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„Nem értheted a képet,
ha a kereten belül vagy.”

Peter Boyd
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Homo neanderthalensis





(1Móz. 1:28)
„És megáldá Isten őket,

és monda nékik Isten:

(1) Szaporodjatok és sokasodjatok,
(2) és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá;

(3) és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain,
és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.”



1. solét — az elnyomással, az erőszakos hatalommal
való uralkodás igéje

2. molékh vagy mamlikh — vezetve, irányítva történő
uralkodás (királyság, uralom)

3. mosél — az igazgatással és rendezéssel gyakorolt
uralom (kormányzás)

4. rode — gondoskodva uralkodni igéje, amely az
ember feladatát jelölte ki az állat-
világgal szemben (a munkavégzés
felügyeletére is használják ezt a
gyököt)

Uralkodik (uralkodás) szó tartalmi
különbözőségei a Biblia könyveiben

(Raj Tamás nyomás)



„Ne kösd be az ökörnek száját,
mikor nyomtat.” (5Móz. 25:4, 1Kor. 9:9,

2Tim. 5:18)

„Ha látod, hogy a te atyádfiának
szamara vagy ökre az úton eldűlve

fekszik, ne fordulj el azoktól, hanem
vele együtt emeld fel azokat.”

(5Móz. 22:4)

„Ne szánts ökrön és szamáron
együtt.” (5Móz. 22:10)

„Kicsoda közületek az az ember, a kinek van egy juha, és ha az
szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja és ki nem vonja

azt?” (Mt. 12:11)

„Ha madárfészek akad elédbe az úton … meg ne fogd az anyát
a fiakkal egyben; Hanem bizony bocsásd el az anyát, és a fiakat

fogd el magadnak, … (5Móz. 22:6-7)



A görög-római
gondolkodás szerint a
rabszolga egy „beszélő

eszköz”. Ilyen
körülmények között az

állatok érdekeinek
védelméről szó sem

eshetett.

Aquinoi Szent Tamás (1224-1274):
az állatoknak nincsenek jogaik és így ezekkel

kapcsolatban bűn elkövetéséről nem lehet
beszélni, azonban a velük való kegyetlenkedés

azért nem fogadható el, mivel ez az ember
morális lealacsonyodásával jár együtt:

az állatokkal való rossz bánásmód ugyanis maga
után vonja az embertársainkkal való sérelmes

viselkedés megszokottá válását.



Volt ebben a házban egy kút; 1212-
ben történt, hogy ocsmány bűz szállt

fel belőle, és aki csak ivott a kút
vizéből, az meghalt. A városi bíró
elrendelte, hogy a kutat temessék

be, de akkor az utca víz nélkül
maradt volna. A ház lakói

megfigyelték, hogy egy szörnyállat
fészkelte be magát: egy

baziliszkusz.

Baziliszkusz-ház (Bécs, Schönlaterngasse Str. 7.)

1474-ben a bázeli
magisztrátus egy kakast

azért ítélt máglyára mert,
tojást rakott.



Jeremy Bentham (1748-1832) az állatvédelem
nagyhatású apostola: nem azt kell figyelembe
venni egy élőlénnyel való bánásmód esetén,

hogy milyen az intellektusa, tud-e beszélni,
hanem azt, hogy képes-e szenvedni.

René Descartes (1596-1650): az
állatnak nincs: a „cogito ergo
sum” hordozója – a racionális

lélek. Az állatokat
beprogramozott masinának
tekintette. Az állat nem is

képes szenvedni.



