
A vidékfejlesztési miniszter 127/2012. (XII. 12.) VM rendelete
az egyes ebtenyésztéssel és eb-egészségüggyel összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjának 8. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. és

21. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és

20. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 94. § a) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § 2. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„2. Kinológiai szövetség: ebfajták fenntartására elismert tenyésztõ szervezetek által létrehozott ebtenyésztéssel

foglalkozó civil szervezet, melyet az agrárpolitikáért felelõs miniszter jelöl ki.”

(2) Az R1. 4. §-a a következõ (3)–(5) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) A kinológiai szövetség feladatai:

a) az (5) bekezdésben foglaltak kivételével, a hazai ebtenyésztés képviselete nemzetközi szervezetekben;

b) az ebkiállítások és egyéb, minõsítést adó rendezvények összehangolása;

c) részvétel a bírók képzésében és minõsítésében;

d) a rendezvényekre bírók delegálása;

e) a rendezvényekkel kapcsolatos hiteles nyilvántartások vezetése;

f) a bírálatok pártatlanságának ellenõrzése és a bírálati szabályzatok betartásának felügyelete;
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g) az f) pontban foglalt ellenõrzés és felügyelet gyakorlása során tapasztalt szabálytalanság esetén a bírálat, illetve

a bíró tevékenységének felfüggesztése vagy a bíró tevékenységétõl, illetve a tenyésztõ meghatározott idõre

kiállításon, versenyen való részvételtõl eltiltása;

h) a kivitelre szánt ebek származási igazolásának hitelesítése, nyilvántartása;

i) az õshonos ebfajták fenntartásának és megõrzésének irányítása, összehangolása és egységes nemzetközi

képviselete.

(4) A kinológiai szövetséget az agrárpolitikáért felelõs miniszter kérelemre, határozatlan idõre jelöli ki.

(5) Egy adott fajta, illetve fajtacsoport hazai elismert tenyésztõ szervezete közvetlenül is jogosult az adott fajtát, illetve

fajtacsoportot képviselõ nemzetközi szervezetben való részvételre.”

(3) Az R1. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) A 4. § (4) bekezdése szerinti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmezõ nevét, címét, képviselõjének nevét, bírósági bejegyzésének hiteles másolatát;

b) a kérelmezõ tevékenységének bemutatását;

c) a kérelmezõ tagszervezeteinek listáját (neve, címe) és a tagszervezetek taglétszámát.

(2) A kinológiai szövetség kijelölése megszûnik, ha a kinológiai szövetség jogutód nélkül megszûnik.

(3) A kinológiai szövetség kijelölését az agrárpolitikáért felelõs miniszter akkor vonja vissza, ha

a) azt a kinológiai szövetség kérelmezi;

b) tevékenységét nem a jogszabályoknak megfelelõen végzi.”

(4) Az R1. 5. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A tenyésztési hatóság a tenyésztéssel foglalkozó szervezetet tenyésztõ szervezetként elismeri, ha

a) a benyújtott tenyésztési program megfelel a szakma nemzetközileg elfogadott szabályainak;

b) a tenyésztési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak, és a szakszerû tenyésztõi

munkához szükséges szakember, mint tenyésztésvezetõ rendelkezésre áll;

c) a tenyészeb utódait egyedenként, tartósan úgy jelölik meg, hogy azonosságuk megállapítható;

d) a törzskönyvet a tenyésztési programban leírt törzskönyvi szabályzat elõírásainak megfelelõen vezetik;

e) nyilatkozik a 10. § (4) bekezdésében foglalt feltétel vállalásáról.

(3) A tenyésztési hatóság a tenyésztõ szervezeti elismerésre irányuló eljárása során köteles a kinológiai szövetség

véleményét kikérni. A tenyésztési hatóság a (4) bekezdésben meghatározott fajtacsoportok és fajták esetében az

Országos Magyar Vadászkamara véleményét is kikéri. A kinológiai szövetség, illetve az Országos Magyar

Vadászkamara véleményét 30 napon belül köteles a tenyésztési hatósággal közölni. A véleményezési határidõ nem

hosszabbítható. A kinológiai szövetség, illetve az Országos Magyar Vadászkamara véleménye a tenyésztési hatóságot

nem köti.

