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Napirendi javaslat

1. A Nemzeti Energiastratégiáról szóló határozati javaslat (H/3839. szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4247. szám) (Általános vita) (Első helyen

kijelölt bizottságként)

3.  Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke
Bartos Mónika (Fidesz)
Bodó Imre (Fidesz)
Fejér Andor (Fidesz)
Koncz Ferenc (Fidesz)
Schmidt Csaba (Fidesz)
Sebestyén László (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Bödecs Barna (Jobbik)
Kepli Lajos (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott:

Dr. Bácskai János (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP)
Bányai Gábor (Fidesz) Schmidt Csabának (Fidesz)
Fülöp István (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)
Koncz Ferenc (Fidesz) távozása után Fejér Andornak (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP) távozása után Sebestyén Lászlónak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Olajos Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Czeglédi Beáta főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Dr. Bognár Lajos helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja:9 óra 4 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. NAGY ANDOR (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
napot kívánok a mai bizottsági ülésünkön megjelent képviselőtársainknak. A kormány
képviselőit és a vendégeket tisztelettel üdvözlöm. Jávor Benedek elnök úr külföldi útja miatt a
mai napon én vezetem a bizottsági ülésünket, és megállapítom, hogy helyettesítésekkel a
bizottsági ülésünk határozatképes, és arra kérném a jelen lévő képviselőtársaimat, hogy aki az
előzetesen kiküldött napirendi pontokkal egyetért, az kézfeltartással ezt jelezze. (Szavazás.)
Ez egyhangú.

A Nemzeti Energiastratégiáról szóló határozati javaslat (H/3839. szám)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Tehát a napirendi pontokat elfogadtuk, és rá is térünk az első napirendi pontunk
tárgyalására. Az energiastratégiával kapcsolatban módosító indítványokról tárgyalunk.
Tisztelettel köszöntöm Olajos Péter helyettes államtitkárt, valamint dr. Toldi Ottó
főosztályvezető-helyettest, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól.

Szeretném megkérni az államtitkár urat, hogy a Turi-Kovács Béla képviselőtársunk,
alelnök úr által benyújtott módosító indítvánnyal kapcsolatban mondja el a tárca vagy a
kormány véleményét, támogatják-e.

DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagy szeretettel köszöntöm a bizottságot, én magam,
miképpen alelnök úr az elnök urat helyettesíti, Kovács Pál helyettes államtitkár urat
helyettesítem, aki szintén külföldi tartózkodása miatt nem tud sajnálatos módon részt venni
ezen a bizottsági ülésen. Egy kapcsolódó módosító indítványról van szó, amit Turi-Kovács
képviselő nyújtott be, ezt a kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, illetve Turi-Kovács képviselő
urat, hogy kíván-e szólni. Turi-Kovács Béláé a szó.

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Csak egy rövid mondat erejéig. Én azt
remélem, hogy a javaslat egy picikét elő fogja mozdítani annak a lehetőségét, hogy a
szénvagyon feltárása során azok a szükséges technikai és egyéb feltételek, amelyek mentén
ennek a szénvagyonnak a feltárása lehetséges, gyorsulni és erősödni fognak, hiszen a
szénvagyon felhasználásának, meggyőződésem szerint alapvetően megteremthetők a
feltételei. Ezek a kritériumok az én nézetem szerint elsősorban technikai és tudományos
jellegűek, végrehajthatók. Őszintén remélem, hogy az ellenzék egy szem igaz képviselője is
támogatni fogja a javaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kíván-e valaki kérdést feltenni? Amennyiben nem, akkor szavazunk  Turi-
Kovács alelnök úr kapcsolódó módosító indítványáról. Aki támogatja, az, kérem,
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) A bizottságunk egyhangúlag elfogadta ezt a módosító
indítványt. Köszönjük szépen államtitkár úrnak és főosztályvezető-helyettes úrnak a
megjelenést. Gyors volt ez a napirendi pont.
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Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4247. szám) (Általános vita) (Első helyen kijelölt
bizottságként)

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, amely az állatok védelméről és kíméletéről
szóló törvény módosításával kapcsolatos. A hozzám eljuttatott tájékoztatás szerint dr.
Czeglédi Beáta főosztályvezető, dr. Nyitrai Zoltán Balázs osztályvezető, ő nincs, Harsányi
Krisztián referens, ő is nyugodtan üljön oda az asztalhoz, dr. Andréka Tamás és dr. Bognár
Lajos van jelen. Egy kivételével stimmel a leadott lista.

Tisztelettel köszöntöm önöket a bizottsági ülésünkön, és ahogy mondtam, az állatok
védelméről és kíméletéről szóló törvény módosításával kapcsolatban az általános vitára való
alkalmasságról fogunk dönteni. Arra kérem a kormány, illetve a tárca megjelent képviselőit,
hogy foglalják össze röviden, amennyiben ezzel a lehetőséggel élni kívánnak, hogy miről szól
ez a törvényjavaslat. Aki hozzászól, a jegyzőkönyv miatt mondja be a nevét, mert a
jegyzőkönyv-vezetőnek nem egyértelmű, hogy ki kicsoda. Köszönöm.

