Az ügy megnevezése:
Az étkezési célra szánt halak tárolásának és szállításának minimális követelményei
Összefoglaló mondat:
Az étkezési célra szánt halakat tárolni és szállítani csak akkor lehet, ha a vonatkozó
jogszabályban foglalt követelmények betartásra kerülnek.
Mit kell tennie:
Fogalommeghatározások
mérsékelten érzékeny halfajok: azon édesvízi tenyésztett vagy természetes vizeinkben
előforduló halfajok, amelyek a szállítás során fellépő környezeti változásokra kevésbé
érzékenyek.
Ezek a fajok:









az amur (Ctenopharyngodon idella)
a kárászfajok (Carassius spp.)
a compó (Tinca tinca)
a ponty (Cyprinus carpio)
a busafajok (Hypophthalmichthys spp.)
a harcsa (Silurus glanis)
a törpeharcsafajok (Ameiurus spp.; Ictalurus spp.)
az afrikai harcsa (Clarias gariepinus)

érzékeny halfajok: Ebbe a kategóriába tartoznak a mérsékelten érzékeny halfajok között fel
nem sorolt minden más halfaj.
medence: minden olyan eszköz, amelyben halakat tárolnak és szállítanak.
A halak tárolása, rakodása és szállítása során olyan technológiákat kell alkalmazni, amely
biztosítja, hogy az állatok ne sérüljenek.
A halak mozgatása során a velük érintkező eltérő hőmérsékletű vízek hőmérsékletkülönbsége
legfeljebb 4 °C lehet.
Tárolni csak az egészséges halakat szabad. A sérült halakat haladéktalanul le kell ölni.
Étkezési célra szánt halakat levágásuk előtt minden esetben kábítani kell.
Halak kábítására, illetve levágására alkalmazható módszerek:
a) fejtetőre mért ütés,
b) elektromos vízfürdő.
A halak medencében tárolásának minimális követelményei
A halak tárolására szolgáló víztestet kötelező folyamatosan frissíteni. A frissítés lehetséges
átfolyó vízzel, vagy vízvisszaforgatással. A víz frissítését úgy kell kivitelezni, hogy az
oxigéndús levegő finom buborékok formájában, porlasztva jusson a vízbe. A víz be- és
kiáramlását úgy kell szabályozni, hogy az oxigéndús víz a medence minden részében
elkeveredjen. Az oxigénben gazdag vizet a medence alján vagy az attól függőlegesen
számított 30 cm-en belül kell bevezetni.

A medencét és berendezéseinek könnyen tisztíthatónak és fertőtleníthetőnek kell lennie, a
medence belső felületének simának kell lennie. A medencét, és a medencéhez tartozó
berendezéseket is rendszeresen tisztítani, megfelelő működésüket ellenőrizni kell.
Tisztítóanyagok használata után tiszta, friss vízzel ki kell öblíteni a medencét.
A medencét közvetlen napfény nem érheti, a megfelelő árnyékolásról gondoskodni kell.
Mesterséges megvilágítás esetén a fénysugár felülről merőlegesen hatolva jusson be a vízbe,
hogy a halak természetes testtartásban helyezkedjenek el.
A medencék betelepítésének és kiürítésének dátumáról, a betelepített halak fajáról és
számáról, valamint az elpusztult vagy levágott halak számáról naprakész nyilvántartást kell
vezetni.
A medencében 1000 literenként mérsékelten érzékeny halfajok esetén legfeljebb 200 kg élő
hal, érzékeny halfajok esetén legfeljebb 100 kg élő hal tartható.
Az oxigénhiány tüneteit mutató halakat a medencéből el kell távolítani és másik, megfelelő
oxigén-ellátású medencébe kell helyezni vagy haladéktalanul le kell ölni. A medencében
maradt halak megfelelő oxigénellátásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul végre kell
hajtani.
A medencében található víz pH-értékének 6,5–8,5 között kell lennie.
A medencében található víz nem lehet üledékes, elhalt növényi részekkel szennyezett.
A halakat medencében tárolásuk közben etetni, illetve állategészségügyi beavatkozásnak,
gyógy- és vegyszeres kezelésnek alávetni tilos.
A medencében tárolt halak kiugrását meg kell akadályozni a medence befedésével. A
medencét fedő eszköznek – a halszállító tartály kivételével – a levegő által átjárhatónak kell
lennie.
Amíg a halak a medencében vannak, abból az algabevonatot csak mechanikus módon szabad
eltávolítani.
A halak szállításának minimális követelményei
A halak szállítását a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni.
A maximálisan szállítható halak mennyisége:
a) 10 °C alatti vízhőmérsékleten mérsékelten érzékeny halfajok szállítása esetén legfeljebb
600 kg hal vízköbméterenként, érzékeny halfajok szállítása esetén legfeljebb 200 kg hal
vízköbméterenként,
b) 10–20 °C közötti vízhőmérsékleten mérsékelten érzékeny halfajok szállítása esetén
legfeljebb 400 kg hal vízköbméterenként, érzékeny halfajok szállítása esetén legfeljebb 150
kg hal vízköbméterenként,
c) 20 °C feletti vízhőmérsékleten mérsékelten érzékeny halfajok szállítása esetén legfeljebb
300 kg hal vízköbméterenként, érzékeny halfajok szállítása esetén legfeljebb 100 kg hal
vízköbméterenként.

Kötelezettségmulasztás:
Amennyiben az állattartó az étkezési célra szánt halak tárolásának és szállításának minimális
követelményeit nem tartja be, az alábbi jogkövetkezmények alkalmazhatóak vele szemben:



az állattartó a hiányosságok kijavítására, pótlására kötelezhető
az állattartóval szemben állatvédelmi bírság szabható ki.

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.

Egyéb információk:
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:
hal, haltartás, állatszállítás

