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Napirendi javaslat

1. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
módosításáról szóló T/4247. számú törvényjavaslat általános vitája

2. „ Civitas Invicta” – Szigetvár, a leghősiesebb városról szóló T/4046. számú
törvényjavaslat (Bánki Erik, Lezsák Sándor és Pichler Imre László (Fidesz)
képviselők önálló indítványa) módosító javaslatainak a megvitatása első helyen
kijelölt bizottságként

3. Egyebek
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Pichler Imre László országgyűlési képviselő (Fidesz-Magyar Polgári Párt)
Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 38 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok mindenkinek! Akkor megkezdenénk a mai bizottsági munkát.

A meghívó szövege szerint kettő napirendi pontunk van, az állatok védelméről és
kíméletéről szóló törvény módosítása, illetve a "Civitas Invicta" -Szigetvár, a leghősiesebb
városról szóló törvényjavaslat módosító javaslatai, továbbá egy "egyebek"-et még beírtunk a
szokások szerint. Aki el tudja elfogadni a napirendi javaslatot, azt kérem, a kezét most tegye fel!
(Szavazás.) Ez egyhangú, nagyon szépen köszönöm.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról
szóló T/4247. számú törvényjavaslat általános vitája

Az egyes számú napirendi pontunkkal kapcsolatban nekem azt jelezték, hogy a
Vidékfejlesztési Minisztérium részéről Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes úr, illetve
Czeglédi Berta főosztályvezető van itt. Az a kérdésem akkor, hogy a főosztályvezető-helyettes úr
néhány gondolatot kíván-e a törvénymódosításhoz hozzátenni bevezetőként, mint előterjesztő?

DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. A szakmai indoklást a főosztályvezető asszony adja elő.

ELNÖK: Parancsoljon, főosztályvezető asszony.

DR. CZEGLÉDI BEÁTA főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Megpróbálom röviden összefoglalni a
törvényjavaslatunk summáját. Két nagyon fontos módosító javaslat szerepel a jelenleg benyújtott
törvényjavaslatban, az egyik a veszélyes ebekkel foglalkozó témakör, a másik pedig az
ebtartással, az ebrendészettel kapcsolatos feladatok.

A veszélyes ebekkel kapcsolatos témakör indoklása az, hogy az Alkotmánybíróság 2010-
ben hatályon kívül helyezte a veszélyes és a veszélyesnek minősített ebekről szóló
kormányrendeletet. Ennek a joghézagnak a pótlására szükséges volt a törvényalkotás és a hozzá
kapcsolódó kormányrendelet megalkotása.

A korábbiakhoz képest egy szemléletváltást képviselünk, aminek az a lényege, hogy nem
fajta alapján történik az ebek veszélyessé nyilvánítása, hiszen az etológusok, a tudományos
munkatársak egybehangzó véleménye az, hogy egy kutya agresszióját nem az határozza meg,
hogy milyen fajtája, milyen anatómiai jellege van, hanem az eb tartásának a körülményei, illetve
a gazda hozzáállása.

Ezen kívül gyakorlati szempontból is nehéz fajta alapján elbírálni az ebeket, hiszen
fajtának csak törzskönyvezett ebek minősíthetők, ott van a keverék kutyák, a nem
törzskönyvezett ebek kérdése. A hatósági statisztikák szerint a harapások 70 százalékát
keverékkutyák okozzák. Ez a fajtalista alapján kezelhetetlen lenne.

Emiatt azt az álláspontot képviseljük, hogy az ebeket egyedi viselkedés alapján bíráljuk
el. A veszélyesnek minősítés két úton történhet, egyrészt egy megelőző jelleggel. A kötelező
eboltás miatt a magánállatorvos minden évben találkozik az ebekkel. Fel tudja mérni, megvan a
szakmai tudása hozzá, hogy az állat mutat-e agresszióra vonatkozó jeleket. Tudja jelenteni a
hatóságnak, illetve a civil állatvédelmi őrszolgálat az, amelyik jelen van a gyakorlatban. Ő tudja
még jelezni a hatóságnak, hogyha ilyen állattal találkozik. Az ő bejelentésük alapján a hatóság
egy eljárást indít el.

