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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján
a K/3889 . számon hozzám benyújtott, „A hazai ebtenyésztés problémáiról” című
írásbeli kérdésére a következ ő választ adom.

A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013 . (X. 24.) VM rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) — melynek el őkészítésében Képviselő Úr is részt vett — azt a
célt tűzte ki, hogy az állattenyésztés jogi és szakmai szabályaira, illetve az
ebtenyésztés hazai hagyományaira alapozva az ágazat valamennyi szerepl őjét beterelje
egy működőképes szervezetrendszerbe .

A Rendelet hatálybalépése óta eltelt másfél év eseményei azt bizonyították, hog y
a fenti célkitűzés nem teljesült . Ennek okát azonban a minisztérium nem abban látja ,
hogy a Rendelet eleve alkalmatlan volt a kívánt joghatás elérésére, vagy a tenyésztés i
hatóság nem végezte volna megfelelően a munkáját . Az eredeti célok félresiklás a
sokkal inkább az ebtenyésztés egyes szerepl ő inek a hozzáállásán múlott .
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Mint a területért felelős minisztérium egykori államtitkára, Képviselő Úr is
pontosan tisztában van ezzel a helyzettel, a felek között feszül ő indulatokkal, a
konszenzusra való készség teljes hiányával és a múltban gyökerez ő személyes
ellentétekkel . A kérdés nem kizárólag a minisztérium kezében van, mivel a civi l
társadalom kihagyása nem lehetséges a rendszerb ől, bár ez nem is volt szándéka a
kormányzatnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Kormány ne keresné a megoldás t
az ügyben, hiszen a Képviselő Ur által felhozott komplikációk orvoslásán a tenyésztés i
és más hatóságokkal együttműködve folyamatosan dolgozunk .

A beteg állatok tenyésztésére való utalásával kapcsolatban felhívom Képviselő
Ur figyelmét, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998 . évi XXVIII .
törvény (a továbbiakban : Ávtv .) 3 . 4. pontja alapján az öröklődő betegségbe n
szenvedő — nem kísérleti célra szánt — állategyed tenyésztése, szaporítása kimeríti az
állatkínzás fogalmát . Az Ávty . 24/A. § (5) bekezdése továbbá tilalmat fogalmaz meg a
veszélyes ebek szaporítására, tenyésztésére vonatkozóan is . E szabályok megszegés e
esetén az állatvédelmi hatóság állatvédelmi bírságot szab ki, illetve az állatkínzás a
Büntető Törvénykönyvr ől szóló 2012. évi C . törvény 244. §-a alapján több évig
terjedő szabadságvesztéssel is büntethet ő .

Az állategészségügyi, szállítási, kereskedelmi felügyelet kérdés szigorításáva l
kapcsolatban szükséges hangsúlyozni, hogy a kedvtelésb ől tartott állatok, köztük a
kutyák kereskedelmi és nem kereskedelmi célú szállításának állat-egészségügyi
feltételei uniós és nemzeti jogszabályokban is teljes körűen szabályozottak. Az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér ől szóló 2008 . évi XLVI . törvény elő írja ,
hogy az állat-egészségügyi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szer v
többek között részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszeréne k
kialakításában és működtetésében, ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásáva l
kapcsolatos ellenőrzési feladatokat . Az állat szállításának megkezdése el őtt
megvizsgálja a származási hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a
szállítóeszközt, illetve igazolja az állat-egészségügyi forgalomképességet és kiállítja a
szállításhoz szükséges okiratot .

Az állategészségügyi ellen őrzés alá tartozó él ő állatok (így az ebek) nemzetközi
kereskedelmével kapcsolatos szabályokat a 90/425/EGK irányelv A . mellékletének I .
pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügy i
követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embrió k
Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történ ő behozatalára irányadó
állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló 92/65/EGK irányelv ,
valamint az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelméve l
kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellen őrzésekről szóló 54/2004 .
(IV.24 .) FVM rendelet tartalmazza .

Az ebek nem kereskedelmi célú szállításának szabályait a kedvtelésb ől tartott
állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívü l
helyezéséről szóló 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az
annak végrehajtására szolgáló jogszabályok fektetik le . Ezen rendelet nemzeti jogba
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való átültetését egy kiadás előtt álló miniszteri rendelet szolgálja, mely a járványügyi
kockázatok kiküszöbölése és a szabálytalan szállítmányok továbbmozgatásána k
megelőzése érdekében, az állatvédelmi szempontokat szem el őtt tartva nem
engedélyezi az uniós jogban biztosított derogációs lehet őséget az úgynevezett fiatal
(16 hetes kor alatti, érvényes veszettség elleni oltással még nem rendelkez ő) állatok
behozatalára sem más tagállamból, sem harmadik országból . A tervezet tartalmazza az
elektronikus azonosító eszköz (transzponder) kereskedelmének szigorítását is .

