A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése,
a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése
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Az állattenyésztés, állattartás
munkavédelmi – főként
munkaegészségügyi –
vonatkozásai
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa
mezőgazdasági vállalkozások számára
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A világon az összes munkaerő közel fele foglalkozik a növénytermesztést, az állattenyésztést, az erdő-, vad- és halgazdálkodást felölelő mezőgazdasággal a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szerint. A fejlett ipari országokban
csak 4 – 9 százalék, ám a 3. világban akár 75 százalék is lehet
az agrárszektorban dolgozók aránya.

 A mezőgazdaság – a bányászat és az építőipar mellett – az egyik
legveszélyesebb ágazat, mivel egyes területein igen sokféle
veszély fordul elő. Az állattenyésztésben a különböző állatok
(szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske, ló, szamár, baromfi,
nyúl, hal, méh, stb.) gondozása, ápolása, kezelése miatt a munkavállalók biztonsága és egészsége jelentős veszélynek van
kitéve. A világon a mezőgazdaságban előforduló munkabalesetek és foglalkozási betegségek száma igen magas, emiatt a halálozás is két-háromszoros az egyéb ágazatokhoz képest.

 Napjainkban az állattenyésztés az állatok tenyész- és haszonértékét növelő célirányos
tevékenységek összességét jelenti. Az állattenyésztés gazdasági célja az élelmiszertermelés (hús, tej, tojás, méz, stb.) vagy valamilyen termék alapanyag, például gyapjú,
bőr, toll, prém, szőr, állati fehérje előállítása. A sport- és szabadidős tevékenység mellett sok helyen megmaradt az állatok teherhordó, igavonó („munkavégző”) szerepe is.

Az épületekkel, építményekkel kapcsolatos problémák, a nem megfelelő munkakörülmények, a tárgyi feltételek hiányosságai, a védelmi intézkedések elhanyagolása miatt fennállhat az elesés, elcsúszás, be- és leesés veszélye is, sőt előfordulhat a silógázok okozta
légzési elégtelenség, fulladás is.

 A munkakörnyezet egészségkárosító kóroki tényezői között a fizikai (zaj, rezgés, a suAz állattenyésztés az egyik leginkább munka- és időigényes tevékenység, ugyanakkor
a munkakörülmények korántsem tekinthetők optimálisnak.

 A z állattenyésztés munkavédelménél is abból kell kiindulni, hogy a különféle tartástechnológiák mellett a sokféle állat ellátása, gondozása, ápolása, kezelése, szállítása,
során melyek azok a legfőbb veszélyek, veszélyes anyagok, veszélyforrások, amelyek
a munkavégzésből, a munkakörülményekből és a munkakörnyezet egészségkárosító
kóroki tényezőiből adódóan munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés forrásai
lehetnek. Az állattenyésztés munkavédelmi követelményei mellett azonban figyelemmel kell lenni az állatkezelés, például az állategészségügyi eljárások szabályaira,
valamint a járványügyi érdekből szükséges személyi higiénés előírások szigorú betartására is.

 A munkavégzés hatásai közül az állattenyésztéssel járó túlzott fizikai, élettani, idegi és érzelmi megterhelés említendő. E megterhelés főként abból adódik, hogy a tevékenységek jelentős része nem automatizálható, a megfelelő gépek - berendezések
- eszközök hiánya miatt az állatgondozás nehéz és közepesen nehéz fizikai munkának
minősül, nagyarányú a kétkezi munka, ami nem csupán a kézi rakodást és a tehermozgatást jelenti, hanem például a takarmányozást, almozást, etetést és itatást, kézi
fejést, tojásbegyűjtést is.
A folytonos készenlétet, túlmunka, a hétvégi és a szokatlan munkarend, a felelősség, valamint az egyoldalú és az ismétlődő munkamozzanatok, a kényszertesttartás és kényszertesthelyzet miatt jellemző a szervezet túlzott testi, idegi, érzelmi elfáradása.

 A munkakörülmények hatásai közül a baleseti-, tűz- és elektromos veszély, az állattartó
telepek és az istállók hőmérséklete, légállapota, az épületek és zárt terek megvilágítása
érdemel említést. A balesetek fő okait a veszélyes állattartó gépek, berendezések, mozgó
munkaeszközök, haladó-mozgó termékek mellett végzett munka jelentik. További kockázatokat jelent a szerves és hígtrágya tárolására - kezelésére - felhasználására szolgáló
eszközök, a rakodó - szállító - vágó, aprító és egyéb gépek és a közlekedési eszközök használata. A balesetek másik nagy csoportját a nagytestű, a nyugtalan vagy veszélyes állatok odaszorítása, taposása, tiprása, rúgása, öklelése, döfése révén keletkező traumás sérülések jelentik, de nem elhanyagolható az egyéb állatok csípése, marása, harapása sem.

gárzás), a kémiai (porok és rostok, veszélyes vegyi anyagok) és a biológiai tényezőkkel
(fertőző ágensek), de az ergonómiai és a pszicho-szociális kóroki tényezők hatásával is számolni kell. Az egészségkárosító kóroki tényezők – elégtelen munkavédelmi
feltételek, nem kellően hatékony védelem és a megelőző intézkedések hiányosságai
miatt – munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kialakulásának kockázatát
jelentik. A mezőgazdaságban előforduló balesetek 1/3-a az állattenyésztés ágazatában fordul elő, míg a munkavállalók foglalkozási megbetegedésének mintegy 25%-a
hozható ok-okozati összefüggésbe a biológiai és a kémiai kóroki tényezőkkel.