Dr. Bognár Lajos szóbeli előterjesztése

DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
(Bemutatkozik.) Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság!

Röviden megpróbálnám összefoglalni a törvénymódosítás indokait. Két fő szempont
van, ami miatt a törvény módosításához hozzáfogtunk. Az egyik egy 2010 október eleje óta
fennálló joghézagnak a tisztázása, amelyet az Alkotmánybíróság döntése okozott a veszélyes
állatok, illetve veszélyessé minősített ebekkel kapcsolatban.

A másik fő szempont pedig a módosítás során a hatályos állatvédelmi jogszabályok
rendezése, főként az ebrendészeti kérdéseknek a tisztázása, szabályozása, újragondolása volt.
Az Alkotmánybíróság szeptember 30-i hatállyal semmisítette meg a veszélyes és
veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályozásáról szóló
kormányrendeletet. Az előterjesztő anno két okot látott, ami miatt ennek a
kormányrendeletnek a megsemmisítését kérte. Az egyik az, hogy a pitbull terrierek
azonosíthatóságának nehézségei jogbizonytalanságot okoztak, a másik pedig jogi kérdés: nem
volt felhatalmazása a kormánynak a kormányrendelet alapján az ilyen szabályozás
kialakítására.

A legfontosabb új szempontú szabályozása a veszélyes ebek kérdésének nem a
fajtajelleg alapján történő minősítés, hanem az állat etológiai viselkedése alapján lehetséges a
veszélyessé minősítés, illetve a veszélyes ebként való nyilvántartás.

A veszélyesnek nyilvánításon kívül számos más szankcionálási lehetőség is a hatóság
rendelkezésére állhat. Tartási, illetve a sétáltatási szabályok szigorítása, az ebtartó képzésre
kötelezése, a tartástól való korlátozás, eltiltás is új szankcióként jelenik meg a törvény adta
lehetőségek között. A veszélyessé minősítésnek két útja lehetséges a jövőben a törvény
elképzelése szerint. Amennyiben az eb fizikai sérülést okozott, a végrehajtási rendeletben leírt
szabályok szerint, összetett szempontrendszer alapján meghatározott feltételek teljesülésekor
dönthet a hatóság. Ehhez szakértőt kérhet ki, etológiai szakértő véleményét kérheti ki.

A másik fontos elem, nagyon fontos elemnek tartjuk, a megelőzés lehetőségét,
amennyiben állatorvos vagy civil szervezet, állatvédelmi őrszolgálat képviselője úgy ítéli
meg, hogy az eb fizikai vagy pszichikai állapotából fakadóan veszélyt jelenthet az emberek
biztonságára, akkor azt köteles jelenteni a hatóság felé, és a hatóság vizsgálhatja, szakértő

bevonásával dönthet az eb veszélyessé minősítéséről.
A veszélyes ebekre vonatkozó törvényi szabályok, illetve kormányzati szabályok

megalkotása mellett nagyon égető problémává vált az ebrendészeti kérdéseknek a tisztázása, a
tartott ebállomány ismeretlen nagysága, illetve a kóbor ebek számának növekedése. Egyes
becslések szerint mintegy 2-2,5 millió eb él Magyarországon, azonban nincsen központi
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adatbázis rá, illetve a helyi adatbázisok is csak részlegesen állnak rendelkezésünkre. Éppen
ezért a hatóságok nehéz helyzetben vannak, amikor ebrendészeti intézkedéseket kívánnak
létrehozni, illetve generálisan szeretnék a problémákat megoldani.

A gazdátlan ebek száma is eléri a százezret, vagy meg is haladja a kóbor ebek száma,
ami az ebrendészeti telepek, illetve az állatmenhelyek tűrőképességét erősen kihasználja.

Mindemellett az elvadult, kóbor kutyák nagy károkat okozhatnak a közegészségügyi
veszélyek mellett a mezőgazdasági haszonállatokban, vadgazdálkodásban, vadállományban,
egyéb természeti értékekben is. Éppen ezért ennek a kaotikus állapotnak a felszámolására,
úgy véljük a nemzetközi tapasztalatok alapján, hogy az egyik legmegfelelőbb módszer a
minél szélesebb körű egyedi jelölés és nyilvántartás, illetve ivartalanítása az ebeknek. Az
egyedi jelölési kötelezettség mellett egyre több települési önkormányzat teszi saját
hatáskörben kötelezővé az ebek elektronikus chipes jelölését is. Azonban a helyi chipes
adatbázisok korlátai, illetve az egymás közötti kommunikáció hiánya miatt úgy gondoljuk,
hogy szükség van egy központi adatbázis létrehozására is, hogy egy folyamatos adatbázis
álljon rendelkezésre a hatóságok számára.

