
Bizottsági módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök asszony!

A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes agrártárgyú törvények
módosításáról szóló T/7042 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 1 . §-a a következők szerint módosul :

„1• §

(1) Az állattenyésztésről szóló 1993 . évi CXIV . törvény (a továbbiakban : Átv.) 8. §-a
a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a meglevő szövegének megjelölése (1 )
bekezdésre változik :

„(2) A külön jogszabályban meghatározott állatokat a levágás során az Európai Uni ó
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában, illetve a külön jogszabályban meghatározott módon
és feltételek szerint minősíteni kell . ”

(2) Az Átv . 16. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[A tenyésztési hatóság az állattenyésztés szervezési feladatainak keretében]

„a) országos állattenyésztési adatbankot hoz létre és tart fenn – a 8 . §, a 9. §, a 18. §
(5) bekezdése és a 30 . § (4) bekezdése alapján – és ellátja az adatok tárolását, feldolgozását ;”

(3) Az Átv . 17. §-ának h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[A tenyésztési hatóság az állattenyésztés hatósági feladatainak keretében]

„h) nyilvántartást vezet a 18 . (5) bekezdésében meghatározott körben ;”
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(4) Az Átv . 18 . §-a a következő (5)-(8) bekezdésekkel egészül ki :

„(5) A tenyésztési hatóság hatósági feladatainak ellátása érdekében külön
jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást veze t

a) a mesterséges termékenyítő állomásokról, embrió átültető állomásokról,
spermatároló központokról ;

b) a mesterséges termékenyítési szolgáltatást nyújtó inszeminátorokról ,
embrióátültetőkről ;

c) az állattartókról, tenyészetekről, tartási helyekről ;
d) az egyedi azonosítású állatokról, törzsállományokról ;
e) az engedélyezett baromfikeltető állomásokról, halkeltető állomásokról, a méhanya

nevelő telepekről ;
a megbízott teljesítmény-vizsgálati szervezetekről és telephelyekről ,

teljesítményvizsgálati bizonyítvánnyal rendelkez ő szakemberekről ;
g) az elismert tenyésztő szervezetekrő l és tenyésztésvezetőkrő l, valamint állatfajtákról ,

hibridekről és keresztezési programokról ;
h) a vágóhídi minősítő helyekről, minősítő szervezetekről, vágóállat minősítőkről,

minősítéshez szükséges bélyegzőkrő l, műszerekrő l, a vágóállat minősítési adatokról ;
i) az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerében igényelhető

füljelzőkrő l .

(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza :

a) természetes személy esetén a nevet, születési nevet, születési helyet, születési id ő t,
anyja nevét, állampolgárságot, lakhelyet, telephelyet, elérhetőséget (telefonszám, fax szám, e-
mail cím, levelezési cím), számlázási nevet, számlázási címet ;

b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
esetén a cégnevet, adószámot, székhelyet, telephelyet, elérhet őséget (telefonszám, fax szám ,
e-mail cím, levelezési cím).

(7) A tenyésztési hatóság az általa nyilvántartott adatokból adatbázist hoz létre .

(8) A tenyésztési hatóság közigazgatási eljárásban országos illetékességgel hozott
döntése ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs . ”

(5) Az Átv. A tenyésztési hatóság feladatai alcím alatt a következ ő 18/A. §-sal egészü l
ki :

„18/A. § A törzskönyv, illetve az annak alapján kiállított származási igazolás a
tenyészállat tenyésztőjére, illetve tulajdonosára vonatkozóan tartalmazz a

a) természetes személy esetében a nevet, lakhelyet ;
b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

esetén a cégnevet, székhelyet . ”

(6)	 Az Átv. 33. &-a lhelyébe a következő rendelkezés lép :

„33 .	 §	 (1)	 Mesterséges termékenyítési	 szolgáltatást	 nyújtó	 inszeminátori ,

	

embrióátültető i	 tevékenységet az a szakember végezhet,	 aki rendelkezik a külön



r

jogszabályban meghatározott képesítéssel és megfelel	 az ott meghatározott egyéb
feltételeknek.

(2) Aki az (1) bekezdés szerinti tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányul ó
szándékát a tenyésztési hatóságnak bejelenteni . A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő
természetes személyazonosító adatait."

