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Bevezetés

Ebben a kiadványban – a házi állattartás példáján bemutatva – ajánlásokat,
hasznos tanácsokat kívánunk megjelentetni, hogy a hazai termelők
mezőgazdasági termékeinek feldolgozottsági szintje növekedjék, és a nagyobb
hozzáadott értékű termékek piacra vitelével a gazdálkodók jövedelme is maga-
sabb legyen.

Ez a kérdéskör – tágabb értelmezésben, mint az itt leírtak - egy sor problémát
foglal magában, a foglalkoztatási gondoktól, a vidéki infrastruktúra fenntartásán
és fejlesztésén át a táj változatosságának megóvásáig. 

Az iparszerű mezőgazdasági termelésen, az élelmiszer- és takarmány-alapanyag
előállításon túl számtalan szempontot figyelembe kell vennünk - a sokszínű
élővilág megőrzése, a vidéken élő közösségek megélhetésének biztosítása, hely-
ben tartása. Hozzá kívánunk járulni, ahhoz, hogy a tájegységek adottságainak
ésszerű, megfontolt kiaknázásával az adott táj értéke, teljesítőképessége meg-
maradjon.  

További  célunk az, hogy  olyan minőségi termelés kialakítását támogassuk,
amely jövedelmező, korszerű és igyekszik visszatérni - a korábbi -
környezettudatos vidéki életminőséghez. 

A parasztemberek összhangban éltek a természettel, figyeltek a környezetükre,
tudták, hogy  cselekedeteik befolyásolják munkájuk eredményét és csak annyit
vettek el a környezetükből, amennyit vissza is adtak. Később, súlyos megrázkód-
tatások  - társadalmi és gazdasági átalakulások – után kialakult a szocialista
nagyüzemi gazdálkodás és ennek következtében a gazdatudat megkopott, mivel
a földművesek, a gazdák munkásokká váltak. 

A szocialista nagyüzemi gazdálkodást a – kizárólag profit orientált - iparszerű
mezőgazdasági termelési kultúra követi, amelyet nagyfokú koncentráció jellemez,
és amelyet súlyos környezeti problémák kísérnek. 

Szükséges felébreszteni az emberekben a fokozottabb igényt az egészségesebb
és biztonságosabb élelmiszerek és környezet iránt. Talán ennek legerősebb kor-
látját jelenti a termelők, gazdák alacsony fokú kooperációs képessége. Ez a
tényező érdekérvényesítési képességüket is jelentősen korlátozza, és az össze-
fogás teljes hiánya az egymás segítését is lehetetlenné teszi.



A vidéken élők élelmiszerter-
melési és ellátási lehetőségei,
a termékek feldolgozottságá-
nak növelhetősége

A világon és hazánkban is, ahogy min-
den település, a vidék is folyamatosan
átalakul.
Hazánkban ez látványosan és
leginkább a falvak eredeti arculatának
agrárvilágának a elsorvadásával járt. 
Így például az aktív keresők aránya az
agráriumban az 1900-ban mért 70 %-
ról 2004-re 10 % alá csökkent.

Mezőgazdaságban foglalkoz-
tatottak számának alakulása

(Forrás Agrostratégia 2009)

A vidéki udvarokban először megszűnt
a nagyállattartás majd drasztikusan re-
dukálódott a sertés, juh és kecske
tartás.
Ma pedig már egyre kevesebben tar-
tanak nyulat és baromfit.
A kertjére mindenki büszke volt, ma hi-
hetetlen mértékben elgazosodott
kerteket látni, pockok, patkányok és
vadmadarak tenyésznek bennük. 

Ez a környezet drasztikus rombolása
is. Felszámolásra került a korábbi
környezettudatos vidéki élet és
agrártevékenység, ahol minden földön
megtermelt terméknek, hulladéknak
megvolt a további felhasználhatósága.
Ugyanakkor erőteljes érdeklődés és
vételi szándék mutatkozik az
őstermelői piacokon felkínált termékek
iránt.
Tehát van egy jelentős igény a kister-
melési termékek iránt.

Kiadványunkban ezért is fel szeret-
nénk hívni a figyelmet a házi állattartás
és kertművelés jelentőségére és a
megvalósíthatósának hogyanjára.
A házi élelmiszer előállítás számos
előnnyel bír:

● Ellátja a családot friss hússal, tejjel,
tojással gyümölcs és zöldségféle ter-
mékekkel (hurka, kolbász, füstölt áru,
sárgarépa, hagyma, földieper, sár-
gabarack, stb.).

•  A friss termékek emészthetősége,
beltartalmi értéke magasabb lehet,
mint például a távoli országokból szár-
mazó termékeknek

•  Hasznos elfoglaltságot, információt,
élettapasztalat gazdagodást jelent

•  Bevételi lehetőség az 
őstermelői/kistermelői értékesítés

•  A kert tisztántartása, köztes-
növények és az ehető gyomok ál-
latetetésre felhasználása

•  Növény-állat-trágya-növény 
körforgalom hasznosságának
kialakítása
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Évek

1992 460.100

1998 302.400

2000 255.500

2004 204.900

2008 174.000



A vidéken élők termelési és el-
látási lehetőségei,  a termékek
feldolgozottságának
lehetőségei 

Házi állattartás

Milyen lehetőségeket jelent a házi állat-
tartás 

• Ellátja a családot friss hússal, tejjel,
tojással és termékekkel (hurka kolbász,
füstölt áru, stb.).

• Ma a modern hűtőszekrényekben
hetekre, hónapokra megfelelő techniká-
val- kétszeres, háromszoros fólia cso-
magolásban- eredeti állapotban
megőrizhetők a levágott állatok húsából
előállított termékféleségek.

•  A kert megművelésére serkent, mert
az állatok felneveléséhez, hizlalásához
szükséges alaptakarmányok / kukorica,
napraforgó, stb. / részben legalábbis
megtermelhető és számos „gyomlálási
termék”, gyomnövény hússá, tejjé to-
jássá értékesíthető,  ugyanígy a kony-
hakerti zöldségek hulladékai sem
mennek veszendőbe.

•  A kert sokkal jobb minőségű és több
termést hoz, ha megfelelően kezelt, ér-
lelt szalmás trágyát a felásás vagy fel-
szántás során bedolgozunk a földbe.

•  Ezáltal szinte semmi nem vész el,
mert a zöld növényeket, kertben ter-
melt kukoricát, hulladék növényzetet
megeszik az állatok és a hízlalás során

jelentős mennyiségű trágyát termelnek,
amit a kert földjének gazdagítására és
több zöldség, kukorica, stb. előállítása
céljából bedolgozunk a talajba.

•  Rendszerességre, felelősségre nevel,
alakítja a gondolkodást, sikert, örömet
okoz.

•  Az állattartás és a kertművelés a
család egzisztenciális biztonságát
jelentős ráfordítás nélkül, lényegében a
szabadidő hasznos eltöltésével
jelentős részben megteremti. 

•  Amennyiben több állatot is tartunk,
vagy szaporítással is foglalkozunk, ill.
vágott állat, tej, tojás és hús
értékesítést is végzünk akkor az
értékesítési többletbevétel akár a
család alapfenntartását is biztosítani
képes.

•  Biztonságot, megélhetési stabilitást,
sikerélményt jelent, jelentősen
javíthatja a vidéken élők hangulatát,
hitét.

•  Családmegtartó ereje van a közös
felelősség és a közösen végzett munka
hatásával.

•  A fiatal generációk egészséges szo-
cializációjában is igen fontos.

•  Szinte pótolhatatlan hatású az
egészséges életmód eléréséhez és
megtartásához. Az állattartási  és
kertművelési tevékenység megszünteti
a mozgásszegény életmódot, ami
csökkenti ill. megelőzi a mozgásszervi
és az anyagcsere betegségek
előfordulását, megakadályozza ill.
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csökkenti az elhízást, ezáltal jobb
közérzetet és nagyobb aktivitást tesz
lehetővé, ami egyben jóval kisebb or-
vosi és gyógyszerkiadással  párosul.

•  Munkával, törődéssel jár de anyagi-
lag is megéri.

A Kiadvány ezen fejezetében a kecske,
a nyúl, a broilercsirke és tojótyúk
valamint a sertéstartás lehetőségeit,
feltételeit és az alapanyagok /hús, tej/
tovább feldolgozási módjait és
árukínálati viszonyait kívánjuk leírni.

Állatok, állati termékek

Kecske, kecsketej, joghurt, túró, sajt

Baromfi (broiler, tojótyúk) vágott csirke
tyúk, tojás

Sertés sertéshízlalás, füstölt termékek

Nyúl, vágott nyúl

Az állatok tartására és az
előállított termékekre vonatkozó
fontosabb jogszabályok és infor-
mációk.

Helyi állattartás szabályozása:

2012. október 1. után megváltoztak az
állattartás szabályai: a mezőgazdasági
haszonállatok tartását az önkor-
mányzatok már nem korlátozhatják
helyi rendeletekben. Az élelmiszerlánc-
ról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) módosí-
tása értelmében ugyanis a haszonálla-
tok tartását korlátozó, megtiltó

önkormányzati rendelkezéseket -
például állattartási övezetekre
vonatkozó előírások, tartható állatok
száma - hatályon kívül kell helyezni.
Így tehát önkormányzati rendelet ezen-
túl nem korlátozhatja egyebek mellett
sertés, szarvasmarha vagy ló tartását
sem.

A tárca ugyanakkor arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy mindez nem jelent korlá-
tok, feltételek nélküli állattartást; az
állatok tartása ugyanis "nem veszé-
lyeztetheti az emberek és állatok
egészségét, jólétét, és nem
károsíthatja a környezetet".

A jövőben ugyanúgy be kell tartani az
állategészségügyi, közegészségügyi,
állatjóléti, környezetvédelmi, illetve ter-
mészetvédelmi szabályokat,
előírásokat, ahogy eddig. Arra is fel-
hívták a figyelmet, hogy szabályozás
változása nem vonatkozik a
kedvtelésből tartott állatokra - köztük
kutyákra, macskákra.
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Kiválasztás, beszerzés, karan-
tén, azonosítás, tartási hely,
takarmányok

A tartani kívánt állat kiválasztása,
beszerzése

Az állatok kiválasztásának és besz-
erzésének több módja is van:

• Piacon történő vásárlás

• Ismerőstől történő vétel 

• Nagyobb gazdaságból történő vásár-
lás

• Integrációs együttműködés
keretében történő állatkihelyezés

Minden esetben lényeges tudni minda-
zon információkat, amelyek az
adásvétellel kapcsolatosak. 
Az eladót a tartás körülményeiről, az
etetés módjáról, az etetett takar-
mányokról, mennyiségekről, a tartónál
esetlegesen vagy szokványosan
előforduló betegségekről, azok
kezeléséről a lehető legalaposabban
kérdezzük ki, mert minden információ-
nak a hízlalás során különös értéke
lehet. Sokszor a szomszédoktól,
eladónk ismerőseitől a kezelő állator-
vostól több és hasznosabb információt
kaphatunk, mint a tulajdonostól.

Legjobb, ha megnézhetjük a tartási
helyet, mert szóban sok mindent lehet
mondani, de a valóságos helyzet sok
esetben kissé vagy nagyon más is
lehet. Az meggondolásra ad okot, ha
különböző indokokkal nem engedi az
eladó megnézni a tartási helyet. 

Fontos kérdés az állatszavatosság, a

szavatossági felelősség.
Az eladó felel (szavatol, törvénynél
fogva helytállni köteles) azért, hogy a
szolgáltatott dologban a teljesítéskor
megvannak a törvényes, illetve a
szerződésben meghatározott tulajdon-
ságok (kellékszavatosság), továbbá a
dolog tulajdonjogának átruházásáért és
tehermentességéért (jogszavatosság).

Óvatlan és nem körültekintő vásár-
láskor előfordulhat, hogy
legkülönbözőbb állategészségügyi
gondokról, veleszületett
rendellenességekről, melyeket az állat
vásárlásakor nem is ismerhettünk fel,
sőt sokszor a már meglevő
betegségekről sem szerzünk tudomást
és az állat tartása során később derül-
nek ki. 
Nem egyszer előfordul, hogy olyan
fontos információkról “felejtenek el”
minket tájékoztatni, melyek tudatában
nyilvánvalóan nem tartottunk volna
igényt az állatra.

Amennyiben úgynevezett „házi állat-
tarást” akarunk folytatni, akkor tudnunk
kell, hogy a nagyüzemi telepeken ál-
talában olyan állatokat tartanak, ame-
lynek célja, hogy minél rövidebb idő
alatt egy négyzetméter istálló felületről
minél több hízóállatot, tojást, tejet
lehessen értékesíteni. 

