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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 
2022. szeptember havi bűnmegelőzési hírlevelének különszámát, amelyben hasznos bűnmegelőzési 
tanácsokat adunk állatvédelemmel kapcsolatosan, továbbá hogy mit tehetünk az állatkínzások ellen. 

 
Dékány Balázs r. ezredes 

  rendőrségi tanácsos 
mb. megyei rendőrfőkapitány 

 
Az emberiség az állatvilággal szimbiózisban él, ezért az állatkínzás rendkívül súlyos cselekmény. 
Nélkülözhetetlen számunkra az állatvilág, annak védelme pedig éppen ezért alapvető kötelessége 
mindannyiunknak. Ez a felismerés fejeződik ki abban, hogy az állatok védelme és kímélete érdekében 
az állam megalkotta az állatok védelméről szóló törvényt, 2004-től pedig  e cél elérése érdekében a 
büntetőjog eszközrendszerével is fellép. Az állatvédelmi törvény kiterjed a haszonállatokra, a kutatási 
célra használt állatokra, a verseny- és sportcélra tartott állatokra, a munkakutyákra, a vadászatra 
alkalmazott állatokra, a cirkuszi állatokra, a házi kedvencekre, szőrméjükért tenyésztett állatokra és a 
veszélyes állatokra egyaránt. Ebből a jogszabályból ismerhetjük meg, az állatok tartásának általános 
szabályait, az állatokon végezhető beavatkozás módjait, az oltási kötelezettség eseteit, az állatkísérletek 
végzésének szabályait, az állatok szállításának szabályait, illetve az állat életének kioltásával 
kapcsolatos szabályokat is. Az állatkínzás abból a szempontból különleges bűncselekmény, hogy ilyen 
tárgyi súlyú bűncselekmények közül egy másik bűncselekmény sem képes ilyen mértékben kiváltani a 
társadalom felháborodását. Néhány internetes felületeken már-már a lincshangulat uralkodik. Néhány 
“állatvédő” pedig a bosszúvágytól felfokozott hangulatban maga szeretne elégtételt venni az általa 
állatkínzónak vélt személyeken. 

Azt tanácsoljuk, hogy mindenképpen bízza a hatóságokra az állatkínzókkal szembeni eljárások 
lefolytatását. Még oly jogos felháborodásában se vegye a saját kezébe az események irányítását, 
semmiképpen se akarjon saját maga igazságot szolgáltatni. Azzal ugyanis akár sokkal nagyobb bajba 
sodorhatja magát, mint aminek az elhárítására törekedett.  

Mit jelent az állatkínzás? Mi az állatkínzás? 

Az állatkínzás még a jog nyelvén is különböző magatartásokat jelöl. Két jogszabály is védi ugyanis a 
bántalmazott állatokat az állatkínzástól. Az egyik az állatok védelméről szóló törvény, a másik pedig a 
büntető törvénykönyv. Az állatkínzáson kívül szorosan ide kapcsolódik egy másik fogalom, a 
természetkárosítás. Ugyanis fokozottan védett gerinces állat vagy egyéb veszélyes állat megkínzása 
természetkárosításnak minősül. Szintén ide tartozik egy harmadik bűncselekmény, a tiltott állatviadal 
szervezése is.  

Hogyan jelenthetem be, ha állatkínzásra gyanakszom? 
 
Amennyiben állatkínzás jut a tudomására, két dolgot tehet. A jegyzőhöz, mint állatvédelmi hatósághoz, 
kisebb súlyú jogsértések esetén fordulhat. Ha megítélése szerint bűncselekmény történt, a rendőrségen 
tehet feljelentést állatkínzás miatt.  

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

MIT TEHETÜNK AZ ÁLLATKÍNZÁSOK ELLEN? 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800028.tv
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Hírlevelünkhöz mellékeljük a NÉBIH „Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz” c. 
kiadványát. 

 
 
 

  

IMPRESSZUM 

Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság  

Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya 

Telefon / fax: 06-88/ 544-683 

E-mail: hirlevel@veszprem.police.hu  

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy 

egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák. 

Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette. 

mailto:futtaton@veszprem.police.hu

