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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján K/16785 .
számon Trócsányi László igazságügyi miniszter úrhoz benyújtott, „Benyújtják-e még ebben az
évben a civilekkel egyeztetett törvényt?” című írásbeli kérdésére illetékességből a következő
választ adom .

A Képviselő Úr által említett, a Büntető Törvénykönyv szigorítására tett javaslatokka l
kapcsolatban ismételten le kell szögezni : jogos az állatvédőknek és a jóérzésű állampolgároknak az
az igénye, hogy az állatok megfelelő védelemben részesüljenek . Az állatvédelem területén felmerülő
problémák azonban sokkal összetettebbek annál, hogy az MSZP által javasolt hangzatos, d e
önmagában eredményre nem vezető „emeljük meg a büntetési tételt” megoldással rendezhet őek
lennének. Ezt az álláspontot osztják a civilek is .

Az állatvédelemmel foglalkozó szervezetek — a Kormányhoz hasonlóan — úgy látják, hogy az
állatok sérelmére elkövetett cselekmények megelőzése és visszaszorítása céljából az első és
legfontosabb feladat az állatokkal szembeni megfelel ő magatartásra, a róluk való megfelel ő
gondoskodásra történő nevelés, oktatás, a felelős állattartás körülményeinek a megteremtése . Ezzel
tárcánk is tisztában van, így évek óta kiemelt figyelmet fordítunk a felel ős állattartás
népszerűsítésére, számos sikeres programmal igyekszünk el ősegíteni az állattartói felelősséggel
kapcsolatos szemléletformálást . A másik fontos feladat annak elérése, hogy a civil szervezetek és a
hatóságok hatékonyan tudjanak együttműködni az állatvédelem területén .
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Az állatvédelem ma már olyan társadalmilag elvárt tevékenységet ölel fel, amely a büntető igény
érvényesítésével is biztosított . A hatályos Büntető Törvénykönyv a korábbi szabályozáshoz képes t
jelentős szigorítást vezetett be azáltal, hog y

egyrészt külön törvényi tényállásokban szabályozta az állatok sérelmére elkövethető
cselekményeket, így különösen az állatkínzást, orv vadászatot és orvhalászatot ,

másrészt a korábbi szabályozáshoz képest megemelte e b űncselekmények esetében
kiszabható szabadságvesztés tartamát, illetv e

minősített eset lett a több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozó
állatkínzás .

Az állatvédők is elismerik, hogy Európában a magyar Büntet ő Törvénykönyv az egyik . amelyik a
legsúlyosabb büntetési tétellel rendeli büntetni az állatkínzást . Az állatkínzás bűncselekményének
alapesete a hatályos szabályok szerint 2 évig terjed ő. míg minősített esetei 3 évig terjedő
szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények.

A bíróság tehát a hatályos szabályozás alapján kiszabhat végrehajtandó szabadságvesztést, ha azt
az eset összes körülménye, és a büntetés kiszabása során érvényesül ő büntetőjogi elvek jogszerű
alkalmazása indokolttá teszi . Erre már nem egy esetben volt is példa . A hatályos Büntető
Törvénykönyv az állatkínzókkal szemben kell ően szigorú. azonban az emberi életet és testi épséget
mindenekfelett álló értéknek tekinti . Elfogadhatatlannak tartanánk, ha például a gerinces álla t
elűzése ugyanolyan büntetési tétellel fenyegetett lenne, mint az er ős felindulásban elkövetet t
emberölés vagy a halált okozó testi sértés .

Ahhoz, hogy az állatvédelem területén felmerül ő minden problémára hatékony és átfogó
megoldás szülessen, mindenképpen szükséges a szabályozás kidolgozása során megfontoltan ,
körültekintően és az érintett tárcáknak együttműködve eljárni . Fontos, hogy az állatok védelme ne
politikai kérdés legyen, és egy hangzatos, de tényleges megoldást nem jelent ő szabályozással
akarjuk elintézni, hanem valóban eredményre vezet ő rendelkezéseket dolgozzunk ki .

Az érintett tárcákkal történ ő egyeztetés mellett rendkívül fontos az állatvédelem területén nagy
tapasztalattal rendelkez ő civilekkel történ ő eszmecsere is . Ennek tudatában aktívan konzultálunk az
érintett civil szervezetek képvisel ő ivel . Jelenleg is zajlik az egyeztetés az állatok védelmér ől és
kíméletéről szóló törvény szükséges módosításaival kapcsolatban, amelyet ősszel tervezünk
benyújtani az országgy ű lés elé .

Remélem. hogy tájékoztatásom választ adott a Képvisel ő úr részérő l felmerült. állatvédelemmel
kapcsolatos kérdésekre .

Budapest, 2017. augusztus
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