Ennek megfelelően minden életkorban
az igényeknek maximálisan megfelelő
speciális tápokat etetnek, a
hőmérsékletet igyekeznek automata
klíma berendezésekkel   optimalizálni,
speciális állategészségügyi pro-
gramokat alkalmaznak az állatok egész
élete során (vakcinázások, gyógysze-
res kezelések). A jobb hízlalás érdeké-
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ben esetleg fény és zene programokat
alkalmaznak.

Mivel a „házi” állattartásnál a cél az,
hogy egyszerű körülmények között 
(un. félszeres nem klimatizált istál-
lóban), a kerti kiegészítő takarmányok
felhasználásával, főként kerti zöld-
féleségekre (gyomlálási, ritkítási zöld-
növényzet), takarmánybúzára és
kukoricára esetleg kismértékű
„tápozásra” alapozva olcsón tudjuk tar-
tani állatainkat.

Mindezek miatt meggondolandó, hogy
milyen állatot vásároljunk.
Legegyszerűbb megoldás a helyben
vagy állatvásáron olyan eladótól
vásárolni állatot, amely állatnak az
anyját szintén un. házi viszonyok
között tartották. Szintén jól bírják a házi
viszonyokat a hibridek, a magyar fajták
vagy a kettős hasznosítású (pl.hús és
tej) állatok. 

Állatok hazaszállítása, elkülönítési
idő, bánásmód, általános ál-
lategészségügyi teendők

A megvásárolt állatokat a helyben
szokásos módon / ketrecben, lovas
kocsin, személygépkocsi utánfutóval
ketrecben vagy anélkül, személygép-
kocsi csomagtartójában vagy egyéb
úton / haza kell szállítani, amennyiben
az nem nagy távolságot vagy időt vesz
igénybe. Rövid távolságra akár lábon is
áthajthatók, átvihetők az állatok. Az ál-
latok csak tiszta, fertőtlenített és e
célra engedélyezett szállítóeszközön
szállíthatók. A szállítóeszközt szükség
az  állatorvos által előírt módon
fertőtleníteni kell.

Tilos szállítani:

• a nyolc naposnál fiatalabb borjút,
malacot, bárányt, kecskegidát (gödö-
lyét) anyja nélkül,
• az olyan vemhes állatot, amely
valószínűleg a szállítás alatt vagy az azt
követő 48 órán belül ellene, kivéve, ha
azt gyógykezelésre vagy kényszer-
vágásra szállítják,
• a csonttörésben szenvedő állatot,
kivéve, ha gyógykezelésre vagy kény-
szervágásra szállítják,
• a nem azonosítható állatot,
• a beteg, sérült, gyenge vagy kimerült
állatot,
• azt az állatot, amely feltehetően
további sérüléseket szenvedne,
• az olyan újszülött állatot, amelynél a
köldökcsonk még nem zárult és nem
száradt be, vagy anyja nélkül nem
képes magát ellátni,
• a szállítási korlátozás hatálya alatt
álló telepről, illetve szervezettől szár-
mazó állatot.

Az állatvásár, élő állatpiac tartásá-
nak állat-egészségügyi szabályai

Az állatvásárra, helyi állatkiállításra
történő állatszállítás állat-egészségügyi
feltételeit a rendezvény helye szerint il-
letékes állategészségügyi hatóság
határozza meg, azok végrehajtásáról a
rendezvény szervezője köteles gon-
doskodni.
Élő állatot vásárra, piacra, csak az
előírások szerint illetve külön jogsza-
bály szerinti egyedi megjelöléssel lehet
bevinni. A vásár területén az állatokat
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fajonként elkülönítve kell elhelyezni.

Az állatok szállítására szolgáló
járművekre vonatkozó előírások

Az állatok szállítására csak hézag-
mentes padlóval és oldalfalakkal ellá-
tott, sérülést nem okozó szállítóeszközt
szabad használni. Az oldalfalaknak a
jármű padozatához hézagmentesen
kell illeszkedniük. A kisállatok szál-
lítására szolgáló gépkocsi és pótkocsi
oldalfalainak a padozattól számított
legalább negyven centiméter magasan,
a nagyállatok szállítására szolgáló gép-
kocsi és pótkocsi oldalfalainak pedig
legalább hatvan centiméter magasan
kell hézagmentesnek lenniük. A negy-
ven, illetve hatvan centiméter maga-
sságon felül az oldalfalak lécezettek is
lehetnek oly módon, hogy az állatok
testrészei a lécek közötti hézagokon ne
férjenek ki. A szállítóeszközt úgy kell

kialakítani, hogy abból az állatok ne 
szabadulhassanak ki.

A szállítóeszközöket szélsőséges
időjárási viszonyok esetén, nyáron
árnyékoló tetőborítással, télen
szellőzést is biztosító zárt borítással
kell ellátni. Juh, kecske és sertés szál-
lítása esetén a szállítóeszközt almozni

kell. Almozásra az állatok egészségére
ártalmatlan, az állati ürülék kijutását
megakadályozó anyagot kell használni.
Az állatokat a szállítóeszközön úgy kell
elhelyezni (megkötni), hogy ter-
mészetes testhelyzetben mozoghas-
sanak vagy pihenhessenek.
Ha az állatszállítás időtartama
várhatóan a nyolc órát meghaladja, az
állatok itatásáról és etetéséről
útközben gondoskodni kell.

Karanténozás

A vásárolt, bérhízlalásra kihelyezett ál-
latotkat a megérkezésük után el kell a
többi állattól különíteni  és gyakoribb
megfigyelés alatt tartani, mivel számos,
adott esetben végzetes betegség
előfordulhat és gyors beavatkozással
az állat meggyógyítható illetve gyors
hatósági intézkedésekkel a település
többi állata megmenekülhet, illetve
megelőzhető lesz a megbetegedésük. 
Szavatossági szempontból is fontos,
hogy mindent tegyünk meg az állatok
megbetegedésének megelőzése és
gyógyítása érdekében. 
Ezen idő alatt, de később is csak egy
ugyanazon személy etesse, itassa
gondozza az állatotkat.
A védőruhát csak a karanténozott  álla-
tok gondozására használja és azt
szükség szerint többször is mossa és
fertőtlenítse. Az állatgondozáshoz kön-
nyen fertőtleníthető és csak a gondo-
zási célt szolgáló lábbelit használjunk.
Azt szükség szerint mossuk,
fertőtlenítsük és cseréljük vagy selej-
tezzük.
Célszerű hypoklóros mészoldattal vagy
por alakú klórtartalmú  fertőtlenítő szer-
rel (mészhidrát) az ólat tisztítani, a ki-
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futót ezalatt az idő alatt többször is le
kell permetezni, fel kell szórni.

Miután állatunk, állataink  portánkra
kerültek, néhány fontosabb előírást
be kell tartanunk:

•  az állattartó az állat tartása során
köteles annak fajára, fajtájára, korára,
fejlettségére, alkalmazkodási
képességére, háziasítottságának
fokára, fiziológiai állapotára, etológiai
szükségleteire figyelemmel lenni
•  az állat számára elegendő férőhelyet
biztosítani,
•  az állat környezeti igényeit megfelelő
tartástechnológia kialakításával
kielégíteni,
•  az állattartó köteles az állatot fizioló-
giai szükségleteinek megfelelő
időközönként megetetni és megitatni.
•  az állatot jóléte érdekében
szakszerűen gondozni,
•  az állat viselkedési és szociális
igényeit figyelembe venni,
•  az állatnak - akár tevőlegesen, akár
a szükséges beavatkozás elmu-
lasztásával - szükségtelen fájdalom,
sérülés vagy szenvedés okozását elke-
rülni.

Az etető- és itatóberendezést úgy kell
kialakítani, összeállítani, elhelyezni,
üzemeltetni és karbantartani, hogy 
az állatnak fiziológiai szükségletei
kielégítésére bármikor kellő
folyadékpótlásra legyen lehetősége.

Olyan tartási eljárás,  amely bármely
állatnak szenvedést okoz, vagy
okozhat, az állattartásban nem alkal-
mazható, kivéve azon szükséges bea-
vatkozások alkalmazását, amelyek

minimális vagy pillanatnyi szenvedést
vagy sérülést okoznak (oltás,
azonosító jelzés biztosítása).

Az állatok gondozásával és felü-
gyeletével csak olyan személy bízható
meg, aki az adott fajról, fajtáról, korcso-
portról és az alkalmazott tartástech-
nológiáról megfelelő elméleti és
gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, fe-
lismeri az állatok viselkedésbeli vál-
tozását és annak okát. megítéli a
technológiai feltételek változásának
jelentőségét.

Az állatokat a szükséghez képest, de
naponta legalább egy alkalommal
ellenőrizni kell. Minden állatot egyedi-
leg meg kell vizsgálni, ha ez az állat-
tartás körülményei miatt szükségesnek
mutatkozik.

Az állatok azonosíthatósága és
nyomonkövetése rendkívül
fontos részben a betegségek
megelőzése és eredetük
felderítése, de a lopások ellen is

Gondoskodni kell az állatok ürülékének
az elhelyezéséről is. Az almostrágyát
szükség szerint naponta-kétnaponta,
hetente kell eltávolítani és lehet az ól
közelében, a szomszéd telektől
lehetőleg minél távolabb (5-10 méter
távolságra) gyűjteni vagy nyiltszíni
tárolással,   lehetőleg valamilyen
fedéssel (föld, műanyagfólia) vagy zárt
trágyagyűjtő aknában. Az átmeneti
tárolóhely legalább 10 méterre legyen
a kúttól. A szaghatás jelentősen
csökkenthető pl. kristályos alkáli-
és/vagy alkáliföldfém-alumínium-
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hidroszilikátok/ zeolit /, mordenit,
klinoptilolit  hozzáadásával. A kicsorgó
trágyalevet mindenképpen fel kell itatni
fűrészporral vagy hasonló, nedvszívó
hatású anyaggal. A trágya éréséhez
trágyaszarvasban 3-4 hónap szük-
séges és utána lehet azt szántóföldre,
kertbe kiszórni és mielőbb földbe jut-
tatni (szántással, tárcsázással, kertben
ásással). Télen a trágyát kiszórni nem
szabad.  Szántóterület szélén maxi-
mum két hónapig lehet a trágyát kazal-
ban tárolni. 

Az almok több típusa használható, de
azt megbízható forrásból kell besze-
rezni és annak mentesnek kell lenni élő
állattól, vadon élő madártól és rágcsá-
lótól származó fertőzéstől. Az alom
kezelhető savval és antibakteriális sze-
rekkel, hogy csökkenthető legyen a
bakteriális fertőzés. 

A tartási hellyel kapcsolatos
legfontosabb információk

Az elhelyezés legtöbb esetben egy-
vagy kétrészes zárt egységből és
részben zárt vagy teljesen nyitott ki-
futóból áll. ill. ketreces elhelyezésből
állhat. Fontos része az állattartó
helynek az előtér is, ahol el tudjuk
helyezni szerszámainkat, (Lapát,
seprű, villa, stb.), valamint a védőruhát
és a csizmát. Úgyanígy hasznos az
előtér, mert a napi etetésre szánt zöld
vagy gumós takarmányt, szénát, almot
elhelyezhetjük, ami főként az
előmelegítés miatt fontos.

Az ól falai szilárd anyagból készülnek,
anyaga lehet deszka,  fémlemez, tégla
és egyéb anyag ill. szerkezeti elem
fémvázon vagy anélkül. Célszerűen

erős, nehezen megbontható, az
időjárás kedvezőtlen hatásaitól
megvédő legyen. A nyúlketrecek
lehetőleg műanyagból ill. fémből vagy
fémhálóból  készüljenek, a stabil
zárhatóság a kiszökés ill. más állatok
ellen véd. 

Ugyanígy fontos a lehetőleg
fényvisszaverő színű pala, fémlap vagy
cserép  tető. Fontos tudni, hogy a falak
minősége, szigetelő képessége
nagyon fontos, mert a téli-nyári
hőingadozás akár  40-50 Co, de egy
napon belül is lehet akár 20-25 fokos
hőingadozás. Ha ehhez a
hőingadozáshoz mindig alkalmazkod-
nia kellene állatainknak, az jelentős
veszteséget okozna az állattartónak,
hiszen az állat nem gyarapszik
megfelelően, tej-vagy tojás termelése
csökken, sőt könnyebben megbeteg-
szik, kedvezőtlen esetben elhullik.
Ezért a falak lehetőleg jó hőszigetelők,
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szárazak legyenek, a pára ne csapód-
jon ki rajtuk / épületsarkok, ajtó, ablak/,
mert az jelentős hőt von el és párá-
sodást okoz, ami a tüdő megbetegedé-
seinek gyakori kiváltója. 

Az ajtó és az ablak jól zárható
legyenek, mert a huzat szintén
légzőszervi megbetegedést okozhat.
Úgy nyissuk és zárjuk a nyílászárókat,
hogy huzat, hirtelen légbeáramlás ne
következzen be. 

