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EU elnökséggel kapcsolatos állategészségügyi 

feladatok - Méhegészségügy  

 

Hazánkban, és egész Európa-szerte is komoly 
problémát jelent a mézelő méhállományok ún. 
kaptárelhagyása (CCD), a kaptárok 
elnéptelenedésével járó tünetegyüttes 
 

A méhegészségügy helyzetének javítása hazánk EU 
elnökségének relációjában is kiemelkedő 
állategészségügyi feladataink közé tartozik 
 

Az Unió számos intézkedést helyezett kilátásba a 
helyzet javítása érdekében, a probléma megoldása 
hazánk részéről prioritást fog élvezni a magyar EU 
elnökség alatt 
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EU elnökséggel kapcsolatos állategészségügyi 

feladatok - Klónozott állatokból származó 

élelmiszerek szabályozása 

 Az új élelmiszerekkel (novel food) kapcsolatos EU 
rendelettervezet egyik legfontosabb kérdése 
Magyarország számára is a klónozott állatokból 
származó élelmiszerek megnyugtató szabályozása 
 

Különös körültekintéssel kell kezelni a kérdés 
állatvédelmi és etikai vonzatait 
 

Magyarország az EU elnökség kapcsán törekszik a 
Tanács, a Parlament és a Bizottság számára egyaránt 
elfogadható mielőbbi kompromisszumos megoldásra 
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EU elnökséggel kapcsolatos állategészségügyi 

feladatok - Egyes állatbetegségekkel kapcsolatos 

szabályozások felülvizsgálata  

 
Jelenleg is zajlik a fertőző szivacsos agyvelőbántalmakra 
vonatkozó szabályozás felülvizsgálata, melynek célja, hogy 
ésszerű enyhítéseket lehessen bevezetni a szigorú jogszabályi 
előírásokban 

 

A felülvizsgálatra szánt területek: 

 Vizsgálati korhatárok 

 Különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok 

 Takarmányozási tilalmak 

 A surlókór felszámolására vonatkozó intézkedések 
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Szarvasmarhák nyilvántartási rendszere  

A szarvasmarhák azonosításáról és nyilvántartásáról 
szóló rendelet módosítása oly módon, hogy lehetővé 
váljon a szarvasmarhák elektronikus azonosítása 
(önkéntes alapon)  

 
Egyszerűsödne a gazdaságok nyilvántartásának és az állat-
útlevelek rendszere 

Csökkentené a jelenlegi komoly adminisztrációs terheket 

Elősegítené a meglévő nyilvántartási rendszer továbbfejlesztését 

Hozzájárulna a jobb nyomonkövethetőség megvalósulásához 
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Aktualitások a járványügy területén 

Bluetongue: A kéknyelv betegség 2008 szeptemberében 
történt megállapítását követően, az elmúlt 2 évben elvégzett 
monitoring vizsgálatok alapján igazolni tudtuk, hogy a 
korlátozás alatt álló területeken nincsen víruscirkuláció. Ezen 
jogszabályi követelmény teljesítése alapján, az Európai 
Bizottságnak történt bejelentést követően a magyar 
állategészségügyi szolgálat 2010. október 15-től feloldotta a 
korlátozó intézkedéseket és az ország teljes területét 
mentessé nyilvánította. 
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Aktualitások a járványügy területén 

 

Aujeszky-betegség: Magyarország az Európai Bizottság által 
jóváhagyott nemzeti ellenőrzési tervet hajt végre. A 
közeljövőben kívánjuk benyújtani a mentességi kérelmünket. 
A mentes státusz a már meglévő külön garanciák mellett 
további garanciákat fog biztosítani az alacsonyabb 
állategészségügyi státuszú tagállamokból érkező élőállat 
szállítmányok esetében. 
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Aktualitások a járványügy területén 

Salmonella nemzeti ellenőrzési programok: a kormány 
2010-re 350 millió Ft plusz forrást biztosít a szalmonellózis 
elleni  vakcinázásra. 

