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2018. évi ..... törvény 

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról

1. §

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban. Ávtv.) 40.
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Cirkuszi menazséria létesítéséhez és fenntartásához engedély nem adható.

(2)  Vadállat  országba történő behozatala,  utaztatása  és  bemutatása -  az  (3)  bekezdésben foglalt
kivétellel - tilos.

(3) A természetvédelmi hatóság engedélyezheti állatkert részére vadállat behozatalát,  utaztatását,
illetve bemutatását, ha a megfelelő tartás feltételei tartósan biztosítottak.

(4)  Kedvtelésből  tartott  állatok  kereskedésének létesítéséhez  és  működtetéséhez  a  kereskedelmi
hatóság engedélye szükséges. A hatóság az engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi
a szolgáltatót.

(5)  A kedvtelésből  tartott  állatok  kereskedése  létesítésének,  működtetésének  engedélyezésére,
működésére,  továbbá  a  kedvtelésből  tartott  állatokra  vonatkozó  részletes  szabályokat  külön  a
Kormány rendeletben állapítja meg.”

2. §

(1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)  Az  Ávtv.  2018.  évi  ….  törvénnyel  megállapított  40.  §-ának  hatályba  lépése  előtt  cirkuszi
menazséria fenntartására kiadott engedély – ha a működés feltételei biztosítottak - 2023. december
31-éig  érvényes.  Az  engedélyes  2019.  január  1-jétől  az  állatvédelmi  hatóságtól  kérheti,  hogy
gondoskodjon a vadállatok elhelyezéséről és az okozott károkat fizesse meg részére.
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Általános indokolás

Az 1998-ban elfogadott törvény célkitűzése az volt, hogy megteremtse az állatvilág egyedeivel
való felelősségteljes és kíméletes bánásmód védelmét. Ennek során fontos lépést tett a vadonélő
állatok  védelme  érdekében.  Ezek  közé  tartozik  a  cirkuszi  menazséria  létesítéséhez  és
fenntartásához  szükséges  engedélyezési  eljárás  megújítása,  az  állandó  telephellyel  nem
rendelkező cirkuszok és menazsériák állattartásának megtiltása, a delfin és a cápa behozatalának
tilalma. A módosító javaslat tovább lép, és általános korlátozást, tilalmat rendel el a cirkuszi
menazséria létesítésére és fenntartására, illetőleg a vadállatok országba történő behozatalára.

Részletes indokolás

1. § 

Cirkuszi  menazséria  az  állatok  tartására  szolgáló  létesítmény,  amelyet  cirkuszi  előadásra,
mutatványra  betanított,  illetve  betanítandó  állatokból  álló  állatsereglet  tartására  létesítenek,
illetve tartanak fenn. A jövőben engedély ilyen létesítmény létrehozására és fenntartására nem
adható  ki,  megtiltva  ezzel  a  vadon  élő  állatok  kiragadását  abból  a  környezetből,  amelyben
természetes  körülmények  között  élhetnek.  Kivétel  ez  alól  az  állatkert,  amelyik  részére
engedélyezhető továbbra is vadállat behozatala és bemutatása.

2. § 

A  §  hatályba  léptető  és  átmeneti  rendelkezéseket  tartalmaz.  Az  átmeneti  rendelkezések
biztosítják, hogy az új rendelkezések hatályba lépése előtt kiadott engedélyek alapján folytatott
cirkuszi  tevékenységet  végzők  megfelelő  védelemben,  adott  esetben  anyagi  kártérítésben
részesüljenek.
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