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Napirendi javaslat  

 

1. Az állatokkal kapcsolatos feladatok hatékonyabb ellátásáról szóló 
határozati javaslat (H/9430. szám)  
(Egyed Zsolt (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és  
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Farkas Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Harangozó Gábor István (MSZP), a bizottság alelnöke  
Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Kónya Péter (független)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 36 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 
FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Megkezdjük a bizottsági ülést. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a 
munkánkat segítő tisztviselőket, köszönöm mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik bizottságunk nyílt ülését! A napirendtervezetet képviselőtársaim 
megkapták. Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e ahhoz. (Senki nem 
jelentkezik.) Nincsen. Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a tett javaslatot, aki 
igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint 
fogunk haladni.  

Az állatokkal kapcsolatos feladatok hatékonyabb ellátásáról 
szóló H/9430. számú határozati javaslat (Döntés képviselői 
önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 1. napirendi pont az állatokkal kapcsolatos feladatok hatékonyabb 
ellátásáról szóló határozati javaslatot tartalmazza. Itt annyit szeretnék 
megjegyezni, hogy azért rendeltem el most fél 9-re a bizottsági ülést ezzel az 
egy napirendi ponttal, mert egy régebben benyújtott határozati javaslatról van 
szó, amelyet a bizottság köteles a házszabály szerint a benyújtásról számított 
meghatározott időn belül tárgyalni, a benyújtástól számított időpont 
megjelölésétől számított időn belül, és ez az idő most letelt, ezért azt 
javasoltam, hogy ma tárgyaljuk ezt, amikor amúgy is lesz egy albizottsági 
ülésünk (Magyar Zoltán megérkezik.), amely nagyobb érdeklődésre tart 
számot, úgy gondoltam, hogy aktuális, ha a mostani alkalmat jelöljük meg a 
bizottsági ülés megtartására ezzel az egy napirendi ponttal.  

Én itt már mindent elmondtam (Kónya Péter: Időt húztál. - 
Derültség.), minden keretemet kibeszéltem ezzel kapcsolatban (Derültség.), 
hogy megvárjuk az előterjesztő képviselőjét. Az előterjesztő Egyed Zsolt, a 
Jobbik-frakció képviselője. Egyed Zsolt képviseletében viszont bizottságunk 
alelnöke, Magyar Zoltán fogja a határozati javaslatot előterjeszteni. Megadom 
a szót Magyar Zoltánnak.  

Magyar Zoltán szóbeli kiegészítése 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót és 
a türelmet is. Nem akarom hosszan húzni az időt, főleg nem azzal, hogy a 
részletes, illetve az általános indoklást felolvasom, hiszen arra 
képviselőtársaimnak is megvolt a lehetőségük. Valószínűleg képviselőtársaim 
is tisztában vannak azzal, hogy az elmúlt időszakban jó néhány olyan 
állatkínzásos botrány is napvilágot látott, amely jól mutatja azt, hogy a civil 
szervezeteknek nagyobb lehetőséget kell biztosítani ezen a területen, és úgy 
gondoljuk, ebben az államnak is van tennivalója. Röviden ezeket a teendőket 
foglalja össze a határozati javaslat, amely felkérné a kormányt, az 
Országgyűlést arra, hogy lépjen ebben a kérdésben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én képviselőként szeretnék hozzászólni, 

ezért Horváth István alelnök urat kérem meg addig az ülés vezetésére.  
 
(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Megadom az elnök úrnak a szót. 

Hozzászólások, reflexiók 

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Néhány gondolat. 
Címszavakban sorolja fel az előterjesztő a határozati javaslatában, hogy 
milyen, szerinte kritikus pontok miatt javasolja a határozati javaslatot, hogy a 
gyepmesteri feladatoknak és az állatvédő szervezeteknek szerinte miben 
kellene változniuk, a kormányzati együttműködés kapcsán és még 
sorolhatnám azt a négy szakaszt, amelyet feltüntetett. Itt nincs azért annyira 
szó az azokkal az említett, az alelnök úr által említett állatkínzásos és egyéb 
esetekkel kapcsolatos tennivalókról, ezt azért megjegyzem, a határozati 
javaslat döntő része eljárásbeli javaslatokat tesz, hogy mit kellene őszerinte 
tenni. Erre a néhány gondolatra hadd reflektáljak! 

Az első részben azt kéri, hogy: „ösztönözze az önkormányzatok, a 
gyepmesteri telepek és az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek 
összehangolt és egymást segítő feladatellátását”. Megjegyzem, hogy ez jelenleg 
is így van, tehát az FM határkörébe tartozó NÉBIH minden civil szervezettel, 
amely állatvédelemmel, menhelyek működtetésével foglalkozik, 
regisztrációszerűen kapcsolatot tart, nyilvántartja őket, és aki oda 
bejelentkezik, hogy ilyen tevékenységet folytat, és megfelel a különféle 
jogszabályok feltételeinek e tevékenység folytatása kapcsán, azzal az FM, azon 
belül a NÉBIH rendkívül szoros kapcsolatot tart. Nem látjuk tehát, hogy mi az 
a még szorosabb kapcsolat, ami ebben a tekintetben kellene.  

