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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II.  24.)  OGY határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az  Az  élelmiszerláncról  és  hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az
állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáról
szóló  T/10097. számú törvényjavaslathoz az alábbi  részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatot terjeszti elő. 

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Éltv. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, [valamint a § ]és az Éltv. 16.
§-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül [ki.]ki:

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés - Éltv. 16. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Éltv. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (4)
és (5) bekezdéssel egészül ki.

„(3) Az állatgyógyászati készítmény és a növényvédő szer felhasználásának nyomonkövethetősége
céljából az állatgyógyászati készítmény kiadására jogosító állatorvosi vény, valamint a növényvédő



szer  kiadására  jogosító  növényorvosi  vény  az  e  törvény  végrehajtására  kiadott  jogszabályban
meghatározott tartalommal és formában állítható ki, amely tartalmazza legalább

a)  az  állatorvos,  az  állattartó,  a  növényorvos,  a  növényvédő  szert  felhasználó  termelő,  az
állatorvosi vénnyel vagy növényorvosi vénnyel rendelkező természetes vagy jogi személy nevét
vagy cégnevét, lakcímét vagy székhelyét, telefonos és elektronikus elérhetőségét, valamint
b) az állatorvos kamarai tagsági számát vagy a növényorvos hatósági engedély számát, továbbá a
38/B. § (2) bekezdése szerinti azonosítóját.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés - Éltv. 16. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Éltv. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (4)
és (5) bekezdéssel egészül ki.

„(5)  A (4)  bekezdés  szerinti  nyilvántartásból  az  e  törvény  végrehajtására  kiadott  rendeletben
meghatározottak  szerint  a  38/A.  §  szerinti  élelmiszerlánc-felügyeleti  információs  rendszeren
keresztül (a továbbiakban: FELIR)  elektronikus úton  kell  az  élelmiszerlánc-felügyeleti  szervnek
adatot szolgáltatni.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Éltv. 28. § l) pont lb) alpont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

Az Éltv. 28. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter az élelmiszerlánc-felügyelet területén)

„l) az országos főállatorvos útján ellátja az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szakmai irányítását,
amelynek  keretében  közvetlen  szakmai  utasítást  adhat  az  élelmiszerlánc-felügyeleti  szervek
részére hatósági eljárás lefolytatására

lb)  nagy  egészségügyi  kockázattal  járó,  nagy  gazdasági  kárral  fenyegető,  több  megye
[illetékességét]területét érintő  vagy  Magyarország  területén  kívüli  hatással  is  bíró
élelmiszerlánc-esemény

esetén.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 14. §
Módosítás jellege: kiegészítés

14. §
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(1) Az Éltv. 38/A. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére e
törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében megkeresésre adatokat kell átadni:)

„e)  a  tanulmányok  befejezését  igazoló  oklevelekre  vonatkozóan  a  felsőoktatási  információs
rendszerből,”

(2) Az Éltv. 38/A. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

„(11a)  Az  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  kockázatbecsléssel,  adatelemzéssel  összefüggő
tudományos célra, valamint kutatás-fejlesztési és statisztikai célból a Magyar Állatorvostudományi
Egyetem részére -  szerződésben meghatározottak szerinti  ütemezésben -  ingyenesen hozzáférést
biztosít a FELIR-ben tárolt egyedi adatokhoz.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Éltv. 38/B. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

14. §

Az Éltv. 38/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„38/B. §

(6) A FELIR azonosítóval rendelkező ügyfél 15 napon belül köteles bejelenteni az élelmiszerlánc-
felügyeleti szervnek, ha

a) csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, átalakul, egyesül vagy szétválik,
b) FELIR azonosító köteles tevékenységét szünetelteti, megszünteti, vagy
c) változás következett be

ca) az (1) bekezdés szerinti adataiban, vagy
cb) az a) vagy b) pontban foglalt státuszában.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Éltv. 38/B. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

14. §

Az Éltv. 38/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„38/B. §

(9)  A FELIR azonosító  [nyilvántartásból  való  törlése  ]visszavonása  esetén  az  élelmiszerlánc-
szereplő  adatait  az  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  élelmiszerlánc-biztonsági  célból  10  évig
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megőrzi, ezt követően az adatokat a nyilvántartásból törli.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az Éltv. 44. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, [valamint a § ]és az Éltv. 44. §-
a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Éltv. 44. § (1c) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az Éltv. 44. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (1c)
bekezdéssel egészül ki:

„(1c) A Rendészeti tv.[-ben hivatkozott] szerinti, az élelmiszer-rendész törvényben meghatározott
feladataival  összefüggő  jogellenes  cselekményen,  szabálysértésen,  bűncselekményen  az
élelmiszerlánc-eseményt kell érteni.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Éltv. 55. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

18. §

Az Éltv. 55. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kártalanítás jogosultja az általános forgalmi adó bevallásában
– a bevallás benyújtására előírt határidőig – nyilatkozhat úgy, hogy a kártalanítás általános forgalmi
adó tartalmának összegére a kártalanítás folyósítását követő  [15]30. napig fizetési halasztást vesz
igénybe.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Éltv. 59/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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23. §

Az Éltv. „A bírságok kiszabásának általános szabályai és elvei” alcíme a következő 59/A. §-sal
egészül ki:

„(2) A helyszíni bírság legkisebb összege  [tizenötezer]huszonötezer forint, legmagasabb összege
[hatvanezer]százezer forint.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § - Éltv. 62. § (1) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

24. §

Az Éltv. 62. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
(Élelmiszer-ellenőrzési bírságot kell kiszabni)

„f) a 14/B. §-ban foglalt [előírás]rendelkezés megsértése esetén;”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

26. §

(1) Az Éltv. 77. § (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint [a ]az (1)
bekezdés a következő u)-w) ponttal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés - Éltv. 77. § (1) bekezdés w) pont
Módosítás jellege: módosítás

26. §

(1) Az Éltv. 77. § (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a bekezdés a
következő u)-w) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)

„w) az  (EU)  2017/625 európai  parlamenti  és  tanácsi  rendeletnek a  határállomásokon végzett
hatósági  ellenőrzések  alól  mentesített  bizonyos  állat-  és  árukategóriák,  valamint  az  utasok
személyes poggyászára és a természetes személyeknek küldött, nem forgalomba hozatalra szánt
áruk  kisméretű  szállítmányaira  vonatkozó  egyedi  ellenőrzések  tekintetében  történő
kiegészítéséről  és  a  142/2011/EU bizottsági  rendelet  módosításáról  szóló,  2019.  október  10-i
(EU) 2019/2122 [bizottsági ]felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet”
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(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § 8. pont
Módosítás jellege: módosítás

27. §

Az Éltv.
8. 30. §  (1) bekezdés  a) pontjában az „azonosítása,  szaporítóanyagok” szövegrész helyébe az
„azonosítása, növényi eredetű szaporítóanyagok”,

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § 20. pont
Módosítás jellege: elhagyás

27. §

Az Éltv.
[20. 39. § (1) bekezdés k) pontjában

a) az „áru” szövegrész helyébe az „anyag”,
b) az „életképes növényi károsító” szövegrész helyébe az „életképes károsító”,]

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § 24. pont d) alpont
Módosítás jellege: módosítás

27. §

Az Éltv.
24. 57. §

d) d) pontjában a [„visszavonhatja ” ]„visszavonhatja” szövegrész helyébe a „visszavonhatja
vagy  nyilvántartásba  vett  nem  állami  laboratórium  működését  feltételhez  kötheti  vagy
megtilthatja”,

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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34. §

A Máoktv. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, [valamint]és a [§ ]Máoktv. 12.
§-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

39. §

(1) A Máoktv. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, [valamint]és a [§ ]Máoktv.
25. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § - Máoktv. 36. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

41. §

A Máoktv. 36. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A (2)  [bekezdésben szereplő]bekezdés szerinti feltételen túlmenően állatorvosi tevékenység
önálló tevékenység formájában történő végzésére az az állatorvos jogosult, aki rendelkezik

a)  az  Állatorvostudományi  Egyetemen  (vagy  annak  jogelődjén)  megszerzett  szakállatorvosi
végzettséggel,
b) a Kamara specialistája (kamarai specialista vagy praxisvezetői) végzettséggel,
c) legalább PhD tudományos fokozattal,
d) európai állatorvosi szakkollégiumi tagsággal, vagy
e)  a  Kamara  által  igazolt  húsz  év  időtartamú  magán-állatorvosi  vagy  szolgáltató  állatorvosi
szakmai gyakorlattal.”

