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Csoport mérete (fő)

1. 10-15 ezer

2. 0

3. 0

Előre nem tervezhető.

1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

Ebtenyésztők, ebtenyésztéssel foglalkozók

Kérjük mutassa be az érintett csoport/ok társadalmi helyzetére gyakorolt hatásokat! (max. 8 mondat)

Növekednek

Csökkennek

Növekednek

Csökkennek

Közigazgatási szereplők esetén Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

Növekednek

Végrehajtás feltétételei

A hazai ebtenyésztés működése több mint 15 éve súlyos konfliktusokkal terhelt, a szakmai és jogi előírásoknak nem felel 

meg, hazai és nemzetközi megítélése folyamatosan romlik. Ezt a helyzetetet a kormányzati szervek megoldani, felszámolni 

nem tudták.

H A T Á S V I Z S G Á L A T I     L A P
MgF/            /2015.

1 nap

Előterjesztés a Kormány részére az 

ebtenyésztést érintő egyes törvények 

módosításáról szóló

törvényjavaslatról

A hazai ebtenyésztés működése több mint 15 éve súlyos konfliktusokkal terhelt, a szakmai és jogi előírásoknak nem felel 

meg, hazai és nemzetközi megítélése folyamatosan romlik. Jellemző a magyar ebtenyésztésre, hogy a másfél évtizedes ex-

lex állapot következtében súlyos személyi ellentétekkel terhelt, a tenyésztés (szaporítás) jelentős része a feketegazdaságban 

zajlik. A helyzet rendezése érdekében több körös tárgyalás után 2013-ban az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. 

törvény felhatalmazása alapján egy új, az ebtenyésztést szabályozó miniszteri rendelet lépett hatályba [a fajtatiszta ebek 

tenyésztési szabályairól szóló 98/2013. (X. 24.) VM rendelet], melynek alapján a Magyar Ebtenyésztők Országos 

Egyesületeinek Szövetsége (a továbbiakban: MEOESZ) került kinológiai szövetségként kijelölésre. Azonban ez a változás 

sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, magának a MEOESZ-nek az adatai alapján 2013. év végétől 2015 elejéig a 

fajtatiszta ebek hazai regisztrációja 40%-kal csökkent, valamint a MEOESZ tevékenységével kapcsolatos közérdekű és 

panaszbejelentések tömege került a különböző hatóságokhoz melyeknek orvoslására a jelenlegi jogalkalmazási 

környezetben nincs reális esély, illetve nagyban terhelik az államapparátust.

2015. szeptember

Földművelésügyi Minisztérium

Kormány előterjesztés

I. VERSENYKÉPESSÉG

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata?
nem

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének 

javításához?
Nem változik érdemben

Kérjük mutassa  be a versenyképességet befolyásoló tényezőket!

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

Piaci szereplők esetén

0 Ft

0 Ft

Csökkennek

-

-

2. Hatások összefoglalója



A vizsgált időszakban Az aktuális évben További négy évben

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft -

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Jóváhagyta: Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár
…………………………………….

Az ebtenyésztés szabályozásának területéről való szinte teljes kivonulás megnehezítheti az ebtenyésztés, szaporítás és -kereskedelem ellenőrzését, mely 

a hazai kinológia megítélését tovább ronthatja. A hazai szabályozatlanság veszélyeket rejt magában ezért.

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

 Hatások  összefoglalója

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

Teljes hatás

V. EGYÉB HATÁSOK

Költségvetési hatások

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai?

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

igen 

Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait!

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? nem

Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be az adott intézkedés egészséghatásait! 

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai? nem


