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Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: elhagyás

[1. §

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.)
3. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)

„4. állatkínzás: az állat bántalmazása, továbbá olyan bánásmód – beleértve az állat tartási
körülményeit  –  és  beavatkozás,  amely  fájdalmat,  egészségkárosodást,  tartós  félelmet
szükségtelenül okozhat, valamint az öröklődő betegségben szenvedő – nem kísérleti célra
szánt – állategyed tenyésztése és szaporítása;”]

Indokolás 

1. 

A T/15370. törvényjavaslatban megfogalmazott módosító szöveg nem felel meg a jogalkotásról
szóló törvény követelményeinek, mivel a javasolt definíció pontatlan, nem egyértelmű, ezért a

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



gyakorlatban nem betartható. A jelenleg hatályos szöveg pontosabb definíciót ad, a gyakorlatban
egyértelműen értelmezhető és betartható mind az állampolgárok, mind az állatvédelmi hatóság
számára.

A törvényjavaslat a definíció módosításával kapcsolatosan azt az indokolást tartalmazza, hogy a
módosítás indoka az egyszerűsítés, a hatóságok munkájának megkönnyítése. Az indokolás nem
támasztja alá kellő mértékben a módosítás szükségességét, illetve megfelelő magyarázat nélkül
hagyja  azt  a  tényt,  hogy  a  definíció  módosításával  a  meghatározni  kívánt  fogalom  –  az
állatkínzás – eltérő tartalmú cselekmény lesz, mint az jelenleg, illetve mint ahogyan az a Btk-ban
is meghatározásra került.

A módosítás révén az állatkínzás fogalma olyan mértékben kerülne kiterjesztésre, ami túlmenne
az állatok ésszerű védelmén és kíméletén, ami az Ávtv. preambulumában is megfogalmazott cél.
Álláspontom szerint  a  módosító  javaslat  1.§  magával  a  módosítani  szándékozott  törvénnyel
ellentétes.
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