Az állatvédelemmel és állatjóléttel kapcsolatos események,
valamint jogi szabályozás kronológiája a XIX-XX. században

(Gyöngyösi Z.: Az állatok joga és jogalanyisága c. munkájának felhasználásával)

1809 Arthur Broome lelkész, az első szervezett állatvédelmi mozgalom
elindítója (Nagy-Britannia, érdektelenségbe fulladt)

1822 Richard Martin kezdeményezésére elfogadják a világ első állatvédelmi
törvényét (Írország, a hatóságok elszabotálták)

1824 Martin és Broome létrehozta az első állatvédelmi egyesületet: „Társaság
az állatokkal szemben elkövetett kegyetlenkedések ellen” (eladósodott)

1835 Viktória hercegnő vállalta a fővédnökséget, trónra lépése után az
felvehette a „royal” nevet (Royal Society for the Prevention of Cruelty
to Animals – RSPCA: „Királyi Társaság az Állatokkal Szembeni
Kegyetlenség Megelőzése Érdekében”).

1898 K. Nagy Sándor: ÁLLATVÉDŐK TÖRVÉNYKÖNYVE. Az
Állatvédelemre és állategészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek
betűsoros gyűjteménye (50 címszó)



1964 Ruth Harrison: „Animal Machine” – ketreces tyúktarás jóléti kérdéseit
vetette fel

1965 Prof. Rogers Brambell: „Brambell Report” – elsőként javasolta az állati
szabadságjogok biztosítását haszonállatok számára

1967 Lynn White: „The Historical Roots of our Ecological Crisis”
1968 Garett Hardin: „The Tragedy of the Commons”
1973 Arne Naess „The Shallow and the Deep, Long Range Ecology

Movement”
Richard Sylvan „Is there a new, an environmental, ethic?”

1974 Peter Singer: „All Animals are Equal” (utalás az „Állatfarm”-ra)
1975 Peter Singer: „Animal Liberation”
1980 13 szervezet létrehozta az Állatvédelmi Euro Csoportot – kezdettől

fogva a ketreces tartás betiltását követelte (!)
1981 A Brit Alsóház Mg. Bizottságának javaslata a felszámolásról (5 év)

Az első európai, a baromfi „jólétével” foglalkozó szimpózium (Koge,
Dánia).



A UK Farm Animal Welfare Council (FAWC, 1979-) szerint
az alábbi öt kritériuma van az állati „szabadságnak”

(Dun, 1992)

1. „szabadság” a mozgásban

2. „szabadság” a fájdalommal, a félelemmel és a
stresszel szemben

3. „szabadság” a sérülésekkel és a betegségekkel
szemben

4. „szabadság” a viselkedési formák többségének
gyakorlásában

5. „szabadság” az éhséggel és a szomjúsággal
szemben



1986 EC. Directive 1986/113/EEC
1988 1988/166/EEC Judgment – Case 131/86
1990 Külön szekció foglalkozik az alternatív tartási módokkal (Barcelona)

A dán kormány memoranduma az EK Bizottságához (12 év)
1991 Az első nem európai konferencia az állatjólétről (Maryland, USA)
1995 Az Európai Állatvédelmi Egyezmény Állandó Bizottsága részletes

ajánlást fogadott el
1998 EC. Directive 1998/58/EC – a gazdasági célból tartott állatok

védelméről
1998 1998. évi XXVIII. Törvény az állatok védelméről és kíméletéről
1999 EC. Directive 1999/74/EC – a tojótyúkok védelmének minimum

követelményei (az EU tojótyúk állományának 93%-át érinti)
1999 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet – a mezőgazdasági haszonállatok

tartásának állatvédelmi szabályairól
1999 9/1999. (I. 27.) FVM rendelet – a vágóállatok levágásának és leölésének

állatvédelmi szabályairól



Az Európai Közösség országaiban a tojóketreceknek az
alábbi követelményeknek kell megfelelniük

(COUNCIL DIRECTIVE 86/113/EEC)

1. Az összes felhasznált anyag típusának és formájának - amit
a ketrecek gyártásában használnak - olyannak kell lennie,
hogy az megakadályozzon minden sérülést az állatban.
Ennek érdekében minden most hozzáférhető technológiát fel
kell használni.

2. A ketrecek kinyitását úgy kell tervezni és méretezni, hogy
azon keresztül egy felnőtt tyúk ki- és berakása szükségtelen
szenvedés okozása nélkül lehetséges legyen.

