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Állásfoglalás 

 

Hazánkban az elmúlt két évben hatalmas reformok történtek az állatvédelem területén. Mind 

az állatvédelmi törvényt mind az egyes állatvédelmi tárgyú rendeleteket mind a Btk.-t 

módosították, hogy közelítsünk az EU elvárásaihoz, színvonalához. Azonban még így is óriási 

a lemaradásunk. Állásfoglalásunk elsősorban az Uniós országok joggyakorlatával 

összehasonlítva teszi meg javaslatait a magyar szabályozásra vonatkozóan. 

 

A jelenlegi szabályozás szerint a Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. tv.) 244.§-a szól az 

állatkínzásról. E szakasz diszpozíciójának változtatásának az igényét kizárólag gyakorlati 

tapasztalatok hívják életre. Ezen belül elsődlegesen olyan jogértelmezési probléma, mely azt 

mutatja, hogy a norma nem tudja úgy szabályozni az életviszonyt, ahogy anno a jogalkotó 

tervezte. A nyáron hatályba lépett új Btk. sem hozott változást e tekintetben, bár üdvözöljük, 

hogy a tényállást július 1-től immáron új, a „Környezet és természet elleni bűncselekmények” 

című fejezetben szabályozták valamint, hogy már külön szerepel az orvvadászat és az 

orvhalászat. 

 

A jogesetek azonban azt is mutatják, hogy egyfajta eredmény–bűncselekményt feltételezve, a 

nyomozó hatóság csak akkor foganatosít nyomozati cselekményt, amikor büntetőjogi 

értelemben „a kísérlet már régen befejezetté vált”, és közel áll ahhoz, hogy a halálos 

eredmény, esetleg a maradandó károsodás bekövetkezzen. 

 

A jelenlegi szabályozásban rejlő anomália nyilvánvalóan feloldandó. Vagy a testi sértéshez 

hasonlóan végérvényesen eredmény-bűncselekménnyé kell alakítani a jogi normát, vagy 

mellőzni kell a jelenlegi diszpozícióból az „alkalmas arra, hogy annak maradandó 

egészségkárosodást vagy pusztulást okozzon” kitételt, mint ahogy ez eleve be se került pl. a 

szlovén jogi szabályozásba. 

 

A régi Btk.-t (1978. évi IV. tv.) hatályba lépése óta két törvény módosította. Egyrészről a 

2008. évi LXXXIV. törvény mely a minősített esetet emelte be a paragrafusba, másrészről a 

2009. évi LXXX. törvény, mely kivette a „közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel” 

szövegrészt. Az új Btk. (2012. évi C. tv.) pedig egy az egyben átvette a régi szövegezést. 

Ennek értelmében azt gondolhatnánk, hogy aki állatot kínoz, az csak és kizárólag 

szabadságvesztést kaphat. Azonban ez nem így van. A Btk. 33 § (4) bekezdése ugyanis 

kimondja, hogy ha a bűncselekmény büntetési tételének felső határa háromévi 

szabadságvesztésnél nem súlyosabb, szabadságvesztés helyett elzárás, közérdekű munka, 

pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, sportrendezvények 

látogatásától való eltiltás vagy kiutasítás, illetve e büntetések közül több is kiszabható. Úgy 

véljük, hogy nincs kellő visszatartó ereje sem a két sem pedig a három évi 

szabadságvesztésnek, ha az általános joggyakorlat az, hogy pénzbüntetést illetve közérdekű 

munkát kapnak az állatokat megkínzó emberek. Véleményünk szerint fel kellene emelni a 

büntetési tétel felső határát 5 évre. 

 



 

A magyar jogrendben jelenleg semmilyen formában nem szerepel a zoofilia, mint 

bűncselekmény, pedig nem egy ilyen eset jutott már a hatóságok tudomására. Álláspontunk 

szerint a Btk.-ba külön tényállásként kellene belefoglalni az állatokkal való szexuális 

közösülés bűntettét. Norvégiában és Franciaországban szabadságvesztéssel és pénzbírsággal 

sújtják az ilyen tettek elkövetőit.  

 

A jelenleg is hatályos állatvédelmi törvény (1998. évi XXVIII. tv.) és az egyes állatvédelmi 

tárgyú rendeletek szerint az állatvédelmi bírság maximális összege 150.000 Ft, melyet csupán 

négy esetben engednek kiszabni a jogszabályok. Szlovéniában a legsúlyosabb tettekért az 

állatokkal kegyetlenkedők akár 84.000 Eurót is kaphatnak, de ilyen magas összegekre 

találunk még példát az olasz az osztrák és a német állatvédelmi törvényekben is. 

Állásfoglalásunk szerint a jelenleg kiszabható bírság összegét fel kell emelni, hogy a felső 

határa a jelenlegi tízszerese legyen. 

 

Európában több országban törvényi szinten le van fektetve, hogy aki kegyetlenkedik egy 

állattal, eltilthatják az állatok tartásától. Véleményünk szerint hazánkban is be kellene vezetni, 

hogy ha valakit egyszer állatkínzás bűncselekményének elkövetése miatt elítélnek, akkor a 

továbbiakban eltiltsák (akár egy életre) az állattartástól. 

 

Úgy gondoljuk, Magyarországnak tanulmányoznia kellene és saját gazdaságossága érdekében 

fokozatosan be kellene építenie a magyar jogrendszerbe a fejlett tagállamok állatvédelmi 

joggyakorlatát. Ez egyrészről az oktatásban is megnyilvánulhat. Véleményünk szerint fontos 

lenne a gyerekeknek minél kisebb kortól kezdve hangsúlyozni, hogy az állat nem játékszer, 

hanem érző lény, akiről egy egész életen át gondoskodni kell. Jó gondolatnak tartanánk, ha 

már általános iskolás vagy akár óvodás korban lennének ilyen jellegű órák, beszélgetések, 

programok.  

 

Hogy a jogi szabályozás a jövőben hogyan alakul, az összefüggésben áll az unió alakulóban 

lévő joggyakorlatával is, hisz az állatkínzás és az állatvédelem némileg lemaradt a környezet 

és természetkárosítás törvényi tényállásainak megfelelő kialakításához, közösségi és 

tagországi szabályozásához képest. 

 

Komárom, 2014. április 26. 

 

 

 

 

 

 

 