A Magyarországról indított szabálytalan kutyaszállítmányok ügyében –
amennyiben azok tudomására jutottak – az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság minde n
alkalommal megtette a szükséges intézkedéseket és alkalmazta a lehetséges
szankciókat, illetve folyamatosan erőfeszítéseket tesz azért, hogy a „szaporítók”
illegális tevékenységeit megakadályozza. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonság i
Hivatal (a továbbiakban : NÉBIH) 2015 . február 5-én körlevelet adott ki a megyei
kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságai
részére a kereskedelmi ebszállítmányok ellen őrzésének szigorítása érdekében . Ennek
értelmében minden indítandó szállítmányt el őzetesen be kell jelenteni az indításr a
jogosult járási főállatorvosnak és a NÉBIH-nek, és a szállítmányban csak olyan ,
szabályosan azonosított és jelölt állat lehet, mely szerepel az állami eb adatbázisban . A
körlevél felhívja továbbá a figyelmet az uniós vakcinázási követelményekben szerepl ő
életkorok és várakozási idők betartására is .

Fentiek alapján látható, hogy a felügyelet további szigorítására nincs szükség ,
mivel egyrészt a témakör már megfelelően szabályozott, másrészt élelmiszerlánc -
felügyeleti hatóságunk számára eddig is kiemelt fontosságú volt a kedvtelésbő l tartott
állatok szállításával kapcsolatban felmerül ő problémák rendezése .

Konkrét kérdéseit illet ően tájékoztatom Képviselő Urat, hogy a jogszabályi
környezet megváltoztatása – törvényi és rendeleti szinten – szerepel a minisztériu m
tervei között, éppen a fenti célok elérése és a problémák megoldása érdekében .

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségét (a továbbiakban :
MEOESZ) 2013 . december 6-án jelöltem ki kinológiai szövetséggé . Azóta a MEOES Z
tagsága kibővült az elismert ebtenyészt ő szervezetekkel, és a tenyésztési hatósá g
kontrollja alatt látja el a Rendeletben foglalt kötelezettségeit . A működés ellen őrzése
folyamatos, és a különböző bejelentések alkalmával célzottan is megvalósul .
Amennyiben a MEOESZ súlyosan jogsértő magatartást tanúsít, a kijelölé s
visszavonása a jogszabályoknak megfelelően elengedhetetlenné válik .

A panaszkezeléssel kapcsolatban tájékoztatom Képvisel ő Urat, hogy minden
megkeresés kivizsgálásra kerül a panaszokról és a közérdek ű bejelentésekr ől szóló
2013 . évi CLXV. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatá s
általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL . törvény szerint a minisztérium, vagy
áttétel útján a hatáskörrel felruházott állami szerv eljárásával . Az ügyek kezelése
folyamatosan, szakmai alapon és elfogultságtól mentesen történik, azonban azon okná l
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fogva, hogy az ágazat – ahogyan az Képvisel ő Úr előtt is nyilvánvaló – igen súlyo s
vitákkal terhelt, komoly ügyterhet jelent az adminisztrációra .

A Rendelet „visszavonása”, vagyis teljes körű hatályon kívül helyezése azt
jelentené, hogy a törzskönyvezés hitelessége, átláthatósága a többi,
tenyésztésszervezési szempontból nem szabályozott állatfajokhoz hasonlóan a civi l
szerveztek működésén és szakmai hozzáértésén múlna és a tenyészt ői munka
komolyan vételén alapulna.

A jogszabályok módosítása a folyamatban lévő közigazgatási perekre semmilyen
kihatással nem lesz. A bíróság a közigazgatási döntések jogszer űségét az akkor
hatályos jogi szabályozás tükrében vizsgálja felül . Egy, a múltban meghozott
közigazgatási döntés jogszerűségét, vagy annak vizsgálatát nem befolyásolja a jog i
környezet jöv őre vonatkozó változása . Ebbő l kifolyólag a jelenleg folyamatban lévő ,
és a jogszabályváltozásig induló ebtenyésztéssel kapcsolatos közigazgatási perek
lefolyására a szabályozás módosítása nem lesz hatással . A jogszabály-módosításnak
jelentősége akkor lehet, ha az eljáró bíróság döntése során nem veszi figyelembe a jog i
környezetben időközben bekövetkezett változásokat, és az alperesi hatóságot
(döntésének hatályon kívül helyezése mellett) új eljárás lefolytatására utasítja.

A Képviselő Úr által felvetett esetleges kártérítési igényekkel kapcsolatban
fontos hangsúlyozni, hogy akinek a jogszabályalkotás folytán esetlegesen kár a
keletkezett, a magyar államot perelheti nemzetközi bírói fórum el őtt . A magyar polgári
jogban azonban a jogalkotó nem tartozik kártérítési felel ősséggel. Bízom benne, hogy
egy jövőbeli jogszabály-módosítás sokkal inkább eredményeket von maga után ,
semmint kártérítési igényeket .

Végezetül szeretném megköszönni Képvisel ő Urnak, hogy kérdéseivel i s
segítette munkánkat .

Budapest, 2015 . március ,

Üdvözlettel:
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