A kétrészes ajtó praktikus, mert a felső
rész nyitásával a szellőztetés biz-
tosítható és ugyanakkor állataink nem
tudnak kiszökni. Az ajtó és az ablak
stabil anyagból, fából, fakeretből
műanyagból  készüljön, hogy állataink
ne tehessék tönkre. Azokon kiálló
végek, szögek, stb. ne legyenek, mert
állataink megsérülhetnek.

A jó fényátbocsátású ablak fontos, mert
különösen télen is  megfelelő fényt biz-
tosít, jól beláthatóvá teszi a helyiséget,
ami fontos a megszemlélésnél,
takarításnál és az etetés-itatásnál is.

A tetőszerkezet szerepe talán
fontosabb a falakénál is, mert meg kell
védeni az állatokat az esőtől és a hótól
/ résmentes legyen/, valamint nagyon
fontos a hőátbocsátó képessége is,
mert ha a meleg párás levegő, ami
felfelé emelkedik, a tető alatt
megszorul, kicsapódik és visszacsöpög
az állatokra, amelyek  akár tudőgyulla-
dást is kaphatnak. 

Különösen  előfordul ez hideg, nyirkos
időben. Ezt többszöri kisebb
szellőztetéssel megelőzhetjük.
Célszerűen a tetőt szigetelő réteggel

alulról befedhetjük.

A padozat a legtöbbször „használt” 
szerkezeti elem. Jó teherbíró
képességű, nem vagy nehezen meg-
bontható, lehetőleg könnyen
takarítható és fertőtleníthető legyen. 

A gondozás során az alapfeladatokon
kívül (megszemlélés, etetés, itatás,
takarítás) nagyon fontos, hogy állatain-
kat jól megismerjük, szokásaikkal
tisztában legyünk. Ezúton már az is-
tállóba lépéskor szinte tudni fogjuk,
hogy számíthatunk-e valami rendkívüli
eseményre vagy sem. Ha állatainkkal
ki tudunk alakítani egyfajta társas
kapcsolatot, akkor sok problémától
tudjuk megkímélni magunkat. 

A háziállatok gondozásának nagyon
fontos része a szükséges ivóvíz biz-
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tosítása. 
Az itatás napi periódusait az állatfaj
igénye és a rendelkezésre álló
lehetőségek szabják meg. A minőségi
víz (ivóvíz) élelmezési és takarmányo-
zási szempontból is rendkívül fontos
anyag. Az víz ivóvíz minőségű legyen.  

Az elszennyeződött almot, trágyát
lehetőleg minden nap távolítsuk el az
ólból és a kifutón kívül trágya gödörben
vagy leföldelve tároljuk a termőföldre
történő kivitelig. 

Addig belső erjedési folyamatok során
meg is érik és nem lesz kedvezőtlen
hatással a növényzet-re. A trágyát min-
denképpen zártan tároljuk, különben
legyek és egyéb rovarok rendkívüli
módon felszaporodhatnak.

Eseti tevékenységnek számít, ha kar-
bantartást kell végezni (ól és kifutó,
etető, itató berendezés javítás). Ezt a
tevékenységet az állatok lehető
legkisebb zavarásával végezzük el,
lehetőleg saját magunk. 

Amennyiben szakember igénybevétele
szükséges, akkor védőruhával lássuk
el és  lábbelijét fertőtlenítsük mielőtt
belépne az istállóba.

Etethető takarmányok

Intenzív és félintenzív tartásnál
elsősorban a megbízható helyről szár-
mazó táp ill. a tápkészítéshez szük-
séges megfelelő minőségű
alapanyagok (szemestakarmányok, fe-
hérjében gazdag  takarmányfélék, vita-
min és asványi anyag készítmények)
kellenek. 
Hagyományos tartás esetén döntően
szemes és fehérjében gazdag takar-
mányokat (búza, kukorica, napraforgó,
szójabab, stb. valamint vitamin és
ásványi anyag készítmények kerülnek
feletetésre a kerti takarmányok - gyom-
növények, takarmányrépa, tökfélék,
stb.) mellett.

Ugyancsak fontos tudni, hogy a  kony-
hakertben, veteményekben történő 
gyommentesítés során számos olyan
gyom kiszedésére kerül sor, ami jó
eredménnyel feletethető a sertéssel 
(libatopp félék, disznóparéj, stb.).

Előfordulhat hogy az állatok kiszöknek
és bejutnak a díszkertbe.  Számos 
gyomnövény vagy dísznövény viszont
mérgező vagy legalábbis kedvezőtlen
étrendi hatású. Ilyen gyomnövények
pl.: Akác (Robina) kéreg, mag, Belén-
dek (Hyoscyamus niger ) a növény

minden része.
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Boglárka (Ranunculus fajok) a növény

minden része  Bürök (Conium macula-
tum) a növény minden része, Kutyatej
(Euphorbia fajok) tejnedv, Maszlag
(Datura) a növény minden része
Pipacs (Papaver Rhoas L.) a növény
minden része.

Ha  észrevesszük, hogy az állatunk
valamilyen növényből evett, fontos,
hogy az első teendők elvégzése után
(eltakarítjuk a gyanúsítható növények
maradványait) mihamarabb állator-
voshoz forduljunk. Fontos, hogy meg
kell mutatni a megevett növény marad-
ványait, illetve, ha a sertés kiszökött,
merre járt a kertben vagy a környéken.

Kistermelői/őstermelői állati
termék értékesítés szabályai

Kistermelői tevékenység

A tevékenység megkezdését köteles
írásban bejelenteni a gazdasága szer-
inti megyei kormányhivatal élelmiszer-
lánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóság területileg illetékes járási
állat egészségügyi és élelmiszer-
ellenőrző hivatalának (továbbiakban
járási állategészségügyi hivatal), ahol a
kistermelőt nyilvántartásba veszik (re-
gisztráció), ami ingyenes. 

Regisztrált kistermelő az általa megter-
melt alapterméket, illetve abból, saját
maga által előállított élelmiszert a
vonatkozó FVM (-52/2010 (IV.30.) ren-
delet szerint   értékesíthet. Az egyes
termékekre vonatkozó  mennyiségeket
a rendelet 1. melléklete határozza
meg. Ha a kistermelő gazdaságában
nem biztosíthatóak az élelmiszer- 
a lakóhelyén is végezheti, előállítási
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részfolyamatot más vállalkozással
vagy kistermelővel is elvégeztethet. 

A kistermelő bizonyos szolgáltatásokat
(pl. füstölés, aszalás, szárítás) is
végezhet magánszemélyek és más
kistermelők részére.

Őstermelő

Mezőgazdasági őstermelőnek minősül
az a 16. életévét betöltött, nem egyéni
vállalkozó magánszemély, aki a saját
gazdaságában a meghatározott ter-
mékek előállítására irányuló
tevékenységet folytat, és ennek iga-
zolására őstermelői igazolvánnyal ren-
delkezik, ideértve az Európai Unió
Közös Agrárpolitikája magyarországi
végrehajtásában, illetve a nemzeti
agrártámogatási rendszerben érintett
ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter
létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos
nyilvántartásba vételről szóló kor-
mányrendelet szerint nyilvántartott
mezőgazdasági termelő magánsze-
mélyt, valamint a termőföldről szóló
törvény szerint családi gazdálkodónak
minősülő magánszemélyt és e magán-
személynek a családi gazdaságban
nem foglalkoztatottként közreműködő
családtagját is.

A kistermelő/őstermelő által
előállított termékek értékesítésének
részletes szabályozását   az 52/2010.
(IV. 30.) FVM rendelet állapítja meg. 

Fontosabb előírásai a következők:

A melléklet szerinti kis mennyiségű, ál-
tala megtermelt alaptermékből
előállított élelmiszerrel közvetlenül a
végső fogyasztót, illetve a régión belüli

vagy a gazdaság helyétől légvonalban
számítva Magyarország területén
legfeljebb 40 km távolságon belüli
kiskereskedelmi vagy vendéglátó
létesítményt látja el.

Kistermelői élelmiszer értékesítését a
kistermelőn kívül a vele egy háztartás-
ban élő személy, valamint a kistermelő
házastársa, bejegyzett élettársi kap-
csolatban élő élettársa, nagykorú gyer-
meke, testvére, szülője, nagyszülője is
végezheti.

A kistermelő egyéb állati eredetű
alapterméket, sertés, juh, kecske,
szarvasmarha, strucc és emu hús
kivételével - saját gazdaságának
helyén, illetve a régión belüli vagy a
gazdaság helyétől légvonalban
számítva Magyarország területén
legfeljebb 40 km távolságon belüli pia-
con, vásáron, rendezvényen és en-
gedélyezett ideiglenes árusító helyen a
végső fogyasztónak, illetve
kiskereskedelmi vagy vendéglátó
létesítménynek értékesíthet. 

A kistermelő saját gazdaságában
nevelt és közfogyasztás céljára en-
gedélyezett vágóhídon - beleértve a
vágópontot is - levágott sertés, juh,
kecske, szarvasmarha, strucc és emu
húsát saját gazdaságának helyén a
végső fogyasztónak, illetve a régión
belüli vagy a gazdaság helyétől légvo-
nalban számítva Magyarország
területén legfeljebb 40 km távolságra
lévő, kiskereskedelmi vagy vendéglátó
létesítménynek értékesítheti.

A kistermelő az általa megtermelt vagy
előállított, és - kiegészítő alapa-
nyagként - vásárolt élelmiszer fel-
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használásával, valamint más
kistermelőtől vásárolt késztermék fel-
használásával kiskereskedelmi
tevékenységként - falusi vendégasztalt
üzemeltethet.

A rendeletben leírt élelmiszerek régión
belüli vagy a gazdaság helyétől légvo-
nalban számítva Magyarország
területén legfeljebb 40 km távolságon
belüli értékesítése történhet a vásárló
kérésére, a kistermelő által,
házhozszállítással is.

A kistermelő tevékenységének - kivéve
kis mennyiségű nem állati eredetű
alaptermék termelését, vadon termő
alaptermék összegyűjtését és be-
takarítását - megkezdését,
tevékenységének lényeges megvál-
tozását, szüneteltetését és
megszűnését a gazdaság helye szerint
illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörben eljáró
járási hivatalnál (a továbbiakban: járási
hivatal) írásban be kell jelentenie. Az
alaptermék vagy termék forgalomba
hozatalának bejelentése a járási hi-
vatalnál is teljesíthető. A tevékenységet
a hatósági állatorvos engedélyezi. 

A hatósági állatorvosi bizonyítvány
vagy annak a hatósági, vagy jogosult
állatorvos által hitelesített másolatát a
kistermelőnek, illetve az élelmiszer
értékesítését végző személynek,
valamint a kiskereskedelmi vagy
vendéglátó létesítmény
üzemeltetőjének az árusítás helyén kell
tartania.

Ha a kistermelő az általa előállított
élelmiszert csomagoltan értékesíti a

kiskereskedelmi vagy vendéglátó
létesítménynek, az élelmiszerek
jelöléséről szóló rendeletben
meghatározott jelölést alkalmaznia kell. 

A csomagoláson fel kell tüntetni a
„kistermelői”, vagy méz esetében a
„termelői” jelzőt a termék megnevezé-
se előtt. 

Csomagolatlan élelmiszer ilyen mó-
dokon történő értékesítése esetén a ki-
helyezett termék előtt a kistermelő
nevét, címét vagy a gazdaság
helyének címét, valamint a termék
nevét kell feltüntetni.

Az étkezési tyúktojás értékesítése ese-
tén - a helyi piacon értékesített tojások
jelöléséről szóló jogszabályban foglalt
kivétellel – fel kell tüntetni a vonatkozó
EU rendeletek szerinti jelölést.

A gazdaságában legfeljebb 50 tojó-
tyúkot tartó kistermelőnek az általa ter-
melt és a végső fogyasztó részére a
gazdaság helyén vagy házhoz szál-
lítással értékesített tojáson nem kell
feltüntetnie a termelő megkülönböztető
számát tartalmazó kódot, amennyiben
az értékesítés helyén feltünteti a nevét
és címét.

Nyers tej, illetve nyers tej fel-
használásával készült, nem hőkezelt
tejtermékek értékesítése esetén az
értékesítés helyén, jól látható, és az
adott termékkel egyértelműen
összekapcsolható módon fel kell tün-
tetni a „nyers tej, forralás után fo-
gyasztható”, illetve „nyers tejből
készült” jelölést.
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A kistermelő tulajdonában lévő, gaz-
daságában nevelt és a gazdaság
helyén levágott baromfi és nyúlfélék
vágás előtti állományszintű, valamint
vágás utáni húsvizsgálatát a hatósági
vagy a jogosult állatorvos a gazdaság
helyén végzi el, a vizsgálat után a 3.
melléklet szerinti hússzállítási igazolást
állít ki, amely alapján a baromfi és
nyúlféle húsa forgalomba hozható.