3. A ketreceket úgy kell megépíteni, hogy az állatok ne
szökhessenek el.

4. Háromnál több emelet csak akkor engedélyezett, ha
minden emeleten kifogástalan ellenőrzés biztosított.



?
Alternatív

rendszerek
Ketreces
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A hagyományos ketrec tilalma, illetve a különböző országokban a
minimálisan előírt ketrec-alapterület nagysága tyúkonként a tojó

típusától függően
(Wegner, 1990; Windhorst, 2000, nyomán)

Leghorn    Középnehéz
típus

ketrecalapterület (cm2/tojó)
Érvényesség

tilos tilos
700-1000*

450 450
600 600
500-750-1000*

550 <2kg
700 700
480 -
600 600
tilos tilos

550
tilos tilos
tilos tilos

Dánia (1973-ig)
Norvégia (1973)
EK (1986, 1988)
Dánia (1987)
Nagy-Britannia (1989)
Németország (1989)
Svájc (1989)
Svédország (1989)
Svédország (1991)
Svájc (1992-től)
EU (2003)
Németország (2009)
EU (2012)



9,2

11,6 14,0 15,1 17,0
21,7

44,5

10,9 12,7 14,4 10,9 11,1 11,5

4,4 5,1 6,3

28,4

59,3
66,1

70,5
73,2

77,5
1,5

2,7

Év

Organikus

Szabadtartás

Mélyalom

Csoportos
tojóketrec
Hagyományos
ketrec

A tojótyúk tartási rendszerek megoszlása
Németországban (%)

2004 2005 2006 2007        2008         2009

(Forrás: DESTATIS, 2010)

- 63%



Hiánycikk a hazai tojás Németországban
(MTI Eco, 2010. április 4.)

Több milliárd tojást importál Németország a ketreces baromfitartás betiltása
után, a visszaesett hazai termelés pótlására.

A hazai termelésű tojás aránya a 2000-ben mért 75 % helyett tavaly már csak 58,8
% volt Németországban, holott a tojásfogyasztás nő; tavaly fejenként 211 darab
volt.

A német termelők piaci térvesztésének fő oka, hogy a 2012-es uniós határidőnél
hamarabb tiltották be a ketreces baromfitartást - véli a német tojástermelők
szakmai szervezetének vezetője. Bernd Diekmann szerint "az új rendelet miatt a
kisebb gazdaságok tömegével hagytak fel a baromfitartással", miközben a
szomszédos Hollandiában, a legnagyobb európai tojástermelő országban az
utolsó percig kivárnak a szabályozás átalakításával. "A hollandok röhögnek a
markukba", és hatalmas szeletet hasítanak ki maguknak a német piacból -
mondta Diekmann.

A szövetségi statisztikai hivatal adatai alapján tavaly 6 %-kal csökkent a baromfit
tartó gazdaságok száma, a baromfiállomány pedig 15 %-kal csökkent, annak
ellenére, hogy az állam támogatja a túlzsúfolt ketrecekből álló telepek átalakítá-
sát. Brandenburg tartományban például 80 millió euró (22 mrd Ft) jutott tavaly
a baromfitartás modernizálására, a termelés mégis "drámai mértékben„
csökkent.



Jellemzők Hagyományos
ketrec

Berendezett
ketrec

Nem ketreces
(Barn) Szabad tartás

Kicsi Köze-
pes Nagy Egy-

szintes
Több-
szintes

Elhullás (%) §
Tollcsipkedésből és kannibalizmusból származó
kiesés
Csontszilárdság és csonttörések  * * * ŧ ŧ ŧ
Betegséget terjesztő vektoroknak való kitettség
(pl.: vadmadarak)
Belső paraziták (coccidiumok, hengeres férgek)
Külső paraziták
Duzzadtláb betegség
Tollhiány
Hisztéria, összetorlódás/lefulladás
Ragadozó kockázata
Tojástermelés és a tojások tisztasa
Tojófészkek használata
Ülőrúd használata
Élelemkereső viselkedés
Porfürdőzés
Levegő minősége ( pl.: por, ammónia) ¥ ¥ ¥

