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Állatvédelmi rendelet. 
A földmivelésügyi m. Jcir. miniszter f . évi 31.060. szám alatt a 

kővetkező rendeletet intézte az ország összes törvényhatóságaihoz. 
A forgalomba hozott kisebb élő állatokkal való bánás-

mód az ország területének legnagyobb részén nemcsak a huma-
nitárius értelemben vett állatvédelem, hanem az állattenyész-
tés, állategészségügy és a közélelmezés szempontjából is sok 
kifogás alá esvén, ezen ügynek rendeleti úton való szabályo-
zását tartom szükségesnek. 

A belügyi m. kir. miniszter úrral egyetértőleg megálla-
pított, e tárgyra vonatkozó rendeletemet tehát •/. alatt idezárva, 
tudomásvétel és szigorú végrehajtás végett ezennel megkül-
döm a törvényhatóságnak. 

Minthogy pedig tudomásom szerint egyes törvényható-
ságok területén, az intentiómnak megfelelő és a most kiadott 
rendeletemben foglalt intézkedéseket tartalmazó törvényható-
sági szabályrendelet van érvényben, az ilyen törvényhatóságo-
kat a jelen rendeletem végrehajtásától felmentem, de azokat 
érvényben lévő szabályrendeletüknek újból leendő kihirdetésére 
utasítom. 

Kelt Budapesten, 1892. évi junius hó 30-án. 
Gróf Bethlen, s. k. 

Rendelet 
a forgalomba hozott kisebb élő állatokkal való bánásmód 

szabályozása tárgyában. 
(Melléklet a 31.060. sz. fölrlmiv. miniszt. rendelethez.) 

1. §• 
Kettőnél több borjut, juhot, bárányt, kecskét, malaczot, 

s a kisebb szárnyas állatok közül négy párnál többet össze-
kötött lábakkal, akár köz-, akár magánfogyasztás, illetőleg 
használat czéljából szállítani vagy vinni, s mindezen állatokat 
tekintet nélkül a mennyiségre, ily állapotban bárminő czélra 
is tartani tilos. 

A marhavásárra vitt borjuk és bárányok lábai azonban 
azon idő alatt, mig a vásár tart s a mérlegelés eszközöltetik, 
legalább öt czentiméter szélességű hevederrel összeköthetők; 
mely állapotban az állatok mindenkor szalmára fektetendők. 

Libák, pulykák s nagyobb szárnyas állatok összekötött 
lábakkal egyáltalában nem szállíthatók, s azok a házalás ese-
tében csakis hónalj alatt vihetők. 

Halakat keresztül fűzve szállítani, vinni vagy tartani tilos. 
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2- §• 
Az 1. §-ban meghatározott mennyiségen felül, borjuk, 

bárányok, kecskék, malaczok csakis fedett s oly kocsikban 
szállíthatók, hogy az állatok a kocsikban állhassanak. 

E czélból a kocsinak szilárd fenékkel kell birnia és sem 
ezen, sem a kocsi oldalainak alsó részén nyilásnak vagy hézag-
nak lenni nem szabad. Az oldalok felső részén % rész széles-
ségben a deszkák, illetőleg léczek között tág hézagok hagyan-
dók, hogy az állatot kivülről látni lehessen, és a kocsit levegő 
járhassa át. 

3. §. 
Bárminő szárnyas állatok az 1. §-ban meghatározott 

mennyiségen felül csak ketreczes vagy fonott kocsikon, illető-
leg ketreczekben vagy kosarakban szállíthatók. 

E ketreczeknek ugy kell készitve lenniök, hogy az álla-
tok kivülről jól láthatók és megkülömbözlethetők legyenek. 

4- §• 
Az állatok megfelelő etetéséről és itatásáról az eladó 

vagy szállító, illetőleg tulajdonos gondoskodni tartozik. 
5. §• 

Ezen rendelet határozmányaiba ütköző cselekményeket 
és mulasztásokat az 1879. évi XL. t.-cz. alapján ezennel kihá-
gásnak minősitem, mely kihágások elkövetői, — a mennyi-
ben cselekményük, illetőleg mulasztásuk más fennálló törvé-
nyek szigorúbb határozmánya alá nem esik, — 20 frtig ter-
jedhető pénzbüntetéssel büntetendők. 

6. §. 
A jelen rendelet ellen elkövetett kihágások alapján befolyó 

pénzbüntetések felerészben az illető község segélyalapja, — 
felerészben pedig a vármegye állattenyésztési czéljaira fordi-
ditandók. 

Kelt Budapesten, 1892. évi május hó 21-én. 

Gróf Bethlen, s. k. 




