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Az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat
(T/17434. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés
A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.
A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.
A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatot, megvizsgálva egyben azt is, hogy az megfelel-e a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.
A bizottság a DK, az MSZP és a Jobbik képviselőcsoportjához tartozó tagjainak módosítási
szándékot megfogalmazó javaslatait megvitatta és annak a HHSZ 42. § a) pontja szerinti javaslatait
nem tartotta házszabályszerűnek, a további javaslatait pedig nem támogatta.
A bizottság kormánypárti tagjainak javaslatára módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és
fogadott el.
A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.
A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2021. november 17. napján lezárta.

Melléklet
A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról
(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)
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5. §
A Btk. XXX. Fejezete a 324. §-t követően a következő alcím címmel és 324/A. §-sal egészül ki:
„Pirotechnikai termékkel visszaélés
324/A. §
(1) Aki pirotechnikai terméket - kormányrendeletben engedélyezett pirotechnikai eszközök hazai
sportlétesítményekben megrendezett sporteseményeken történő alkalmazását kivéve jogosulatlanul felhasznál, vagy a pirotechnikai termékek felhasználására vonatkozó előírásokat
megszegi, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a pirotechnikai termékkel
visszaélés a köznyugalmat súlyosan megzavarta.”

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján:
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű módosító javaslat tartalmával való összefüggése vagy a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén jogtechnikai pontosítása szükséges.
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A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője)

nem ért egyet

- a Kormány képviselője

nem ért egyet
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