A második részben egy konkrét javaslatot is tesz a határozat 
előterjesztője, hogy: „a gyepmesteri feladatok ellátására a személyi 
jövedelemadó 1 százalék fogadására jogosult állatvédő szervezetek is 
jogosulttá tehetőek legyenek”. Ez már egy komolyabb vitakérdés lehet. 
Megjegyzem, hogy ez nem tartozik az FM hatáskörébe. Közismert az, hogy 
nagyon szigorú elemzés és kiválasztási elv után tehet javaslatot a 
Nemzetgazdasági Minisztérium arra, hogy mely környezetben engedélyezi 
egyáltalán az 1 százalékos felajánlási lehetőséget. Megjegyzem, hogy enélkül is 
azok a szervezetek, amelyek ilyen tevékenységet folytatnak, a rendszeres 
finanszírozást sokszor adományfinanszírozással oldják meg, így tartják fenn 
magukat, időnként természetesen pályázatok útján az egyes állatmenhelyek és 
ellátó telepek működési feltételeit is tudják javítani, erre sok példa van.  

A határozati javaslat harmadik szakaszát nem tartom túl egzakt 
megfogalmazásnak, határozati javaslatban ilyeneket azért nehéz így 
érvényesíteni, de ő azt javasolja végül is, hogy: „a gyepmester feladata 
kizárólag az elhullott állatokkal való feladtok elvégzésére szűküljön”. Ez egy 
nehéz feltétel, teljesíthetetlen, hiszen a gyepmesterhez tartozik egyben a kóbor 
állatok és a környezetre veszélyes magatartást tanúsító állatok felfedése és 
befogása is, tehát hogy csak az elhullott állatokat szedje össze a gyepmester, 
azt nem tartanánk szerencsésnek. Nagyban okozna riadalmat és bonyodalmat, 
hogyha ilyen szűkre szabnánk a gyepmesteri feladatokat a későbbiekben.  

A negyedik gondolat véleményünk szerint szintén rendezett, hogy a 
fenti állatvédő szervezetek gyepmesteri feladatok ellátásában való részvételét 
pénzügyi eszközökkel is ösztönözze a kormányzat. Itt egy elég széles körben 
ellátott feladatról van szó. Mint említettem, jogszabályok írják elő elég 
pontosan, hogy állatvédő szervezeteknek, illetve állatmenhelyek 
üzemeltetésével foglalkozó civil szervezeteknek, egyesületeknek minimum 
milyen feltételeket kell teljesíteniük ahhoz, hogy ezt a feladatkört ellássák. 
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Ebben természetesen az egyesületek felelőssége az, hogy ők látják-e annak a 
finanszírozási hátterét, hogy netán egy állatmenhelyet, egy állatkórházat vagy 
bármi ilyen típusú, ideiglenesen befogott állatok tárolására szolgáló területet 
alakítanak ki, tehát ez konkrétan nem az államigazgatás feladata. 
Természetesen a közegészségügyi és minden egyéb állatvédelmi feladatnak, 
amelyet törvény szabályoz, a betartása, betartatása, ellenőrzése már igen, az 
már az államigazgatás feladatkörébe tartozik azoknál a szervezeteknél, 
amelyek ezeket a feladatokat vállalják.  

Érdeklődtünk egyébként ilyen feladatok ellátását vállaló civil 
szervezeteknél, ők jelezték, hogy mind az állatvédelem, mind pedig a 
gyepmesteri, állattartási, gazdátlan állatok tartásával foglalkozó szervezetek 
jelezték, hogy rendszeres és jó a kapcsolatuk a kormányzati szervekkel. 
Természetesen megjegyzik, hogy felelősebb magatartást várnak el az 
állampolgároktól egyes állatok tartásával és utána az azoktól nem túl elegáns 
megválással kapcsolatosan. Külön téma volt a húsvét környékén ajándékozott 
kisállatok sorsa, hogy utána azok rövid időn belül náluk kötnek ki.  

Talán érezhető volt a felvezetésemből, hogy nem fogjuk javasolni a 
határozati javaslat elfogadását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) Pócs Jánost látom 

jelentkezni. Megadom a szót. 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, ha lehet, akkor 

Magyar Zoltán alelnök úrtól szeretném tisztelettel megkérdezni, hogy 
állatvédőszervezet-, kutyamenhely-üzemeltetéssel, -fenntartással 
kapcsolatban jobbikos országgyűlési képviselő, családja vagy hozzá köthető 
vállalkozásban érintett-e. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Kíván erre reagálni Magyar Zoltán?  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Majd egyben.  
 