Az érdemi beavatkozáshoz elengedhetetlen az, hogy a hatóságok tisztában legyenek a
pontos számmal. Több állat- és humán-egészségügyi szempontja van, gondoljunk csak a
kötelező veszettségoltásra, illetve a veszettség, ami halálos, állatról emberre terjedő betegség,
ennek a kezelésére, nyilvántartására. Éppen ezért lehetővé teszi az önkormányzatok számára a
törvény, hogy a jövőben is végezhessen ebösszeírást. A felelős állattartásra nevelés a másik
nagyon fontos szempont az ebtartás terén. Az állami feladat mellett fontos, hogy az
önkormányzatoknak az ebkataszteren alapulóan ebrendészeti hozzájárulás szedésére legyen
lehetősége, és ezt az ebrendészeti hozzájárulást az ebtartással kapcsolatos ebrendészeti
feladatokra fordítsa. Ebben az esetben is az önkormányzat döntheti el, hogy kíván-e élni az
ebrendészeti hozzájárulás szedésével, mérlegve téve a helyi viszonyokat, avagy ettől eltekint.

Felülvizsgálatra kerülnek a törvény során a prémes állatok, prémek termeléséért tartott
állatokra vonatkozó szabályok is. Az ágazat az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult, mára
tulajdonképpen a csincsillatenyésztés, illetve az angóranyúl-tenyésztés az, ami fennmaradt a
prémükért tenyésztett állatoknál, a nyérc-, nutriatenyésztés megszűnt Magyarországon.
Nyilvántartások szerint nincsen ilyen állattartó.

Az állatvédelmi szempontból nagyon fontos és hangsúlyos, hogy a prémjükért tartott
állatok esetében nagyon komoly stresszt jelent a ketrecben történő tartás. Az állatvédelmi
szempontok mellett, hiszen több európai ország is megtiltotta már ezt, nagyon fontos
ökológiai kockázata van a nutria-, illetve a nyérctartásnak, -tenyésztésnek, akár a véletlenül,
akár a szándékosan elengedett ilyen állatok, invazív állatfajok komoly károkat okozhatnak
mind a mezőgazdasági termelésben, mind pedig a nutria esetében az árvízvédelmi
létesítményeknek a károsításával. Így kettős szempontból fontosnak tartjuk, hogy a jövőben a
csincsilla és az angóranyúl tenyésztése maradhasson meg prémjükért tartott állatok esetében.

A jogszabály megtiltaná az élő állatok nyereményként való átadását, díjként történő
felhasználását, hiszen a díjat elnyerő állattartó nem feltétlenül képes akár egy csikót megfelelő
módon ellátni, és azt felelős állattartóként gondozni a jövőben a tartása során.

Néhány ponton technikai módosítás is történik, például a törvénymódosítás érinti az
állat küllemének a megváltoztatása érdekében végzett sebészeti beavatkozásokat is. Előírja,
hogy az ivartalanítás mellett csak olyan küllemi beavatkozás végezhető el, amely a
végrehajtásra kiadott rendeletben szabályozott, nem csak társadalmi szervezetek által
megszabott módosítások jöhetnek létre.

Lehetővé teszi, illetve tiltja a törvény a jövőben a kutyák, ebek, ketrecben tartott
állatok prémjükért, illetve élelmiszer célú leölésének engedélyezését, kifejezetten tiltja a
kutyák ilyen célú leölését.
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Ahogy említettem már, az állatvédelmi bírság szankció mellett, hiszen ez elégtelennek
tűnt, egyéb szankciók bevezetését is lehetővé teszi a törvény. Az egyik az oktatásra való
kötelezés, bár azt gondoljuk a nemzetközi tapasztalatok alapján, hogy az egyik legfontosabb
állatvédelmi fejlesztési lehetőség a tudatformálás, de természetesen, hogyha ez nem jár
sikerrel, akkor az illetékes állatvédelmi hatóság az állattartástól való korlátozást vagy a teljes
tiltást is elrendelheti a jövőben, amennyiben az állatvédelmi szabályokat nem tartja be az
állattartó.

Néhány esetben olyan állatvédelmi megelőző intézkedést is állatvédelmi
kötelezettséggé tesz a törvény, amely azt szolgálja, hogy az állat károsodását, egészségének
romlását megelőzze, megakadályozza. Példaként említeném a lovak patakezelését, hiszen ez
komoly állatkárosítást okozhat. Persze, természetesen az ilyen megelőző intézkedések,
gyógykezelések az állattartó érdeke is, hiszen akkor tudja az állat a megfelelő hozamot, illetve
megfelelő célt szolgálni.

A megoldandó állatvédelmi kérdésekkel összefüggő jogi környezetnek a
felülvizsgálata az első lépés a törvény esetében. Természetesen további lépések követik,
kormányrendeletek szintjén kell a részleteket rendezni például a kóbor állatok befogására,
elhelyezésére, telepek, menhelyek működését meghatározó feltételek tekintetében. Röviden,
előterjesztésként ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm a figyelmet.

