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Tárgy : „Tervezik-e az állatkerti állatsimogatás szabályainak felülvizsgálatát?” című írásbel i
kérdésre adott válasz

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapjá n
K/11664. számon hozzám benyújtott, „Tervezik-e az állatkerti állatsimogatás szabályaina k
felülvizsgálatát?” című írásbeli kérdésére a következ ő választ adom .

Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes
szabályairól szóló 3/2001 . (II . 23 .) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet Képvisel ő Úr
kérdésében kifogásolt módosításának oka az volt, hogy számos nem háziasított állat – köztü k
a nagymacskák – számára olyan megterhelést jelent az emberekkel való mindennap i
érintkezés okozta stressz, amely negatív hatással van az állat egészségére, illetve jólétére .

Nem értek egyet Önnel abban, hogy az oroszlánkölykök számára a napi egy-két órai
simogatás nem jelent stresszhelyzetet . A nagymacskák még fogságban is gondos szülők,
azonban a kölyök simogatása nyilván nem valósulhat meg az anyaállat jelenlétében . Ezért
vagy teljes mértékben elválasztják a kölyköt az anyjától, vagy minimum a simogatás idejére .
Mindkét eset komoly stressz az oroszlánkölyök részére, az utóbbi nyilván azzal a veszéllyel i s
jár, hogy az anya a kölyköt nem fogadja vissza .

A veszélyes állatfajok egyedei – beleértve akár egy serdül ő oroszlánkölyköt – az
állatsimogató látogatóinak testi épségére is veszélyt jelenthetnek . Mind a nagymacskák, mind
az őket szerető látogatók érdekét tehát az szolgálja, hogy az állatok ne kényszerüljenek
elviselni az állatsimogató által jelentett stresszt és ne kerüljenek fizikai kapcsolatba a
látogatókkal, ehelyett bemutatásukra az ember, illetve állat testi épségét és egészségét nem
veszélyeztető módon kerüljön sor .
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Manapság, amikor a kisgyermekek zöme még a magyar mez őgazdaság jellegzete s
háziállatait sem ismeri kielégítő mértékben, azok testközelből történő bemutatása is
feledhetetlen élményt jelent, melyet nem indokolt ritka, egzotikus fajok kölykeine k
simogatásával helyettesíteni .

Mindezek alapján az említett rendelkezés módosítását nem tartom szükségesnek, az jó l
szolgálja mind a látogatók, mind pedig az állatok érdekeit, és megfelel ően tükrözi az
állatvédelem XXI . századi normáit .

Végezetül szeretném megköszönni Képvisel ő Úrnak, hogy kérdéseivel is segítette közö s
munkánkat . Képviselő i tevékenységéhez további sok sikert kívánok .

Budapest, 2016. augusztus „(Z .”
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