A vágás utáni húsvizsgálatot nem kell
elvégeztetni, ha a heti vágási szám az
1. melléklet A. részében szereplő heti
maximális mennyiség 25%-át nem hal-
adja meg, és az értékesítés
közvetlenül a végső fogyasztó részére

történik a gazdaság helye szerinti
településen.

A levágott baromfi és nyúlféle húsának
vizsgálata a gazdaság helye szerinti pi-
acon, vásáron, rendezvényen és en-
gedélyezett ideiglenes árusító helyen
történik.

A kistermelő saját gazdaságában
nevelt, e rendelet szerinti értékesítésre
szánt, tulajdonában lévő sertés, juh,
kecske, szarvasmarha, strucc és emu
csak engedélyezett vágóhídon kerülhet
levágásra. Az értékesíteni kívánt hús-
féleségek a hatósági vagy a jogosult
állatorvos megvizsgálja és a melléklet
szerinti hússzállítási igazolást állítja ki.

A friss húst 0 -+7 °C, a belsőségeket 0
- +3 °C közötti hőmérsékletre kell
hűteni, és a feldolgozásig, illetve az
értékesítésig a hűtőláncot folyam-
atosan fenn kell tartani. 

A húst lefagyasztani nem szabad.

Falusi vendégasztal vagy a gazdaság
helye szerinti településen rendezvény
keretében, a kistermelő által levágott,
megfelelő állományból származó,
sertés, 30 hónaposnál nem idősebb
szarvasmarha, illetve 18 hónaposnál
nem idősebb birka vagy kecske 
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húsából elkészített ételt felkínálhatja
helyben fogyasztásra. A kistermelő
ilyen módon évente 12 saját sertést, 24
juhot, 24 kecskét, és 2 szarvasmarhát
vághat le és dolgozhat fel. 

A vágást és ételkészítési programot az
állatvágás előtt 48 órával, írásban be
kell jelenteni a járási hivatalnak. A
sertés húsát a húsban előforduló
trichinella  megállapítás ill. kizárás
miatt meg kell vizsgáltatni.

Az elkészített étel csak akkor kínálható
fel fogyasztásra, ha a hústerméket,
ételt biztonságos hőkezeléssel
készítették el. A vágás és ételkészítési
program keretében elkészített, de a 
helyszínen el nem fogyasztott ételt a
kistermelő a továbbiakban csak
magánfogyasztásra használhatja fel,
vagy azt megfelelő módon meg kell
semmisíteni.

A kistermelő/őstermelő a vágást, a
húsfeldolgozást, tej kezelését a ren-
deleti előírások szerint végezheti, amit
a rendelet 4. és 5. számú mellékletei
tartalmaznak.
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Termék vagy alaptermék, és a hozzá kapcsolódó
tevékenység megnevezése

Heti maximális
mennyiség

Éves maximális
mennyiség

Kifejlett vagy növendék sertés vagy juh vagy kecske vagy
strucc vagy emu levágása és húsának értékesítése

6 db 72 db

50 kg alatti malac vagy 15 kg alatti bárány, gida levágása
és húsának értékesítése

10 db 120 db

Kifejlett vagy növendék szarvasmarha levágása és húsá-
nak értékesítése

2 db 24 db

100 kg alatti borjú levágása és húsának értékesítése 2 db 24 db

Házi tyúkféle levágása és húsának értékesítése 200 db

Víziszárnyas vagy pulyka levágása és húsának 100 db

Nyúlféle levágása és húsának értékesítése 50 db

Húskészítmény előállítása és értékesítése 70 kg 2 600 kg

Tej értékesítése 200 liter

Tejtermék előállítása és értékesítése 40 kg

Méz és méhészeti termék értékesítése Együttesen 

Tojás értékesítése 500 db 20.000 db

Hal értékesítése 6000 kg

Növényi eredetű alaptermék értékesítése 20.000 kg

Savanyúság 150 kg 5200 kg

Növényi eredetű, hőkezeléssel feldolgozott termék
értékesítése

150 kg 5200 kg

Egyéb feldolgozott növényi eredetű termék értékesítése 50 kg

Vadon termő betakarított, összegyűjtött termék értékesítése 50 kg

Termesztett gomba értékesítése 100 kg

1. melléklet az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelethez

A. rész

Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek

vonatkozásában

A kistermelő/őstermelő a vágást, a húsfeldolgozást, tej kezelését a rendeleti
előírások szerint végezheti, amit a rendelet 4. és 5. számú mellékletei tartalmaz-
nak.



A Kiadvány ezen fejezetében a
kecske a nyúl a broilercsirke és
tojótyúk valamint a sertéstartás
lehetőségeit, feltételeit és az ala-
panyagok /hús, tej/ tovább feldol-
gozási módjait és árukínálati
viszonyait kívánjuk leírni.

Kecske tartás

Fontosabb kecsefajták

Néhány fontos tudnivaló a kecske-
tartáshoz:
Van-e a lakóhelyünkön  olyan hely és
legelőterület, amelyet alkalmassá
tudunk tenni a kecskék számára és mi-
lyen takarmánytermesztési és – takar-
mány beszerzési lehetőségeink
vannak. 

Egyszerre kevés állattal kezdjük a
tenyésztési munkát.

Egyetlen gazdasági állatfaj sem termel
olyan sokféle terméket viszonylag kis
befektetéssel és egyszerű 
körülmények között, mint a kecske.
Tejtermelése: testtömegéhez viszonyí-

tott tejtermelő képessége tejelő ál-
lataink között első helyen áll, mert  a
kecske évi tejhozama, testtömegének
mintegy 8-10-szerese ugyanakkor  a
tehén évi átlagos tejtermelése, a test-
tömegének csak 5-6 - szorosa,
A kecskehús fehérjetartalma maga-
sabb, mint más kérődzőké. Tején és
húsán kívül bőre, és trágyája is
értékes.

A kecske általában a gyomnövényes,
bozótos, bokros, legelők állata, ame-
lyek más állat tartására nem alkalma-
sak. A legtöbb házkörüli és gazdasági
hulladékot, a fák lombjait, leveleit és
szárait megeszi és hasznosítja. Sok-
szor a „falegelés” problémát is jelent.
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A kecske tenyésztéséhez szükséges
férőhelyek, kifutó, etetők, itatók
minőségét, elkészítése a bevezető
részben ismertetésre került. Egyedül is
el tudjuk készíteni. Néhány kecske
számára egy délután összeállítható
istálló, széldeszkából és hullámpalából.
Legjobb a szinttartós önitató, fejéshez
pedig pl. Alfa-Laval fejőgép, ha kézi fe-
jéssel már nem bírjuk a munkát.
Fejőgép inkább nagyobb és nagytejelő
(800-1000 l/állat) állomány esetében
szükséges, ahol intenzívebb takar-
mányozás is szükséges, azaz
jelentősen nagyobb abraktakarmány,
pillangós zöldtakarmány.
A kecske takarmányok közül
kiemelkedő szerepe van a kerti hulla-

dékoknak (ld. előzőekben) konyhából
kikerülő növényi maradékoknak, az
árkok, folyópartok, erdőszélek, pázsi-
tok füveinek. 
Egy évente 400-500 liter tejet adó
anyakecske a ház körüli mellékter-
méken kívül évente csupán 120-150 kg
abrakot és 250-300 kg szénát igényel.
Fedeztetés, pároztatás előtt fontos,
hogy az állatok jó kondícióban és
egészségesek  legyenek. Ezért  az ál-
latorvosi vizsgálat ajánlott. Számos
betegség árthat a vemhes kecskéknek
és gidáknak, emiatt, még a párzási
időszak előtt, mindenképpen fontos
lehet egy tapasztalt állatorvos
véleménye. Az állatorvos emellett
ajánlhat  étrendbeli változtatásokat,
étrend kiegészítőket. 

A szokásos évi oltások mellett így
Tetanusz, Clostridium Perfringens C- és
D-típusa elleni vakcina), léteznek 
egyéb oltások, melyeket párzás előtt
ajánlott beadatni. Vemhesítés előtt  a
Chlamídia, a Campylobacter és a Lep-
tospirozis fertőzés elleni vakcinázás a
legelterjedtebb  oltások közé tartoznak.
A nőstény körülbelül egy éves korára
válik ivaréretté, a teste kifejlődik eléri a
34 kg körüli súlyt, és eléri a megfelelő
méretet egy egészséges
vemhességhez. Általában az őszi hó-
napokban többször  tüzel, bár ez a
helyszíntől is függ, mivel a mérsékel-
tebb éghajlatú helyeken a kecske
egész éven keresztül tüzelhet.

Első ellős vagy előhasi kecske ál-
talában egy gidát ellik. Néhány esetben
ikrek is jöhetnek világra, noha ez faj-
tánként és egyedenként is különböző.
Későbbi elléseknél akár négy gida is
születhet.
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Fontosabb betegségek: varas
szájfájás, Maedi-visna, surlókór,
lépfene, clostridiumok okozta
betegségek, enterotoxaemiák, listeri-
ozis, pasterellozis, streptococcozis,
brucellozis, panaritium, chlamidiozis,
coccidiozis, májmételykór, coenurozis,
tüdőférgesség, szőrtetvesség,
rühösség. Az adott állományban és táj-
egységben honos legfontosabb
betegségek megelőzésére az állator-
vos által javasolt vakcinázási progra-
mot célszerű betartani.

A kecsketartás értékesíthető termékei

Kecskehús (gidahús)
Általában gidahús kerül értékesítésre.
Előírás szerint a gidákat, felnőtt kecs-
két vágóhídon /vágóponton/ lehet le-
vágni.Húskitermelés 48.50 %. Húsát a
tulajdonos
kistermelőként/őstermelőként értékesít-
heti. Nem tartalmaz fagyút, magas
tápértékű, könnyű emészthetőségű,
kevés zsírt tartalmazó húsféleség, a
diétás étrend része lehet, mivel bioló-
giai szempontból az egyik legértéke-
sebb. A kecskehús összetétele és íze:
Összetétele: 76% víz 19% fehérje 4%
zsír 1% sók. Íze enyhén édeskés, ezt a
fűszerezésnél figyelembe kell venni.
Porhanyóssága és jó íze úgy biz-
tosítható, hogy a felhasználás előtt egy
ideig állni hagyjuk. 

Kecsketej 

Vigyázzunk a higiénikus fejésre és
tejkezelésre, amit a  52/2010 (IV.8.)
FVM rendelet előír. Tejallergiát nem
okoz. Magas vitamin és ásványi anyag
tartalma van. A nyers tej 72 fokon
legalább 15 másodpercig történő

hőkezelés vagy   forralás után fo-
gyasztható! Alacsonyabb fokon történő
hőkezeléssel a vitaminok kevésbé
károsodnak.

Kecskesajt 
A sajtkészítéshez oltót különböző
módon készíthetünk /gida vagy borjú
gyomorból, tejoltófű (Gallium verum,
sóska (Rumex acetosa), zöld dióhéj,
vadalma, vadkörte, kökény, meggy és
alma lé, stb. felhasználásával. 

Sajtkészítés: 

Friss tejhez  az oltó kultúrát hozzá kell
adni. Oltási hőmérséklet 28-34 CO Az
oltó mennyisége változik attól, hogy mi-
lyen sajtot kívánunk előállítani. Al-
vadási idő általában 32-35 perc. Az
alvadt tejet összedaraboljuk. Először
nagyobb, majd egyre kisebb rögökre
darabolunk egészen búzaszem
nagyságig, így a savó könnyen
leszűrhető lesz. 

A friss, édes tejhez kultúrát kell adni,
de otthon, ennek hiányában lehetséges
a kultúra nélküli gyártás is abban az
esetben, ha az esti tejet lehűtve
tároljuk reggelig és a reggeli tejhez
hozzákeverjük.Ebben az esetben az
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esti tejet mint " érett "tejet kultúraként
használhatjuk.
A beoltási hőmérséklet 28-34 CO. Az
oltó mennyisége függ az oltó
erősségétől, és a kívánt sajtál-
lománytól. A megkívánt alvadási idő
pedig 35 perc.
A megalvadt tejet összevagdaljuk.

Először nagyobb rögökre vágjuk, majd
várunk addig, amig savó jelenik az al-
vadék felszinén. Ezután ismét vágni
kezdjük az alvadékot egyre kisebbre,
és újra kivárjuk a savó megjelenését a
felszinen. Ezt a műveletet addig foly-
tatjuk, amig a megkivánt rögnagyságot
el nem érjük. Általában búzaszem
nagyságú csomókra törjük, így a savó
könnyen leszűrhető. Közben a
hőmérsékletet 42 CO-ra emeljük. 