Kérdések

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Azt szeretném megkérdezni, mielőtt
megadom a szót a képviselőtársaimnak, hogy ez a törvénymódosítás tekinthető-e egy átfogó
törvénymódosításnak. Azért kérdezem ezt, mert engem egy kicsit úgy meglepett, hogy minket
jelöltek ki első helyen illetékes bizottságnak. Az állatvédelem vagy állatok kímélése sokkal
inkább tartozhatna talán a Mezőgazdasági bizottsághoz vagy a rendészeti elemek miatt a
Rendészeti bizottsághoz, ugyanakkor az elmondottakból kiderült, hogy rengeteg közös pont
van a mi bizottságunkkal is. Mindenesetre mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság, és
ezért ha előadót nem is kell állítanunk, írásos véleményt meg kell fogalmaznunk az általános
vitára való alkalmasságról.

Még a választási kampány előtt találkoztam állatvédő szervezetekkel, és az volt a
benyomásom, hogy ezek rendkívül jól szervezett társaságok, nagyon hatékonyan működnek.
Rengeteg panaszuk volt, nem tudom már visszaidézni ezeket az ügyeket, csak arra
emlékszem, hogy a közelgő választások miatt arra próbáltak rávenni bennünket, hogy legyen
egy átfogó módosítása az állatvédelemről szóló törvénynek, és nem tudom, hogy ez a két
jelentős módosítás kielégíti-e ezeket a civil szervezeteket, voltak-e velük tárgyalások. Ez
lenne az egyik kérdésem.

A másik kérdésem, bár ez a részletes vitához inkább kapcsolódik, hogy ki a hatóság
ilyen esetekben. Ki minősít egy ebet veszélyesnek? És ha valamelyik ebet annak minősítik,
akkor az ebtartónak milyen kötelezettségei származnak ebből? Hogy ezt el tudjuk képzelni,
azért kérdezem. Az utóbbi időszakban rengeteg kutyabaleset volt, amikor nem kóbor kutyák,
hanem gazdával rendelkező kutyák támadtak meg gyermekeket, felnőtteket, és – gondolom –
ez is indokolttá tette ennek a törvénynek a módosítását.

És szeretném megkérdezni azt is, hogy az oktatásra kötelezést hogy lehet elérni. Hogy
lehet kötelezni valakit hatósági úton arra, hogy vegyen részt egy olyan oktatáson, ami
egyébként, ha valaki állatot tart, és azt lelkiismeretesen teszi, egy ilyen oktatás nagyon
hasznos, de nehezen tudom elképzelni, hogy aki ezt nem akarja, azt bármilyen hatósági
kötelezéssel rávegyük. Hogyan tudja ezt a törvény szabályozni?

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy akar-e valaki kérdést feltenni vagy észrevételt
tenni. Elsőként Bödecs Barna képviselő úrnak, majd pedig Bartos Mónikának adom meg a
szót.
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BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Jelezném, hogy a
Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatja a törvénymódosításban foglaltakat. Több
tekintetben ennél mondjuk úgy, hogy erősebb szabályozásnak is örültünk volna, és nyilván
módosító indítványainkkal megpróbáljuk ebbe az irányba elmozdítani. El is mondom, hogy
milyen tekintetben.

Itt két fő szabályozási területről szeretnék szólni. Röviden a veszélyes ebekről. Teljes
mértékben egyetértünk azzal, hogy ne fajtafüggő legyen a szabályozás, hanem egyedfüggő. Itt
azért mindenképpen fontosnak tartanám megjegyezni, hogy az egyed viselkedését a
szocializáció is nagyon erősen befolyásolja, tehát sok esetben a gazda felelős azért, hogy egy
kutya veszélyesebbé válik. Ilyen esetben gyakorlatilag a gazdát el kellene tiltani a tartástól.
Ilyen értelemben szigorítanánk a szabályozást, valamint kicsit puhának tartjuk azokban az
esetekben az altatásos megoldást, amikor az eb ténylegesen személyi sérülést vagy akár halált
okoz. Itt valószínűleg egy kicsit drasztikusabban szabályoztuk volna a dolgot, és nem tettünk
volna bele ennyi mérlegelési lehetőséget.

