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Az Országgyűlés
Igazságügyi bizottsága

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Vejkey Imre elnök
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – az állatok védelme érdekében szükséges
egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/17434. számú törvényjavaslathoz az
alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés - 1998. évi XXVIII. törvény 43. § (14)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
1. §
(1) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.)
43. §-a a következő (13)–(15) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az állatvédelmi hatóság az állattartástól való eltiltást – a közigazgatási szabályszegések
szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével –
haladéktalanul bejegyzi a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába.”
Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (2) bekezdés - 1998. évi XXVIII. törvény 45/D. §
Módosítás jellege: módosítás
(2) Az Ávtv. a következő 45/D. §-sal egészül ki:
„45/D. §
Az állatnak a büntetőügyben történő [elkobzása esetén az]elkobzását követően e törvénynek az

elkobzásra vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés - 2012. évi C. törvény 242. § (3a)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) A Btk. 242. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Aki a (2) [és]vagy a (2a) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet
követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés - 2012. évi C. törvény 244. § (2) bekezdés
d) pont
Módosítás jellege: módosítás
3. §
(1) A Btk. 244. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzást
d) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott, az állat kedvtelésből
való tartásától, illetve az érintett állatfaj tartásától eltiltással érintett állattal szemben az eltiltás
tartama alatt, vagy
követik el.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés - 2012. évi C. törvény 244. § (3) bekezdés
a) pont
Módosítás jellege: módosítás
(2) A Btk. 244. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzást
a) méreg alkalmazásával vagy az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével több
állat pusztulását okozva, vagy
követik el.”
Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés - 2012. évi C. törvény 244. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(2) A Btk. 244. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés szerint büntetendő, aki az (1) bekezdés a) pontjában foglalt bűncselekményt
szaporítással összefüggő haszonszerzési cél érdekében, tíznél nagyobb számú kedvtelésből tartott
állatra, a jó gazda gondosságának elmulasztásával követi el.”
Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés - 2012. évi C. törvény 244. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) A Btk. 244. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) [E §]A (3) bekezdés b) pontja alkalmazásában a különös visszaesés szempontjából hasonló
jellegű bűncselekmény az állat pusztulását okozva elkövetett természetkárosítás, az állatkínzás, a
tiltott állatviadal szervezése.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés - 2012. évi C. törvény 247. § (3) bekezdés
b) pont
Módosítás jellege: módosítás
(2) A Btk. 247. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a tiltott állatviadal szervezését különös visszaesőként követik el, a büntetés
b) az (1a) és a (2) bekezdésben meghatározott esetben három évig terjedő szabadságvesztés.”
Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés - 2012. évi C. törvény 247. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) A Btk. 247. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) [E §]A (3) bekezdés alkalmazásában a különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű
bűncselekmény az állat pusztulását okozva elkövetett természetkárosítás, az állatkínzás, a tiltott
állatviadal szervezése, a veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség
megszegése.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - 2012. évi C. törvény 253/A. §
Módosítás jellege: módosítás
5. §
A Btk. XXIII. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
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„Értelmező rendelkezés
253/A. §
E [Fejezet]fejezet alkalmazásában a méreg olyan veszélyes anyag vagy keverék, amely toxikológiai
tulajdonságai alapján a belégzése, lenyelése vagy a bőrön át történő felszívódása esetén az állat
életét veszélyezteti, illetve az állat különös [szenvedést]szenvedését vagy maradandó
[egészségkárosodást idézhet]egészségkárosodását idézheti elő.”

Indokolás
1. A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban:
Szankció tv.) alapján a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság a közigazgatási szankciók
kiszabása során a fokozatosságának elvének betartása érdekében a Közigazgatási Szankciók
Nyilvántartásába bejegyzi azon döntés e törvényben meghatározott adatait, amely ellen kérelemre
induló jogorvoslatnak már nincs helye. A közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság a döntés
adatait a jogorvoslati kérelem benyújtására rendelkezésre álló idő elteltével egyidejűleg jegyzi be.
Tekintettel arra, hogy a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába bejegyzett szankciókra más
hatóságok által kiszabott újabb szankciók épülhetnek, épülnek, ezért az állatvédelmi hatóságok
joggyakorlatának egységesítése érdekében szükséges annak egyértelműsítése, hogy az állatvédelmi
hatóságok által kiszabott szankciók bejegyzésére – az esetleges jogorvoslati eljárásokat is
figyelembe véve – a Szankció tv.-ben foglalt szabályozásnak megfelelően kerüljön sor.
2. A törvényben kijelölt állatvédelmi hatóság az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) szabályai szerint az állat elkobzásáról határozhat. A
hatályos Ávtv. rendelkezéseihez igazodva szükséges megteremteni a büntetőeljárás és az
állatvédelmi hatósági eljárás összhangját. Ebből kifolyólag a büntetőeljárásban elrendelt elkobzást
követően, a kijelölt állatvédelmi hatóság hatásköre a bíróság által elrendelt elkobzás alá eső
állatokat érintő döntések meghozatalára is kiterjed. A módosító javaslat ezzel összefüggésben azt
kívánja pontosítani, egyértelműsíteni, hogy az elkobzást megelőző Ávtv. szerinti rendelkezéseket
(pl.: állat előzetes, megfelelő helyre történő szállítása) a büntetőeljárás során elrendelt elkobzás
esetén nem kell alkalmazni azzal, hogy az azt követő elkobzásra vonatkozó szabályai viszont
egységesen mind az állatvédelmi hatósági eljárás során kiszabott, mind a büntetőeljárás során
elrendelt elkobzásra is kiterjednek.
3. Nyelvhelyességi pontosítás.
4. Nyelvhelyességi, jogalkalmazást segítő, a felsorolás közötti logikai kapcsolatot meghatározó
pontosítás.
5. Nyelvhelyességi, jogalkalmazást segítő, a felsorolás közötti logikai kapcsolatot meghatározó
pontosítás.
6. Nyelvhelyességi pontosítás.
7. Nyelvhelyességi és az érintett törvény kodifikációs koherenciáját elősegítő pontosítás.
8. Nyelvhelyességi pontosítás.
9. Nyelvhelyességi és az érintett törvény kodifikációs koherenciáját elősegítő pontosítás.
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10. Nyelvhelyességi, a jogalkalmazást segítő pontosítás.
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