 

PRRS:  az országos főállatorvos 2011. január 1-től elindítja az 
országos mentesítési programot, annak érdekében, hogy 
Magyarországon csak egészséges sertésállományokból 
származó állatokat lehessen tenyészteni, illetve hizlalni.  
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Jogszabályalkotás 

A sikeres elnökségi szerepvállalás mellett a VM tervei 
között jogszabály-alkotási feladatok is szerepelnek. Az 
idén tervezzük kiadni azt a rendeletet, amely 
tartalmazza majd: 

 

A lófélék azonosító okmányának használatára 
alkalmazandó szabályokat 

Elektronikus azonosításuk és az alternatív jelölés 
alkalmazásának feltételeit 

Az elhullott lófélékre, az emberi fogyaszthatóságra és az 
adatbázisokra vonatkozó előírásokat 

A lóútlevél mintáját 
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Jogszabályalkotás 

Szintén még az idei évben várható az egyes állatok 
szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, 
valamint behozatalának és kivitelének állat-
egészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM 
rendeletet módosítása.   

 

A változások elsősorban: 
Mesterséges termékenyítő állomások, valamint az embrióátültető 
állomások működését, 

A spermákra, petesejtekre, embriókra vonatkozó 
követelményeket, 

A ló-, juh- és kecskefélék szaporítására vonatkozó specifikus 
előírásokat érintik majd 
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Új kamarai törvény előkészítése 

Magyar Állatorvosi Kamara kezdeményezésére új kamarai 
törvény előkészítése van folyamatban, aminek 
eredményeként előreláthatóan 2011 tavaszán hatályba 

léphet az új kamarai törvény.  
 

Az új törvény egyrészt változásokat hoz a kamara 
szervezetében, ugyanis a Kamara területi szervei esetében 
megszűnik a megyéhez kötöttség, vagyis megyénél nagyobb 
területen is alapítható lesz a területi szerv az Alapszabályban 
meghatározottak szerint. Mindez hatékonyabbá teszi a 
területi szervek működését 
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Új kamarai törvény előkészítése 

 

További lényeges változás, hogy az új törvény megváltoztatja 
a „magán-állatorvos” elnevezést. 

 

 A jövőben a „szolgáltató állatorvos” fogalmat használja 
majd a jogi szabályozás, ami jobban tükrözi az állatorvosok 
által végzett szolgáltató jellegű tevékenységet. 
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Élelmiszerlánc 

A kormányváltást követően a magyar 
élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági rendszer 
működésében hangsúlyeltolódás következett be 
 

Célok: 

 a hazai szereplők könnyebb érvényesülése 

 a rájuk vonatkozó adminisztratív jogszabályi 
követelmények egyszerűsítése 

 adott esetben a terhek enyhítése 
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Új jogszabályok 

Az élelmiszerlánc hazai szereplőinek valamint a fogyasztók 
érdekeinek védelmében született meg az élelmiszer-előállítással 
és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 
nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet  

 

Közismert nevén a másodlagos élelmiszervizsgálatról szóló 
rendelet 

Elsősorban az olyan, külföldről származó élelmiszerek 
kiszűréséhez, illetve a hazai piacra történő bekerülésének 
megakadályozásához biztosít megfelelő eszközt a hatóság 
részére, amelyek minőségével vagy biztonságosságával 
kapcsolatban aggályok merülnek fel  

 



20 Élelmiszerbiztonság 

Módosított jogszabályok 

A 4/2010. (VII. 5.) VM rendelet módosította a kistermelői 
élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről 

szóló 52/2010. FVM rendeletet  
 

Átláthatóbb adminisztratív követelményekkel segíti a 
kistermelői réteg piacra jutását 

Cél a vidékfejlesztés szempontjából kiemelten fontos réteg 
megélhetési lehetőségeinek előmozdítása 

Biztosítani kell gasztronómiai hagyományaink 
fennmaradását 
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A kistermelői élelmiszertermelés 

A helyi illetve regionális piac erősítése kulcsfontosságú a 
vidék szempontjából 
 

A jelenlegi kistermelői rendelet a termelőkre vonatkozó 
követelmények tekintetében maximálisan kihasználja a 
rendelkezésre álló lehetőségeket, európai viszonylatban a 
legversenyképesebbek közé tartozik  
 