A másik az ebtartás általános szabályozásairól. Nagyon fontosnak tartanánk azt, hogy
az ebnyilvántartás még az itt ajánlottnál is szigorúbb legyen. Ugye a jelenlegi szabályozás
szerint a forgalomba hozott ebeket kell chippel ellátni, és így majd a létesülő országos
nyilvántartásba felvenni. A Jobbik álláspontja szerint ezt minden eb esetében meg kellene
tenni, gyakorlatilag minden négy hónapos kutyát be kellene jelenteni álláspontunk szerint, és
minden kutyának meg kellene kapni a chipet, hiszen önmagában az a tény, hogy
forgalmazáshoz van kötve, az lehetőséget ad a szabályozás alóli kibújásra pont azoknál a
gazdáknál, akik erre hajlamosak, és nem kívánnak ebben a folyamatban részt venni. Ezt az
ebrendészeti hozzájárulást egy rendkívül üdvös kezdeményezésnek tartjuk, nagyon fontosnak
tartanánk azonban, hogy ennek a hozzájárulásnak a mértéke ösztönözzön a nem tenyésztett,
nem fajtatiszta kutyák ivartalanítására. Ez az előirányzott maximum 3500 forintos összeg
ilyen értelemben eléggé kevés, hiszen akár egy kan kutyának az ivartalanítása is ma már eléri
a 12-15 ezer forintot. Ilyen értelemben a gazdák ösztönzése elég alacsony. A Jobbik
támogatna egy ennél magasabb értéket, akár egy 7-10 ezer forintos éves értéket, ami valós
ösztönzést jelentene az ivartalanításra, hiszen ivartalanított eb után nem kell aztán fizetni.

A felhasználási módozatokkal is egyetértünk, hogy ennek felét cél szerint, a befolyó
összeg felét cél szerint kelljen felhasználni. Itt kifejezetten javasolnánk, hogy a civil, illetve
közhasznú alapítványok, kezdeményezések is részesülhessenek ebből a forrásból. Már most
azokra gondolok, amelyek kutyatelepeket, menhelyeket tartanak fönn, ne csak az
önkormányzati menhelyek, telepek kaphassanak ebből. Rendkívül nyomorúságosak a
körülmények ezeken az állattartó telepeken.

A következő, amit szeretnék még elmondani, hogy ami a prémesállat-szabályozást
illeti, azzal maximálisan egyetértünk, a nyereményállat-szabályozási részével maximálisan
egyetértünk, a többit pedig az általános vitában fogjuk elmondani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Bartos Mónikáé a szó.

BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Jó reggelt kívánok
kedves mindannyiunknak! Nagyon sok minden elhangzott abból, amit én is szerettem volna
megkérdezni, de két dolgot mégis megemlítenék. Az egyik, hogy a veszélyes állatnak való
minősítésnél a hatóság, ugye szó volt arról, hogy szakértő véleményét is kérheti, és szeretném
megkérdezni, hogy ez vagylagos, vagy mindenképpen kell kérnie. Mert én azt gondolom,
hogy a hatóságnak a munkáját mindenképpen segítené, hogy ha nem kérheti, hanem kérnie
kell, és nemcsak etológus, hanem kriminológus véleményét is. Szerintem ez a hatóság
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munkáját megkönnyítené, főleg azok miatt is, amit elnök úr is mondott, hogy olyan állatok is
támadnak meg embereket, amiknek van gazdájuk.

A másik kérdésem az ebrendészeti hozzájárulással függ össze. Ugye itt is az
önkormányzatoknak, ha jól értem, választási lehetősége van arra, hogy evvel élnek vagy nem
élnek, hogyha erről egy kicsit részletesebben hallhatnánk, hogy ez milyen feltételeknél lép
életbe. Ma reggel a rádióban hallottam, hogy arról beszélgettek a műsorban, hogy hogyan
rejtenék el a kutyáikat, meg hogyan próbálnák ezt megúszni, hogy hogyan tudjuk azt
ösztönözni, hogy tényleg ez az ebrendészeti hozzájárulás elérje a célját, és az ebtartók
fontosnak érezzék, hogy ezzel élni tudjanak.

Ehhez kapcsolódik még egy alkérdésem, hogy a magyar kutyafajták terjedését
tudnánk-e azzal segíteni, vagy szóba került-e ez esetleg, hogy őket mentesíteni az
ebrendészeti hozzájárulás fizetése alól. Vagy esetleg kedvezményt kaphatnának-e, hogy a
magyar kutyáink, kutyafajtáink nagyobb arányban szerepeljenek a későbbiekben, mint most.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Turi-Kovács Béla alelnök úr is jelentkezett, megadom a szót
neki.

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Azzal értek egyet, amit
Bödecs Barna képviselőtársam mondott, nevezetesen, hogy a törvény szükséges, támogatható,
de ugyanakkor az én meggyőződésem szerint nincs benne kellő erély. Sokkal komolyabb
erélyt kellene felmutatni, és a szabályozásnak - igaz volt, amit alelnöktársam mondott -
átfogóbbnak is kellene lennie. Mindenekelőtt szeretnék rámutatni, hogy Magyarország lesz
talán a világon az első olyan agrár jellegű ország, ahol előbb vagy utóbb most már az ebek
száma meghaladja a sertések számát. Ami egy elképesztő helyzet. Hárommillió alatt van a
sertések száma, a ténylegesen felmért ebek száma ennyi, a ténylegesen fel nem mért ebek
száma meg szerintem már meghaladta a sertések számát. Itt tehát nem egyszerűen arról van
szó, hogy kell valami ejnye-bejnyét csinálni, hanem nagyon határozott lépéseket kell tenni, és
ez elvárható a kormánytól. Mire gondolok többek közt?