Ezután kerül formázásra vagy
préselésre. A savó eltávolítása után
ízesítőket is keverhetünk a sajt-
tésztához (vöröshagyma,
metélőhagyma, fokhagyma, kapor, 
petrezselyemlevél, sárgarépa, kömény,
bors stb.), Ezeket bedolgozzuk a sajt-
anyagba, mielőtt vászonruhába
tesszük, majd akasztva a savót kicsö-
pögtetjük.

A sajtokat hűvős, hideg helyen nedves,
sós ruhával letakarva tartjuk és heten-
ként kétszer átforgatjuk a sajt
minőségétől függően több hétig.

Kecskeszappan
Magas ásvány és elektrolit tartalma és
a gyulladáscsökkentő tulajdonsága
miatt a kecsketejjel készült szappanok,
kozmetikumok tökéletes választás a
száraz és érzékeny bőr ápolására.

Nyúltenyésztés

Nyulat tarthatunk saját célú vágásra és
fogyasztásra, de  kistermelőként vágott
nyulat értékesíthetünk vagy integrációs
szervezésben eladhatjuk a nyúlvágóhi-
dak részére. Magyarországon a nyúl-
hús fogyasztás nagyon csekély, ezért
elsősorban az otthoni felhasználás és
az élőállat értékesítés a jellemző.
Ugyancsak tarthatunk angóranyulat is,
amelynek nyírt gyapjúját értékesíthet-
jük (jelenleg ennek szervezettsége
hiányzik) illetve házilag készíthetünk
téli ruhaneműt (kesztyű, pulóver, sál,
fejpánt, stb.), reumás
fájdalomcsökkentő gyógytextilárut
(térdvédő, vállvédő, stb.) Hőszigetelő
képessége mintegy háromszorosa a
pamut textiláruknak és elektromos fe-
szültség csökkentő hatása is jelentős.

Fontosabb nyúlfajták
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Holland tarka

Kaliforniai

Kép forrása: kaliforniainyul.hu

Kép forrása: hazinyultartas.hu

Csincsilla

Újzealandi fehér                                                            

Kép forrása: youtube.com

Magyar óriás 

Kép forrása:genmegorzes.hu

A  nyúl sajátos viselkedésű visszahúzódó
természetű, de barátkozásra kész állat. Ezért
megfelelő életterének biztosítása alapvető
fontosságú. 
A nyulak tartására egy zárt térben elhelyezett
fémketrec a legmegfelelőbb. A fa és műanyag
ketreceket a nyúl megrágja és nehezen is
tisztíthatók. az etetőt és az itatót (szopókás a
legjobb) belülre, a szénazsebet kívülre
helyezzük fel. 
A nyulak sokkal jobban viselik el a hideget,
mint a magas hőmérsékletet. A tartás helyén
minimum 10, maximum 28 Celsius fok legyen
a hőmérséklet. Fialó anyanyulak és szopós
nyulak, valamint növendékek esetén a minimális
hőmérséklet legalább 15 Celsius fok legyen! 



-Fontos, hogy biztosítsuk számukra a
megfelelő fényviszonyokat, így a napi 8 órai
sötét időszak fontos, az erős fényt  nem sze-
reti. A növendék nyulakat tarthatjuk csopor-
tosan lehetőleg almonként, a tenyészállatok
egyedi elhelyezését biztosítani kell. A ketre-
cekben a taposó felület lehet telepadló al-
mozással, de sokkal higiénikusabb a
rácspadozat vagy a félrács padozat. Egy
közepes testű állat számára körülbelül egy
65-80 cm szélességű, 40-50 cm magasságú
és 60-70 cm mélységű ól megfelelő lehet. Az
anyanyulaknak fialás előtt 2-3 nappal alom-
anyaggal ellátott fialóládát kell biztosítani. 

Gondozás szaporítás

Nagyon fontos az állandó rágcsálni való
takarmány biztosítása. A nyulak karmai és
metsző fogai túlnőhetnek, akkor azokat vissza
kell kurtítani. Az almot gyakran cseréljük, így
csökkenthetjük a betegségek kockázatát,  és
komfortosabban érzi magát a nyúl. 
A nyulak vizelete igen erős szagú, ezért is
fontos a gyakori alomcsere. 

A nagyobb sötét, formált, kemény széklet az
egészség jele, ha nem ilyen akkor emésztési
probléma lehet. A ketrecajtót mindig zárjuk,
mert a nyúl kíváncsi és megszökhet, de a
vadászó állatoknak (kutya, róka,stb) is
prédájává válik.

A házinyulak általában 3-4 hónapos korukban
válnak ivaréretté, tenyésztésbe azonban csak
6-7 hónapos korban vehetők. A vemhességi
idő 30 nap. Általában az időben elhelyezett fi-
alóládába szőrt tép, fészket épít és fial 7-10
kisnyulat.

Takarmányozás

A leírt általános takarmányozási elveken túl
fontos a rágási és az emésztési rostszükség-
let szénával, szalmával történő kielégítése.
Szemestakatrmányok közül a zab és az árpa
a legmegfelelőbb. Adhatunk gumós takar-
mányt is (pl. sárgarépa, takarmányrépa). A
levágott fű, a lomb, a nyesedék, a gyomok
egy része, a sárgarépa lombja, mind kiváló
takarmány. Gyümölcsöt csak kis mennyiség-

ben adjunk, mert a magas cukortartalmuk
miatt hizlalnak, illetve nagy mennyiségben a
lédús takarmányok hasmenést okoznak. Az
állat jelezni fogja, ha nem elég vagy nem
megfelelő az adott takarmány. Nem megfelelő
takarmány például a száraz kenyér vagy a
sok káposzta sem mert felfúvódást, has-
menést és elpusztulást okozhat. A nyúl,
különösen a választott nyulak nagyon
érzékenyek a takarmány minőségére, de a
túletetésre is. A kisnyulak  4-6 hetes korukig
szopnak , de már 3 hetes korukban kóstol-
gatják, szálalják a gyenge fűféléket. 1 kg
testtömegű állatra naponta 120-300 gramm-
nyi zöldtakarmány számítható, vegyesen kev-
erve és mindig kissé fonnyasztott állapotban!
Fontosabb betegségek: myxomatózis, VDH
vagy nyulak vérzéses betegsége, coccidiozis,
pasteurellozis, streptococcozis, rühösség.
Vakcinázással és megelőző kezeléssel, a
mikroklima rendbentartásával a betegségek
megelőzhetők, de nagyon fontos, hogy érez-
zék a gondozó egy gondos személy nem
csak egy munkás.

Nyúl vágás a vágott test és a hús
felhasználása 

A nyulat otthoni/kistermelői körülmények
között az 52/2010 (IV. 30.) FVM 5. melléklete
szerinti körülmények között kell vágni és házi
vagy kereskedelmi felhasználásra
előkészíteni:
A kistermelő a gazdaságában nevelt és tulaj-
donában lévő baromfit és nyúlfélét a tartás
helyén levághatja.
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Nyúlfélék vágására (elvéreztetés nyúzás,
zsigerelés) külön, kizárólag erre a célra
használt helyiséget kell biztosítani, melynek
megfelelő méretűnek, könnyen tisztíthatónak,
fertőtleníthetőnek, hideg-meleg folyó ivóvízzel
ellátottnak kell lennie. A  vágási melléktermék
gyűjtését, elszállítását és a szennyvízkezelést
a külön jogszabályoknak megfelelően kell
végezni.
A levágott nyúlféle húsvizsgálatát a levágás
helyén kell elvégezni. A kistermelő a vágást
megelőzően köteles egyeztetni a vágás
időpontját az állatorvossal.Az levágott állatok
húsának belső hőmérsékletét haladéktalanul
le kell hűteni 0 - +4 °C, belsőségeit 0 - +3 °C
közötti hőmérsékletre, és a hűtőláncot folyam-
atosan fenn kell tartani a tárolás, szállítás és
árusítás ideje alatt. 

A nyúl vágására  kiképzett helyen történik a
kábítás az elektromos kábítónak a fejre
helyezésével. Kábítás után a nyulat két hátsó
lábánál fogva felfüggesztik. Kábítás helyett
házi körülmények között alkalmazható a
hátsó lábainál megfogott nyúl  nyaktövére al-
kalmazott célzott ütés is. Ezután a nyaki erek
átvágásával kivéreztetjük az állatot. 
A bőrözést függesztett állaton kell elvégezni.
A bőrözéssel egyidejűleg az elülső vég-
tagvéget levágják. A bőrözés utolsó moz-
zanataként a kifordított bőrt a fejen keresztül
lehúzzák.

A zsigerelést is kézzel végzik. A test belső 
szerveit eredeti helyzetükből kiemelve, a mell-
és hasüregből kibuktatva a testtel összefüg-
gésben hagyják, majd a húsvizsgálat után
távolítják el a testről. 

A nyúl vágásának higiéniai szempontból kri-
tikus része a nyúzás és a zsigerelés. A
nyúzás során ügyelni kell arra, hogy a bőr
külső része a húsfelületekkel ne érintkezzen.
A gereznát a technológiai helyiségekből hal-
adéktalanul el kell távolítani. A gereznák el-
szállításáig elkülönített hulladéktárolóban kell
elhelyezni. 

A zsigerelésnél el kell kerülni a gyomor, a
belek, a húgyhólyag sérülését nehogy a hús
felület szennyeződjön.

Baromfi félék tenyésztése és a
termékek felhasználása

Ide tartoznak:
Hústipusú  tyúkfajták és hibridek
Tojótyúk fajták és hibridek
Víziszárnyasok (kacsa, liba)
Pulyka fajták és hibridek
Emu, strucc fajták
Házi tartásban leginkább és legnagyobb
mértékben a broiler csirke ill. előnevelt (3
hetes)csirke hízlalás és tojótyúk tartás folyik ,
ezért ezen két tartás és terméktermelés kerül
ismertetésre.          
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Broiler csirke hibrid tyúkok

Brojlercsirkének nevezzük az intenzív tech-
nológiával nevelt, 7-8 hetes korban levágott,
2-2,5 kg-ig hizlalt csirkét. Az 1 kg testtömeg-
termeléshez felhasznált takarmány mennyi-

sége 1,7-2,0 kg közötti.  Az eredmény egy
káros anyagoktól mentes állat, ami legfeljebb
a megszokott háztáji ízek miatt tűnhet attól
rosszabb minőségűnek. Ennek oka pedig az,
hogy míg a brojler csirkét 49-56 nap alatt
nevelik fel, addig a háznál tartott állatok akár
100 napnál is idősebbek lehetnek. A broiler
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csirke húsa pedig sokkal több vizet és jóval
kevesebb zsírt tartalmaz, mint az udvaron
kapirgáló baromfié. Ez okozza azt, hogy
ízetlenebb, főzés és sütés hatására pedig
könnyen szétesik.
Az előnevelt csirke általában 2-3 hetes, a leg-
fontosabb vakcinázások után értékesített
állat, amit házi körülmények között külterjes
(kifutós) tartással tovább nevelnek és 12-14
hetes korban 1,5-2 kg-os súllyal vágják. A hús
íze, ízvilága jobb, mint a „hajtatottan” nevelt
csirkéké. 

Tojótyúk hibridek

A fajtatiszta állományok tenyésztése és sza-
porítása erősen háttérbe szorult, főként az
iparszerű termelési módszerekkel  dolgozó
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országokban.  A hibridek kisüzemi viszonyok
között is terjednek, és ahol a minimális takar-
mányozási és technológiai igények
kielégíthetők, a termelési eredmények igen
kedvezőek.

A tojóhibrideket étkezési tojás termelése
céljából tartjuk. Egy tojóhibridtől – típustól
függetlenül – a következő általános teljesít-
mény-színvonalat kell megkívánnunk:
•  tojástermelés beólazott tojóra 12 hónap
alatt 300-320 db
•  átlagos tojástömeg 60-63 g,
•  életkor az 50 %-os tojástermelés elérésekor
145-150 nap,
•  elhullás a nevelés alatt (18. élethétig) 2-5 %,
•  elhullás tojóházi tartás alatt (12 hónap) 5-16 %,
•  egy kg tojás előállítására felhasznált takar-
mány 1,90-2,0 kg.

Hazai tyúk fajták

A házi tyúktartásban mégis döntően a hazai
tyúkfajtákat találjuk általában több fajtából
kevert állományokban. Jellemző, hogy otthon,
saját állományból származó tojásokat 

keltetőgéppel keltetnek vagy génmegőrző
helyről (KÁTKI) vásárolnak napos csibét vagy
keltető tojást és azt keltetik otthon. 

Egészséges kettős hasznosítási irányú csibe
32-33 gramm. Fontos, hogy csak vakcinázott 
állatokat vegyünk,illetve csak saját hosszú 
ideje zártan tartott állományból keltessünk.
Így a gyakoribb betegségekkel szemben el-
lenálló lesz az állományunk.
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Egy család szükségletét 10-12 tyúk kielégíti.

