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Az Országgyű lés

. . . ./2016 ( . . .) OGY határozata

az állatvédelem jogi és intézményi kereteinek fejlesztésének szükségességér ől

l , Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy tekintettel az állatvédelem jogszabály i
kereteinek létrehozása óta . eltelt csaknem két évtized eredményeire és tapasztalataira,
valamint az utóbbi évek méltán közfelháborodást kiváltó, az állatvédelem hiányosságair a
rámutató egyes kirívó esetekre, vizsgálja felül az állatvédelem jogi szabályozását, a
végrehajtáshoz szükséges intézményrendszert, annak m űködési hatékonyságát, valamint a
civil szervezetek közreműködésének lehetséges szerepét és az ehhez szükséges feltételek
rendelkezésre állását .

2. Az Országgyű lés felhívja a Kormányt, hogy,a jogszabályi keretek felülvizsgálata terjedjen
ki minden olyan lehetőségre, amely révén mind az állatkínzások megel őzése, mind az
állatjóléti szempontok érvényesítése a jelenleginél magasabb szinten biztosítható . Ezen
kereteken belül tekintse át különösen a vad védelmér ő l, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény, az állatok védelméről és kíméletérő l szóló 1998 .
évi XXVIII. törvény, a büntétőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény, a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012 . évi C. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvrő l szóló
2013. évi V . törvény módosításában rejlő lehetőségeket.

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a szükséges módosítások kidolgozásáb a
vonjon be minden, a végrehajtásban, jogérvényesítésben érintett szervezetet (egyebe k
mellett közigazgatási szervek, önkormányzatok, rend őrség, bíróság, ügyészség, szakmai
kamarák és civil szervezetek), és sajátos eszközeivel segítse elő ezen szervezetek jövőbeni
együttműködését, a feladat- és hatáskörök pontos tisztázását, illetve szükség szerint i
elő írását . Szükséges emellett a feladatok végrehajtásának rendszeres nyomon követésér e
és értékelésére szolgáló rendszer kialakítása .

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba .

INDOKOLÁ S

Az elmúlt csaknem két évtized tapasztalatai azt mutatják, hogy bár az állatvédelem jogi é s
intézményi alapjait sikerült Magyarországon lefektetni, a szabályozórendszer és a végrehajtá s
hatékonyságának felülvizsgálatára és fejlesztésére szükség van .

Az országgyűlési határozat az állatvédelmi jog hatékonyságának növelésére irányul . További
fontos cél az állatvédelmi tevékenységet kifejtő civil szervezetek jogérvényesítés i
lehetőségeinek kib ővítése. Emellett elő kívánja segíteni az állatvédelemnek a jelenlegi és a
javasolt jogi és intézményi keretek között történő érvényesítésének eredményességét .
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önálló kénvisel ő i indítvány (országgyű lési határozatijavaslat)

Tisztelt Elnök Úr!

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Budapest

Az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI . törvény 28 . § (4) bekezdése alapján mellékelten
benyújtom az állatvédelem jogi és intézményi kereteinek fejlesztésének szükségességér ől
szóló országgyűlési határozati javaslatot .

Budapest, 2016. május 26 .

Sallai R . Benedek
(LMP)
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