A másik mód, amikor már probléma van, és az eb embert harapott: erre kormányrendeleti
szinten próbálunk majd egy objektív mérőrendszert alkotni, hogy hol történt az eb harapása,
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milyen súlyossággal. Mindkét esetben, amikor hatósági eljárás indul, tulajdonképpen a hatóság
minősíti veszélyessé az ebet, és egy szakértő segítségét ki kell kérni. Erre egy szakértői
névjegyzéket szeretnénk felállítani, amelyik elismert etológusokból, ebviselkedés-ismerő

szakemberekből állna.
A veszélyessé minősítés kapcsán tulajdonképpen fontos azt is megemlíteni, hogy az

ebtartási kultúrát is fejleszteni kell, hiszen az egész probléma kulcsa ebben rejlik, hogy milyen
körülmények között tartják az ebeket. Megszabnánk majd azt, hogy milyen területet kell
biztosítani az állatoknak, nem szabad kikötni őket és a többi.

Ezen kívül a szankcionálási rendszert is kiterjesztenénk majd, az állatvédelmi bírság
növelése, illetve egyéb szankciók is belépnek majd a rendszerbe, mint az oktatásra való
kötelezettség, hiszen sok esetben a tudatlanságból fakad a probléma. A hatóság tudná korlátozni
az eb tartását, illetve az eb elkobzására is lesz lehetőség.

Fontos változás az önkormányzatokkal kapcsolatosan, hogy a veszélyes ebekkel
kapcsolatban korábban az önkormányzatok voltak az eljáró hatóságok. Ezt változtatnánk meg az
önkormányzatok és a Belügyminisztérium kérésére, hiszen azt mondták, hogy a szakmai tudás
náluk nincsen meg, emiatt kérték, hogy az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv legyen az eljáró
hatóság ebben az esetben.

Széles körben leegyeztettük ezt a kérdéskört a tárcák között, az állatvédő testületekkel,
illetve önkormányzatokat is meghívtunk, vidéki kistelepülések önkormányzatait, fővárosi
önkormányzatokat, hogy közösen találjunk megoldást erre a problémára.

A másik lényeges témakör az ebrendészeti kérdéskör. Ennek a problémakörnek az oka az,
hogy Magyarországon becslések szerint 2-2,5 millió eb él, és nagyon nagy a kóbor ebek száma.
Azon kívül, hogy a kóbor ebek a mezőgazdaságban, a vadon élő állatokban komoly gazdasági
károkat is tudnak okozni, az önkormányzatoknak ebrendészeti feladatai is vannak, ez komoly
anyagi-adminisztrációs terhet is ró az önkormányzatokra.

Emiatt egy olyan álláspontot alakítottunk ki, közösen, az önkormányzatokkal, a tárcákkal
együtt, hogy bevezetnénk azt, hogy az ebeket kötelező mikrocsippel megjelölni 2013-tól, és a
mikrocsippel megjelölt egyedeket egy országos adatbázisban kell rögzíteni és nyilvántartani.
Ezáltal a megjelölt ebek azonosítószámát tulajdonképpen le lehet olvasni, az országos
adatbázishoz az önkormányzatoknak, az állategészségügyi hatóságnak ingyenes hozzáférése van,
és meg tudják találni a nyilvántartott eb tulajdonosát, így a felmerülő költségeket rá tudják
terhelni, illetve nem lesz kóbor eb, hiszen vissza tudják juttatni a tulajdonosnak.

Ez egy kötelező feladat lenne a lakosság számára, illetve az adatbázis működtetésére a
Magyar Állatorvosi Kamarát jelölnénk ki, amelyiknek jelenleg van egy országos adatbázisa, 500
ezer állat van nyilvántartva ebben az adatbázisban. Azért preferálnánk egy ilyen országos
adatbázis létrehozását, hiszen sok önkormányzat már jelenleg is egy adatbázisban tartja nyilván a
településen, a területen lévő ebeket, viszont ezek a rendszerek nem kommunikálnak egymással,
és egy országos adatbázis kapcsán egyrészt nem kell saját maguknak fenntartaniuk adatbázist,
nem kell humán erőforrást biztosítani erre, hanem hozzáférhetnek ingyenesen ehhez az
adatbázishoz.

