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1. BEVEZETŐ 

 

Az Egyesült Államokban és Európa számos országában működik valamilyen formában 

úgynevezett állatrendőrség, amelynek elsődleges feladata az állatjóléti intézkedések 

érvényesülésének elősegítése. A szervezet többnyire két működési modellben végzi 

tevékenységét: a rendőrség kötelékén belül, illetve a polgárőrség mintájára, országos szinten, 

regionális, illetve területi hatáskörökkel.  

 

Magyarországon az elmúlt másfél évben került egyre inkább a figyelem középpontjába a 

kérdés, miután megalakult az Állatrendőrséget Magyarországnak Facebook csoport Majoros 

Anna vezetésével, amely eltökélt célként tűzte ki a hazai szervezet felállítását. Ennek elérése 

érekédben a csoport online aláírásgyűjtésébe kezdett 2019. november 18-án, a 

www.peticiok.com weboldalon. A petícióban az állatrendőrség megalakítása mellett 

állatvédelmi ombudsman kinevezését, országos ivartalanítási programot, országos szintű 

örökbefogadási rendszert és a Nemzeti Alaptantervbe illeszkedő edukációt kértek. A felületen 

a petíciót tanulmányunk elkészítésekor, 2021. szeptember 1-jén 27.487 felhasználó írta alá 

virtuálisan. A társadalmi támogatottság ez alapján jelentősnek mondható, azonban az 

állatrendőrség konkrét működési mechanizmusával és területeivel nem foglalkozott.  

 

A Nemzeti Állatvédelmi Szolgálat Egyesület 2021. tavaszán nem reprezentatív kutatást 

végzett a lakosság bevonásával annak érdekében, hogy felmérje, mekkora a támogatottsága az 

úgynevezett „állatrendőrség” felállításának a körükben. A kérdéssor lehetőséget biztosított, 

hogy véleményt formáljanak az állatrendőrség felállításának szükségességéről, a szervezet 

feladatainak meghatározásáról, működési kereteinek kijelöléséről.  

 

A kérdéssor eredményei lehetővé teszik azt, hogy a Nemzeti Állatvédelmi Szolgálat 

Egyesület egy olyan szervezetet alakítson ki európai mintára, amelyet a széles közvélemény is 

támogatni tud. A nem reprezentatív felmérésből pedig következtetéseket lehet levonni arra, 

hogy a lakosság mely területeken várná el egy, a köznyelvben állatrendőrségnek nevezett 

szervezet hathatós együttműködését, beavatkozását a hazai állatvédelem fokozása érdekében.  

 

 

 

http://www.peticiok.com/
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Kutatási kérdéseink a következők voltak:  

1. Mekkora az állatrendőrség támogatottsága a lakosság körében?  

2. Milyen működési rendszert, struktúrát tartana a közvélemény a legmegfelelőbbnek?  

3. Mely állatrendőrségi funkció kapná a lakosság részéről a legnagyobb támogatottságot? 

 

A kutatás akkor tekinthető sikeresnek, ha számszaki adatok segítségével, statisztikai 

módszerekkel következtetések vonhatók le belőle, releváns információt szolgáltat az 

állatrendőrség felállításával kapcsolatos működési mechanizmusokra és funkciókra, valamint 

objektív képet tud adni azokról az állatvédelmi területekről, ahol a lakosság leginkább elvárja 

a hatékony beavatkozást.  

 

2. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 
 

A kérdőív a www.nasze.hu weboldalon került elhelyezésre és a legnagyobb közösségi 

médiában lett terjesztve. A kérdéssor kitöltésére 2021. május 17. 8:00-tól május 31. éjfélig 

nyílt lehetőség. Ez alatt az idő alatt 8614-en töltötték ki a kérdőívet. A kérdéssor a minta 

alanyainak demográfiai hátterét nem vizsgálta, az alapfeltételezés ugyanis az volt, hogy minél 

több személyes adat megadását kéri a kutatás, annál kevesebben vesznek részt benne. A 

kérdőív bevezető szakaszában a minta alanyainak nevét és email címének megadását kértük 

annak érdekében, hogy a NÁSZ Egyesület jövőbeli híreiről és a kutatás eredményeiről 

értesítést kaphassanak.  

