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írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI .
törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok intézni a Földm űvelésügy i
Minisztériumot vezető Miniszterhe z

' ,Tervezik-e az állatkerti állatsimogatás szabályainak felülvizsgálatát? "

címmel .

A besújtott kérdésemreaválaszt írásbanvárom .

Tisztelt Miniszter Úri

A Magyar Közlöny 2015. évi 199 . számában jelent meg a „veszélyes állatfajukról és egyedeik tartásának
szabályairól” szóló 85/2015, (XII . 17 .) FM rendelet, amely többek között az alábbiakat rögzíti :

„ 9/A. § Állatkertben létesített állatsimogatóban kizárólag házkisüotl jójok, illetve olyan fajok egyedei
helyezhetőek el, amelyek számára nem jelent fizikai és pszichikai megterhelést az emberekkel való nap i
érintkezés . Allatsímogatóban veszélyes állat, illetve nem ivarérett, a szül őállattól elválasztott egyed nem
helyezhető el. ”

Kérem, engedje meg, hogy egy gyöngyösi példán keresztül mutassam be a már hatályos rendelkezése k
gyakorlati megvalósításának aggályos voltát . A helyi állatkertben évek óta nagy sikerrel működött az
„oroszlánsimogatás” amelynek keretében a pár hetes, hónapos kisállatokat – egy nap folyamán legfeljeb b
egy - két óra időtartam erejéig – jellemzően kisgyermekek látogatták, ismerkedtek velük közvetlen
közelségbő l ,

Ebből adódóan egyetlen egy alkalommal sem történt baleset . a kisoroszlánok fejl ődésében kárt nem tett a
tevékenység . Azt gondolom, nem kell Önnek bemutatnom, hogy mekkora élményt jelent egy gyermekne k
egy ilyen esemény. Ugyanigy az is nyilvánvaló, hogy a természet megismeréséhez. szeretetéhez, illetv e
tiszteletéhez nagyban hozzájárultak ezek a lehetőségek .

Várom tehát Tisztelt Miniszter válaszát arra, hogy a gyakorlati tapasztalatok alapján tervezik-e a bemutatot t
rendelkezés hatályon kívül helyezését, avagy módosítását?

Budapest, 2016 . augusztus 1 .

Üdvözlettel :

::

	

7 :ra.

Vona Gábor
Jobbik


	page 1

