Az ügy megnevezése:
A szőrméjükért tenyésztett fajok tartásának és szállításának minimális követelményei
Összefoglaló mondat:
A szőrméjükért tenyésztett fajokat tartani és szállítani csak akkor lehet, ha a vonatkozó
jogszabályban foglalt követelmények betartásra kerülnek.
Mit kell tennie:
Fogalommeghatározások









anya: tenyésztetés céljából tartott ivarérett nőivarú prémesállat,
bak: tenyésztetés céljából tartott ivarérett hímivarú növényevő prémesállat,
kan: tenyésztetés céljából tartott ivarérett hímivarú húsevő prémesállat,
fióka: fiatal növényevő prémesállat elválasztásig,
növendék: prémesállat megnevezése az elválasztástól az első prémérettség eléréséig,
vagy tenyésztésbe állításig,
prémezendő állat: a prémjéért tartott kifejlett prémesállat,
tenyészállat: tenyésztés céljából tartott kifejlett prémesállat,
angóranyúl: az üregi nyúl háziasított, hosszúszőrű változatának (Oryctolagus
cuniculus var. domesticus) szőrméjükért tenyésztett egyede.

A hosszúfarkú csincsilla (Chinchilla lanigera) és az angóranyúl (Oryctolagus cuniculus var.
domestica) egyedein kívül más fajok szőrméjükért tenyésztett egyedeit tartani tilos.
A ketrecet és padozatát úgy kell kialakítani, hogy azok megrágásuk esetén se okozhassanak
sérülést az állatoknak, valamint az állatok fájdalom- és sérülésmentesen kivehetők legyenek.
A ketrecek magasságának lehetővé kell tennie az állatok hátsó lábra állását.
A ketreceket úgy kell elhelyezni, hogy az állatok láthassák környezetüket, és egymást.
A ketreceket úgy kell elhelyezni, hogy a szomszédos állatok ne érhessék el egymást.
Az állatok szállítása kizárólag megfelelően almozott szállítóládában végezhető, melyben az
állatokat egyesével kell elhelyezni, kivéve ha szoptatós anyát szállítanak szaporulatával.
A szállítóláda méretének lehetővé kell tennie, hogy az állatok megfordulhassanak benne.
Vemhes és szoptatós anyának a szállítás során kétszeres férőhelyet kell biztosítani.
Az elválasztás előtt álló egyedeket nem szabad anyjuktól tartósan elkülönítve tartani.
Prémes állat szőrmetermelés céljából csak akkor tartható, ha az fogságban tenyésztett állat
utóda.
A prémes állatot tilos tömegnövelő vagy a bunda érését elősegítő szerrel,
növekedésserkentővel vagy hormonkészítménnyel – beleértve a melatonint – takarmányozni,
kezelni.
A prémes állatot tilos a farkánál vagy a fülénél fogva felemelni vagy szállítani.
A beteg és a különleges felügyeletet vagy gondozást igénylő állatok részére elkülönített,
fűthető helyet kell biztosítani
A hosszúfarkú csincsillák tartásának és szállításának minimális követelményei:
Csincsillát kizárólag beltéri, zárt helységben szabad tartani.

A csincsillák elhelyezésére szolgáló épület nyílászáróit megfelelő védelemmel kell ellátni a
rovarok és rágcsálók bejutásának, valamint huzat kialakulásának a megakadályozására.
Az épület szellőztetését úgy kell kialakítani, hogy minden évszakban biztosítsa a megfelelő
légcserét. Amennyiben a mesterséges szellőztetés technikai okokból szünetel, biztosítani kell
az épületet természetes úton történő szellőzését. Az épületben a légáramlás-sebessége, a
porszint, a szén-dioxid és az ammónia, valamint az egyéb gázok koncentrációja olyan
mértékű legyen, amely nem káros az állatokra. A levegő nedvességtartalma nem haladhatja
meg a 70%-ot.
A tartás helyén a levegő hőmérsékletének prémezendők esetén 10–25 °C, tenyészállatok és
növendékek esetén 15–25 °C, fiókák esetén 18–25 °C között kell lennie.
Gondoskodni kell az állatok igényének megfelelő természetes vagy mesterséges
megvilágításról, naponta legalább 10 óra időtartamban. A gondozási idő alatt olyan mértékű
megvilágítás szükséges, melynél a gondozó személy megfelelően tudja ellenőrizni az
állatokat. A munka végeztével a mesterséges megvilágítást csökkenteni kell.
A ketrec alapterületének kifejlett állatoknál legalább 2000 cm2-nek, növendék állatoknál
legalább 1600 cm2-nek kell lennie, a pihenőpolc alapterületét is beleértve.
A ketrecek minden oldalhosszának legalább 30 cm-nek kell lennie. A ketrec magasságának
lehetővé kell tennie az állatok hátsó lábra állását, valamint legalább 30 cm-nek kell lennie.
A ketrecnek tartalmazni kell etetőt, itatót, szénatartót és homokfürdető helyet, valamint egy
pihenőpolcot, amelyen legalább egy állat megpihenhet.
Rácspadozat alkalmazásakor a hosszanti huzalok távolsága nem haladhatja meg a 20 mm-t, a
kereszthuzalok távolsága az 55 mm-t, a dróthuzal átmérője legalább 2 mm legyen.
A ketrecek maximum 4 sorban helyezhetők el egymáson az állatok zavartalan megfigyelése
érdekében.
A bakok számára legalább 15 cm széles és legalább 15 cm magas bakfolyosót kell biztosítani.
A gondozásért felelős személynek minden nap legalább két alkalommal ellenőriznie kell az
állatok állapotát.
A megfelelő takarmányt, szénát vagy a szénapogácsát és itatóvizet folyamatosan biztosítani
kell az állatoknak
Naponta egy alkalommal biztosítani kell az állatok részére a megfelelő minőségű
fürdetőhomokban való fürdés lehetőségét.
Az ürülék- és takarmánymaradékot a szükséges gyakorisággal, de alomtálcás tartásnál
legalább hetente, taposórácsos tartásnál legalább havonta egyszer el kell távolítani.
A csincsillákat farkuknál vagy fülüknél fogva szabad megfogni, majd a gondozó személy
karjára ültetve szabad őket szállítani. Tilos az állatokat farkuknál vagy fülüknél lógatva tartani
vagy szállítani.
Fialás után alomtálcás tartásnál az almot ki kell cserélni,taposórácsos tartásnál puha,
nedvszívó papírt, valamint a szoptatási időre fialó sarkot vagy melegedő lapot kell a ketrecbe
helyezni a megfelelő hőmérséklet biztosítása érdekében. Ezeknek az eszközöknek könnyen
tisztán tarthatóknak és fertőtleníthetőknek kell lenniük.
Amennyiben egy ketrec kiürül, az állatokkal érintkező ketrecalkatrészeket meg kell tisztítani
és fertőtleníteni. Amennyiben az egész csincsillatartó terem kiürül, úgy az egész termet kell
megtisztítani és fertőtleníteni.

