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Bizottsági módosító javasla t
Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök úr !
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX . 30 .) OGY határozat 94 . § (I )
bekezdése alapján „a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltató i
tevékenység végzésér ől” szóló T/7768 . számú törvényjavaslathoz a Mez őgazdasági bizottsá g
a következő
bizottsági módosító javaslato t
terjeszti el ő:
1 . A törvényjavaslat 4 . § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :
„(4) A Kamara ellátj a
a) az állategészségügyi szolgáltató tevékenységet végz ő állatorvosok közcél ú
igénybevételével kapcsolatos kamarai szervezési feladatokat, ennek keretében megállapodi k
az élelmiszerlánc-felügyeletért felel ős miniszterrel (a továbbiakban : miniszter) a közcélra
igénybe vett állatorvosokat megillet ő díjazás és a költségtérítés mértékér ől,
[b) a kedvtelésb ő l tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásához szüksége s
útlevél kiállításának, kezelésének országos szint ű megszervezését, így különösen a
szükséges nyomtatványok biztosítását és országos adatbázisban történ ő nyilvántartását,]
[e]
a speciális állatorvosi ismeretek megszerzésével összefügg ő , az Alapszabályban
meghatározott kamarai képzések szervezését, lebonyolítását és a képzés teljesítésér ől
bizonyítványt állít ki .”

1

2012 07/02 12 :12 FAX

+36 1 441 5961

Q0002/000 3

Mezogazdasa g i Bizottsag

2. A törvényjavaslat 4 .* (6) bekezdése az alábbiak szerint inódosuI :
»(6) A Kamara
a) vezeti az állatorvosi és az asszisztensi névjegyzéket, a bennük rögzített adatokból
hatósági felkérésére adatokat és statisztikai adatokat szolgáltat ,
b) területi szervezetei nyilvántartást vezetnek az illetékességi területükö n
engedélyezett állategészségügyi intézményekr ől és az engedélyezett állategészségügy i
szolgáltatókról,
c) hatósági eljárást kezdeményez az állategészségügyi szolgáltató tevékenységet
jogosulatlanul folytatók ellen ,
d) egyeztet ő eljárást folytat le az érintettek kezdeményezésére a Kamara tagjai közöt t
az állategészségügyi szolgáltató tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás szakmai
kérdésekben ,
e) etikai eljárást folytat le a Kamara állatorvos-etikai szabályait megszeg ő tagokkal
szemben,
f) belföldi, valamint külföldi szakmai kapcsolatokat létesít és tart fenn ,
g) kitüntetés adományozását kezdeményezi, önállóan díjat alapíthat,
h) az állategészségügyi szolgáltató tevékenységet végezni kívánó kamarai tag
kérelmére állatorvosi bélyegzőt ad ki,
i) közreműködik az állategészségügyi intézmény létesítésének személyi és tárgy i
feltételeinek meghatározásában, és az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel egyeztetv e
gondoskodik azok folyamatos ellen őrzéséről,
.j) engedélyezi az állategészségügyi szolgáltatókat (praxisengedély) ,
k) közrem űködik az állategészségügyi szolgáltató személyi és tárgyi feltételeine k
meghatározásában, és gondoskodik azok folyamatos ellenőrzéséről,
I) ajánlást ad ki az állatorvos által végzett szolgáltatások munkadíjának alsó és fels ő
határára vonatkozóan ,
m) közreműködik a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásához
szükséges útlevél kiállításának, kezelésének és nyilvántartásának országos szintű
megszervezésében az ebnyilvántartást és adatbázist m ű ködtet ő élelmiszerlánc felügyeleti
szervvel,
ellátja azokat a feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal"
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2. A törvényjavaslat 32 . (5) bekezdése elhagyásra kerül :
„[(5) A Kamara egyes feladatai hatékonyabb és gazdaságosabb elvégzés e
érdekében gazdasági társaságot alapíthat és alapítványt hozhat létre . A Kamara a 4.
(4) bekezdés b) pontja szerinti feladatait az általa alapított és kizárólagos tulajdonába n
lévő gazdasági társaság útján is végezheti . Ezen rendelkezéstől függetlenül az eze n
ügyekben hozott hatósági döntések a Kamara döntésének min ősülnek.'”

Indokolás
1-3 . Az állatok védelmérő l és kíméletéről szóló 1998 . évi XXVIII . törvény 42/A . §-a
értelmében az ebnyilvántartást tartalmazó országos adatbázist az élelmiszerlánc-felügyelet i
szerv működteti . A kedvtelésbő l tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásához szüksége s
útlevél kiállítását, kezelését és ezek országos adatbázisban történ ő nyilvántartását
indokolatlan a Kamrához telepíteni, célszerű az, hogy az egységes nyilvántartás érdekében ,
egyébként is az ebnyilvántartást végző élemiszerlánc-felügyeleti szerv működtesse .
Ennek értelmében nem indokolt, hogy a Kamara gazdasági társaság alapításával végezze el a z
útlevelek kiállításával és nyilvántartásával kapcsolatos közfeladatot .

Budapest, 2012 . július 2 .
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