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Tárgy : válasz a K/18158 . számú írásbeli kérdésre

Tisztelt KépviselőAsszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján
K/18158. számon a miniszterelnök úrhoz benyújtott, „Reméljük emberre nem fog
támadni Picasso elpusztítója?” című írásbeli kérdésére illetékességből a következő
választ adom.

Első kérdésére válaszul felhívom szíves figyelmét, hogy gerinces állat oktala n
elpusztítása esetén az elkövetőre jelenleg sem csupán a rongálás tényállása vonatkozik.
A Büntető Törvénykönyvben(a továbbiakban : Btk.) ugyanis 2004 óta önállóan
nevesítve szerepel az állatkínzás bűncselekménye. Ezt megelőzően — egyéb
törvényhely hiányában — valóban rongálásnak min ősítette a bírói gyakorlat az állatok
sérelmére elkövetett kíméletlen cselekményeket, azóta azonban rongálás
természetszerűleg csak akkor állapítható meg, ha az állat elpusztítása nem esik a z
állatkínzás tényállása körébe . Fontos kiemelni, hogy az állatokkal összefüggésben
elkövethető büntetendő cselekmények túlmutatnak az állatkínzás törvényi tényállásán ,
a Btk . külön törvényi tényállásokban szabályozza az állatok sérelmére elkövethető
cselekményeket (így az állatkínzás mellett az orvvadászatot és orvhalászatot is) . Ezen
felül az állatok védelméhez, kíméletéhez fűződő társadalmi érdek mellett az embere k
személyes (fizikai) biztonságának védelme és a veszélyes állatokkal kapcsolato s
közbiztonsági kockázatok minimalizálása is a Btk . feladata, amely a veszélyes állat ,
illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése, valamint a tiltot t
állatviadal szervezése tényállásokban ölt testet .
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Ugyanakkor a büntetőjog csak személyeket és dolgokat ismer, és az állatok ez
utóbbi kategóriába tartoznak, így válik szankcionálhatóvá pl . az eltulajdonításuk is .
Ezt a szabályt a lehetséges mértékben áttöri az állatkínzás tényállása, amely az
állatokat . mint érző él őlényeket védi a kegyetlen emberi bánásmóddal szemben . A
tényállás kiterjesztését azonban, a büntetőjog dogmatikájára és ultima ratio jellegére
figyelemmel nem tartom lehetségesnek . Emellett fontosnak tartom felhívni rá a
figyelmet, hogy bűncselekmények elkövet ője csak természetes személy lehet . Az állat
természetszerűleg nem személy, így bűncselekményt nem követhet el . A fentiekben
kifejtettek alapján, amennyiben az elkövet ő — akár kegyetlen, akár humánus módon ,
akár saját maga, akár állat uszításával — eshet őleges vagy egyenes szándékka l
elpusztítja más kutyáját, b űncselekményt (vagy rongálás szabálysértést) követ el .
Emellett azzal szemben, aki az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy ne m
megfelelően gondoskodott, állatvédelmi bírság is kiszabható .

Második kérdésére válaszul tájékoztatom Képvisel ő Asszonyt, hogy az eb álta l
okozott sérülés bekövetkezésének körülményeinek vizsgálatában, illetve az e b
esetleges veszélyessé minősítésében is a sérülés keletkezésének hel ye szerint illetékes
járási állategészségügyi hatóság az illetékes . Azaz a konkrét ügy kapcsán az Érd i
Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági . Növény és Talajvédelmi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya tud naprakész információva l
szolgálni az ügy jelenlegi állásáról és arról, hogy mi lett a megvadult kutya sorsa ,
visszaengedik-e a gazdájához .

Remélem, hogy kérdésére adott válaszom aggodalmát eloszlatta .

Budapest, 2017 . november „
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