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § - Máoktv. 52. §
Módosítás jellege: módosítás

45. §

A Máoktv. a következő 52. §-sal egészül ki:

„52. §
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[A Módtv. ]Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a
Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló
2012. évi CXXVII.  törvény módosításáról  szóló 2020. évi  ...  törvény (a továbbiakban:  Módtv.)
hatálybalépésekor  már  praxisengedéllyel  rendelkező  társas  vállalkozás  esetében  a  38.  §  (2a)
bekezdésében foglalt feltételnek a tulajdoni hányad, illetve a legfőbb döntéshozó szervben fennálló
szavazati  jogok  arányának  a  Módtv.  hatálybalépését  követő  első  megváltoztatásától  kell
megfelelni.”

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § - Máoktv. 53. §
Módosítás jellege: módosítás

46. §

A Máoktv. a következő 53. §-sal egészül ki:

„53. §

[Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar
Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012.
évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2020. évi ... törvény (a továbbiakban: Módtv.) ]A
Módtv.  hatálybalépésekor működő, a Kamara területi szervezeteinek közgyűlése által létrehozott
etikai bizottságok megbízatása a Módtv. hatálybalépését követően megválasztott országos elsőfokú
etikai bizottság elnökének hivatalba lépéséig meghosszabbodik.”

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § - Máoktv. 54. §
Módosítás jellege: módosítás

47. §

A Máoktv. a következő 54. §-sal egészül ki:

„54. §

A 36.  §  (2)  [bekezdésében  szereplő]bekezdés  szerinti 5  éves  szakmai  gyakorlatra  vonatkozó
rendelkezést  2017.,  2018.,  2019.  és  2020.  évben  állatorvosi  diplomát  szerzett  állatorvos
vonatkozásában a diploma megszerzésének évét követő hatodik év első napjától kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. §
Módosítás jellege: módosítás
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50. §

Hatályát veszti a Máoktv.
c) 42. § (1)-(3) bekezdése[.],
d) 50. § (8) bekezdésében az „a 37. § (4) és (5) bekezdése,” szövegrészek.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A 20. §, a 41. §, a 42. §, [és ]a 47. § és az 51. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 3. pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

3. Az Éltv. Melléklete a következő 7/A. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„7/A. állatorvosi vény: állatorvosi képesítéssel rendelkező személy által kiadott,  állatgyógyászati
készítmény rendelésére vonatkozó, papíralapú vagy elektronikus vény vagy megrendelő;”

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 27.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 2. § - Éltv. 14/B. § (2) bekezdés
…tett [receptúra módosítás ]receptúramódosítás 
indokolja.

2.
3. § (2) bekezdés - Éltv. 16. § (3) 
bekezdés b) pont

…növényorvos [hatósági engedély 
számát]hatóságiengedély-számát.

3.
4. § (1) bekezdés - Éltv. 22. § (1) 
bekezdés a) pont

… élelmiszer-[,] vagy [takarmány-
biztonsági]takarmánybiztonsági és…

4.
4. § (1) bekezdés - Éltv. 22. § (1) 
bekezdés b) pont

… [termék-visszahívási]termékvisszahívási 
rendszereket…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

5.
4. § (1) bekezdés - Éltv. 22. § (1) 
bekezdés c) pont

…vagy [takarmány-
biztonsági]takarmánybiztonsági szaktudással…

6.
4. § (2) bekezdés - Éltv. 22. § (3) 
bekezdés

…az [élelmiszer]élelmiszer- vagy… 
…vagy [takarmány-
biztonsági]takarmánybiztonsági vagy…

7.
13. § (2) bekezdés - Éltv. 38. § (1) 
bekezdés 29. pont

minősített [vendéglátó-ipari]vendéglátóipari és…

8. 18. § - Éltv. 55. § (7) bekezdés
… [általános forgalmi adóbevételi ]
általánosforgalmiadó-bevételi számlára …

