkozó 
feltételei. 

ad. 12./ A diploma kézhezvétele után jelenleg kötelezően előírt egy éves 
állatorvos-gyakornoki rendszer ellentétes az Unió 78/1026 EEC direktívájával, 
mely szerint ezt a gyakorlati rendszert a csatlakozásig meg kell szüntetni, a 
gyakorlati lehetőséget az alapképzésbe kell illeszteni, ezzel esélyegyenlőséget 
teremtve mind a magyar, mind az idegen nyelvű képzés keretében diplomát 
szerzettek számára. Mind a mai napig nincs kormányzati válasz, mi lesz május1-
től a gyakornokokkal. 
 
Budapest, 2004. március 8. 

 
dr. Medgyasszay László 


	Indokolás