Először is azt gondolom, hogy jelentősebb különbséget kellene tenni a fajtatiszta
kutyák tartásában és a haszon jellegű kutyákéban. A kutyák egy jelentős részét ugyanis
valóban csak azért tartják, mert egyrészt elegáns, nagyon jó vele sétálni, idős embereknek
talán társ is, és ez egy fontos eleme a dolognak, de ugyanakkor azok az állatok és jószágok,
amelyek kifejezetten haszonállat jelleggel jelennek meg faluban, tanyán, azokon a helyeken,
ahol tényleg szükség van rájuk, másként kellene a törvénynek ezt kezelni. Eltérő módon
kellene kezelni.

A második része az ebadó. Nevezzük nevén! Az ebadó az én meggyőződésem szerint
ebben a formájában nemcsak hogy nem hatékony, hanem teljesen értelmetlen. Amíg egy
olyan ebadót próbálunk kivetni, ahol az egy heti kutyatartáshoz szükséges élelem
forintellenértéke meg fogja haladni azt, amit adóként kell befizetni, addig ennek sem
visszatartó ereje, sem változtató ereje nincs. Következésképpen én azt javaslom, hogy ezt is
majd módosítókkal erélyesebbé kell tenni.

Nem kell attól tartani, meggyőződésem szerint, ismerem ezt a politikai nézetet, hogy
magunkra haragítjuk az ebtulajdonosokat. Mert lám-lám milyen sokan vannak! Annak a közel
hárommilliónyi kutyának azért én megnézném, hogy hány a tulajdonosa. Elviselhetetlen
helyzeteket teremt, és ezt is valami módon kezelni kellene azt, amikor 40-50 négyzetméteres
lakásban három kutyát tartanak. Nincs rá igazi orvosságom, a szakemberektől várnék erre
javaslatokat, de meggyőződésem szerint ezen is változtatni kell.

Következésképpen a magam részéről támogathatónak tartom magát a javaslatot, de
indokoltnak tartok módosító indítványokat.
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ELNÖK: Jelentkezett még Schmidt Csaba képviselőtársunk. Kíván-e még rajta kívül
valaki szólni? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy más jelentkező nincs. Akkor utolsó
észrevétel, illetve kérdés. Tiéd a szó!

SCHMIDT CSABA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem pont ahhoz
kapcsolódóan lenne kérdésem, amit Turi-Kovács Béla elnök úr említett. Én azt gondolom,
hogy alapvetően különbséget kellene tenni, hogy az ebet milyen céllal tartják, és hogy hol.
Tehát nem mindegy az, hogy egy családi házas övezetben tart valaki két vagy három kutyát,
adott esetben házőrzési célzattal is, vagy pedig egy nagyvárosias lakóterületen, mondjuk egy
tízemeletes házban vagy Budapest belvárosában teszi ugyanezt. Én azt gondolom, hogy ezt az
adó mértékében, illetve az adó módjában is kellene tudni érvényesíteni, hogy a különböző
területeken más típusú adót lehessen megállapítani. És tulajdonképpen ez lenne a kérdésem is,
hogy lehetséges-e a differenciálás attól függően, hogy milyen területen történik a kutyatartás,
illetve hogy milyen céllal, mert azt gondolom, hogy ez egy szükséges feltétel kell hogy legyen
a törvényben, hogy lehessen differenciálni a különböző helyzetben tartott kutyatartás
folyamán. Mert azt gondolom, hogy akár a tanyasi esetben, akár a családi házas övezetekben
más a kutyatartásnak az értelme, és a szükségessége, mint mondjuk egy tényleg csak legjobb
barátnak vagy kedvtelési céllal tartott társasházi övezetben, ahol ráadásul a szomszédokat is
sokkal jobban zavarja a kutyatartás, mint mondjuk egy családi házas övezetben. Köszönöm.

ELNÖK: Elég sok kérdést kaptak, ebből is látszik, hogy ez egy életszerű probléma,
amivel foglalkozunk. Arra kérném önöket, akár meg is oszthatják a válaszadást
természetesen, hogy válaszolják meg a felmerült kérdéseket. Köszönöm.

Dr. Bognár Lajos válaszadása

DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a kérdéseket. Valóban lesz olyan, amit majd a
szakértőink fognak megválaszolni. Azonban átfogó kérdésekre szeretnék az elején kitérni. Azt
gondolom, hogy igen, átfogó a törvényjavaslat, hiszen nagyon széles körű egyeztetést
folytattunk, beleértve civil szervezeteket, önkormányzatokat, értelemszerűen a kormányzaton
belüli egyeztetéseket is. És olyan kérdéseket próbálunk meg rendezni itt az első lépésben,
amelyek a legégetőbbek. A folyamat nem áll meg, ahogy említettem, kormányrendeleti
módosítások is következnek, kormányrendelet-alkotás is következik, illetve még a törvény
módosítása, további módosítása is lehetséges lesz a jövőben attól függően, hogy milyen egyéb
problémák jönnek elő. Azt gondolom, hogy az előterjesztés és a kormányrendelet együtt
nagyon komolyan tudja javítani, főleg az ebrendészeti kérdéseket, veszélyes eb kérdését is.