A másik rendelkezésünk nem kötelező jellegű, hanem pontosan az önkormányzatoknak
szeretnénk segítséget nyújtani a javaslatunkkal. Ez azt feltételezné, hogy az önkormányzatok
választhatnák azt, hogyha továbbra is azt tapasztalják, hogy a kötelező jelöléssel, csipeléssel még
mindig nem megoldott a településen a kóbor ebek helyzete, az önkormányzatoknak lenne
lehetősége arra, hogy ebösszeírást végezzenek, ők határozzák meg ennek a gyakoriságát. Van
nekik egy elektronikus adatbázisuk, ahol a jogkövető lakosság ebei vannak nyilvántartva, illetve
azok, akik nem vitték el az állatokat becsipelni. Ekkor az önkormányzatok összeírhatják az
ebeket, és egy teljes adatbázis áll a rendelkezésükre. Így lehetőségük lenne az
önkormányzatoknak arra, hogy egy úgynevezett ebrendészeti hozzájárulást szedjenek be az
ebtartóktól.
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Ennek az ebrendészeti hozzájárulásnak a felhasználását is szabályoznánk abban, hogy
közegészségügyi, állatvédelmi, állat-egészségügyi feladatokra kell fordítania. Egyrészt maga az
ebösszeírás az önkormányzatok elmondása szerint komoly anyagi ráfordítást jelent számukra,
egyrészt ezt a célt is kielégítené az ebrendészeti hozzájárulás mint forrás, illetve ebből a
forrásból tudnák támogatni mondjuk a településen az ebek ivartalanítását, az ebrendészeti telep
fenntartását, a menhelyek támogatását, a transzponderrel való megjelölést. Ezt egy 1000-3500
forintos értékben határoznánk meg, és az önkormányzat képviselő-testülete dönthetne ennek a
mértékéről.

Ezen kívül az állatvédelmi törvény néhány egyéb kérdést is szabályozna. A másik
lényeges kérdés még a prémes állatok tartása. A törvénytervezet tiltaná - a csincsillán és az
angóranyúlon kívül - azoknak az állatoknak a tartását, amelyeket prémtermelés céljából
tartanának. Így a nutria, a nyérc, a sarki róka, ezek a leggyakrabban a prémjükért tartott állatok.
Ennek az volt az oka, hogy több tagállamban nagy gazdasági és ökológiai károkat okoztak az
ilyen telepekről elszabadult állatok, ugyanis ezek gyorsan alkalmazkodnak a környezethez,
kiszorítva ezzel a természetes élőflórát, de a nutria életmódja akár árvízvédelmi problémákat is
okozhatna. Emiatt vezetnénk be ezt a szabályozást.

Jogharmonizációs kötelezettségünk, illetve a globalizáció miatt változó népesség-
összetétel következtében a törvénytervezet egy előremutató szabályozást kíván bevezetni azzal,
hogy a kutya, macska tartását a prémjéért, illetve az élelmiszer céljából történő felhasználását
szintén megtiltaná.

Ezen kívül megtiltanánk azt, hogy élőállatot nyereményként fel lehessen használni,
hiszen sok esetben tombolán, nyereményjátékban élőállatot tesznek fel főnyereményként, viszont
a nyeremény birtokosa sokszor nincsen felkészülve ennek az állatnak a tartására, és ezt
állatvédelmi szempontból nem támogatnánk.

Ezen kívül olyan kérdéseket is szabályoz, hogy az állatkínzás, az állatok csonkítása,
bántalmazása állatvédelmi bűncselekménynek minősül, viszont fontos az is, hogy elmulasztott
beavatkozás, például szarvasmarha, ló esetében ilyen tipikus példa a csűdápolás hiánya, az állat
egészségkárosodását okozhatja, ami fájdalommal jár.

A szankciórendszer át lett gondolva. A jelenlegi szankciókon túl az oktatás lépett be
szankcionálási tényezőként, hiszen amint említettem, sokszor a tudatlanság okozza a problémát,
de a hatóság korlátozhatja is az állat tartását, elkobozhatja.