A jelenlegi jogszabályi rendszer azonban nem biztosít kellő 
alapot a valóban kis mennyiségekkel foglalkozó, közvetlen 
értékesítést végző kistermelői szint és a nagyipari 
feldolgozásban részt vevő termelői illetve feldolgozói szint 
közötti piaci szereplők érvényesüléséhez.  
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Továbblépés lehetőségei 

A termelői réteg megerősítésének egyik, a VM által is vizsgált 
módja lehet a családi gazdaságok pozíciójának erősítése 
 

A családi gazdaságok alkalmasak lehetnek a kistermelői szint 
és a nagytételben, ipari feldolgozásra termelők közötti piaci 
űr betöltésére 
 

A jelenlegi rendszer átalakítását nem az élelmiszer-
biztonsági előírások elhagyása vagy lazítása segítheti, hanem 
a megfelelő piaci és támogatási feltételek megteremtése 
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További várható jogszabályi változások 

Sokéves hiányt fog pótolni a hamarosan megjelenő, a 
vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba 
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 
rendelet 

 

Az új rendelet a korábbi széttagolt szabályozás helyett 
egységesített formában és modernizált tartalommal fogja 
segíteni a vendéglátással foglalkozók munkáját, és szolgálni a 
fogyasztók biztonságát 
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További várható jogszabályi változások 

Szintén régi hiányt pótol a hamarosan megjelenő, az 
étkezési célra kerülő, a vadon termő gombák 
árusítását szabályozó rendelet, mely 
közegészségügyi szempontból igen fontos terület 
 

Folyamatban van a takarmány-forgalmazási, és 
biztonsági előírásokat lefektető rendeletek 
előkészítése is 
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Előkészítés alatt álló új jogszabályok 

Előkészítés alatt áll a Hungarikum Törvény 
 

A cél az értékeket egyértelműen meghatározó   és 

védő törvény létrehozása 

A kiemelt magyar termékek és alkotások hazai, 

uniós és nemzetközi regisztrálása, marketing-

stratégiájának kidolgozása, piacra jutásának 
segítése  
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Előkészítés alatt álló új jogszabályok 

Előkészítés alatt áll egy rendelet, amely 
meghatározná, hogy milyen feltételek teljesülése 
esetén nevezhető magyar eredetűnek egy 
élelmiszer 

 

Ez a rendelet szabályozza majd az egyes önkéntes 
megkülönböztető jelölések használatát is az 
élelmiszereken 
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Hazai állatvédelem 

Az elkövetkező években három területen várhatók 
változások az állatvédelem hatósági igazgatásában 

 

2013. január elsején lép életbe a vágóállatok védelméről 
szóló új közösségi rendelet  

Végső elfogadás előtt áll továbbá a tudományos célra 

felhasznált állatok védelméről szóló új irányelv  
A harmadik, egyben a legnagyobb változások előtt álló 
terület a kedvtelésből tartott állatok, kiváltképp az ebek 
tartásának szabályait öleli fel.  
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Hazai állatvédelem 

Magyarország legfontosabb állatvédelmi feladata az ebek 
tartásával kapcsolatban a jelenlegi hazai viszonyok rendezése 
 

A helyzet megoldásának kulcspontjai: 
 

 az ebek egyedi megjelölési kötelezettségének 
kiterjesztése 

egy országos ebadatbázis létrehozása 

egy olyan, a kóbor eb befogását követő eljárásrend 
kidolgozása, mely segíti a menhelyek áldozatos munkáját 
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Hazai állatvédelem 

A kérdéskör kezelése megkezdődött az állatvédelmi törvény 
megfelelő módosítása, valamint a kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet 
kiadása révén, ugyanakkor a helyzet megnyugtató rendezése 
érdekében további jogszabályalkotás szükséges. 

 

További fontos célkitűzés a jelenleg állatvédelmi bírságként 
kiszabható, 5-150 ezer forintig terjedő összeg emelése, 
valamint  a civil állatvédelmi őrszolgálatoknak az egységes 
működési feltételeinek megteremtése 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 

 

 

 

 