(4) A tenyésztési hatóság a tenyésztõ szervezeti elismerésre irányuló eljárása során a következõ fajtacsoportok és fajták

esetében kéri ki az Országos Magyar Vadászkamara véleményét:

a) a vérebek közül a hannoveri véreb és a bajor hegyi véreb;

b) az angol vizslák közül a pointer, az angol szetter, az ír szetter és a gordon szetter;

c) a kontinentális vizslák közül a rövidszõrû magyar vizsla, a drótszõrû magyar vizsla, a rövidszõrû német vizsla, a

drótszõrû német vizsla, a szálkás szõrû német vizsla, a hosszúszõrû német vizsla, a weimari vizsla, a nagy münsterlandi

vizsla, a kis münsterlandi vizsla, az olasz vizsla, a drótszõrû griffon, a pudelpointer, a cseh szálkásszõrû vizsla és a breton

spániel;

d) a kajtató ebek közül a német fürjészeb, az angol springer spániel és az angol cocker spániel;

e) a retrieverek;

f) a terrierek közül a jagd terrier, a simaszõrû foxterrier, a drótszõrû foxterrier, a welsh terrier, ír terrier, az airedale terrier,

a jack russel terrier és parson russel terrier;

g) a tacskók;

h) a kopók közül az erdélyi kopó, a szlovák kopó, a beagle, a basset hound és az alpesi tacskókopó;

i) az agarak közül a magyar agár.”

(5) Az R1.10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A tenyésztési hatóság az elõírásoknak meg nem felelõ mûködés esetén a tenyésztõ szervezet elismerését

a feltételek teljesítéséig, de legfeljebb hat hónap idõtartamra felfüggeszti. Amennyiben a felfüggesztés ideje alatt

a tenyésztõ szervezet az elõírt feltételeket nem teljesíti, a tenyésztési hatóság a tenyésztõ szervezet elismerését

visszavonja.”
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(6) Az R1. 10. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A tenyésztõ szervezet jogutód nélküli megszûnése vagy az elismerés visszavonása esetén az újabb szervezet
elismeréséig a tenyésztõ szervezeti feladatokat a tenyésztési hatóság látja el, vagy az átmeneti idõszakban a feladat
ellátásával más, arra alkalmas szervezetet bíz meg.”

(7) Az R1.14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § Az elismert tenyésztõ szervezetek kötelesek feltölteni a származási igazolások másolatát az állatok védelmérõl
és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A. §-a szerinti országos elektronikus adatbázisba.”

(8) Az R1.16. § (2) bekezdésének helyére a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az egyes ebtenyésztéssel és eb-egészségüggyel összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról szóló
127/2012. (XII. 12.) VM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor elismert tenyésztõ szervezetek
elismeréseinek hatályát, valamint az ugyanezen idõpontot megelõzõen az agrárpolitikáért felelõs miniszter által
kijelölt kinológiai szövetség elismerésének hatályát a Módr. hatálybalépése nem érinti.”

2. § Hatályát veszti az R1. 3. § 1., 3., 9. és 10. pontja, a 7. § (3) és (4) bekezdése, a 10. § (3) bekezdése, a 12. § (4) bekezdése,
a 13. § (1) bekezdése, és a 15. §-a.

2. A kedvtelésbõl tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állategészségügyi szabályairól szóló
147/2004. (X. 1.) FVM rendelet módosítása

3. § A kedvtelésbõl tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állategészségügyi szabályairól szóló
147/2004. (X. 1.) FVM rendelet 5. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Eb útlevelének kiállításakor a megbízott állatorvos az állat fajtájának megjelölésére szolgáló sort kizárólag abban
az esetben töltheti ki, amennyiben az eb tulajdonosa az eb fajtatiszta származását az elismert tenyésztõ szervezet által
kibocsátott származási igazolással igazolja. E sor kitöltésekor az ebnek a származási igazolásán szereplõ törzskönyvi
azonosítóját is fel kell tüntetni.”

3. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a
a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az oltást végzõ magánállatorvos az eb oltási könyvének kiállítása során az állat fajtájának megjelölésére szolgáló
sort kizárólag abban az esetben töltheti ki, amennyiben az eb tulajdonosa az eb fajtatiszta származását az elismert
tenyésztõ szervezet által kibocsátott származási igazolással igazolja. E sor kitöltésekor az ebnek a származási
igazolásán szereplõ törzskönyvi azonosítóját is fel kell tüntetni.”

(2) Az R2. 4. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.”

(3) Az R2. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Az oltási könyv az állat tulajdonjogát és származását nem igazolja.”

4. Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) A 3. és 4. § 2013. január 1-én lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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