§ A legutóbbi nem hivatalos adatok szerint a nagyobb ketrecekben alacsonyabb az elhullás
 Csökkent csontszilárdság, mely telepítésnél repedést illetve törést okoz
* Erősebb csontok a kaparótér használata miatt, de nagyobb esély a gerinc deformálódását okozó incidensekre
ŧ A törött tojások magasabb aránya, a nagyobb csontszilárdság ellenére
¥ Változó, attól függően, hogy az alom cseréje mikor történik, az alom jelenléte erősen befolyásolja a levegő minőségét

Az állatjóléti igények kielégítésének mértéke:
Jó Közepes Szegény Nincs elegendő adat

Tojótyúkok különböző tartási rendszereinek összehasonlítása
környezeti indikátorok segítségével (Rossi 2010, nyomán)



„Ésszerű felvetni azt a kérdést,„Ésszerű felvetni azt a kérdést,
hogy ezek a változásokhogy ezek a változások valóbanvalóban
növeliknövelik--e a tojótyúkok jómódjáte a tojótyúkok jómódját
vagy csak a közvélemény és avagy csak a közvélemény és a

fogyasztók egy sajátos ideájárólfogyasztók egy sajátos ideájáról
van szó. Ha ez így van, akkor avan szó. Ha ez így van, akkor a

ketreceket kellene visszaketreceket kellene vissza--
állítani, illetve azokatállítani, illetve azokat

továbbfejlesztve megtartani”továbbfejlesztve megtartani”
(Elson, 1991)(Elson, 1991)

”A tyúkot tekintve:”A tyúkot tekintve: a fussa fuss
szabadon!szabadon! Csak egy szép szólamCsak egy szép szólam,,

különösen az olyan emberekkülönösen az olyan emberek
számára akik sohasem voltak tanúiszámára akik sohasem voltak tanúi

aa Gallus domesticusGallus domesticus
kannibalisztikus hajlamának.”kannibalisztikus hajlamának.”

(Hunton, 1992)(Hunton, 1992)













1. Amerikai Állatorvosi Társaság (1987): az állatok jó közérzete
mindent kifejez, amely az állatok fizikai és a mentális jólétét
jelenti. Az állat jó közérzetének megítéléséhez szükség van olyan
tudományos bizonyítékra az állat érzését illetően, ami
felépítéséből, működéséből és viselkedéséből származhat.

2. Hughes (1976): az állatjólét „a teljes mentális és fizikai egészség
állapota, ahol az állat harmóniában él a környezetével”.

3. Broom (1986) szerint: az állatok jó közérzete „az az állapot,
amelyben az állat megbirkózik a környezetével”. (Ha az állat
nem bírja az alkalmazkodási kényszert, a közérzete rossz.)

4. Duncan and Petherick (1989) Dawkins (1990): a jólét fogalmát az
állatok érzései alapján szükséges értékelni. (Az állat közérzete
előre meghatározott paraméterekkel mérhető – fiziológiai
rendellenességek.)

Az állatjólét fogalma





GONDOSKODVA  URALKODNI

gondos: aki a feladatát lelkiismeretesen, alaposan,
figyelemmel látja el. Ilyen emberre jellemző a
gondoskodás.

gondoskodik: biztosítja v.kinek, vagy v.minek az
életlehetőségeit, létfenntartását, gondot visel rá.
Ez egy előrelátó, tervszerű emberi magatartás.

gondosság: körültekintő alaposság.
gondoz: gondját viseli, ápolja, ellátja. Egészségi ártalmakat

megelőző és elhárító, az életkörülmények
megjavítására irányuló tevékenység.

ural/uralkodás: hatalmában tart v.mit. Akaratát érvényesíti.
Fölényes biztonsággal bánik v.mivel, kezeli.



Köszönöm a megtisztelő
figyelmüket!


