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Bizottsági módosító javaslat

Mezőgazdasági Bizottság

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök asszony!

A Házszabály 102. §-ának (1) bekezdése alapján az egyes agrártárgyú törvények
módosításáról szóló T/7042 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 11 . §-a a következőképpen módosul :

„11. §

(1) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998 . évi XXVIII. törvény (a
továbbiakban : Ávtv.) 20. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki :

„(8) Az állatvédelmi hatóság a (2) bekezdésben, a természetvédelmi hatóság a (3)
bekezdésben leírt veszélyes állat vonatkozásában nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az álla t
tulajdonosának és tartójának nevét, címét, valamint az állat azonosítását szolgáló adatokat és a z
állat tartási helyének adatait . ”

(2)Az Átv. a következő 24/F. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki :

„Az országőshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szempontból veszélyes állato k
tartásának tilalma

24/F .

	

Az ország őshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szempontbó l
veszélyes, külön jogszabályban meghatározott állatok kedvtelésb ő l való tartása, szaporítása é s
[behozatalaJforgalomba	 hozatala tilos. A tilalom megszegésével tartott állatot az állatvédelm i
hatóság elkobozza, majd gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ez t
jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezésér ő l . Ha az állat
végleges elhelyezése csak rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a
jogsértés súlyától, ismétlődésétől függően legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére



kötelezhető. Az elhelyezés eredménytelensége esetén az állat életét megengedett módon ki
lehet oltani . "

(3) Az Ávtv. a következő 45/B-45/C . §-sal egészül ki :

„458. § (1} Ha az állattartó az e törvényben, illetve a külön jogszabályban foglal t
rendelkezéseket nem vagy nem megfelel ően teljesíti és ez által az állat egészségét súlyosa n
veszélyezteti, az állatvédelmi hatóság az állat tulajdonosának költségére elrendelheti — a
feltételek biztosításáig — az állat megfelelő helyre való szállítását és a várható tartási költsége k
tulajdonos általi megel ő legezését .

(2) Ha az állattartó az állatvédelmi hatóság által előírt időpontig gondoskodik a
jogszabályszerű állattartási feltételek biztosításáról, úgy az (1) bekezdés szerint elszállított
állatot részére vissza kell szolgáltatni, ellenkező esetben az állatvédelmi hatóság az állatot
elkobozza. Az állatvédelmi hatóság gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, h a
ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezésér ő l . Az állat a
korábbi tulajdonosának, illetve korábbi tartási helyére nem adható ki . Ha az állat végleges
elhelyezése csak rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsérté s
súlyától, ismétl ődésétől függően legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhet ő . Az
elhelyezés eredménytelensége esetén — hat hónap elteltével — az állat életét megengedet t
módon ki lehet oltani .

45/C. § Az e törvény alapján elkobzott állat tulajdonjoga törvény eltérő rendelkezése
hiányában az államra száll.”

(4)Az Ávtv . 48/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép és a a
következő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(3) A települési – a főváros belterületén a fővárosi – önkormányzat kötelező feladata
a település belterületén a kóbor állatok befogása . Az így befogott kóbor állat – amennyiben a
befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat tulajdonosa nem válik ismertté – az állam
tulajdonába kerül. Az állatvédelmi hatóság gondoskodik az állat tulajdonjogának
átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat véglege s
elhelyezésérő l . Az elhelyezés eredménytelensége esetén — a külön jogszabályba n
meghatározott időtartam elteltével — az állat életét megengedett módon ki lehet oltani .

(4) Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot
visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni . Ha
a tulajdonos az állatot nem veszi vissza, vagy az állat egészségét súlyosan veszélyeztet ő
tartási körülmények miatt az állat a tulajdonos részére nem adható ki, az állatvédelmi hatósá g
— az addig felmerült költségek megtérítésére való kötelezés mellett — az állatot elkobozza, ez t
követően gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vag y
az eredménytelen, az állat végleges elhelyezésér ő l . Ha az állat végleges elhelyezése csak
rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától ,
ismétlődésétől függően legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhető. Az
elhelyezés eredménytelensége esetén — a külön jogszabályban meghatározott időtartam
elteltével – az állat életét megengedett módon ki lehet oltani .” , ,.

(5) Az Ávtv. a következő 48/B. §-sal egészül ki :



„488. § A 24/F . §-ban foglalt tartási tilalom nem vonatkozik a külön jogszabályba n
foglaltak szerint – az állatvédelmi hatóságnak – bejelentett eml ősökre. A bejelentésben me g
kell jelölni az állat tulajdonosának vagy az állat tartój ának nevét, címét, valamint az álla t
azonosítását szolgáló adatokat és az állat tartási helyének adatait . A bejelentett adatokról az
állatvédelmi hatóság nyilvántartást vezet .”

[(5)jj) Az Ávtv. 49. §-a (3) bekezdésének fi-g) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]

a kedvtelésből tartott állatok kereskedése létesítésének és m űködtetésének
engedélyezésére, működésére, valamint a kedvtelésből tartott állatok kereskedése
működésének ellenőrzésére, továbbá a kedvtelésbő l tartott állatok tartására, forgalmazására és
tulajdonjogának nem kereskedelmi célú átruházására vonatkozó részletes szabályokat ,

g) a település belterületén a kóbor állatok befogásával, tulajdonjogának átruházásáva l
és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályait "

[rendeletben állapítsa meg.]"

Indokolás

Az ország őshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szempontból veszélye s
állatok tartásának tilalma kapcsán szükséges rendelkezni a már tartott állatok legalizálásáról ,
továbbá a jogbiztonság érdekében ki kell mondani, hogy az elkobzott állat tulajdonjoga a z
államra száll .

Budapest, 2009 . március 24 .

Font Sándor
elnök
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