 

A kérdőív 14, többnyire felelet-választós kérdést tartalmazott, egy esetben pedig több 

válaszlehetőség megjelölésére is lehetősége nyílt a minta alanyainak. A kérdéssor 

összeállítása során egyértelmű cél volt a közérthetőség, a könnyű döntéshozatal, az, hogy a 

minta alanyainak minden esetben valamilyen irányba el kelljen köteleződnie egy-egy 

kérdésben, így semleges válaszok megadására nem volt lehetőség. A kérdőív első 

szakaszának kérdései a hazai állatvédelem általános helyzetének megítélésére vonatkoztak, 

valamint az állatrendőrség felállításának igényére irányultak. A második szakaszban pedig a 

szervezet leendő feladatainak priorizálását megcélzó kérdések következtek.  
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3. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

 

A minta alanyai az állatrendőrség gyökeres átalakításával és az ehhez kapcsolódó 

kormányzati szemléletváltással maximálisan azonosulni tudtak, míg az előbbivel a válaszadók 

99,6 százaléka, utóbbival 99,8 százaléka értett egyet.  

1. ábra: Online kérdéssor eredményei az állatvédelem átalakítására és a kormányzati 

szemléletváltásra 

Forrás: NÁSZ Egyesület, 2021. 

 

Hasonlóan nagy az egyetértés abban, hogy a hazai állatvédelem megújításához állatrendőrség 

felállítására van szükség, hiszen a 8614 fős mintából csupán 63 válaszadó nem értett ezzel 

egyet. Azok, akik a szervezet felállítását támogatják, megfelelőnek tartanák, ha a szervezet 

regionális vagy megyei szintű állatvédelmi ellenőr-csoportokból állna, akik ismerik a terület 

sajátosságait, a helyi állatvédő szervezeteket és a hatóságok képviselőit is.  

 

2. ábra: Online kérdéssor eredményei az állatrendőrség felállítására 

Forrás: NÁSZ Egyesület, 2021. 
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A válaszadók szerint az állatrendőrségnek rendkívül sokrétű feladatokat kellene ellátnia. 

Ahogyan az az alábbi ábrán is látható a TOP5 legfontosabb feladat közé az állatmentésben 

való részvételt, a hatóságokkal való együttműködést, a felelős állattartás szemléletének 

közvetítését, a hatóságok és az állatvédő szervezetek közötti közvetítő szerepet és az 

állatvédelem népszerűsítését sorolták. 

 

 

3. ábra: Online kérdéssor eredményei az állatrendőrség feladatairól 

Forrás: NÁSZ Egyesület, 2021. 

 

Szintén egyetértenek a minta alanyai abban, hogy az államnak anyagi támogatásokkal kell 

elősegítenie az állatvédő szervezetek működését. A túlnyomó többség szerint az állatvédő 

szervezetek tevékenységének támogatására olyan ellátórendszer szükséges, amely stratégiai 

alapon működik és gyorsan reagál az anyagi nehézségekkel küzdő szervezetek 

megkereséseire.  
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4. ábra: Online kérdéssor eredményei az állatvédő szervezetek anyagi támogatásáról 

Forrás: NÁSZ Egyesület, 2021. 

 

A kérdőív során ütközőpontnak minősült az állatkínzók nyilvános adatbázisának felállítása, 

ugyanis ez volt az a kérdéscsoport, amihez a legtöbb nemleges válasz érkezett. Ugyanakkor 

fontos kiemelni, hogy a válaszadók 95,4 százaléka egyetért azzal, hogy az állatkínzók 

nyilvános adatbázisával az állatkínzások jelentős része megelőzhetővé válna és csupán a 

minta három százaléka nem támogatná azt, hogy egy ilyen adatbázis nemzetközi példára 

felállításra kerüljön. Ez egyben azt is jelenti, hogy a minta 1,6 százaléka bár támogatja az 

adatbázis felállítását, nem bízik annak prevenciós funkciójában, hatásában. 