(7) Az Átv. 47/A. §-a a következő 33 . ponttal egészül ki :

[Ez a törvény]

„33 . a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006 . december 12-i 2006/123/EK európai,
parlamenti és tanácsi irányelvnek”

[való megfelelést szolgálta .Z

)8 ,) Az Átv. 49. §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„49. (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a) rendeletben szabályozz a
1.a tenyészállat- és szaporítóanyag-használat, -felajánlás és -értékesítés feltételeit ;
2. a teljesítményvizsgálatok, tenyészértékbecslés rendjét ;
3. a tenyészállatok teljesítményeinek adatgyűjtési módját, rendjét;
4. a kisállatfajok e törvénnyel érintett meghatározott körét ;
5. az apaállat-ellátás módját, feltételét és költséghozzájárulásának módját ;
6. a védett őshonos fajták genetikai fenntartásának	 és támogatásának rendjét ;
7. az állattartók, a tenyészetek és a tartási helyek nyilvántartásának rendjét ;
8. a fajta és tenyésztő szervezeti elismerésnek, az elismerés felfüggesztésének é s

visszavonásának szabályait ;
9. az állatok egységes nyilvántartási és azonosítási rendjét ;
10. a mesterséges termékenyítő állomás,	 spermatároló központ, embrióátültető

állomás, baromfi- és halkeltet ő állomás, méhanyanevelő telep engedélyezésével ,
üzemeltetésével kapcsolatos részletes szabályokat ;

11.a művi szaporító tevékenységgel összefiiggő részletes szabályokat ;
12.a tenyészállat és szaporítóanyag behozatalának és kivitelének el ő írásait ;
13.a törzskönyv vezetésének és a származás igazolás kiállításának szabályait ;
14.a szakképesítéshez kötött tevékenységeket ;
15.az állattenyésztési bírság befizetésének és felhasználásának módját ;
16. az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

megfizetésével kapcsolatos eljárási szabályokat, az igazgatási szolgáltatási díjfizeté s
ellenében végzett feladatokat, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak felhasználásána k
szabályait ;

17. a vágás utáni minősítési kötelezettség alá es ő állatok körét, a minősítés rendjét és
ezen állatok kereskedelmi jelölésének szabályait ;

18. a mesterséges termékenyítési szolgáltatást nyújtó inszeminátori, embrióátültet ő i
tevékenység folytatásának részletes	 feltételeit,	 a	 tevékenység bejelentésének és az
inszeminátorok,embrióátültetők	 nyilvántartásának személyes	 adatot	 nem	 tartalmazó
adattartalmát, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárás i
szabályokat, a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket, továbbá



az inszeminátori, embrióátültető i tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatba n
előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeke n

b) a természetvédelemért felelős miniszterrel együttes rendeletben szabályozza a
védett őshonos és a veszélyeztetett mez őgazdasági állatfajták körét, valamint a kijelölésük
rendjét;

c) az adópolitikáért felel ős miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza az e
törvény hatálya alá tartozó eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékét .

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a tenyésztési hatóságot vagy hatóságokat
rendeletben jelölje ki .""

2. A törvényjavaslat 17 . §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) A 4. § (17)-(20) bekezdése, a 6 . § (8)-(10) bekezdése, a 14. § (4)

bekezdése, valamint a 16 . (6)-(7) bekezdése e törvény kihirdetését követő második
hónap tizenötödik napján lép hatályba .	 Az 1 . § (6)-(7) bekezdése 2009 . október 1-jén

lép hatályba .”

3. A törvényjavaslat 17 . §-ának (7) bekezdése a következők szerint módosul :

„(7) E törvény hatályba lépésével egyidej űleg hatályát veszti

a) az Átv. 17. §-ánakm)pontja;
b) az Átv. 18. §-a (3) bekezdésének a) pontja;
cl a Vtv. 14. §-ának (5) bekezdése;
[b)]j a Vtv. 41 . §-ának (3) bekezdése ;
[c)]l a Vtv . 42 . §-ának (2)-(3) bekezdése ;
[d)]Q a Vtv. 72. §-ának (3) bekezdése ;
[e)]gg a Vtv . 81 . §-a (2) bekezdésének az „– a természetvédelemért felelős miniszterrel

egyetértésben –” szövegrésze ;
W]& a Vtv. 90. §-a (4) bekezdésének a) pontja;
[g)]ü a Vtv. 95 . §-ának (2) és (4) bekezdése ;
[h)]j), a Hhtv. 14. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata ;
[i)] j a Hhtv . 24. §-ának (6) bekezdése;
[j)]ü a Hhtv. 41 . §-a;
[k)]nil a Hhtv. 56. §-a (1) bekezdése bevezető rendelkezésének „a törvény

végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat” szövegrésze . ”

Indokolás

Biztosítani kell a törvénynek az inszeminátorokra vonatkozó rendelkezéseinek a bels ő
piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanács i
irányelvnek való megfelelést is .

Budapest, 2009 . március 24

F nt Sándor
elnök
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