ELNÖK: Jó. Van-e további kérdés? (Jelzésre:) Akkor megadom a szót 

Legény Zsoltnak.  
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Nagyon röviden, elnök úr. Most igazából 

arról van szó, hogy tárgysorozatba veszünk-e egy ilyen előterjesztést. 
Szerintem tárgysorozatba vehetjük. Azokat, amiket egyébként az elnök úr 
elmondott, hogy milyen tartalmi hibái vannak, azt gondolom, a parlamenti 
menetrend későbbi részeiben meg tudjuk beszélni és tárgyalni, és valószínűleg 
lehet ebben jobbító javaslatokat is tenni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, akkor megadom a szót az előterjesztőnek a viszonválasz 
lehetőségére.  
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MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
Az elmúlt időszak állatkínzásos eseteit csak azért hoztam fel példaként, hogy 
van teendő ezen a területen, és azt hiszem, hogy ha elfogadnánk ezt a 
határozati javaslatot, akkor minőségi változás következhetne be az itt felsorolt 
területeken, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy az ilyen esetek is 
visszaszoruljanak. Természetesen egy Btk.-szigorítást vagy bármilyen, 
rendvédelmi szervekkel kapcsolatos módosítást nem a mi bizottságunknak 
kell majd tárgyalnia, ezeket viszont, úgy gondolom, hogy igen.  

Az 1 százalékos felajánlási lehetőség kiszélesítése kapcsán lehet, illetve 
elnök úrnak minden bizonnyal igaza van, és ez nem egy FM-rendelet 
keretében kell hogy megtörténjen, ugyanakkor az Országgyűlést felkérhetné a 
kormány arra, hogy bővítse ezt a rendeletet, akármelyik is szabályozza ezt a 
kérdést, hiszen azt hiszem, hogy ez egy abszolút életszerű kérés a civil 
szervezetek részéről, ugyanúgy, ahogy egyébként a pénzügyi eszközökkel való 
ösztönzés is. Mi is jó néhány civil szervezettel - amelyek a témában jártasak, és 
nap mint nap ebben dolgoznak - egyeztettünk a határozati javaslat 
elkészítésekor, és sokan viszont pont az ellenkezőjét mondták el, és ugyan 
lehet, hogy van a kormánnyal vagy a szaktárcával valamilyen szintű kapcsolat, 
de a pénzügyi segítség szinte nulla sok szervezet esetében, amelyek rengeteg 
energiát és pénzt áldoznak erre a történetre, az állatok védelmére különböző 
szinteken és formákban. Ők bizony úgy érzik, hogy nagyon el van hanyagolva 
a mindenkori kormányok által ez a terület. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy 
akár azokkal a változtatásokkal is, amelyeket az elnök úr említett, érdemes 
lenne tárgysorozatba venni, és beszélni erről a kérdésről. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy megjegyzésem van, mert az 

alelnök úr ismét utalást tett az állatkínzásokkal, nem kívánatos eseményekkel 
kapcsolatos és társadalmi felháborodást is kiváltó eseményekkel 
összefüggésben. Megjegyzem, hogy néhány héttel ezelőtt állatvédő szervezetek 
tüntetést tartottak, de a tüntetés tartalmi része nem az volt, hogy magában a 
törvényben vagy egyéb feladatokban kellene változást kezdeményeznie a 
kormánynak, hanem - aki figyelte legalábbis, tudja - a bírói ítélkezésekkel 
szemben szerettek volna figyelemfelhívást tenni, hiszen rendre azt látják, mi is 
azt látjuk, ezt hozzáteszem, hogy a jogszabályban lehetőséget biztosító elítélési 
tartalmak mértékének a legkisebb mértékét használja valamiért a bíróság, és 
nem azokat, amelyeket direkt az ellenzék kérésének megfelelően is mint 
szigorúbb, súlyosabb büntetési kategóriákat hoztunk meg ezzel kapcsolatosan.  

Megjegyzem, hogy Horváth István alelnök úr volt a parlament részéről 
az a személy, aki ezt a petíciót átvette, és azt is hadd jegyezzem meg, hogy 
végül az a felvonulás már egészen más hangneművé fajult, mint ami a 
tüntetést szervezők eredeti szándéka lett volna - ez nem volt túl elegáns végül, 
ezt végül maguk a szervezők is látták, és elnézést kértek, hogy az eredeti 
szándéktól eltérő hangulatkeltés alakult ki ezen a tüntetésen. De a parlament 
képviseltette magát, át is vettük, és Kövér László házelnök úrnak továbbításra 
került az állatvédő szervezetek kérelme; hogyha netán abban jogalkotási 
kényszert lát a házelnök úr, akkor azt meg fogja tenni.  

Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, akkor szavazásra teszem 
fel, mégpedig… 

 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, bocsánat, nem kaptam kérdést a 

felvetésemre.  
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MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nem tudok rá 

válaszolni. A kérdést sem értettem igazán.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Amennyiben nincs további kérdés ezzel kapcsolatosan, a 
tárgysorozatba vételről fogunk dönteni. Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, 
hogy a H/9430. számú indítványt tárgysorozatba vegye a bizottságunk. Aki 
ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki az, aki 
tartózkodik ennél? (Szavazás.) Az összes többi képviselő tartózkodik, ez 
7 tartózkodás, tehát nemmel nem szavazott senki.  

Bizottságunk nem vette tárgysorozatba az előbb említett indítványt.  

Egyebek 

Az egyebekben annyit szeretnék megjegyezni, hogy tudomásunk szerint 
a kormány több törvényt is érintő, mezőgazdasági tartalmú csomagot 
szándékozik benyújtani, ennek a vitája már zajlik kormányszinten. Nem 
tudjuk, hogy a kormány úgy dönt-e, hogy ez a tavaszi ülésszakban benyújtásra 
kell hogy kerüljön, vagy pedig csak az ősziben, vagy a tavaszi ülésszakban a 
több témakörből álló csomagnak csak egyes részeit nyújtják-e be. Ennek 
függvényében fogom elrendelni a bizottsági ülést. Csak ezt szerettem volna 
még záró gondolatként elmondani. (Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) 

Bocsánat - köszönöm szépen a titkárság tájékoztatóját -, a múlt héten 
már benyújtásra került a vízgazdálkodásról szóló törvénytervezet. A 
napirendre tűzéséről még nem döntött a Ház, könnyen lehet, hogy a 
következő hét tárgyalási napjára tűzik majd ki ezt a már benyújtott indítványt.  

(Jelzésre:) Kónya Péternek adok szót. 
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Érdeklődni 

szeretnék. Tavaly ősszel a Szőlő-, bor-, pálinka albizottságban arról kaptunk 
tájékoztatást, hogy idén tavasszal beterjesztésre kerül a bortörvény 
módosítása, és ez a módosítás nem szerepel a tavaszi ülésszak napirendjén, 
illetve munkarendjében. Hogy áll ez a törvényjavaslat?  

 
ELNÖK: Én pontosítanék: nem a bortörvény, hanem a jövedéki (Kónya 

Péter: A jövedéki törvényé, így van, igaz!), az átfogó jövedéki törvény 
módosítása. (Kónya Péter: Igen, ez jogos!) Jelenleg is zajlik a munka a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa külön törvényalkotói vagy törvény-előkészítő 
munkacsoportjában - nem tudom a pontos nevét, talán lehet, hogy nem is az 
illetékes szó, de egy olyan munkacsoportot hoztak létre, amely széles körűen 
elemzi a már kodifikált szövegű jövedéki törvény szőlészetre, borászatra, 
pálinkára vonatkozó részét. (Kónya Péter: Így, így!) Ezt illetően a hozzám 
eljuttatott információ alapján a HNT-nek vannak kifogásai, ezek a tárgyalások 
zajlanak, nem tudom, hogy a kormány figyelembe veszik-e a legnagyobb 
szakmaközi szervezetnek az érvelését. Technikai jellegű, hogy például az ezer 
hektoliter alatt termelők, akik a kisüzemi gazdálkodók lennének - és ez lenne a 
leglényegesebb módosítása ennek az egésznek (Kónya Péter: Ez a 
leglényegesebb!) -, vásárolhassanak-e fel az ezer hektoliter keretén belül 
szőlőt vagy bort, vagy csak a saját maguk által megtermelt szőlőt 
dolgozhassák-e fel, és mi legyen akkor, hogyha ők még exportálnak, ezt 
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hogyan ellenőrzi a rendszer? Ilyen jellegű szakmai kérdéseket szeretnének 
tehát még megvitatni a törvényalkotóval.  

A szándék, én úgy tudom, továbbra is az, hogy a költségvetési törvény, 
amely áprilisban benyújtásra kerül, a 2017-es költségvetési törvény és a 
költségvetést megalapozó egyes adótörvényekkel kapcsolatosan a jövedéki 
törvény is benyújtásra kerül a mostani szándék szerint. Én ezzel az 
információval rendelkezem. (Kónya Péter: Köszönöm.)  

Az ülés berekesztése 

Ha az egyebekben nincs további kérdés (Senki nem jelentkezik.), akkor 
az egyebeket is lezárom, és az ülést berekesztem.  
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 56 perc)  

  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

  

Horváth István  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