Ezen kívül pontosító módosítások szerepelnek még a törvényjavaslatban, hogy mely
hatóságok szabhatják ki az állatvédelmi bírságot; az állat károsításának a fogalma jelentkezik
definícióként.

Tradicionális eljárás Magyarországon a libák tollszedése. Ez egy szövegszerű pontosítás
lenne, hiszen most még a törvény egy helyen tolltépésről beszél, ami állatkínzásnak minősülhet,
a tollszedés pedig egy anatómiai folyamat, amikor az elöregedett tollakat kiszedik.

Nagyjából ennyiben szeretném összefoglalni, és köszönöm szépen a figyelmet.

Kérdések, hozzászólások
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Meg szeretném kérdezni a bizottság tagjait, vegyük

egybe, hogy kérdés vagy észrevétel van-e az általános vitára alkalmassággal kapcsolatban.
(Jelzésre.) Szekó képviselő úr, parancsoljon!

SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Én üdvözlöm ennek a
törvényjavaslatnak a megjelenését, örülök neki. Ugyanakkor szeretnék először kérdezni valamit:
kinek a költsége lesz az ebek mikrocsippel való ellátása?

A másik, hogy az ezzel kapcsolatos tapasztalatomról szeretnék egy-két mondatot
mondani. Mi a mohácsi kistérségben mind a 43 településen bevezettük az ebek kötelező csippel
való ellátását, ehhez adtunk támogatást is. Érdekes volt az, hogy a különböző időszakokban hol
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3000, hol 6-7000 forintba került egy-egy eb mikrocsippel való ellátása. Tehát ezt érdemes
szerintem országosan megszervezni és közbeszereztetni adott esetben.

Ami még érdekesebb, hogy amikor ezt bevezettük, akkor egyrészt egy idő után
megjelentek a kóbor ebek, tehát a települések között megindult egyfajta turbulencia, ide-oda
hordták az ebeket egyrészt azok, akik erre nem akartak egy idő után, amikor az akció lejárt,
pénzt fordítani, másrészt pedig egy csomó azonosítatlan eb került elő, ami arra utalt, hogy más
területekről kerülhetnek oda kutyák. Magyarán: ez szerintem mind abból adódik, hogy erre az
emberek nem akartak fordítani, főleg, amikor egy alomban megjelent 6-8 kutya, akkor abból jó
néhányat kitettek az utcára.

Azt gondolom, hogy ha ehhez nem rendelünk valamilyen támogatást, támogatási
szisztémát, akkor meg fog nőni a kóbor ebek száma. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Pál Tibor képviselő úr.

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. A kérdéseim nagy része kapcsolódik ahhoz,
amit képviselőtársam mondott itt az előbb, hogy valójában mibe is kerül ma egy kutya csippel
való ellátása. Nemcsak a csip árába kerül, hanem hogy annak az adminisztratív költsége mennyi,
mert lehet, hogy ez vidéken a 6-7000, de Budapesten van, amikor a 10-13 000 forintot is kiteszi.
(Jelzésre.) Bólogatást látok. Ez nagyon komoly összeget jelent.

Az rendben van, hogy ha valaki most állatot tart, akkor ezzel számolnia kell, vagy
legalábbis ott van a fejében, de akinek már régebb óta van kutyája, annak ez egy igen komoly
kiadást jelent az állattartás terén. Ennek pontosan az a veszélye, amiről itt szó volt, hogy
megjelennek a kóbor kutyák a városban, és nemcsak vidéken, hanem a városban is egyre több
kóbor kutya van.

Ezért a kérdésem az, hogy az állatmenhelyek helyzetével kapcsolatban jó lenne valamit
hallani. Láttam, hogy mire lehet fordítani a beszedett összeget. Miért csak az 50 százalékát lehet
ilyen célra fordítani, miért nem lehet a teljes összeget ilyen célra fordítani? Hiszen nincs olyan
nap, hogy valamelyik tévécsatornán ne mutatnának be egy-két kutyát vagy éppen elhagyott
állatot, most lehet, hogy más állatról van szó, amelyiknek gazdit keresnek. Ezek nagyon-nagyon
megható jelenetek. Tehát ez egy nagyon nagy veszélye ennek a módosításnak.

