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Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „Az  állatkínzókkal  szembeni  hatékony
fellépés  megteremtése  érdekében  a  Büntető  Törvénykönyvről  szóló  2012.  évi  C.  törvény
módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2019. évi ..... törvény 

Az állatkínzókkal szembeni hatékony fellépés megteremtése érdekében a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról

1. §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 244. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

„(1) Aki
a)  gerinces  állatot  indokolatlanul  oly  módon  bántalmaz,  vagy  gerinces  állattal  szemben
indokolatlanul  olyan  bánásmódot  alkalmaz,  amely  alkalmas  arra,  hogy  annak  maradandó
egészségkárosodását vagy pusztulását okozza,
b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi,

bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés,
a) ha az állatkínzás az állatnak különös szenvedést okoz,
b) ha az állatkínzás több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, vagy
c) az állatkínzást állatorvosként, e minőséget felhasználva követik el.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Évről  évre  növekszik  az  állatkínzásos  esetek  száma  hazánkban,  és  az  újabban  felbukkanbó
esetek kapcsán a hatóságok mind kegyetlenebb elkövetőkkel találkoznak. Sokan az állatkínzók
közül annak sincsenek tudatban, hogy amit elkövetnek, azt a törvény büntetni rendeli. Sajnos
azonban annyira enyhén, hogy a bűnösök mindig megúszzák felfüggesztett szabadságvesztés-
büntetéssel, amelynek nagy visszatartó ereje nincs a további esetekre nézve. A Jobbik már több
alkalommal nyújtotta be módosító javaslatát,  mely szerint  az állatkínzók súlyosabb büntetést
kapjanak, így egyre több letöltendő szabadságvesztés-büntetést szabjanak ki végre a bíróságok.
A magyar társadalom állatszerető, éppen ezért a magyar emberek kívánalma is, hogy az állam
akadályozza meg az állatkínzásokat azzal, hogy súlyosabb büntetést helyez kilátásba az állatokat
bántalmazókkal szemben.

Részletes indokolás

1. § 

Az állatkínzás büntetési tételét 2-8 évig terjedő szabadságvesztés büntetésre kívánjuk módosítani
annak  érdekében,  hogy az  állatkínzásos  esetek  számát  jelentősen  visszaszorítsuk.  Az  utóbbi
években  szinte  minden  héten  történt  olyan  súlyos  állatkínzásos  eset  hazánkban,  amely  az
állatoknak különös szenvedést okozott. Az ilyen esetek megelőzésének érdekében szükséges a
büntetés  súlyosítása,  így  a  büntetési  tétel  mind  az  alapesetben,  mind  a  minősített  esetben
törvényileg emelkedne.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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