A nevelési idő sokkal hosszabb, mint
iparszerű körülmények között. A  március
végén, április elején vásárolt/keltetett napos
vagy 1-2 hetes előnevelt csirkékből júniusban
lesz rántanivaló, július, augusztusban pa-
prikásnak való csirke. 

100-120 napos korban vágják (általában csak
a kakasokat) és un. „felpucolt” formában
kerülnek a piacokon kistermelői/őstermelői
értékesítésre a levágott idős tyúkokkal és az
üzemekben előnevelt de otthon felhízlalt, le-
vágott csirkékkel együtt.

A saját nevelésű/keltetésű  jércék 22-23 hetes
koruktól kezdenek tojni, a novemberi, decem-
beri hónapokban csak akkor várhatunk tőlük

tojást, ha meleg ólban tartjuk. 
Amennyiben lehetséges ne tartsunk együtt
öreg tyúkot a jércékkel és még inkább ne tart-
sunk egy udvarban különböző fajú baromfit a
fertőzések és az eltérő tápfelvétel valamint
viselkedés miatt (pl. kacsák rendszeresen
kifröcskölik az itatóvizet).

Tartási feltételek

40-50 csibét karton dobozban is elhe-
lyezhetünk meleg, fűtött helyiségben, pl. a
konyha egy sarkában. A napos csibe
hőszabályozó képessége nagyon rossz. 1
hetes korig 31-32 CO legyen a hőmérséklet, 

Ez a hőmérséklet hetenként 2-2,5 CO-kal
csökkenthető, tehát a hathetes csirkénél már
20 CO is elegendő. Karton dobozban tartásnál
egy 40-60 Wattos (hagyományos) égő beló-
gatásával vagy 100-150 Wattos infra lámpá-
val kedvező mikroklímát teremthetünk a
tűzvédelmi követelmények betartásával.

A fiatal állatok komfort érzete csak jó almo-
zással biztosítható, pl.faforgács alommal. Az
etető és itató helyüket ajánlatos cserélhető
kartonpapírral fedni, a vízcsepegtetés és a
takarmány szóródás miatt. Gazdaboltokban
praktikus etető és itató edények
beszerezhetők. Az állatok ilyen körülmények
között 2-3 hétig is tarthatók.

A hosszútávú elhelyezést stabil baromfi ól biz-
tosítja. A 3-4  hetes csirkék folyamatosan
gyarapodnak és kellő férőhely és levegő
igényük lesz, ezért a szállásuk 1 négy-
zetméterére kettős hasznú csirkéből 10-12
darabbal kalkuláljunk.

29

sárga magyar



A baromfi ól könnyen és gyorsan takarítható,
fertőtleníthető legyen. Ezért fából, fém lapok-
ból készülhet kiemelhető rácsozat fel-
használásával. Ajánlatos a rácsok anyagát és
lyukméretét úgy tervezni, hogy kisragadozók
(patkány, nyest, vadászgörény, stb.) kóbor
kutya, macska ne juthasson be. Az ajtó jól
zárható legyen.
Akik tojótyúk tartását is tervezik, ettől
lényegesen melegebb épület kialakításában
gondolkodjanak, amit jó hőszigetelő anyagok-
ból érdemes megépíteni. A madártermészet
miatt az ólban ülőrudakat kell biztosítani. Ezt
az igényt pl. létra vagy rudakkal sűrűn ellátott
bakok behelyezésével is kielégíthetjük. Az
ülőrúd igény állatonként 20-30 cm, ha több
rudat is elhelyezünk azonos magasságban,
ez elejét veheti a jobb helyekért vívott esti
helyezkedési harcnak.

A tartóhely lényeges része a kifutó, amit a
stabil oszlopokat összekötő drótfonatból
készíthetünk. Célszerű a madárhálót már az
építéskor felhelyezni.

Takarmányozás

Az általános tudnivalókon felül a következőket
érdemes figyelembe venni:

A tyúkfélék magevők, szeretik a búzát, árpát,
napraforgót, a kölest, borsót és a kukoricát,
zöldet a kifutóban gilisztát, bogarakat
keresve kapirgálnak. Ez teszi ízletessé a to-
jást és a húst. 

Természetesen a „külterjes takarmányozást a

felnevelés időszakában ne alkalmazzuk,
ekkor az indító és nevelő táp etetése indokolt.
A starter csirketáp gyógyszert  (kokcidiosz-
tatikumok) és vitaminokat tartalmaz. 

Természetszerű tartásban az állatokat
elsősorban magvakkal illetve darával etetik. 
Ugyanígy nagyszerűen hasznosítják a kony-
hai ételmaradékot, szárazkenyeret, és a kerti
gyomnövényeket A baromfi igényli a zöldet:
szívesen fogyasztja el a káposztafélék, a
saláta levelét, de akár a répa és a retek lev-
elét is, ugyanígy pl. az akácfalevelet  vagy a
nyírt gyepzöldet is.  A külterjes takarmányo-
zásra fokozatosan térjünk át.
Tojóállomány esetében feltétlenül szükséges
mészpótlásról gondoskodnunk. Ezt a gazda-
boltokban beszerezhető készítményekkel
vagy összetört tojáshéjjal is biztosítani tudjuk. 
Nagyon fontos maréknyi mennyiségű 2-4
mm-es kavics folyamatos biztosítása a ki-
futóban.Ugyanígy fontos, hogy télen is mindig
legyen folyékony víz az állatok előtt.

Tojástermelés néhány sajátossága 

A tyúk elkülönített, félhomályos, stabil helyre
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szeret tojni. A tojóládát kialakíthatjuk például
fából az ólban az ülőfák magasságában a
sarkokban vagy a padozaton is. Vigyázzunk,
hogy a tojás ne legyen elszennyeződött, ezért
forgács mindig legyen benne. A tyúkok
előszeretettel kieszik a forgácsot. 4-5
tyúkonként célszerű egy tojófészek
kialakítása. A tojást naponta kell gyűjteni.
Egyes tyúkok  hajlamosak a kotlásra. Az
„elült” tyúkkal keltethetünk is /10.12 tojást
lehet alá rakni/. Célszerűen el kell különíteni a
többitől, hogy a kotlás idején,továbbá a kelés
és nevelés során 2-3 hétig nyugodtan tudja
őrizni, tanítani a csibéket.

Csirke, tyúk vágása és értékesítésre
előkészítése

A baromfit otthoni/kistermelői körülmények
között az 52/2010 (IV. 30.) FVM 5. melléklete
szerinti körülmények között kell vágni és házi
vagy kereskedelmi felhasználásra
előkészíteni:
A kistermelő a gazdaságában nevelt és tulaj-
donában lévő baromfit  a tartás helyén levág-
hatja.
A baromfi vágására (elvéreztetés, forrázás,
kopasztás, zsigerelés) külön, kizárólag erre a
célra használt helyiséget kell biztosítani,
melynek megfelelő méretűnek, könnyen
tisztíthatónak, fertőtleníthetőnek, hideg-meleg
folyó ivóvízzel ellátottnak kell lennie. 

A toll és a vágási melléktermék gyűjtését, el-
szállítását és a szennyvízkezelést a külön
jogszabályoknak megfelelően kell végezni.  

A levágott baromfi húsvizsgálatát a levágás

helyén kell elvégezni. A kistermelő a vágást
megelőzően köteles egyeztetni a vágás
időpontját az állatorvossal. 
A levágott állatok húsának belső
hőmérsékletét haladéktalanul le kell hűteni 0 -
+4 °C, belsőségeit pedig 0 - +3 °C közötti
hőmérsékletre, és a hűtőláncot folyamatosan
fenn kell tartani a tárolás, szállítás és árusítás
ideje alatt. Vizes hűtés alkalmazása esetén,
vizes-átfolyásos módszer alkalmazható.

A kistermelő baromfihús fagyasztást nem
végezhet, a baromfihúst tilos festeni.
Az elvéreztetés a nyaki erek átvágásával
történik. Az állatot az elvéreztetés után
hagyjuk  nyugodtan. Majd  felforralt vízbe
rakjuk 2-3 percig. A vízből kivéve a lábak el-
szarusodott bőrét gyorsan lehúzzuk. Ezután
következik a letollazás. A zsigerelést is kézzel
végzik.
A tollmentes állatot vízzel lemossuk és
következik a bontás, amelynek során a
lábakat levesszük vagy az Achilles ínig be-
metszük. A begyet a nyelőcsővel és a
légcsővel együtt toroknál és a nyaktőnél alul
átvágva különválasztjuk. 
A belsőségek és a belek különválasztását a
hasfal átvágása után a nyelőcső megmaradt
részével együtt végezzük. A végbélnyílást
körülmetszve a hashártyáról és a hasizomzat-
ról leválasztva a zsigerek a hasüregből
kiemelhetők. 
A test belső szerveit eredeti helyzetükből
kiemelve, a mell- és hasüregből kibuktatva a
testtel összefüggésben hagyják, majd a
húsvizsgálat után távolítják el a testről. 

A májat az epehólyagról leválasztva a zúzával
és a  léppel (herékkel) együtt a többi résztől
különválasztjuk. A beleket ezután a műveleti
felületről eltávolítjuk.  A zúzát kettéválasztjuk
és a belső réteget a rajta lévő takar-
mányrészekkel együtt szétválasztjuk, a tisztí-
tott zúzát a májat, lépet lehet külön kezelni
vagy visszahelyezni a hasüregbe. 

Vigyázzunk, hogy a begyet és a beleket és az
epehólyagot a munka során ne sértsük meg.
A bontott és megtisztított vágott test
hűtésre,csomagolásra és értékesítésre
előkészített.
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Sertéstartás 

Háztáji körülmények között félintenzív vagy
extenzív(kifutós) tartás a jellemző, a hízlalási
idő 7-10 hónap, amely során jelentős kerti
takarmánymennyiség kerül feletetésre. 

Az állatok húsa érett markáns ízvilágú, jól
eltartható minőségű. 

A sertést általában hízlalás céljára vásárolják
az állattartók 20-25 kg-os választott malac-
ként és 120-150 kg-os súlyban történik a
vágás. 

Az állattartók egy része tenyészsüldőt
vásárol, felneveli, vemhesíti (tenyészkannal
vagy mesterséges termékenyítéssel) majd a
fialt malacokat meghizlalja vagy egy részét
választott malacként értékesíti.

Házi sertéstartás szempontjából fontosabb
sertésfajták:

1. Magyar nagyfehér

2. Magyar lapály

3. Duroc

4. Pietrain

Az egészséges állat étvágya jó, könnyen trá-
gyázik, általában a megszokott helyre. A bél-
sár állapota szinezett, nem bogyós és nem
hígan folyó, lágy.

Az egészséges állat környezetére figyel,
élénk viselkedése a megszokott.
Túrókarimája hideg és nedves, farka kunko-
rodó.
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Tünetek Megelőzés Gyógykezelés

Sertéspestis vírus Lázas tünetek, bőr
kipirul, pontszerű
vérzések a comb
belsőn, dülöngélnek,
szem váladékos,
székrekedés, majd has-
menés

Vaddisznók ne jussanak
állataink közelébe, zárt
elhelyezés

Hatósági állatorvos
értesítése
Fertőzött állomány
leölése, ártalmat-
lanítása
Bejeletési
kötelezettségű
betegség

Afrikai sertéspestis
vírus

étvágytalanság,bágyadt-
ság, gyengeség, bizony-
talan mozgás, magas láz
(40,5-42 °C), test szerte
vérzések a bőrön (külö-
nösen a füleken, a has
alján, és a combokon), a
bőr vöröses-lilás
elszíneződése, hányás,
véres-habos orrfolyás,
vércsíkos, vagy véres
hasmenés. A vemhes
kocák elvetélhetnek.

Vaddisznók ne jussanak
állataink közelébe, zárt
elhelyezés. Idegenek,
nem ellenőrzőtt állati
eredetű élelmiszer ne
jusson az állatok
közelébe

Hatósági állatorvos
értesítése
Fertőzött állomány
leölése, ártalmat-
lanítása
Bejeletési
kötelezettségű
betegség

Ragadós száj-és körömfájás
vírus

Lázas tünetek,
hólyagok a nyelven,
szájszélen, lábvégeken,
csecseken 

Állandó fertőtlenítés,
Idegenek kitiltása az
istállóból

Hatósági állatorvos
értesítése
Hatósági eljárás során 
a beteg állatok
leölése, ártalmat-
lanítása
Bejeletési
kötelezettségű
betegség

Sertések hólyagos betegsége
vírus

Lábvégeken hólyagok
tűnnek fel, de vastag-
falúak, nehezen sza-
kadnak fel, szájon
nyelven, csecseken,
túrókarimán ritkán jelen-
tkeznek

Karanténozás, meg-
bízható, leinformált
helyről történő ál-
latvásárlás, higiénia
látogatások megtiltása

Hatósági állatorvos
értesítése
Fertőzött állomány
leölése, ártalmat-
lanítása
Bejeletési
kötelezettségű
betegség

Borsókakór
Horgasfejű galandféreg

Levágás után
fedezhetők fel a fehér
hólyagocskák, borsókák
főként a nyelv-, a nyaki
és vállizmokban, a bor-
daközi izmokban, a
szívizomban) telepszik
meg (sertésborsóka),
ami a parazita lárváit
tartalmazza.

