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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Ávtv. 43. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

„  (2) Az állatvédelmi jogszabályok megsértése miatt - az ilyen magatartástól való eltiltás iránt - a
bíróság előtt az (1) bekezdésben megjelölt szervezet pert indíthat.”

Indokolás 

A törvényjavaslat  12.  §  e)  pontja  hatályon  kívül  helyezi  az  Ávtv.  45-48/C.  §-át  azzal  az
indokolással,  hogy a  jelenleg  az  Ávtv.  záró  rendelkezései  között  szereplő  rendelkezéseket  a
kodifikációs szabályokra figyelemmel az Ávtv. más szerkezeti egységében kell elhelyezni.

E  jogtechnikai  megfontoslással  egyet  lehet  érteni,  azonban  az  előterjesztő  nem  végezte  el
teljeskörűen  a  szóban  forgó  rendelkezések  áthelyezését.  Míg  az  Ávtv.  hatályos  48.  §  (1)
bekezdésében  található,  az  állatvédelemmel  foglalkozó  szervezetek  számára  a  közigazgatási
eljárásokban ügyfél jogállást biztosító rendelkezést a törvényjavaslat átemeli az Ávtv. új 43. §-
ába,  addig  a  hatályos  48.  §  (2)  bekezdésben  biztosított  perindítási  jogosultságot  biztosító
rendelkezés esetében elmulasztja azt. Így a törvényjavaslat elfogadásával az Ávtv. nem fogja

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



tartalmazni az alábbi rendelkezést: "Az állatvédelmi jogszabályok megsértése miatt - az ilyen
magatartástól való eltiltás iránt - a bíróság előtt  az (1) bekezdésben megjelölt  szervezet pert
indíthat.”

E  rendelkezés  elhagyásának  semmilyen  indokát  nem  adta  az  előterjesztő  a  törvényjavaslat
indokolásában. Míg a civil szervezetek esetében kikerülne az Avtv-ből a perindítási jogosultság,
addig  az  ügyészséget  kifejezetten felhatalmazza  a  törvényjavaslat  arra,  hogy az állatvédelmi
jogszabályok  megsértése  esetén  keresetet  indítson  a  tevékenységtől  való  eltiltás  és  a
tevékenységgel okozott kár megtérítése iránt (Ávtv, új 44/E. §).

Fentiekre figyelemmel javaslom, hogy a törvényjavaslat  ne csak az Ávtv.  hatályos 48. § (1)
bekezdését,  hanem a  civil  szervezetek  számára  perindítási  jogot  biztosító  (2)  bekezdését  is
változatlan tartalommal emelje át az Ávtv. új 43. §-ba.

2


