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Előadás áttekintése

AZ ÁLLATVÉDELEM SZEREPE A 
TARTÁSTECHNOLÓGIA MEGVÁLASZTÁSÁBAN

- A jó közérzet jelentősége, mérésének lehetőségei
- Az Európai Unió és Magyarország

állatvédelemmel kapcsolatos törvényei, rendeletei
- A szarvasmarha, sertés és baromfi fajra

vonatkozó minimális állatvédelmi előírások
- Állatvédelmi szabályok a máj előállításnál és a

tolltépésnél



A TECHNOLÓGIA MEGVÁLASZTÁSÁT 
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Termeléspolitika
- igény kielégítés
- intenzifikálás

Határ - túltermelés - kvóta

A környezet igénye
Határ - környezetvédelmi rendeletek

Az állat igénye
- etológia

Határ - állatvédelmi törvény!!



Az állatok jogát befolyásolja
- társadalmi igény, etika
- civil mozgalmak

DE! túlkapások a kampányokban - piaci hatás
- szélsőséges állatvédők

- törvények

Elvek! 1. Minden állat az embernek alárendelt
2. Eltérő megítélése az állatoknak

pl. hízóállat
kutya (hobby)

3. Azonos jog az embernek és az állatnak – betarthatatlan

ÁLLATVÉDELEM, AZ ÁLLATOK JOGA



ÁLLATVÉDELEM, AZ ÁLLATOK JOGA

Az állatoknak joguk van:
- az éhezés, szomjazás mentes élethez
- fájdalom, sérülés, betegség mentes élethez,

gyógyuláshoz
- a környezet szélsőséges hatása elleni

védelemhez, a pihenéshez
- a természetes viselkedési forma

gyakorlásához
- félelem- és stresszmentes élethez



KÖZÉRZET ÉS STRESSZ

A jó közérzet indikátora a teljesítmény
- nem mindig jelzi a közérzetet – pl. ketreces tartás
- kiváló termelés ellenére lehet gond – alapfeltételek

biztosítása (táplálkozás, ivás, klíma)
- DE! – kis férőhely, minimális mozgáslehetőség,

csoportnagyság!
STRESSZ!

Környezethet alkalmazkodás – adaptációs energia



KÖZÉRZET ÉS STRESSZ
Össze kell hangolni a műszaki feltételeket és a

biológiai igényt
- hatékony technológia – nem állatbarát
Lehetőség: - szelekció – technológiai tűrőképesség

- fajtaváltás!
Jelentkező terhelések – stresszorok
Kiváltott állapot – stressz

A szervezet védekezik – vészreakció – sikeres
ellenállás – kimerülés

Közérzet nem mérhető - viszonylagos



AZ ÁLLATKÖZÉRZET MÉRÉSÉNEK 
LEHETŐSÉGEI

Mérés- etológiai
- életfolyamat ideje, gyakorisága
- testtartás
- mozgás forma
- averzió, preferencia
- rendellenes, rossz szokások

- termelés élettani
- termelési adat
- szaporodási adat
- sérülés
- betegség



A KÖZÉRZET ELLENŐRZÉSÉNEK 
LEHETŐSÉGEI

Megfigyelés alapján
- vákuum viselkedés – üres járati reakció
- apátia – nem reagál a fajra jellemző módon
- stresszállapot – megfigyelés, élettani paraméterek
- sérülés – technológiai elemek
- megbetegedés – tartásmód kapcsolata pl. tüdő
- elhullás – súlyos eset



AZ ÁLLATVÉDELEM ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYAI

 Faj, fajta, kor szerint megfelelő életfeltételek
biztosítása

 Egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító
állatok elkülönítése

 Zárt körülmények között tartott állatok megfelelő
mozgatása

 Szakszerű gondozás, szökés megakadályozása
 Előnyben kell részesíteni az állatkímélő

technológiát
 Napi legalább egyszeri ellenőrzés



ÁLLATVÉDELMI TÖRVÉNY 1998 ÓTA

Az állatok érezni, szenvedni, örülni képes lények, ezért
tiszteletbe tartásuk, jó közérzetük biztosítása erkölcsi
kötelesség.
Kiterjed:
- gazdasági állatok
- kutatási, kísérleti állatok
- verseny, sport
- pásztor, őrző, mentő, terápiás
- vadászatra használt
- mutatványos, bemutatóra használt állatok
- hobby
- vadászati vadfajok



1998. XXVIII. TÖRVÉNY AZ ÁLLATOK 
VÉDELMÉRŐL ÉS KÍMÉLETÉRŐL

Európai Uniós jogszabályok
• Tanács 78/923. hat. az állatok védelméről, a

mezőgazdasági állatokról
• Tanács 88/306. hat. a vágóállatok védelméről
• Tanács 88/166. irányelve a ketrecben tartott tojótyúkokról
• Tanács 91/028. irányelve a szállítás közbeni védelemről
• Tanács 91/029. irányelv a borjak védelme, minimális

követelmények
• Tanács 91/630. irányelv a sertés védelme, minimális

követelmények
• Tanács 93/119. irányelve az állatok védelme levágáskor
• Tanács 98/58. irányelve a mezőgazdasági haszonállatok

védelméről



Előírja:
- életszükségletek, megfelelő életfeltételek biztosítása
- faj, fajta, kor, veszélyességre tekintettel kell kezelni
- rendszeres ellenőrzés
- biztonságos elhelyezés, szökés megakadályozása
- zavartalan pihenés, sérülésmentes mozgás
- védelem az időjárás káros hatásaitól
- előnyben részesíteni az állatkímélő technológiát
- tiltja az állatkínzást
- nem uszítható, állatviadalra nem képezhető
- nem lehet kényszertakarmányozni
- nem lehet túlzott teljesítményre kényszeríteni

ÁLLATVÉDELMI TÖRVÉNY 



EURÓPAI UNIÓS ÉS MAGYARORSZÁGI 
ÁLLATJÓLÉTI RENDELETEK

Borjak részére
- EU Tanács 91/629 EGK irányelv
- FVM 32/1999

Sertéseknél
- EU Tanács 91/630
- FVM 32/1999

Tenyészállatoknál
- EU Tanács 98/58
- FVM 32/1999



AZ ÁLLATVÉDELEM MAGYARORSZÁGON -
FVM RENDELET

A borjak védelme
 6 hónapos korig
 az egészség és jólét szempontjából lényeges

- automatikus, vagy mechanikus berendezések napi egyszer
ellenőrzése

 lekötés tilos, kivéve 1 óra etetési idő
 születés után haladéktalanul, de minden esetben első hat

órában föcstej
 nyolc hétig lehet egyedi ketrec – megfelelő méret

- testhossz 1,1-szerese
- mozgásigény
- társait láthassa
- 150 kg-ig 1,5 m2



ELVÁRÁSOK A PADOZATTAL SZEMBEN

 rugalmas
 csúszásmentes
 tartós
 tisztítható, fertőtleníthető
 jó hőszigetelő
nem tartalmaz ártalmas anyagokat



A VISELKEDÉST MEGHATÁROZÓ 
ZOOTECHNIKAI HATÁSOK

Gépek szerepe
• zajhatás – pl. szellőztetés, trágyaeltávolítás
• sérülésveszély – trágyaeltávolítás
• reflex kiváltó hatás – takarmánykiosztó,

fejőgép
• szociális rangsor változtatás – pl. lekötés



ÁLLATVÉDELMI SZEMPONTOK AZ ISTÁLLÓ 
KIALAKÍTÁSÁNÁL

• Az istálló kialakításánál
– külső tényezők (zaj, fény, légköri szennyezés)
– jó higiénés körülmények fenntarthatósága
– tűzvédelmi tényezők
– sérülésveszély nélküli mozgás

• Az istálló belső kialakításánál
– folyosók, ajtók mérete- közlekedés lehetősége
– etetők, itatók hozzáférhetősége
– padozat tisztíthatóság, csúszásmentesség
– pihenőboxok száma, mérete
– életfolyamatokat biztosító technológia – evés, ivás, fekvés
– ellenőrzés, kezelés lehetősége



ANIMAL WELFARE A SERTÉSNÉL

Iparszerű tartás – technológiai tűrőképesség – stressz
Életfolyamatok, viselkedési jellemzők váltása

- evési, ivási viselkedés
- járásmód
- komfort mozgások megléte
- fekvési testhelyzet
- társas kapcsolatok
- érdeklődés

A technológia és az azt alakító ember szerepe



EU IRÁNYELVEK A SERTÉSTARTÁSBAN

EU Tanácsi irányelv (91/630)
Férőhelyszükséglet
• súlyra megadni
Előírt alapterület, súlykategóriák, korcsoportok szerint:

pl.: 10-20 kg - 0,2 m2

85-110 kg - 0,05 m2

koca - 2,25 m2

• kocasüldő 0,95 m2 tömör, szilárd padozat
• koca 1,3 m2 tömör, szilárd padozat
Rácspadozat szélessége korcsoportonként

pl.: malac 11 mm nyílás, 50 mm széles
koca 20 mm nyílás, 80 mm széles



MINIMÁLIS ÁLLATVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK 
A SERTÉSEKNÉL

Etetési, itatási lehetőség
- naponta egyszeri
- a takarmányozás biztosítja az elegendő 

táplálékfelvételt
- rágáshoz – ballaszt, rost
- ivás folyamatos lehetősége
- egészségügyi kockázatot ne jelentsen

Megvilágítás legalább 8 óra – gond a zárt tartásban
- 40 lux

Zajszint – 85 dBA alatt



MINIMÁLIS ÁLLATVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK 
A SERTÉSEKNÉL

Lekötéses tartás tilos
Amputálás (farok, fog) csak indokolt esetben
Választási idő – 21 nap 〈
Almozás – gond a rácspadlós tartástechnológia
Padozat – csúszásmentes
Termékenyített süldő ellések csoportosan

– kivétel 10-nél kevesebbet tartók
Agresszív, beteg, sérült – külön kutrica



MINIMÁLIS ÁLLATVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK 
A SERTÉSEKNÉL

• Kankutrica legalább 6 m2, láthassa, érezhesse a
többit

• Koca fialás előtt 1 héttel – fiaztató
• Zavartalan fialás lehetősége
• Összes malac egyidejű pihenésének, szopásának

lehetősége
• 28 naposnál későbbi választási idő – korábbi

választásnál erre a célra kialakított épület
• Farokkurtítás, fogcsípés nem automatikus, de lehet

ha bizonyíthatóan gondot okoz
– állatorvos irányítása
– kétnapos kor után érzéstelenítés



ÁLLATVÉDELMI SZABÁLYOK A 
TOLLTÉPÉSNÉL

♦ teljesen érett toll – 6 hetente
♦ próbatépés
♦ meleg száraz idő, vagy utána meleg, száraz helyen tartani
♦ tépés előtt fürdetés, majd friss alom
♦ tépés előtti hét és utána 2 hét ad libitum takarmányozás
♦ tépés a legkisebb ellenállás irányába – szárny, farok tilos
♦ stressz ellen vitamin, takarmánykiegészítő
♦ átlaghőmérséklet legalább 15 ºC és nincs 6 °C-nál

hidegebb
♦ előírt tépési technológia betartása – folyamat, öltözet,

személy
♦ sérülés kezelés – különtartás
♦ nyilvántartás – 5 évig őrizendő



ÁLLATVÉDELMI SZABÁLYOK A KETRCES 
TOJÓTYÚK TARTÁSBAN

 550 cm2 ketrec alapterület
 belmagasság - 65 %-ban eléri a 40 cm-t, de

- 35 cm-nél nem alacsonyabb
 padozat alkalmas mindkét láb karmának

megtámasztására
 lejtés max. 14 %
 etetés és itatás 10-10 cm/tojó, szelepes ketrecenként 2
 két, vagy több szint, ha az ellenőrzés lehetséges
 csőrkurtítás 10 naposnál fiatalabb állat – orvos

irányításával
 tojásrakás végén vedletéshez tilos a fényt, a vizet,

takarmányt teljesen megvonni



ÁLLTVÉDELMI SZABÁLYOK A MÁJ 
ELŐÁLLÍTÁSNÁL

Csak megfelelő tapasztalattal, szaktudással
rendelkező személy

Takarmányt bejuttató cső max. 22 mm,
anyaga rugalmas

Első tömés előtt 12 óra pihenő
Lehet mélyalmos és rácspadló is
Szállítás a legalkalmasabb napszakban –

évszak és időjárás figyelembe vételével



NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK 
ÁLLAVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA

− sertés és lúd nem legelhet!
− tilos túllegeltetés
− tápanyag csak az állatok ürüléke
− tilos a belvizet elvezetni - öntözni
− sötétben nem végezhetnek munkát
− szálas takarmány tárolás csak 30 napig
− fészket, fészkelést nem zavarhatják
− védett növények óvása
− 5 és 10% közötti kaszálatlan területet kell hagyni
− kaszálást jelenteni - középről kifelé – vadriasztó
− október 31. és április 25. között csak engedéllyel

legelhet



Előadás összefoglalása

AZ ÁLLATVÉDELEM SZEREPE A 
TARTÁSTECHNOLÓGIA MEGVÁLASZTÁSÁBAN

- A jó közérzet jelentősége, mérésének lehetőségei
- Az Európai Unió és Magyarország

állatvédelemmel kapcsolatos törvényei, rendeletei
- A szarvasmarha, sertés és baromfi fajra

vonatkozó minimális állatvédelmi előírások
- Állatvédelmi szabályok a máj előállításnál és a

tolltépésnél



Előadás ellenőrző kérdései

• Mi indokolta az állatvédelmi törvények megalkotását?
• Milyen állatfajokra terjed ki a törvény hatálya?
• A ketreces tojótartásnak és a máj előállításnak milyen

állatvédelmi szabályozását ismeri?
• Hogyan mérhető az állatok közérzete?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:

AZ ÁLLATOK VISELKEDÉSÉNEK SZEREPE A 
TARTÁSTECHNOLÓGIA MEGVÁLASZTÁSÁBAN I.

• Előadás anyagát készítette:
Dr. Béri Béla, egyetemi docens
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