A kifejlett féreg az
ember bélcsövében
élősködik, ami  a
borsókás hús elfo-
gyasztásának
következménye.  
Tiszta takarmány, ivóvíz
minőségű víz.

Parazita ellenes sze-
rekkel állatorvosi
kezelés
Zoonózis, azaz állatról
emberre átvihető
betegség.

Sertésorbánc
baktérium

Magas, 41-41 CO

hőmérséklet, erős vörös
bőrszín, párnaszerűen
kiemelkedő foltok a
bőrön, szívbelhártya
gyulladás, ízletgyul-
ladás, bőrelhalás

Vakcinázás Állatorvosi kezelés, an-
tibiotikumokkal

Fontosabb betegségek a hízóállatoknál
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Sertésdizentéria
baktérium

Bágyadtság,hőemel
kedés, étvégytalan-
ság, vízszerű,
nyálkás vércsíkos
hasmenés

Leiformált helyről
vásárlás, karan-
ténozás, tisztaság,
higiénia, látogatás
tiltása

Állatorvosi kezelés,
vakcinázás, antibi-
otikumok adása

Tetanusz
baktérium

Görcsös állapot,
főleg végtagokon

Kiálló végek,
szögek ne legyenek
az állatok
környezetében, az
ólban

Állatorvosi kezelés,
antibiotikumok, seb-
kezelés

Actinobacillózis
baktérium

Lázas tünetek, ne-
hezített légzés,
elkékült fülek, orrka-
rima, hirtelen elhul-
lás is lehet

Higiénia, karan-
ténozás, meg-
bízható helyről
vásárlás

Állatorvosi kezelés
vakcinázás, antibi-
otikumok

Brucellózis
baktérium

Lázas  tünetek, geri-
coszlop elváltozásai

Vásárlás csak biz-
tosan mentes ál-
lományból,
karanténozás

Hatósági állator-
vos értesítése
Bejeletési
kötelezettségű
betegség

Trichinellózis
Trichinella spirális

Vágott állatok
rekeszizmában,
végtagok húsában
bevérzéses sötét
elváltozások. Élő ál-
latnál hányás, has-
menés jelezheti.

Vaddisznókkal
véletlenül se érint-
kezzenek az ál-
lataink

Cirkovírusok okozta elvál-
tozások
vírus

Főként fiatal álla-
toknál lázas
tünetek,
senyvesség, bél-
gyulladás, has-
menés, bőrelhalás,
visszamaradás

Higiénia,
járványvédelem be-
tartása, karan-
ténozás, vakcinázás

Állatorvosi kezelés,
általános lázas
tünetek ellen,
immunerősítés

Sertésinfluenza
vírus

Lázas tünetek, 
könnyezés, köhögés
41-42 CO hőmérséklet,
igen komoly légzési
nehézségek, malac-
korban és hízóknál is
előfordul

Higiénia megbizható
helyről beszerzés,
karanténozás
Vakcinázás

Állatorvosi kezelés,
lázcsillapítás, antibi-
otikumok,
immunerősítés
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Streptococcózis
baktérium

Tünetek hirtelen je-
lentkeznek: ízület-
gyulladás,
mozgászavar, ideg-
rendszeri tünetek,
az állat oldalra fekve
kapálózik. 

Higiénia, karan-
ténozás, jó kondíció,
a padozat ne legyen
kemény, sérülést
okozó élek, hegyek,
szögek az ólban ne
legyenek

Fertőző légcső-és
tüdőgyulladás

Mérsékelten lázas
az állat, bágyadt, 
orrfolyás, görcsös
köhögés jellemzi. 

Kerüljük a rossz
levegőjű szűk, zsú-
folt elhelyezést,
Higiénia.

PRRS virus
A magyar sertésállomány
mentesítés alatt áll.

Rossz kondíció,
tömeges tartás,
rossz ellenállóké-
pesség esetén for-
dul elő, főként
kocáknál okoz ko-
moly problémákat
vetélés, koraellés,
nehéz vemhesülés,
stb.,
tüdőelváltozások.
Egyébként általában
mérsékelt láz,
köhögés, nehéz
légzés, étvágytalan-
ság, fejlődésben 
visszamaradás

Karanténozás, ide-
genek kizárása az
állatok közeléből, Jó
kondíció, zsúfolt
szűk elhelyezést
rossz levegőjú elhe-
lyezést elkerülni,
vakcinázás

Hatósági állatorvos
értesítése
Bejelentési
kötelezettségű
betegség



Húsfeldolgozás házilag

Sokan és sokféleképpen készítik a ter-
mékeket. 

Sonka feldolgozás:
A sonka pácolása

A sonkát bőrével az asztalra fektetjük, majd a
csülök felső részétől kiindulva szépen,
lehetőleg egy vágással körülvágjuk. A szalon-
nás rész ne legyen szélesebb, mint a comb
húsa, és a bőrös rész felől nézve szép kerek

legyen. Éles késsel minden lógó, bevágott
részt levágunk, hogy sima felületeket kapjunk.
A sonkát általában fakádban dolgozzák fel.
Következik a sózás. Kilogrammonként 120-
150 g sót használunk. Az eresztett sós  lével
naponta egyszer vagy kétszer egyenletesen
megöntözzük. A sóban „fürösztés” a sonka
súlyától függően 3-5 hétig is tarthat.
A sózást követheti a pácolás. Lényeges, hogy
a páclé mindig teljesen ellepje a húst. A páclé
készítéshez általában kakukkfű, fenyőmag,
koriander, mustármag, majoranna, bors
használatos. 
Nagyon lényeges a páclé legalább 5 percig
történő főzése, amit lehülés után a sózóléhez
öntünk. Pácolási idő 3-4 hét mialatt 2-3
naponta forgatjuk a sonkát.

A sonka füstölése

A füstölés során általában hideg füstöt
használunk. Lényeges, hogy  csak parázs
legyen a füstölendő húsok alatt, láng nem
lehet.  A felhasznált fafajták egyedi aromát
adnak a húsnak. Használhatunk bükkfát,
bükkfafűrészport, gyümölcsfát,
gyümölcsfafűrészport, szőlőtőkét. 

Vigyázzunk: gyanta illatú fát, pl. fenyőt, so-
hase használjunk. Szép piros színt kapunk ha
az utolsó füstölésnél egy marék kukoricadarát
dobunk a tűzre. A füstölés időtartamát a hús-
darabok nagyságával kell arányosan
meghatározni.

Füstölt szalonna készítés
A szalonnáról eltávolítjuk a véres részeket,
formázzuk, vágást készítünk a felfüggesztés-
hez és natúr sóval a sózókádban sózzuk a
sonkához hasonlóan (3-5 hét), majd
szikkasztjuk és füstöljük 3-5 napig.

Kolbász füstölése
A nyerskolbászt sokféle hús-fűszer aránnyal
lehet elkészíteni.Töltés közben a kolbászt 15-
20 cm hosszú párokra csavarjuk, hideg vízbe
tesszük 1-2 órára, majd lecsepegtetjük. 24
óra után általában szikkadt és füstölhető. A
füstöléshez a sonkához haszonló hideg füstöt
használunk. A füstölési idő általában 2 nap. 
Szellős helyen tároljuk. A kiszáradástól a fa-
hamu megvédi a kolbász, így még nyáron is
kellemes állagú marad.
Kiszedjük, lecsepegtetjük és hagyjuk
megszikkadni. 1 napi állás után már füstöl-
hetjük. Az előmelegített füstölőbe rakjuk és
hideg füstön füstöljük. A füstölést legalább 2
napig folytassuk, míg a kolbászok szép
pirosak, szárazak lesznek. Füstölés után
fagymentes, szellős helyre akasszuk. 
Ha nyárra is marad, akkor a legjobb száraz
fahamuba eltenni, így nem szárad ki. Ha
kivesszük, langyos vízben csak le kell öblíteni
és szárazra törölve fogyasztható. 
A füstölt termékeket száraz hűvös helyen
felfüggesztve tároljuk.
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Összefoglalás 

A Kiadvány a vidéki házak udvarának és
kertjének saját élelmiszer előállítását célzó
tevékenységeit kívánta röviden bemutatni. Fel
szeretné hívni a figyelmet az udvar, a kert
hasznosságára és a piaci  értékesítési
lehetőségekre is. Ismertetésre kerültek a
vonatkozó jogszabályi előírások és feltételek,
amelyeket tanácsos figyelembe venni. A rész-
letes szakmai leírásokkal együtt, hozzájárul-
hat a tevékenységek megvalósíthatóságához,
a vidéki élet tartalmasabbá tételéhez és
erősítheti a helyben maradásban gondol-
kodást.

A zöldség és gyümölcs termesztés következő
kiadványunk témája, elöljáróban néhány mon-
dat a házi zöldség és gyümölcs
termesztésről. 

Házi zöldség és gyümölcstermesztés 

Gyümölcstermesztésünk jelentős részét még
napjainkban is a házi és háztáji gyümölcsö-
sök adják. Ugyancsak nem elhanyagolható a
házi  zöldségtermesztés sem Ezért igen
fontos, hogy a meglevőket helyesen kezeljük,
az újakat szakszerűen létesítsük. 

A gyümölcsöt és a zöldséget fogyaszthatjuk
frissen szedve, hűtőben néhány napi tárolás
során, továbbá fagyasztva, aszalványként és
befőttként, lekvárként is.
Jelentősége
Ellátja egész évben friss ill. tartósított vegy-
szerszegény gyümölccsel, zöldséggel a
családot.

A friss termékek emészthetősége, beltartalmi
értéke magasabb lehet, mint például a távoli
országokból származó termékeknek
Hasznos elfoglaltságot, információt, életta-
pasztalat gazdagodást jelent
Bevételi lehetőség az őstermelői/kistermelői
értékesítés
A kert tisztántartása, köztesnövények és az
ehető gyomok állatetetésre felhasználása
Növény-állat-trágya-növény körforgalom
hasznosságának kialakítása
Fontosabb tudnivalók
A talaj megfelelő előkészítése (szántás,
felásás, elegyengetés, fertőtlenítés, stb.)
fontos

Célszerű a legfontosabb szakismeretek, út-
mutatók elolvasása 
Javasolt csak fémzárolt vetőmag ill. cseme-
tekerti oltvány beszerzés
Érdemes a környék kertjeiben termeszthető
növények, gyümölcsök megismerése és a
tapasztalatok hasznosítása.

Fontosabb zöldségfélék

Sárgarépa, petrezselyem gyökér, zeller, hagy-
mafélék, foghagyma, fejes káposzta, uborka,
borsó, bab.

Fontosabb gyümölcsfélék:
Földieper, málna, köszméte, meggy,
cseresznye, szilva, sárgabarack, őszibarack
Használjuk ki a vegyszermentes
növényvédelem lehetőségeit (fürkészdarázs,
ricinus, büdöske, borágó, foghagyma, bazsa-
likom, csalán, kamilla, gilisztaűző varádics,
stb. ami környezetvédelmi jelentőségű is

. 
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Szociális szövetkezet

Azokon a településeken, ahol sok a
munkanélküli és a közmunkás, ahol a
magukra utalt kistermelők nehezen boldogul-
nak, érdemes – különösen az önkormányza-
toknak - szociális szövetkezetet alapítani.

A szociális szövetkezetek közérdekeket szol-
gál, lokális szinten működik, új munkahe-
lyeket teremt, hátrányos helyzetű
munkavállalókat foglalkoztat. A szociális
szövetkezetek célja egyrészt a szociális prob-
lémák megoldására való törekvés, másrészt
az értékteremtő gazdasági tevékenység.
Alapvető ismérve tehát, hogy a társadalmi cél
mellett valós piaci igények kiszolgálására jön
létre, és minőségi, versenyképes termékeket
és szolgáltatásokat kínál. Jellemzője a kettős
szerepvállalás: a profittermelés mellett a helyi
közösségért történő felelősségvállalás (a
hátrányos helyzetű tagok számára
munkalehetőség teremtése, biztosítása, és
egy lokális „piaci rés” kielégítésére törekvés)
Magyarországon 2017-ben 2634 bejegyzett
szociális szövetkezetet tartottak nyilván.

