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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 30 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Megkezdjük munkánkat. Köszöntöm 
a bizottság valamennyi megjelent tagját és a meghívott vendégeinket. A bizottság ülését 
ezennel megnyitom. 

Ismertetem a helyettesítés rendjét: Vitányi István alelnök úr helyettesíti Bajkai 
István képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. Napirend-
módosításra irányuló kezdeményezés nem érkezett. Ezért kérdezem 
képviselőtársaimat, ki támogatja a napirendi javaslat elfogadását. Kérem, 
elektronikusan szavazzanak! (Nem működik az elektronikus rendszer.) Nem működik. 
Akkor kézfelemeléssel szavazzanak! Aki igen? (Tizenkettő.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És 
aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a napirendet.  

Az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/17434. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: az állatok védelme érdekében szükséges 
egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló, Kocsis Máté, Fidesz, és 
képviselőtársai által benyújtott, T/17434. számú törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről való döntés.  

Tisztelettel köszöntöm ülésünkön Ovádi Péter képviselő urat. Megadom a szót, 
hogy előterjesztését szóban is indokolhassa. Tessék parancsolni, képviselő úr! (Nem 
működik a hangosító rendszer.) Bocsánat, valamiért nem szól a mikrofon. (Technikai 
szünet.) Elnézést kérek képviselő úrtól. Tessék parancsolni! Öné a szó. 

Ovádi Péter szóbeli kiegészítése 

OVÁDI PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Először is köszönöm szépen a lehetőséget. 

Az előttünk fekvő törvényjavaslat, úgy gondolom, az állatvédelem 
szempontjából nagyon fontos törvényjavaslat-csomag, és nagyon széles körű 
egyeztetés előzte meg a benyújtását. Tényleg a szakma, a hatóság, az Állatvédelmi 
Központ, a rendőrség, illetve ami nagyon fontos, a civilek is be lettek vonva a 
törvényjavaslat-csomag kidolgozásába.  

A hétoldalas indokolást nem szeretném fölolvasni önöknek, szerintem mindenki 
elolvasta, és azt remélem, a bizottság alkalmasnak találja, és az indítványunkat 
tárgysorozatba veszi. Köszönöm szépen. Ha bármi kérdés van, természetesen 
válaszolok. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. A vitát megnyitom. Kérdezem a 

bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Sebián-Petrovszki László 
képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni, képviselő úr! 

Hozzászólások 

SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr - és működik 
is, tökéletes. (Derültség.) 
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Szeretném azt rögzíteni, hogy ez egy fontos törvényjavaslat, és egyértelműen 
szükség volt arra, hogy erről a témáról is döntsön a Ház, illetve hogy tárgyalja ezt a 
kérdést, tehát a tárgysorozatba vételt mindenképpen támogatni fogjuk. 

Már most szeretném jelezni, hogy néhány ponton viszont majd további 
javaslatokat teszünk, további állatvédelmi intézkedéseket fogunk javasolni. Például 
fájón hiányzik nekünk a cirkuszi állatok védelmére vonatkozó pont, a pirotechnikai 
eszközöknek kitett állatok, illetve az ilyen típusú problémák kezelése; és lehetne még 
sorolni egy-két olyan dolgot, ami szerintünk hiányzik, vagy benne van, de nem 
pontosan értjük a jogalkotó szándékát, hogy miért pont úgy került bele. Például a kitett 
mérgek miatti büntetésnél, ha jól értem, több állat esetében lenne az csak 
bűncselekmény - egy állat esetén miért nem? De ezeket a vitákat szerintem a plenáris 
ülésen mind le tudjuk folytatni, pont erről szól ez a helyzet. 

Még egyszer mondom tehát, ez egy fontos dolog, támogatni fogom a 
tárgysorozatba vételt; ezeket a módosítókat pedig az utána való időszakban be fogjuk 
nyújtani a Háznak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kovács Zoltán alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Előterjesztő! Tisztelt Bizottság! Az elmúlt időszakban az élet, testi épség, egészség 
vonatkozásában jó néhány esetben szigorítottuk a Btk.-t, mint például különösen a 
kiskorúak védelme esetében; most kerül sor az állatok vonatkozásában egy jelentős 
szigorításra és pontosításra a tényállást illetően. Tekintettel arra, hogy rendkívül sok 
szörnyű eset kerül napvilágra az állatokkal kapcsolatosan, az állatok sérelmére 
elkövetett szörnyűségek tekintetében, ezért időszerű is és rendkívül fontos az, hogy ez 
most a parlament elé kerüljön, és a szabályozás vonatkozásában precízebb és bizonyos 
tekintetben szigorúbb szabályozást kövessen az előterjesztés szerint. Úgyhogy a Fidesz-
frakció nevében mi ezt messzemenőkig támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 

Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) 
Igen, tessék parancsolni! Ön a szó. 

Ovádi Péter reflexiói 

OVÁDI PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen mindenkinek a 
támogatását, és az általános vitában természetesen ezeket a felvetett dolgokat át tudjuk 
beszélni. 

Azt is szeretném elmondani, hogy ez csak az első lépcsője egyébként a 
törvényjavaslat-csomagunknak. További egyeztetésekre van szükség ahhoz, hogy a 
következővel is előálljunk. Most erről kell beszélnünk, és erről kell majd döntenünk. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a 

javaslat tárgysorozatba vételét. Kérem, géppel, elektronikusan szavazzanak! (Nem 
működik az elektronikus rendszer.) Azt hiszem, hagyjuk most a gépi szavazást, kézzel 
fogunk szavazni. Egyedül Sebián-Petrovszki képviselőtársunknál működött a gép. 
(Derültség.) Nem elektronikusan, hanem manuálisan szavazunk tehát. 

Határozathozatal 

Kérdezem tehát ismételten a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Kérem, kézzel szavazzanak! Aki igen? (Tizenkettő.) Nem és 
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tartózkodó szavazat nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az indítványt 
tárgysorozatba vette. 

A határozati házszabály értelmében a bizottság házelnök urat a tárgysorozatba 
vétel kérdésében meghozott döntéséről írásban értesíti. Ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárom.  

Köszönjük szépen képviselő úr részvételét az ülésünkön. További szép napot, jó 
munkát kívánok! (Ovádi Péter távozik az ülésről.)  

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülésére a korábban jelzetteknek 
megfelelően november 16-án, kedden kerül sor.  

Kérdezem a bizottság tagjait, egyebek között van-e valamilyen javaslatuk, 
észrevételük. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, köszönöm. 

Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését berekesztem. Köszönöm megjelenésüket. További szép napot 
kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 
 