A szállítóláda alapterületének legalább 16×14 cm-nek, magasságának legalább 16 cm-nek kell
lennie.
Csincsillák szállítására kizárólag olyan szállítóeszköz alkalmazható, amely biztosítja, hogy a
belső hőmérséklet nem haladja meg a 25 °C-ot.
A szállítóládákat konténerszerűen kell egymáshoz rögzíteni, úgy, hogy a megfelelő légcsere a
ládák között biztosítva legyen, de azok szállítás közben ne tudjanak elmozdulni.
A csincsillák szállításának időtartama csak abban az esetben haladhatja meg a nyolc órát, ha a
szállítóládákban biztosítva van elegendő mennyiségű takarmány és itatóvíz, vagy elegendő
mennyiségű friss gyümölcs.
Az angóranyulak tartásának és szállításának minimális követelményei
Angóranyulat kizárólag beltéri, zárt helységben szabad tartani.
A tartás helyén a levegő hőmérsékletének gyapjában lévő állatok esetén legfeljebb 25 °C-nak,
nyírt állomány esetén legalább 20 °C-nak kell lennie.
Az istállóban a légáramlás-sebessége, a porszint, a szén-dioxid és az ammónia, valamint az
egyéb gázok koncentrációja olyan mértékű legyen, amely nem káros a nyulakra. A levegő
nedvességtartalma nem haladhatja meg a 70%-ot.
Gondoskodni kell az állatok igényének megfelelő megvilágításról, naponta legalább 10 óra
időtartamban.
A nyulakat 12 hetes korukat követően egyedileg kell elhelyezni.
Az elválasztott nyulakat 12 hetes korukig csoportosan kell tartani, almonként legalább 3000
cm2 férőhelyet biztosítva számukra.
Tenyészketrecben tartott kifejlett tenyészállatnak az elletőládán kívül legalább 3000 cm2
területet kell biztosítani. A tenyészketrec minden oldalának legalább 40 cm hosszúnak kell
lennie.
Tenyészketrecenként megfelelő méretű elletőládát kell biztosítani, amelyet úgy kell
kialakítani, hogy annak búvónyílása zárható legyen. Az elletőláda egyik oldala sem lehet
rövidebb, mint 30 cm.
A kifejlett prémezendő állatnak legalább 1500 cm2 területet kell biztosítani. A ketrec minden
oldalának legalább 30 cm hosszúnak kell lennie.
A ketrecek maximum 3 sorban helyezhetők el egymáson az állatok zavartalan megfigyelése
érdekében.
A szállítóláda alapterületének legalább 25×35 cm-nek, magasságának legalább 20 cm-nek kell
lennie.
Kötelezettségmulasztás:
Amennyiben az állattartó a szőrméjükért tenyésztett fajok tartásának és szállításának fent leírt
követelményeit nem tartja be, az alábbi jogkövetkezmények alkalmazhatóak vele szemben:



az állattartó a hiányosságok kijavítására, pótlására kötelezhető,
állatvédelmi bírság szabható kikiszabása

Eljáró szerv:
NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal, megyei kormányhivatal, járási hivatal, a területi természetvédelmi hatóság,
valamint a jegyző a kijelölt állatvédelmi hatóság.
Jogorvoslat:
A bírságot megállapító határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.
A keresetlevelet az illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a határozat
közlésétől számított harminc napon belül kell a határozatot hozó hatósághoz benyújtani.

Ügyleírás készítésének ideje: 2020.11.23.

Vonatkozó jogszabályok:
32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi
szabályairól
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

Tárgyszavak:
szőrme, prémes állat, állattartás

