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2018. évi ..... törvény 

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról

1. §

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) a 32.
§-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Az állatkísérlet végzésével, és a tenyésztők, beszállítók, felhasználók működésével
kapcsolatos intézkedések és jogkövetkezmények

33. §

(1)  Az  állatvédelmi  hatóság  az  állatkísérletek  végzéséről  szóló  jogszabályok,  az  engedélyben
foglaltak megsértése esetén

a)  a  kísérletet  folytató  személyt  vagy felhasználó  létesítményt  határidő  megállapítása  mellett
kötelezi  a  hiányosság  megszüntetésére,  valamint  a  kísérlet  végzését  a  hiányosság
megszüntetéséig felfüggesztheti, vagy
b) a kísérletre vonatkozó engedélyt visszavonhatja, ha a hiányosság előírt módon és mértékben
való megszüntetésére határidőben nem került sor.

(2)  Az  állatvédelmi  hatóság  az  állatkísérletek  végzéséről  szóló  jogszabályok  vagy az  engedély
előírásainak  két  éven  belül  történő  ismételt  megsértése  esetén  a  kísérletre  vonatkozó  engedély
visszavonásával egyidejűleg a kísérletet folytató személyt, valamint a felhasználó létesítményt – a
szabályszegés mértékére és súlyára figyelemmel – a további kísérletek végzésétől határozott időre,
de legalább hat hónapra és legfeljebb három évre eltilthatja.

(3)  Az  állatvédelmi  hatóság  a  kísérleti  állatok  tartásának  körülményeiről  szóló  jogszabályok,
valamint  a  tartási,  tenyésztési,  beszállítói  engedélyben  foglaltak  megsértése  esetén  a  jogsértés
súlyától,  a  jogsértő  állapot  időtartamától,  ismétlődésétől,  valamint  az  állatnak  okozott  sérelem
jellegétől függően

a) az állattartót, a tenyésztőt, a beszállítót, valamint a tenyésztő és tartó létesítményt kötelezi az
észlelt hiányosság megszüntetésére, és a tevékenység végzését, valamint a létesítmény működését
a hiányosság pótlásáig felfüggesztheti, vagy
b)  súlyos  jogszabálysértés  esetén  a  tartási,  tenyésztői,  beszállítói  engedélyt,  valamint  a
létesítmény engedélyét visszavonhatja.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazása nem járhat az állatok jólétére nézve
hátrányos következményekkel.

(5)  Az állatvédelmi  hatóság  az  állatkísérlet  végzésére  vonatkozó,  valamint  a  tartási,  tenyésztői,
beszállítói  engedély  felfüggesztése  vagy  visszavonása  esetén  kötelezi  az  engedélyest  az
állatállomány megfelelő elhelyezésére. Az elhelyezés eredménytelensége esetén az állat életét az e
törvényben megengedett módon ki lehet oltani.”
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2. §

Az Ávtv.
a)  3.  §  9.  pontjában  a  „való  felhasználása”  szövegrész  helyébe  a  „való  –  akár  ismert,  akár
ismeretlen kimenetelű, akár invazív, akár nem invazív – felhasználása”,
b) 26. § (2) bekezdés d) pontjában a „védelme” szövegrész helyébe „védelme az emberek vagy
állatok egészsége vagy jóléte”,
c) 27. § (3) bekezdésében a „módszerek tökéletesítésére kell törekedni” szövegrész helyébe a
„módszereket a lehetséges mértékben tökéletesíteni kell”

szöveg lép.

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. §

Ez a törvény a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló,  2010. szeptember 22-i
2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

2



Általános indokolás

A törvényjavaslat a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló, 2010. szeptember
22-i  2010/63/EU  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  (a  továbbiakban:  Irányelv)
követelményeknek való megfelelést, és az Európai Bizottság által 2017/2148. számon indított
kötelezettségszegési eljárás lezárását szolgálja.

Részletes indokolás

1. § 

Az Irányelv 21. cikk (1) bekezdése szerint, amennyiben a tenyésztő, beszállító vagy felhasználó
már  nem teljesíti  az  irányelv  követelményeit,  a  hatáskörrel  rendelkező  hatóság  meghozza  a
helyzet orvosolásához szükséges intézkedést, vagy felszólít annak megtételére, vagy felfüggeszti
vagy  visszavonja  az  engedélyt.  Az  Irányelv  21.  cikk  (2)  bekezdése  szerint  a  tagállamok
biztosítják,  hogy  az  engedély  felfüggesztése  vagy  visszavonása  ne  járjon  hátrányos
következményekkel az érintett létesítményben elhelyezett állatok jólléte tekintetében. Az Ávtv.
33. §-ának újraszabályozására és önálló alcímben történő elhelyezésére az Irányelv 21. cikkének
való  megfelelés  érdekében  kerül  sor.  A  módosítás  következtében  a  jogkövetkezményekre
vonatkozó  rendelkezések  elkülönülnek  az  állatkísérlet  engedélyezésére  vonatkozó
rendelkezésektől  és  a  jogkövetkezmények  a  tenyésztőkkel,  beszállítókkal  szemben  is
alkalmazhatóvá válnak.

2. § 

A § a törvényjavaslat szövegcserés módosító rendelkezéseit tartalmazza.
Az Irányelv 3. cikk 1. pontjában szereplő „eljárás” fogalma az állatoknak mind az ismert, mind
az  ismeretlen  kimenetelű,  továbbá  mind  az  invazív,  mind  a  nem  invazív  tudományos  célú
felhasználására  vonatkozik.  Tekintettel  arra,  hogy  az  Ávtv.  3.  §  9.  pontjában  szereplő
„állatkísérlet”  definíciójában  ez  nem  szerepel,  szükséges  azt  kiegészíteni  az  egyértelműség
érdekében, hogy az az állatok akár ismert, akár ismeretlen kimenetelű, akár invazív, akár nem
invazív tudományos célú felhasználására is vonatkozzon.
A 2010/63/EU  irányelv  eljárások  célját  megállapító  5.  cikkének  d)  pontja  „a  természetes
környezet  védelme  az  emberek  vagy  állatok  egészsége  vagy  jóléte  érdekében”  fordulatot
használja, míg az Ávtv. 26. § (2) bekezdés d) pontja a „természetes környezet védelmére” utal;
arra tekintettel, hogy az Ávtv. hatályos 26. § (2) bekezdés d) pontja tágabb körben engedi meg
állatkísérlet  végzését,  mint  a  2010/63/EU  irányelv  5.  cikk  d)  pontja,  a  törvényjavaslat  az
irányelvnek való megfelelés érdekében pontosítja az Ávtv. 26. § (2) bekezdés d) pontját.
Az Irányelv 4. cikk (3) bekezdése szerint: „A tagállamok biztosítják a tenyésztés, elhelyezés és
gondozás, valamint az eljárások során alkalmazott módszerek tökéletesítését az állati fájdalom,
szenvedés,  félelem  vagy  maradandó  egészségkárosodás  elkerülése,  illetve  lehető  legkisebb
értékűre csökkentése érdekében.” A hazai átültető rendelkezés, az Ávtv. 27. § (3) bekezdése csak
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a  „tökéletesítésre  való  törekvést”  írja  elő,  annak  biztosítását  nem.  Az  Irányelv  4.  cikk  (3)
bekezdésének való megfelelés érdekében az Ávtv. 27. § (3) bekezdésének módosítása szükséges.

3. § 

A törvényjavaslat hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.

4. § 

A § a törvényjavaslat jogharmonizációs záradékát tartalmazza.
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