Azt azért kérdezném, van-e arról valamilyen nemzetközi tapasztalat, hogy az ebadó
bevezetése - ha most másképp is hívjuk, sokféleképpen lehet hívni - jelent-e valamifajta békét a
kisállat-tulajdonosok vagy -tartók, és a kisállattal nem rendelkezők, a kutyatulajdonosok és a
kutyát nem tartók között? Ma az látszik, hogy az igazi konfliktust - és ez elsősorban városi
probléma, tehát nem vidékről van szó - a városban, a kutyások és a nem kutyások közötti
konfliktust azért nem nagyon sikerült rendezni. Nem gondolnám, hogy ennek a jó rendezése az
ebadó lenne, csak azt kérdezném, van-e arra tapasztalat, hogy egyébként külföldön ennek milyen
hatása van, és milyen eredményt vagy milyen eredménytelenséget hozott?

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Parancsoljon!

SZILÁGYI PÉTER (LMP): (A hangosítóberendezés nem megfelelő működése miatt a
hozzászólás csak részben volt hallható.) Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm ennek a
törvénynek a megszületését, tehát mindenképpen előrelépés a mostani helyzethez képest.
Azonban lenne néhány megjegyzésem. Az egyik a költségek dolga.

A másik a veszélyessé nyilvánítással kapcsolatban kérem, gondolkozzanak el azon a
magántulajdon védelme kapcsán, hogyha egy eb sérülést okoz. Részben kapcsolódik a témához,
számos olyan jelzést kaptunk, hogy vakok, rokkantak kutyájával mi a helyzet.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel, kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Akkor
ezzel kapcsolatban, ha kíván válaszolni, főosztályvezető asszony, parancsoljon!

Dr. Czeglédi Beáta válaszai
DR. CZEGLÉDI BEÁTA főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm

szépen. És köszönöm szépen, hogy a támogatásukat is kifejezték, mert mi is nagyon fontosnak
tartottuk ezt a témakört.

Elsőként engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy nagyon sok megbeszélésünk és
egyeztetésünk volt önkormányzatokkal, civil állatvédő szervezetekkel, tárcákkal, hogy mi a
helyes megoldás, az ebadó bevezetése, a kötelező ebadó bevezetése, a kötelező csipelés. És
mindenhol vannak pro és kontra érvek, viszont valamit tennünk kell, mert jelen állapotban még
kezelhető a kóbor ebek kérdésköre.

Ez nagyon sok országban már túlhaladta ezt, és ezek a kóbor ebek hordákba verődnek,
falkában vadásznak, és nemcsak a külterületeken, hanem egyre inkább a belterületeken. És az is
biztos, hogyha egy kutyahorda egy belterületen van, és nem egyszer előfordul, hogy egy kutyát
támad meg, szétszedi, az a kutya veszélyessé fog válni. Úgyhogy mindenféleképpen valamit
tenni kell.

Egy kompromisszumos megoldás volt számunkra ennek a kötelező csipelésnek a
bevezetése. Ez terhet fog róni a lakosságra és az ebtartókra. Ennek a költsége változik. A
költséget az határozza meg - ez egy magánáras tevékenység -, a mikrocsip gyártója úgy
határozza meg az árat, hogy milyen mennyiségben rendeli meg a magánállatorvos a csipet, amit
behelyez az állatba. Ha nagy mennyiségben rendeli meg, akkor lejjebb tudják vinni az árat,
viszont ha tízesével rendeli meg a magánállatorvos, egyre drágább. A magánállatorvosi
tevékenység is szabadáras, és lehet, hogy Budapesten 15 ezerért teszik be a csipet, míg vidéken
tudja nagyon jól az állatorvos, hogy erre nincsen kereslet, és lejjebb viszi az árakat.

Több önkormányzat, amelyik kötelezővé tette önkormányzati rendeletben a mikrocsipet,
összeszervezte a magánállatorvosokat, és szerződést kötött velük, belépett a csip
megrendelésébe, támogatta a csip beszerzését, ezáltal lejjebb tudta vinni az árakat.