A veszélyes ebek, ebnyilvántartással kapcsolatban a hatóság az elképzelések szerint az
állategészségügyi hatóság, a megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc- és állategészségügyi
igazgatóságai lesznek, és az eljárásaik során a szakértői véleményt kikérik, ki fogják kérni,
hiszen, ahogy képviselő úr mondta, saját érdeke elleni érdeke, hogy megalapozott döntést
hozzon, és a Ket. szabályai szerint igénybe kell hogy vegye a szakértőket.

Az oktatásra kötelezés egy teljesen új elem. Megjósolni azt, hogy milyen
hatékonysággal fog működni, most nem tudjuk megmondani, de azt gondolom, hogy nagyon
jó esélyeink vannak, hiszen szigorítás is történik, nemcsak bírság. Ha az oktatáson nem vesz
részt, ha az oktatás anyagát nem sajátítja el, nem veszi figyelembe a működése során, akkor
ugye el lehet tiltani az állattartástól, meg lehet bírságolni, egyéb sokkal súlyosabb szankciók
következhetnek, amelyek kikényszeríthetik azt, hogy felelősen vegyen részt az állatvédelmi
oktatáson, amelyre kötelezi a hatóság.
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A veszélyes ebbel, illetve az ebnyilvántartással kapcsolatban a kormányrendeletben is
vannak részletes szabályok, így például az is ott kerül szabályozásra, hogy 2013. január 1-je
után kötelező az ebek nyilvántartásba vétele, minden ebet négy hónapos koráig vagy
legkésőbb az első kötelező oltás során kell, a veszettség elleni kötelező oltás során kell
transzponderrel megjelölni. Éppen az ebrendészeti nyilvántartás szigorúságára hivatott, hogy
a központi adatnyilvántartás, legyen ebnyilvántartás, legyen minden transzponderrel jelölt
állatról. Az ebrendészeti hozzájárulás mértéke esetében több egyeztetést is folytattunk az
önkormányzatokkal, a 3500 forintos javaslat egy kompromisszumos javaslatként került be a
törvénytervezetbe, természetesen mint ahogy a Turi-Kovács úr is említette, nyitottak vagyunk
a módosító indítványokkal kapcsolatban egyéb részletkérdésekben is megvizsgálni, hogy
hogyan lehet változtatni a szabályokat. Mint ahogy az állattartás célja számítson, és a helye.
Néhány esetben már most is szerepel a jogszabályban, hiszen például a vakvezető kutya,
rendőrségi kutya mentesül az ebadó alól, de természetesen meg lehet vizsgálni ezt a kérdést
is, hogy hogyan lehet kiszélesíteni, szűkíteni ezeket a célokat, hogy érvényesüljenek ezek a
célok is.

A felhasználása. Az ebadó, ebrendészeti hozzájárulás felhasználásával kapcsolatban az
önkormányzat jogosult eldönteni, hogy mire használja, ugye a felét kell bizonyos célokra
használni, a másik felét felhasználhatja szabadon. Azt gondolom, hogy a közhasznú
alapítványok, menhelyek támogatása is belefér abba, hogy az önkormányzat a helyi
viszonyoknak megfelelően azt mondhassa, hogy szükség van a tevékenységére, és ott ezt
támogathatja. Mi úgy gondoljuk, hogy az önkormányzat felelőssége, és nem lenne jó elvonni
a döntési lehetőségeit, hogy kötelezővé tegyük az ilyen szervezetek támogatását, de
természetesen ezt is meg lehet vizsgálni.

A magyar kutyafajtákkal, illetve a céllal kapcsolatban átadnám a szót főosztályvezető
asszonynak.

Dr. Czeglédi Beáta kiegészítése

DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen.
Államtitkár úr már nagyon sok kérdésre válaszolt, pár szót szeretnék én is mondani. A magyar
kutyafajták kérdése felmerült, vizsgáltuk ennek is a lehetőségét, hogy lehetne-e esetleg így,
hogy bizonyos állatfajták esetében enyhébbek legyenek az adózással kapcsolatos kérdések,
viszont elvetettük ezt a kérdést, pontosan amiatt, mert nem akartuk azt, hogy esetleg egy
tenyésztési kérdés állatvédelmi kérdéssé váljon, vagy adó kérdésévé, anyagi kérdéssé, és ez
esetleg a magyar kutyafajtákat elvigye abba az irányba, hogy túltenyésztik, és a fajtajelleg
leromlik ezáltal, és tulajdonképpen egy ellenkező hatást érnénk el azáltal, hogy bevontuk ebbe
a körbe a magyar kutyafajtákat.

