
84/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet  

a tenyészállat, illetve szaporítóanyag 
behozatalának és kivitelének szakmai 
előírásairól szóló 129/2004. (VIII. 25.) 
FVM rendelet módosításáról 
 
Az állattenyésztésről szóló 1993. évi 
CXIV. törvény 49. § (1) bekezdése a) 
pontjának 13. alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a földművelésügyi 
és vidékfejlesztési miniszter feladat- és 
hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) 
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a 
következőket rendelem el: 
1. § A tenyészállat, illetve szaporítóanyag 
behozatalának és kivitelének szakmai 
előírásairól szóló 129/2004. (VIII. 25.) 
FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
"1. § (1) E rendelet hatálya a tenyészebekre 
nem terjed ki. 
(2) A tenyészállat, illetve szaporítóanyag 
behozatalával kapcsolatosan, a Tv. 41. §-
ának (2) bekezdése szerinti bejelentést a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Központjához (a továbbiakban: tenyésztési 
hatóság) kell megtenni. 
(3) Nem kell bejelentést tenni a 
tenyészállat kiállításra, versenyre történő 
behozatalához, kiviteléhez, illetve 
átszállításához, ha az állatot a származási 
országba visszaszállítják, és ezt a 
körülményt a behozatalkor, illetve 
kivitelkor hitelt érdemlően igazolják. Ha az 
így behozott tenyészállatot belföldön 
akarják forgalmazni, illetve 
tenyészállatként hasznosítani, a tenyésztési 
hatósághoz haladéktalanul meg kell tenni a 
bejelentést." 
2. § Az R. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
"(4) A hazai védett őshonos 
mezőgazdasági állatfajták esetében a 
behozatalhoz szükséges a tenyésztési 
hatóság mint fajtafenntartó egyetértése." 
3. § Az R. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

"(4) A behozott mélyhűtött spermát külön 
jogszabályban meghatározott feltételekkel, 
csak a mesterséges termékenyítési 
engedély kiadását követően és 
engedélyezett mesterséges termékenyítő 
állomás vagy spermatároló központ útján 
lehet felkínálni, illetve értékesíteni." 
4. § Az R. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
"(2) A tenyésztési hatóság az (1) bekezdés 
szerinti ellenőrzést az Európai Unió 
tagállamából történő behozatal esetén 
szúrópróbaszerűen, illetve bejelentés 
alapján, harmadik országból történő 
behozatal esetén pedig minden esetben - 
kivéve, ha külön jogszabály vagy 
államközi egyezmény másképpen nem 
rendelkezik - elvégzi." 
5. § Az R. 7. §-ának helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
"7. § A külön jogszabály szerinti védett 
őshonos mezőgazdasági állatfajták és a 
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 
egyedeit, valamint szaporítóanyagát 
kivinni csak a kiszállítást legalább 15 
nappal megelőző bejelentést követően, 
őshonos mezőgazdasági állatfajták 
esetében a tenyésztési hatóság mint 
fajtafenntartó egyetértése esetén lehet." 
6. § Az R. 3. §-ának (2) bekezdésében "az 
OMMI-t" szövegrész helyébe "a 
tenyésztési hatóságot" szövegrész, a 4. §-
ának (2) bekezdésében "az OMMI-val" 
szövegrész helyébe "a tenyésztési 
hatósággal" szövegrész, az 5. §-ának (1) 
bekezdésében "Az OMMI" szövegrész 
helyébe "A tenyésztési hatóság" 
szövegrész, a 6. §-ának (1)-(2) 
bekezdéseiben, valamint 8. §-ának (1) 
bekezdésében az "OMMI" szövegrészek 
helyébe a "tenyésztési hatóság" 
szövegrészek lépnek. 
7. § Az R. 9. §-a a következő g) ponttal 
egészül ki: 
(Ez a rendelet) 
"g) a Tanács 90/425/EGK (1990. június 
26.) irányelve az egyes élőállatok és állati 
termékek Közösségen belüli 
kereskedelmében a belső piac 
megvalósításának céljával alkalmazandó 



állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai 
ellenőrzésekről" 
(szóló irányelveknek és határozatoknak 
való megfelelést szolgálja.) 
8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 3. 
napon lép hatályba. 
(2) E rendelet az egyes élőállatok és állati 
termékek Közösségen belüli 
kereskedelmében a belső piac 
megvalósításának céljával alkalmazandó 
állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai 
ellenőrzésekről szóló 1990. június 26-i 
90/425/EGK tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja. 