 

5. ábra: Online kérdéssor eredményei az állatkínzók nyilvános adatbázisának felállításáról 

Forrás: NÁSZ Egyesület, 2021. 
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A 8614 fős mintából 8552 fő véli úgy, hogy szükség van a hatóságok, így többek között a 

rendőrség, az önkormányzatok, a jegyzők és a hatósági állatorvosok állatvédelmi 

szemléletformálására, és szinte ugyanennyien gondolják azt, hogy az állatvédelem 

fokozhatóvá válna, ha hatékonyabb lenne a hatóságok és az állatvédő szervezetek közötti 

együttműködés.  

 

6. ábra: Online kérdéssor eredményei a hatóságokkal való együttműködésről 

Forrás: NÁSZ Egyesület, 2021. 

 

A minta alanyainak 98,8százaléka szerint ösztönözni szükséges az állatok gazdásítását és 

népszerűsíteni kell az állatok örökbefogadását is. Ahogyan az a lenti két diagrammon is 

látható, a válaszadók szinte száz százaléka fontosnak tartja az állatvédelmi edukációt már az 

óvodás korú gyermekek esetében is, és szintén átütő erejű az egyetértés a felnőtt lakosság 

érzékenyítésében, felelős állattartásra történő tanításában is.  

 

7. ábra: Online kérdéssor eredményei az állatvédelmi edukációról 

Forrás: NÁSZ Egyesület, 2021. 
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4. KÖVETKEZTETÉSEK 
 

Kérdőíves felmérés sikeresnek tekinthető, hiszen segítségével átfogó képet kaphatott a 

Nemzeti Állatvédelmi Szolgálat Egyesület arról, hogy a lakosság túlnyomó többsége, szinte 

száz százaléka támogatja az állatrendőrség felállítását és világossá vált az is, hogy mely 

funkcióit tartanák a leghangsúlyosabbnak. Kijelenthető, hogy a magyar társadalom minden 

olyan területen fontosnak tartja az állatrendőrség közreműködését, ahol releváns változások 

érhetők el. Elmondható az is, hogy azok, aki támogatják a szervezet felállítását, egyetértenek 

abban is, hogy az állatvédő szervezetek működését az államnak anyagi támogatásokkal 

kellene elősegítenie és mind a felnőtt lakosság, mind a gyermekek körében állatvédelmi 

edukációra van szükség. 

 

A tanulmány bevezetőjében rögzített kutatási kérdéseinkre is válaszokat kaphattunk. Eszerint 

az állatrendőrség támogatottsága a lakosság körében 99,3 százalékos. Az eredmények szerint 

az állatrendőrségnek egy olyan szervezetnek kell lennie, amely regionális szinteken működik 

és olyan ellenőr-csoportokból áll, akik ismerik a lokális viszonyokat, a helyi állatvédő 

szervezeteket és a hatóságokat is. Tehát egy országos irányítású, regionális működési 

területekkel rendelkező állatrendőrség felállításának szinte száz százalékos támogatottsága 

lenne a lakosság körében. A legfontosabb feladataikat tekintve pedig a többség úgy véli, az 

állatmentésben való tényleges részvétel mellett, a hatóságokkal való együttműködés, a felelős 

állattartás szemléletének közvetítése, a hatóságok és az állatvédő szervezetek közötti 

közvetítő szerep és az állatvédelem népszerűsítése lenne.  

 

Amennyiben a lakosság válaszait összehasonlítjuk a Nemzeti Állatvédelmi Szolgálat 

Egyesület 2021 tavaszán végzett, az állatvédő szervezetek bevonásával készült kérdőíves 

felmérés eredményeivel, elmondható, hogy mind a civil szervezetek, mind pedig a társadalom 

egyöntetűen fontosnak tartja az állatvédelem hatékonyságának fokozásához az állatrendőrség 

felállítását, míg az állatvédő szervezetek esetében az elutasítás mértéke 9 százalékos, a 

lakosság esetében ez az egy százalékot sem éri el. Szintén mindkét csoport támogatni tudna 

egy regionális és azon belül lokális működést, melyben a kutatásban résztvevő állatvédő 

szervezetek zöme tevékenyen szerepet is vállalna. Mind a civilek, mind a lakosság 

ugyanazokat a funkciókat tartaná az állatrendőrség szempontjából kiemelkedő jelentőségűnek, 

ahogyan az állatkínzók nyilvános adatbázisának támogatottsága is hasonló  mértékben magas 

a két megkérdezett csoport mintájának körében.  


