
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Írásbeli kérdés

Kövér László úr részére
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2010.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani

Dr. Nagy István agrárminiszter úrhoz

"Milyen szabályok vonatkoznak a gyepmesteri telepekre?" 

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Minden fejlett ország fontosnak tartja az állatvédelmet. Sajnos tudvalevő, hogy
Magyarország ebben a kérdésben komoly lemaradásban van, sok a tennivaló. A hazai
gyepmesteri telepek működése gyakran kaotikus, legtöbbjük pénz- és munkaerőhiánnyal
küzd, a gazdaságilag leszakadt régiókban egy gyepmesteri telep számos településen felelős
ennek a munkának az ellátásáért.
Bár a budapesti Illatos úti Ebrendészeti Telep pozitív példaként állhat a magyarországi
gyepmesteri telepek előtt (és ide sorolhatnám még a gödöllői telepet is), a vidéki telepek nem
tudják felvenni vele a versenyt. Számos panasz érkezik az átláthatatlan működéssel, a
kimutatások hiányával, az ezeken a helyeken folyó kegyetlen bánásmóddal kapcsolatban.
Mind időben, mind fejlettségben magunk mögött hagytuk már a sötét középkort, ideje
rendeznünk az állapotokat ezen a területen is. Ehhez azonban átfogó törvényi szabályozás és
ellenőrzés szükséges. Az esetek nagy számában civil állatvédők próbálják emberségesen
végezni ezt a munkát, de az ő lehetőségeik és jogaik erősen korlátozottak az önkormányzati
működtetésű gyepmesteri telepekkel szemben. Gyakran hallunk olyan panaszokat, hogy a
telepek működése nem hogy átláthatatlan, de az állatvédőket a telepekre be sem engedik,
nyilvántartások nincsenek vagy nem elérhetők, holott az itt kapott támogatásokkal is el kell
számolni.
Nem tudni, ezeken a helyeken mennyit költenek fenntartási költségre, gyógyszerre, az állatok
élelmezésére, állatorvosra, végeznek-e ivartalanítást, kerül-e chip a kutyákba.
Nagyon sok panasz érkezik még a gyepmesteri telepeken uralkodó áldatlan állapotokkal
kapcsolatban is. Nincs megfelelő számú férőhely, a papíron befogott és a telepen élő állatok



száma gyakran köszönőviszonyban sincs egymással, és nincs kimutatás esetleges
örökbeadásokról sem. Az ide érkező állatok egyszerűen nyomtalanul eltűnnek, mintha nem is
léteztek volna, az értük kapott pénz pedig szintén köddé válik. A higiéniai körülmények
semmilyen feltételnek nem felelnek meg, nincs nyoma takarításnak, fertőtlenítésnek.
Kimondhatjuk, a magyarországi gyepmesteri telepek nagy része nem más, mint halálgyár.
Holott feladata nem ez volna, hanem a települések biztonságosan tartása a kóbor, esetleg
beteg állatoktól, a gazdátlan állatok elhelyezése, szükség szerint gyógykezelése és gazdához
juttatása. Legalábbis egy ebből a szempontból is fejlett országban.

Kérdezem Miniszter Urat:

Milyen szabályozás vonatkozik a gyepmesteri telepek működésére?
Ellenőrzik-e a szabályok betartását, és ez az ellenőrzés kinek a hatásköre?
Van-e bármilyen garancia arra, hogy a telepek betartják a szabályokat, és ha nem,
milyen szankcióra számíthatnak?
Tervezik-e újabb, betartható és betartatható szabályozás bevezetését?
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