
A Nyúl Terméktanács bemutatása 
 
A Nyúl Terméktanács az ágazati termékpálya valamennyi funkcionális szereplőjének – 
termelőknek, feldolgozóknak, kereskedőknek, fogyasztói képviseletnek – országos hatáskörű 
szakmai érdekvédelmi, non-profit alapon működő szervezete. 
Célunk a nyúl termékpálya tagjai által, a nyúl termékpiac összehangolása, amely magában 
foglalja a termelés, a feldolgozás, a kereskedelem, és a fogyasztás összhangjának 
megteremtését, természetesen a piacgazdaság feltételei között. Célunk továbbá, hogy az 
ágazatot érintő döntéseinek előkészítésében és véleményezésében állandó meghívottként 
tanácskozási joggal részt vegyünk. 
A Terméktanács tevékenysége országos, kiterjed a termékpálya minden szereplőjére. 
 
A Nyúl Terméktanács szakmai felügyelete mellett végzett minőségi munka eredményeképpen 
a magyar nyúlhús Európa-szerte ismert. A magyar nyúlhús megtalálható többek között az 
olasz, svájci, német, orosz, hűtőpultokban. A kiváló minőségű hústermékek a vágástól 
számítottan rendkívül gyorsan, előhűtve kerülnek a nagykereskedőkhöz. A magyar nyúlhús 
sikerének titka a nyúltenyésztők állatszeretete, minőség iránti elkötelezettsége.    
A magyar nyúltenyésztés mindent megtesz a magyar és a nemzetközi állatvédelmi, állatjóléti 
követelmények betartásáért. Nemcsak a magyar állatjóléti és állatvédelmi törvények betartását 
ellenőrzik folyamatosan a tenyésztőknél, de az Európában példás szigoráról híres német és 
svájci állattartás követelményeinek is megfelelő nyúltelepek fenntartása az ágazati szereplők 
egyik legfontosabb célja.  
Az ágazat export eredményességének fenntartásáért folyamatosan ellenőrzik a telepeken folyó 
állategészségügyi, állatjóléti, takarmányozási, tartástechnológiai munkát. A vágóhidak a 
szerződött termelőknek biztosítják a takarmányt, a genetikát, szükség esetén a 
tartástechnológiát is. A tenyésztőszervezetek magas genetikai értékű tenyészállatokat 
biztosítanak Magyarországon, így a vágóhídra, s a fogyasztók asztalára egységes minőségű, 
formájú hús kerül.  
Az elmúlt években a legfőbb exportőrök, új márkanevekkel, termékekkel mutatkoztak be a 
hazai és nemzetközi piacokon. Olyan technológiákat alkalmazva, mely állandó magas 
minőséget, nyomon követhetőséget szavatol vásárlóik, a fogyasztók számára.  
Míg a svájci, német, holland háziasszonyok már jól ismerik a magyar nyúlhúst, a magyar 
háziasszonyok egyelőre most ismerkednek védőgázas, tálcás csomagolt termékekkel, amikkel 
egyre gyakrabban találkozhatunk a magyar húspultok kínálatában is. A nyúlhús fogyasztás 
Magyarországon még gyerekcipőben jár, pedig koleszterinmentes, rendkívül egészséges 
fehérhús, gazdag vitamin és nyomelem tartalommal. Bár a nyúlhús íze, színe a csirkééhez 
hasonlít leginkább, a dietetikusok szerint a legegészségesebb hús—így fogyasztása élettanilag 
is rendkívül előnyös. Főleg, ha gondosan ellenőrzött, kifogástalan minőségű magyar nyúlhús 
kerül az asztalra.  
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