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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselő önálló indítvány

2012. évi . . . törvény

az állattenyésztésrő l szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról

1. §

Az állattenyésztésrő l szóló 1993 . évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 45/A. §-a a
következő (1a) bekezdéssel egészül ki :

„(la) Nem szabható ki állattenyésztési bírság, ha az (1) bekezdés b), c), e) és g) pontja szerinti
jogsértést ebfajta vonatkozásában követték el .”

2. §

Az Átv. 47. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki :

„(2) 2013 . június 1-jén hatályát veszti a 45/A . § (la) bekezdésének „b), c), e) és” szövegrésze .
Ez a bekezdés 2013 . június 2-án hatályát veszti . ”

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követ ő 3. napon lép hatályba .



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁ S

Az állattenyésztésről szóló 1993 . évi CXIV. törvény új 45 . §-ának és 45/A. §-ának 2012 .
május 15-én történt hatályba lépése nem biztosított kellő felkészülési időt az ebtenyésztés
területén működő tenyésztő szervezetek számára az állami elismerés megszerzéséhez, illetve
működésüknek a szankciórendszer kapcsán betartandó jogszabályi rendelkezésekhez való
hozzáigazításához . Erre tekintettel szükséges a vonatkozó tényállások tekintetében 2013 .
június 1-jéig eltekinteni az állattenyésztési bírság alkalmazásától .

Hangsúlyozni szükséges ugyanakkor, hogy a bírság szankció mellőzése nem mentesít a
vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartása alól, és nem annulálja az egyéb
jogkövetkezményeket (pl . közokirat-hamisítás jogosulatlan törzskönyvezés esetén, tovább á
semmisség polgári jogi következményei) .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az I . §-hoz

A bírság szankció alóli mentesítés a következő tényállások vonatkozásában áll fenn :
a) tenyésztőszervezeti elismerés nélkül törzskönyvezést végez, tenyészállatot minősít ,
nyilvános tenyészállat-bírálatot végez, egyéb tenyésztési szolgáltatást nyújt, vagy származás i
igazolást állít ki ;

b) más tenyésztőszervezet jogosultságába tartozó fajta vonatkozásában törzskönyvezést
végez, tenyészállatot min ősít, nyilvános tenyészállat-bírálatot végez, egyéb tenyésztés i
szolgáltatást nyújt, vagy származási igazolást állít ki ;
c) engedély nélkül végzi az e törvényben meghatározott engedélyköteles tevékenységeket ;
d) tenyészállatot, állati eredetű szaporítóanyagot az ország területére szakmai hozzájárulás
nélkül behoz vagy kivisz .

a 2. §-hoz

A bírságolás alóli mentesítés csak 2013 . június 1-jéig terjedő időre szól annak érdekében,
hogy az érintetteknek lehetősége legyen a törvényi rendelkezésekhez igazítania a
magatartását . Ez alól kivételt eb tenyészállatnak az ország területére való behozatala vag y
kivitele, figyelemmel arra, hogy az ebek egyszerre tekinthetők társállatnak és tenyészállatnak ,
így életszerűtlen a behozataluk, illetve kivitelük engedélyhez kötése .

a 3. §-hoz

Hatályba léptet ő rendelkezés .

Budapest, 2012 . június 11 .
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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján „az állattenyésztésről szóló
1993. évi CXIV. törvény módosításáról” a következő törvényjavaslatot kívánom
benyújtani .

A javaslat indokolással ellátott szövegét mellékelem .

Budapest, 2012 . június 11 .
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