9.
19. § - Éltv. 57. § x) pont xa) 
alpont

…állapot [megszűntetését]megszüntetését,

10. 27. § 11. pont
…a [„vendéglátó-ipari]„vendéglátóipari 
létesítmények…

11. 27. § 28. pont … a feltárt …

12. 29. § e) pont
[Melléklete]Melléklet 48… 
… [pontjának]pont d)…

13.
30. § (1) bekezdés - Máoktv. 2. § 
(1) bekezdés e) pont

…elkülönített [műtő helyiségben ]
műtőhelyiségben teljeskörűen …

14.
30. § (2) bekezdés - Máoktv. 2. § 
(1) bekezdés i) pont

…elkülönített [műtő helyiség ]műtőhelyiség 
hiányában …

15.
40. § - Máoktv. 33/A. § (1) 
bekezdés

…tevékenységet [folytat]folytató 
állategészségügyi…

16.
41. § - Máoktv. 36. § (3) bekezdés 
e) pont

…időtartamú [magán-
állatorvosi]magánállatorvosi vagy…

17.
42. § - Máoktv. 38. § (2) bekezdés 
b) pont

…időtartamú [magán-
állatorvosi]magánállatorvosi vagy…

18. 43. § - Máoktv. 38. § (2b) bekezdés … elhalálozik, és…

19. 43. § - Máoktv. 38. § (2d) bekezdés …(2c) [bekezdése]bekezdés szerinti…

20.
1. melléklet 2. pont nyitó 
szövegrész

… [Mellékletének]Melléklet 5…

21.
1. melléklet 5. pont nyitó 
szövegrész

… [Mellékletének]Melléklet 9/A…

22.
1. melléklet 8. pont nyitó 
szövegrész

… [Mellékletének]Melléklet 32…

23.
1. melléklet 9. pont nyitó 
szövegrész

… [Mellékletének]Melléklet 37…

24.
1. melléklet 10. pont nyitó 
szövegrész

… [Mellékletének]Melléklet 43…

25.
1. melléklet 11. pont nyitó 
szövegrész

… [Mellékletének]Melléklet 47…
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26.
1. melléklet 12. pont nyitó 
szövegrész

… [Mellékletének]Melléklet 61…

27.
1. melléklet 14. pont nyitó 
szövegrész

… [Mellékletének]Melléklet 69…

28.
1. melléklet 15. pont nyitó 
szövegrész

… [Mellékletének]Melléklet 75…

Indokolás

1. Kodifikációs pontosítás. 
2. Indokolt a növényorvos és a növényvédő szert felhasználó termelő, valamint az állatorvos és a
növényorvos FELIR azonosítója feltüntetésének előírása. 
3. Az adatszolgáltatást elektronikus úton kell teljesíteni. 
4. Megfogalmazás pontosítása. 
5. A nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény  51.  §  (6)  bekezdése  alapján  a
felsőoktatási  intézmények  központi  nyilvántartást  vezetnek  a  kiadott  oklevelekről.  Annak
érdekében,  hogy az  állatorvosok  és  a  növényorvosok  részére  a  FELIR  azonosítható  kiállítható
legyen,  indokolt  ezen  nyilvántartásból  történő  adatszolgáltatás.  A Magyar  Állatorvostudományi
Egyetemen 2020. februárjában megalakult Digitális Élelmiszerlánc Oktatási, Kutatásai, Fejlesztési
és  Innovációs  Intézet,  amellyel  való  együttműködés  érdekében  indokolt  a  FELIR  adatok
hozzáférhetőségének törvényi biztosítása. 
6. Megfogalmazás pontosítása. 
7. Megfogalmazás pontosítása. 
8. Kodifikációs pontosítás. 
9. Megfogalmazás pontosítása. 
10. Lásd a T/10097/2. számú képviselői módosító javaslat indokolását.
11. Lásd a T/10097/3. számú képviselői módosító javaslat indokolását.
12. Megfogalmazás pontosítása. 
13. Kodifikációs pontosítás. 
14. Hivatkozás pontosítása. 
15. Kodifikációs pontosítás. 
16. Más törvény által deregulálásra kerülő rendelkezés. 
17. Kodifikációs pontosítás. 
18. Kodifikációs pontosítás. 
19. Kodifikációs pontosítás. 
20. Megfogalmazás pontosítása. 
21. Kodifikációs pontosítás. 
22. Kodifikációs pontosítás. 
23. Megfogalmazás pontosítása. 
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24. Az 51. §-ban foglalt hatályba nem lépéssel összefüggő módosítás. 
25. Kodifikációs pontosítás. 
26. Kodifikációs pontosítás. 
27. Nyelvhelyességi pontosítás.
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