A szaktárcával megegyeztünk, hogy segítenek bennünket az önkormányzatokkal való
kommunikációban, hogy milyen lehetőség lenne ennek a végrehajtására, hogyan tudnánk
segíteni a lakosságot, de azzal tisztában kell lenni, hogy ez a lakosság költsége lesz, és az is
biztos, hogy lesznek emberek, akik emiatt ki fogják tenni a kutyájukat az utcára.

Ezt az állatvédő szervezetekkel is leegyeztettük, hogy ezzel tisztában kell lennünk, hogy
egy időre meg fog nőni a kóbor ebek száma, és több kóbor eb életét ki kell oltani. Lehet, hogy ez
nem egy állatvédelmi törvénynek az állatok védelmében való koncepcionális megközelítése, de
ezt az áldozatot ahhoz, hogy hosszú távon tudjuk kezelni a problémát, meg kell hozni, és ezt az
állatvédő szervezetek is elfogadták, mert a másik választás a nem cselekvés lépése, és az pedig
nem vezet sehova sem.

Az állatmenhelyek kérdésköre is felmerült. A következő lépésben azt tervezi a
szaktárcánk, hogy az ebrendészeti telepek és az állatmenhelyek kérdéskörét fogjuk szabályozni.
Ennek első lépése most a törvénymódosítások bevezetése, de elkezdődött az ezzel kapcsolatos
munka is.

Hogy miért nem az egész összeget lehet állatvédelmi, közegészségügyi feladatokra
fordítani? Az önkormányzatok támogatása érdekében gondoltuk, hogy az 50 százalékot
kötelezően előírjuk ezen feladat támogatására, viszont a másik 50 százalékra az önkormányzatok
szabadságát meghagyjuk, hogy ha számára humán erőforrást, adminisztrációt terhet jelent,
adatbázis létrehozását igényli, akkor ezt a költséget arra tudja fordítani.

Ezen kívül volt kérdés a nemzetközi tapasztalattal, az ebadóval kapcsolatosan. Nem
tudok nemzetközi tapasztalatról, hogy valamely országokban van-e ebrendészeti hozzájárulás. A
nyugat-európai országokban ez érdekes kérdés, mert a kedvtelésből tartott állatok tartása
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luxuscikként jelenik meg. Olyan drágák az állatorvosi költségek, olyan drágák az ilyen állatokkal
kapcsolatos költségek, hogy tulajdonképpen nem mindenki engedheti meg magának, hogy ebet
tartson. Ez Magyarországon azért nem így van, hiszen nagyon sokszor kertes házakban
házőrzésre tartják ezeket az állatokat, és tradicionálisan vidéken tartanak ilyeneket, úgyhogy
emiatt szerintem nincsen az, hogy valamelyik tagállamban ebrendészeti hozzájárulást, ebadót
vezettek volna be.

Viszont olyan nemzetközi tapasztalat van, hogy a kóbor kutyákkal kapcsolatosan milyen
tagállami intézkedések születtek, és nagyon sok tagállamban a kötelező csipelést, és nemcsak
tagállamban, csatlakozni kívánó országban, például Horvátországban is a kötelező csipelést
vezették be.

Hogy a veszélyessé minősítés folyamata gumiszabály. Nem mindent lehet törvényi
szinten szabályozni a jogalkotási rendszerben. Kormányrendeletben lesz szabályozva, és a
kormányrendeletben próbálunk egy olyan objektív mérőrendszert bevezetni, hogy hol harapott a
kutya, milyen körülmények között, milyen sérülést okozott.

És itt szeretnék kitérni arra is, hogy ha a magántulajdont védi ez az állat, mint egy
házőrző, akkor az ne minősüljön rögtön veszélyes ebnek. Ilyenkor, igen, a hatóság kimegy
megvizsgálni a helyzetet, a szakértőt igénybe veszi, és a szakértő az, aki megítéli azt, hogy ennek
a kutyának tényleg agresszív-e a viselkedése, vagy a tulajdont őrizte.

A vakvezető kutyák kérdésköre - igen, ez egy lényeges kérdéskör, és foglalkozni is
fogunk vele, hogy ha nem is törvényi szinten, itt a kollégámra nézek, akkor kormányrendeleti
szinten mindenféleképpen. Köszönöm szépen.