Azt nagyon szépen köszönjük, hogy önök is úgy látják, hogy a veszélyes ebekkel
kapcsolatosan jobb az egyedi viselkedés alapján történő elbírálás, mint a fajtajelleg alapján.
Hiszen tényleg egy gazdának a szocializációja, az, hogy hogyan viselkedik a kutyájával, hogy
milyen körülmények között tartja, az befolyásolja azt, hogy egy kutya veszélyessé válik-e
vagy sem, és hogy milyen szerepük van így a törvényben is megjeleníteni.

Volt egy kérdés, hogy esetleg nem kellene-e még szigorúbban venni a veszélyes
ebekkel kapcsolatos kérdést, vagy hogy akár a gazdát el lehessen tiltani a tartástól. A jelenlegi
szankciórendszer lehetőséget biztosít erre is, hogy az állatot el lehet kobozni, és a gazdát el
lehet tiltani az állattartástól.

Az elaltatás kérdéskörét vettük még, hogy szigorúbbá kellene tenni, hogy egy állatot
mikor lehet elaltatni. Előterjesztőként úgy gondoltuk, hogy le van szabályozva az, hogyha egy
állat fizikai sérülést okoz, próbáltuk minél objektívebbé tenni a bírálati rendszert, hogy hogy
kell elbírálni az illetékes hatóságnak, hogy veszélyessé minősíti ezt az állatot, és pontosan a
tulajdonos alkotmányos jogai védelme érdekében próbáltuk jogszabályi szinten lerendezni
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azt, hogy amikor ő tényleg felfogja azt, hogy lehet, hogy nem szándékosan tette azt, hogy a
kutyáját nem megfelelően szocializálta, nem mérte fel, hogy ő milyen lehetőségekkel bír,
hogy egy ilyen jellegű kutyát tartson, akkor legyen neki lehetősége arra, hogy változtasson
ezen, és ne az állat életét oltsuk ki, hiszen nagyon sok esetben ezeket a veszélyes ebeket,
amikor elviszik, rendőrség elkobozza, akkor állatvédők, kutyakiképzők képesek arra, hogy
ezeket a veszélyes ebeket átneveljék, és rendes körülmények között szocializálják, és így az
állat élete megmenthető. Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönjük szépen a feltett kérdésekre a válaszokat. Szavazás következik.
Arra kérem képviselőtársaimat, hogy aki ennek a törvényjavaslatnak az általános vitára való
alkalmasságával egyetért, az kézfeltartással ezt jelezze. (Szavazás.) 14 igen, ez egyhangú. A
szám azért fontos, mert a jelentésbe ezt be kell írnunk. Ezzel ezt a napirendi pontot le is
zárjuk. Szép napot kívánunk önöknek. Köszönjük szépen, hogy eljöttek.

Egyebek

Áttérünk azt egyebek tárgyalására. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a következő
ülésünk egy hét múlva ugyanígy kilenc órakor várható. A fő témája ennek a bizottsági
ülésünknek a parlagfű lesz, Oláh Lajos fogja vezetni az ülést, aki a parlagfű bizottságot is
működtette, és beszámoltatjuk a hatóságokat, hogy hol tartanak a munkálatokkal.

Kezdeményeztük, hogy a kvótaértékesítés helyzetéről legyen egy tájékoztató. Október
második felében lesz ez a napirendi pont. Ami nagyon fontos, hogyha érkezik kapcsolódó
módosító javaslat az Alpok-Adria kezdeményezésünkhöz, ami nem valószínű, hiszen mi
vagyunk az előterjesztők, akkor kell tartanunk bizottsági ülést, és ugye nem volt egyértelmű,
hogy részletes vita esetén az előterjesztőnek meg kell-e szólalnia a részletes vitában. Szabolcs
úgy tájékoztatott bennünket, hogy ebben vita van a Ház vezetésében is. A múltkor lekerült a
napirendről az ügy, ezért arra kérjük meg Bartos Mónikát, hogy álljon készenlétben, hogyha
erre szükség van, terjessze elő a bizottsági álláspontot.

A holnapi napon indul a plázastoppal kapcsolatos törvényjavaslat. Itt a bizottságnak
előadót kell állítania, én előzetesen Fülöp Istvánt felkértem arra, hogy képviselje a bizottság
többségi álláspontját. Ő ezt el is vállalta. Egyetértetek vele. Akkor ő lenne a bizottsági előadó.
Ez nem jelenti azt, hogy a bizottság többi tagja természetesen ne vegyen részt ennek a nagyon
fontos törvényjavaslatnak a vitájában. És ha jól látom, akkor ezeket akartam az egyebek
napirend között veletek megosztani.

Azt csináljuk, hogyha véletlenül kellene ülést tartani, akkor ugyanez lesz, hogy sms,
de mondom, mivel mi vagyunk az előterjesztők, nincs olyan információm, hogy bárki is
ehhez kapcsolódó módosítót akarna benyújtani. Van-e valakinek kérdése vagy észrevétele?
(Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor menjünk frakcióülésre, és egy hét múlva találkozunk.
Köszönöm a részvételt.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 47  perc)

Dr. Nagy Andor
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