A szociális szövetkezetek alapításának célja

A szövetkezetek, így a szociális
szövetkezetek a foglalkoztatáspolitika, szo-
ciálpolitika, vidékfejlesztés, agrárpolitika
keretei között felmerülő problémáknak a

megoldását, de legalábbis kiegyensúlyozásá-
nak az eszközét adhatják. 
A szövetkezetek sajátos szervezeti és
működési formájuknak, a gazdálkodásukban
megjelenő specialitásaiknak köszönhetően
képesek a tagok részére előnyök biz-
tosítására, a piaci viszonyokkal szembeni
védelem nyújtására, illetve olyan vegyes mo-
tiváltságú igényeknek is teret tudnak adni,
olyan szükségleteket is ki tudnak elégíteni,
melyekről a gazdaság más szektorai nem,
vagy csak korlátozottan képesek gondos-
kodni.
A szociális szövetkezet munkalehetőséget
biztosít munkanélküli tagjainak.
Ma már nem ritka, hogy szociális
szövetkezetet Önkormányzat alapít, amelyen
belül közmunkásokat is alkalmaz, illetve
részükre egyéb munkafeltételek teremtését,
szociális helyzet javítását elősegítő szolgál-
tatásokat nyújt. A szociális szövetkezet
közhasznú szervezeti jogállással is
működhet, illetőleg ekként is alapítható,
amennyiben teljesíti a Közhasznúsági
törvényben rögzített feltételeket, és az abban
meghatározott, a társadalom és az egyén
közös érdekeinek kielégítésére irányuló, az
alapszabályban szereplő közhasznúnak
minősülő tevékenységet végez.
Az önkormányzatoknak lehetőségük van az
erre jogosultakat közfoglalkoztatottként alkal-
mazni meghatározott feltételekkel, ahogyan
azt a pénzügyi és jogszabályi lehetőségek
biztosítják. 
A közfoglalkoztatott jogviszonya azonban
átmeneti. A cél az, hogy a közfoglalkoztatás-
ból „kikerülők”, az itt munkatapasztalatot
szerzők számára a szociális szövetkezetek a
foglalkoztatás lehetséges módjai, a
munkavégzés következő lépcsőfokai
legyenek, lehessenek. S ez továbbvihet a
munkaerőpiac egyéb lehetőségei felé is.

A szövetkezet nemcsak arra adhat
megoldást, hogy a legalább három hónapja
közfoglalkoztatotti jogviszonyban lévők vagy
azok, akiket az állami foglalkoztatási szerv
legalább három hónapja nyilvántart, a
szövetkezet alkalmazottai legyenek, hanem
szövetkezeti taggá válva, tagi munkavégzés
keretében, tagi munkavégzési jogviszonyban
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is dolgozhassanak és jövedelemre tegyenek
szert.
Ehhez fontos, hogy a szociális szövetkezetek
– a helyi adottságokra és az önszerveződés
erejére építve – önfenntartókká váljanak,
hosszú távon működőképesek legyenek, így
biztosítva a továbblépést, a munkaerőpiacon
történő elhelyezkedést a közfoglalkoztatási
programokban részt vevők számára.
A szociális szövetkezet eredményességének
alapját az egymás munkájára épülő, egymás-
sal szoros kapcsolatban és függőségben lévő
tagok egysége teremti meg, aminek a magas
minőségű végterméke és a megfelelő marke-
ting befolyásolja a kereslet növekedését. Az
értékesített termék jó minősége, valamint a
kiszolgálás (alapos piackutatás, szállítás,
áruterítés, megfelelő értékesítési csatornák,
megfelelősége is) meghatározza a szociális
szövetkezet életképességét, piacon
maradását.
A szövetkezeti tagok között egyenrangú part-
nerségi viszony jön létre, közös a felelősség
vállalás, közös a cél, a haszon.
A szociális szövetkezet - a gazdasági társasá-
goktól eltérően - nem elsősorban a magas
profitra törekszik, hanem arra, hogy tagjai
számára biztos munkát, megélhetést nyújt-
son, ennek érdekében a napi gazdasági-
pénzügyi folyamatok irányításával ugyanúgy
profi menedzsmentet bíz meg, mint bármely
más vállalkozás. Fontos kiemelni, hogy a szo-
ciális szövetkezet a számviteli törvény alapján
vállalkozásnak minősül.

A menedzsment feladata a helyi természeti,
humán erőforrás és piaci lehetőségek integ-
rálása, hasznosítása olyan üzleti modellen
keresztül, amely minimalizálja a kockázatokat
és maximalizálja a profitot. A szövetkezetek
létrejöttét és fenntartását jelentősen segíti a
pályázati rendszer, a pályázati munkához a
megfelelő menedzsmenttudás alapfeltétel.
Elengedhetetlen feltétel, hogy a vezetőség
higgyen abban, hogy egy társadalmi cél és
egy üzleti tevékenység összeegyeztethető.

Az önkormányzatok szerepe nagyon fontos,
mivel ismerik azokat a családokat, akik szo-
ciálisan rászorultak és odafigyelhetnek arra,
hogy a rászoruló családokból legalább egy

embert tudjanak foglalkoztatni.
Magyarország foglalkoztatottsági szintje
régen elmaradt az EU átlagától. Az alacsony
foglalkoztatottsági szint oka elsősorban a
nagy tömegű alacsony vagy elavult
képzettségű munkaerő. Ez a munka világától
egyre távolodó széles társadalmi réteg kevés
eséllyel juthatott piaci munkahelyre,
különösen igaz ez a hátrányos helyzetű
térségekben élőkre. A szociális szövetkezetek
jelentős szerepet tölthetnek be ezekben a
térségekben élő, munkaerő-piacról kiszoruló
társadalmi rétegek foglalkoztatásában.

Szociális szövetkezetet legalább hét alapító
tag – a vagyoni hozzájárulás megfizetésének
vállalásával – alapíthat. A szociális
szövetkezetnek a természetes személy tag-
jain kívül legalább egy helyi önkormányzat
vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek
jogi személyiségű társulása vagy jogszabály-
ban meghatározott, karitatív tevékenységet
ellátó közhasznú jogállású szervezet tagjának
kell lennie. A tagok számára – az önkor-
mányzat és a karitatív tevékenységet ellátó
közhasznú jogállású szervezet tagok
kivételével – kötelező a szövetkezetben a
személyes közreműködés vállalása.
A nem természetes személy tagok száma
nem haladhatja meg a taglétszám huszonöt
százalékát. Az egyes tagok vagyoni hoz-
zájárulása nem haladhatja meg a tőke tizenöt
százalékát, a nem természetes tagok vagyoni
hozzájárulásának összege pedig nem halad-
hatja meg a tőke egyharmadát.
A szövetkezet alapítását az alapító tagok
részvételével tartott alakuló közgyűlés
határozza el. Az alakuló közgyűlés több fe-

39



ladatot is elvégez. Így megválasztja a
levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a
jegyzőkönyv két hitelesítőjét; kimondja a
szövetkezet megalakulását és elfogadja az
alapszabályát.
Mind az alapítás, mind a működtetés
területén számos olyan tényező van, az
anyagi források mellett, amik komolyan
meghatározzák egy szociális szövetkezet
életképességét, sikerességét, jövőjét.

A sikeresség kritériumai a következőkben is
rejlenek:

•  Jó alapötlet, konkrét célok: Milyen
tevékenységre jön létre a szövetkezet, mit
fognak termelni, milyen szolgáltatást fognak
nyújtani? Milyen szükségletek, milyen helyi
piaci igények kielégítésére törekszik? Fontos
az innovativitás mind a termék, mind a szol-
gáltatás fejlesztésében.

•  Tervezés: A szociális szövetkezetekre vál-
lalkozásként szükséges tekinteni. A szociális
szövetkezeteknek jellemzőjük, hogy
ugyanúgy kell tervezni, gazdálkodni, szervez-
ni a feladatokat, mint egy profitorientált cég
esetében. A különbség annyi, hogy a
bevételek, a nyújtott szolgáltatások piaca és a
támogatások nehezen tervezhetők, illetve
nemcsak a piac állapotától függnek, hanem
egy speciális piactól, a támogatások piacától,
valamint a nem fizetőképes vevők piacától.

A szociális szövetkezet alapítása alaposan át-

gondolt és megfontolt döntés eredménye
legyen, a nem kellően átgondolt tevékenység
negatív hatású lehet mind a gazdasági
tevékenységben, mind az emberi kapcsolatok
minőségében.

Meg kell ismerni a szövetkezeti formából
adódó lehetséges előnyöket, fel kell tárni a
lehetséges hátrányokat. Előre tervezhető
munkákkal kell kezdeni, amennyiben a
szövetkezet megkezdi működését, legyenek
biztos bevételek. A stratégiai tervezés, a
stratégia kialakítása és fenntartása a hosszú
távú működés egyik garanciája, a szociális
szövetkezetekben a „több lábon állás” 
stratégiája célravezető lehet.

Közösségszervezés: a szövetkezet fejlesztő
szakemberek meggyőződése, hogy a szo-
ciális szövetkezet megalakulásához, mega-
lapításához elengedhetetlen feltétel a
közösségfejlesztés. Alapvetően fontos, hogy
a szociális szövetkezet a település életébe in-
tegrálódva működjön, lényeges a helyi
lakosság támogatása. 
A sikeres működéshez szükséges a tagok
közös akarata, együttműködési tapasztalata,
a közös érdek, amely alapján megalakul a
szövetkezet. 

A menedzsment feladata a helyi természeti,
humán erőforrás és piaci lehetőségek integ-
rálása, hasznosítása olyan üzleti modellen
keresztül, amely minimalizálja a kockázatokat
és maximalizálja a profitot. A szövetkezetek
létrejöttét és fenntartását jelentősen segíti a
pályázati rendszer, a pályázati munkához a
megfelelő menedzsmenttudás alapfeltétel.
Elengedhetetlen feltétel, hogy a vezetőség
higgyen abban, hogy egy társadalmi cél és
egy üzleti tevékenység összeegyeztethető.

Motiváció fenntartása: tagok munkavállalók
motiválása, készségeinek, kompetenciáinak
felmérésére, a feladatok ennek alapján
történő meghatározása. A munkavállalók fej-
lesztésére, mint szakmai, egyéni és társas
kompetenciáik fejlesztésének (kommunikáció,
normakövetés, együttműködés, konflik-
tuskezelés stb.) erősítése, beilleszkedésük
segítése.
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Irodalom jegyzék:

228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a
mezőgazdasági őstermelői igazolványról
32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a
mezőgazdasági haszonállatok tartásának ál-
latvédelmi szabályairól
57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek
forgalomba hozatalának, valamint
előállításának engedélyezéséről, illetve
bejelentéséről
75/2011. (VII. 29.) VM rendelet a vágópontok
működésének részletes szabályairól
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői
élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés
feltételeiről
45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fo-
gyasztásra szánt állati eredetű mellékter-
mékekre vonatkozó állategészségügyi
szabályok megállapításáról
87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok
belföldi szállításának állat-egészségügyi sza-
bályairól
A Kormány 234/2012. (VIII. 28.) Korm. ren-
delete a mezőgazdasági őstermelői iga-
zolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm.
rendelet módosításáról
436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a
mezőgazdasági őstermelői igazolványról
203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet az
őstermelői nyilvántartással összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
2015/1375/EU végrehajtási rendelete a hús-
ban előforduló Trichinella hatósági vizs-
gálatára vonatkozó különös szabályok
megállapításáról
Állathigiénia Kovács F Mezőgazdasági Kiadó
Bp. 1984

Baromfitartás a családi ház udvarán Balogh
M Primom Tanácsadó és Információs Hálózat
Őstermelő Gazdálkodók Lapja 2012 2. szám
Egy koca egy udvar Németh A VHT Szakmai
füzetek Budapest 2012
Kiskerti tanácsadó Merényi K Mezőgazdasági
Kiadó, Budapest, 1987.

Kistermelői termékek címkézése, jelölése
www.nebih.gov.hu
Mit termeljünk a kiskertben? Virágné Fejes É
Sokszínű Vidék 2016

Nagy öröm a kiskert!  Zatykó L – Zatykóné
Draskoczy E Mezőgazdasági Kiadó, Bu-
dapest.1985 

Négy évszak a háztájiban, Miklós D  Nap
Kiadó, Dunaszerdahely, 2002.
Nyúlvágás higiéniája Bíró G Agrinform 2014
Zöldségtermesztés a házikertben Balázs S –
Fillus I – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.,
1977
www.onellato.blogspot.hu 2011
www.magro.hu 2012
www.haziallat.hu 2014
www.kavas.hu Hústartósítás Vaski Gy  2014

Dr. Nagyné Varga Ilona és Dr. Soltész Anikó -
Szociális szövetkezetek kialakítása,
működtetése 
Dr. Böszörményi Judit – Periodika, adoza-
sitanacsadas.hu
dr. Feik Csaba - menedzserpraxis.hu
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