Határozathozatal
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én lezárnám akkor a vitát, mert elhangzottak a válaszok.
Azt szeretném kérni akkor, hogy aki a bizottság tagjai közül általános vitára alkalmasnak

tartja…(Jelzésre.) Tibor, te nagyon akarsz még egy kört? A Csaba majd a részletes vitában el
fogja mondani. (Nagy Csaba: Megbeszéljük a folyosón.) Aki általános vitára alkalmasnak tartja a
törvénymódosítást, azt kérem, a kezét most tegye fel! (Szavazás.) 17 igen szavazat. Aki nem
támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 7 tartózkodás. Nagyon szépen
köszönöm.

Ha jól látom, ellenvélemény nincsen. Kérném szépen akkor Csabát, hogy a bizottsági
álláspontot mondja el, hogyha egyetért vele a bizottság, mint előadó. És ha jól értem,
ellenszavazat nem volt, tehát más előadót nem kell állítani, vagy nem kívánunk állítani. Nagyon
szépen köszönöm a részvételüket.

„Civitas Invicta” – Szigetvár, a leghősiesebb városról szóló T/4046. számú
törvényjavaslat (Bánki Erik, Lezsák Sándor és Pichler Imre László (Fidesz) képviselők
önálló indítványa) módosító javaslatainak megvitatása első helyen kijelölt bizottságként

A 2. számú napirendi pontunk a Szigetvárral kapcsolatos módosító indítványok
megtárgyalása. A bizottság elé kettő darab módosító érkezett. Az előterjesztők részéről Pichler
Imre képviselő úr van itt, illetve a Belügyminisztérium részéről itt van Gasparics Emese
helyettes államtitkár asszony.

Meg szeretném akkor kérdezni, hogy az 1. számú módosítóról, amit Farkas Gergely és
Németh Zsolt képviselők adtak be, mi az előterjesztő, illetve a BM álláspontja, támogatják vagy
nem támogatják. Ez összefügg a 3-assal.

PICHLER IMRE LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (Fidesz): Köszönöm a lehetőséget.
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Nem támogatjuk az előterjesztők nevében, ez a vélemény
alakult ki. Ha kell indokolnom, akkor később indokolom.
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ELNÖK: Köszönöm.  Helyettes államtitkár asszony?

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A
Belügyminisztérium sem támogatja ezt a módosítást.

ELNÖK: A mi megnyugtatásunk végett, képviselő úr, mondja már el az indoklást, legyen
szíves, mert dünnyög mellettem az alelnök úr folyamatosan, hogy latinul így van, de ha jól
tudom, önök megkérdeztek nyelvészeket. Tehát tegye meg, hogy megindokolja, hogy miért nem!

PICHLER IMRE LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (Fidesz): Igen, mondom az indokot.
Az Országos Fordító Iroda véleményét most nem fogom felolvasni, mert itt ez egy teljes oldalon
keresztül méltatja, hogy miért tették le a voksukat a "Civitas Invicta" mellett, hanem csak az
összegzésből két sort olvasok fel. „Álláspontom szerint - mondja dr. Nótári Tamás - a
legcélravezetőbb az OFFI által készített, lektorált fordítás alapján a leghősiesebb város, 'Civitas
Invicta' kifejezés használata.” Köszönöm, ennyi.

ELNÖK: Értem. Ezzel kapcsolatban meg szeretném kérdezni akkor a bizottság tagjait,
hogy ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 támogatás, akkor ez nem nyert
egyharmadot sem.

A 2. számú módosítást szintén Farkas Gergely és Németh Zsolt képviselő urak nyújtották
be. Meg szeretném kérdezni az előterjesztőt, illetve a BM-et, hogy támogatják-e a 2. számú
módosítást.

PICHLER IMRE LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A Belügyminisztérium?

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A
Belügyminisztérium sem támogatja.

ELNÖK: A Belügyminisztérium sem támogatja. Meg szeretném kérdezni, hogy ki
támogatja a bizottság részéről. (Szavazás.) 3 támogatás, akkor ez sem kapta meg az
egyharmadot. Köszönöm szépen.

Egyebek
Az "Egyebek" között nincsen semmi, úgyhogy köszönöm a mai megjelenést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 07 perc)

Dr. Láng Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária


