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Előadás áttekintése
AZ ÁLLATOK KEZELÉSE, MUNKAVÉDELMI 

ELŐÍRÁSOK

- Az állattenyésztésre vonatkozó munkavédelmi
előírások és az állatokkal való bánásmód
rendelkezései

- Az állatok szállításának és kezelésének
legfontosabb szabályai

- Az állattartásban jelentkező legfontosabb
veszélyforrások

- Az állatok kezelésének időpontja, a kezelésből
származó adatgyűjtés lehetősége



VESZÉLYFORRÁSOK AZ ÁLLATTARTÁSBAN

• Taposás - nagyobb sertés, szarvasmarha, ló
• Odaszorítás - nagyobb sertés, ló,  szarvasmarha –

akár 1 tonna <
• Döfés - szarvasmarha, juh
• Rugás - ló, szarvasmarha
• Farokcsapás - ló, szarvasmarha
• Harapás - ló, szarvasmarha, sertés
• Csípés - baromfi
• Betegségek - zoonózis

– lépfene, brucellózis, leptospira, gümőkor



MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK AZ 
ÁLLATTARTÁSBAN

• Szabályok az állatokkal való bánásmódra
- különösen nagytestű állatoknál

• Előírások a poros levegőre, mérgező gázokra
- tartózkodási idő, védőfelszerelések

• Zajártalom szabályozása - fejőház, szellőző,
ventilátor

• Védekezés az állatbetegségekkel szemben
- emberre is veszélyes betegségek (brucellózis,

gümőkór, lépfene, gombás betegségek stb.)
• Balesetvédelem - gépek, berendezések



AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSRE VONATKOZÓ 
MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Személyi követelmények
• egészségügyi előírások (enterális, bőrbetegség kizáró ok)
• terhesség, szoptatás – kizáró ok
• 18 év alatti – nem foglalkoztatható
• hígtrágya kezeléssel foglalkozó – külön orvosi vizsgálat

Munkahelyekre vonatkozó követelmények
• veszélyes helyek bekerítése, illetéktelen behatolás

megakadályozása
• villanykarám telepítés speciális szabályozása
• fekete-fehér öltözőrendszer létesítése
• a telepi közlekedés, sebesség meghatározása
• állatok kitörésének megakadályozása



A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Szabadon, vagy kötetlenül lévő nagytestű
állatok között egyedül egy személy nem
tartózkodhat
Az elszabadult állatok megfékezésére legalább
két felnőtt korú férfi szükséges
Az állattartó telepre a beosztottakon kívül csak
külön engedéllyel léphetnek be
A látogatókat a kísérő kioktatja a munkahelyre
vonatkozó biztonsági előírásokról



A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Írásba kell foglalni a munkahelyre vonatkozó
biztonsági követelményeket és ezt hozzáférhető helyen
kell tartani
Az állatok körmözését, szarvtalanítását csak megfelelő
jártassággal rendelkező személy végezheti
Az állatorvos utasításainak és előírásainak betartása
kötelező
A dolgozókat ki kell oktatni az állatról emberre terjedő
betegségekről, a személyi tisztaság betartásának
szabályairól



AZ ÁLLATOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA 
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 Az állatokat nem szabad ütlegelni – kivétel:
veszélyelhárítás

 Az állatok mozgatása biztonságos segédeszközzel
történjen

 Az állatok egyedi kezelésének biztonságos körülményeit
ki kell alakítani – kaloda, oltófolyosó, lekötő berendezés

 A kezelhetetlen és rosszindulatú állatokat ki kell
selejtezni

 A rúgós, vagy harapós állatokat védőkorláttal egymástól
el kell választani

 Az új munkavállalót az állatok szokásairól tájékoztatni
kell

 Az állatőrző, vagy terelő kutya állategészségügyi
ellenőrzése, oltása külön jogszabály szerint



AZ ÁLLATOK SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK

Veszélyes állatok vezetését csak az arra kijelölt
személy végezheti
A felhajtási területen a gondozók részére védelmet
nyújtó elhatároló védőterület szükséges
Az állatok felhajtásához, szállításához megfelelő
szilárdságú kötőfék, vagy lánc szükséges
A hím állatokat külön csoportban kell szállítani



A szállítóeszközökbe csak akkor szabad
megkezdeni a berakást, ha az állatok csoportja
már teljes
Az állatokat a szállítóeszközön két oldalról ki kell
kötni
Támadó viselkedésű állatokat két kioktatott fő
vezetheti
A veszélyes állatok szállítását az okmányokon
láthatóan, feltűnően jelezni kell
Az állatok között tartózkodó gondozók
védőfelszereléséről gondoskodni kell

AZ ÁLLATOK SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK



AZ ÁLLATKEZELÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

• Megközelítés 
- nem váratlanul
- figyelembe venni a szag és látás képességét
- állatfajonként eltérő látásszög

• Terelés, befogás
- fényviszonyok - nap felé nem szívesen

- szórt fény felé szívesen
- ívelt, görbe vonalú kezelő
- menekülési útvonal az ember számára



AZ ÁLLATOK KEZELÉSE

Az állat részéről befolyásolja:
– tartásmód – természetszerű nehezebb
– állapot, pl.: ellés után, ritkább takarmányozás - nehezebb
– komfortérzet – ideges, stresszes - nehezebb
– vérmérséklet és temperamentum teszt

Gondozó részéről:
– szakképzettsége
– tapasztalata
– mentalitása



AZ ÁLLATOK MOZGATÁSA, KEZELÉSE

Feladatok, a feladatok megtervezése:
– cél megfogalmazása
– útvonal
– emberek száma, felkészültsége
– technikai segédeszközök
– eszközök műszaki állapota, működése
– milyen reakció várható az állat részéről
– veszélyforrások



TECHNOLÓGIAI CSOMÓPONTOK ÉS 
MEGHATÁROZHATÓ ÉRTÉKMÉRŐK

Ellés, fialás - ellés lefolyása, utód súlya

Kihajtás legelőre - testsúly, kondíció

Termékenyítés - nemi szervek állapota, működése

Vemhességi vizsgálat - nemi szervek állapota, működése

Választás - utódnevelő képesség

Behajtás legelőről - testtömeg, kondíció



AZ ÁLLATOK KEZELÉSE, ELVÉGZETT 
FELADATOK

Rögzítés nélkül elvégezhető feladatok:
- súlymérés
- kondíció bírálat
- küllemi bírálat

Csak rögzítéssel elvégezhető feladatok:
- ivartalanítás
- szarvtalanítás
- állategészségügyi kezelés (oltás, vizsgálat, vérvétel)
- szaporodásbiológiai kezelés (termékenyítés,

vemhességvizsgálat)



AZ ÁLLATOK KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ 
KARÁMRENDSZEREK



VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI

• Selejtezés - agresszív állat esetében
• Tartásmód - biztonságos
• Kezelőkarám
• Kaloda - pl. körmözés
• Láb-, farok rögzítés
• Oldaldöntés
• Védőfelszerelések (kesztyű, csizma)



MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

• HACCP
• ISO 900x
• ISO 22000
• Global GAP (jó mezőgazdasági gyakorlat)
• Kinek az érdeke:

– fogyasztó meggyőzése
– veszélyforrás kiszűrése
– technológiai fegyelem



AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS 
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYAI

– A legjobb egészségi állapot elérése, mentesítés 
betegségekre

– Vakcinázás helyett – beteg állomány kiirtása
– Állatorvosi ellenőrzés erősítése
– Az állat nyomonkövethetősége
– Körös eljárás rend az uniós országok között
– Engedélyezett anyagok ellenőrzése
– Maradványtartalom ellenőrzése
– Zootechnikai  és állatjóléti előírások



Előadás összefoglalása
AZ ÁLLATOK KEZELÉSE, MUNKAVÉDELMI 

ELŐÍRÁSOK

- Az állattenyésztésre vonatkozó munkavédelmi
előírások és az állatokkal való bánásmód
rendelkezései

- Az állatok szállításának és kezelésének
legfontosabb szabályai

- Az állattartásban jelentkező legfontosabb
veszélyforrások

- Az állatok kezelésének időpontja, a kezelésből
származó adatgyűjtés lehetősége



Előadás ellenőrző kérdései

• Milyen veszélyt jelenthet a nagy állat a gondozóra?
• Milyen védőfelszerelésekkel akadályozható meg az

állatok kezelése során a balesetveszély?
• Melyek a legfontosabb munkavédelmi előírások az

állatok szállításánál?
• Hogyan történhet az állatok rögzítése vérvételhez?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

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