 A biológiai tényezők (mikroorganizmusok, sejttenyészetek, emberi élősködők) különböző fertőzést, allergiát vagy mérgezést okozhatnak. Foglalkozási eredetű megbetegedéseket a fertőző állatokkal végzett munka vagy az állati tetemekkel történő érintkezés
okozhat. A rovarok csípéssel, a rágcsálók harapással (vagy vizeletükkel) is okoznak
betegséget, amit a megfertőzött háziállatok közvetlenül vagy a környezetük (talaj, víz)
beszennyezésével továbbadnak. Kiemelkedően magas az állattenyésztésben dolgozók
körében a légzőszervi panaszok (idült hörghurut, asthma szerű elváltozások, allergiás
pneumonitisek) és a bőrgyógyászati megbetegedések (allergiás és irritatív dermatitisek, ekcémaszerű elváltozások és egyéb bőrgyulladások) előfordulása.

 A zoonosisok – az állatról emberre terjedő megbetegedések – közvetlenül például a beteg
állattal, váladékával, tollával vagy szőrével érintkezve, lenyelés vagy belégzés útján, illetve közvetett módon – jellemzően a fertőzött állat húsának, tejének elfogyasztása, az elhullott állati tetemekkel való érintkezés, az állati termékek feldolgozása révén, természetes úton vihetők át. A betegség kiváltói nemcsak a baktériumok, a vírusok, a gombák,
a paraziták, hanem például prionok is lehetnek, amelyek a szarvasmarhák szivacsos agyvelő elfajulását az emberre átvíve a Creutzfeldt-Jakob betegséget okozzák. A betegségek
többségénél jelentős a kullancsok szerepe is, mivel nemcsak közvetlenül, hanem a rágcsálók, a madarak, a vízi szárnyasok, a kutyák révén is közvetíthetik a fertőzést. A zoonosisok
leginkább az állatgondozókat, a vadőröket és az állatorvosokat veszélyeztetik.
Főbb zoonosisok: anthrax (lépfene), brucellosis (Lyme-kór), kullancs-enchephalitis
(vírusos agyhártya- és agyvelőgyulladás), leptospirosis („nádvágó-láz”, Weil-betegség), ornithosis (psittacosis vagy „papagáj-láz”), Q-láz („kérdőjeles-láz”, coxiella
burnetii okozta fertőzés), tularemia (nyúlpestis), rabies-lyssa (veszettség).

Egyes besorolások a tetanust („merevgörcs”), a salmonellosist (tífuszszerű gyomor- és bélgyulladás), főként a vadak húsával átvihető trichinosist („borsóka-kór”
vagy galandférgesség), valamint a toxoplazmosist (macska-parazita által terjesztett kór) és a listeriosist (listeria monocytogenes okozta fertőzés) is a zoonosisok
körébe sorolják. Utóbbi kettő elsősorban a terhes nőkre és a magzataikra jelent kiemelt veszélyt, súlyos fejlődési rendellenességet okozva.
A zoonosisokkal kapcsolatban megjegyzendő, hogy pontos számuk nem ismert, mivel
többségük felismerésre sem kerül, mert gyakran csak enyhe lefolyású megbetegedést,
influenza-szerű tüneteket okoznak, ezért a betegek orvoshoz sem fordulnak, illetve nem
jellemző tünetek esetén előfordul a téves diagnosztizálás is.
Az állattenyésztésben foglalkoztatottak körében a légzőszervi és a bőrgyógyászati megbetegedések mellett kiugróan magas a mozgásszervi rendellenességek előfordulása is, amelyek a túlzott fizikai megterhelésre, a kézi tehermozgatásra, az egyoldalú és ismétlődő
munkamozzanatokra, a hideg-nedves környezetre, a vibrációra vezethetők vissza.
Az állattenyésztés munkavédelme is csak a kockázatok értékelésén alapuló megelőző
intézkedések révén lehet hatékony, amibe főként a kollektív illetve műszaki megelőzés
és munkaszervezés mellett az egyéni védőeszközök (és a védőoltások), a munkavédelmi
oktatás, a munkavállalók orvosi alkalmassági vizsgálata, egészségi állapotának ellenőrzése és a sérülékeny munkavállalók foglalkoztatásának tilalma értendő bele.
Korszerű munkavédelem csak az állategészségügyi szakemberekkel együttműködve,
folyamatos ellenőrzés, az állatok immunizálása, a fertőző és veszélyes állatok megfelelő
kezelése, az állategészségügyi és a személyi higiénés előírások betartása mellett valósulhat meg. Ezzel szemben az állattenyésztés során a gazdasági és a szociális környezet
gyakran nem kedvező, főleg a mikro- és kisvállalkozások körében, a foglalkozás-egészségügyi ellátás sem biztosított teljes körűen.
Az állattenyésztés kiemelkedő jelentőségét igazolja, hogy a WHO szerint az elmúlt évtizedekben felfedezett új emberi betegségek 75%-a állati kórokozóktól származik. 2013
márciusától ismert, hogy a madárinfluenza H7N9 törzse világjárványt is okozhat, mivel
képes emberről emberre is terjedni.
A 21. században az állattenyésztés már magába foglalja a környezetvédelmi és az állatvédelmi elkötelezettséget (az állatokkal való megfelelő bánásmódot), az állategészségügyi
és az élelmiszerbiztonsági előírások („a szántóföldtől az asztalig” elvének) betartását is.
Az állattenyésztés munkavédelme során ezeket az aspektusokat is figyelembe kell venni
nemcsak a munkavédelmi feltételek kialakítása, a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése, hanem a helyes munkahelyi munkavédelmi gyakorlat megvalósításának segítése során is.
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A TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi
ellenőrzésfejlesztése”című kiemelt projekt céljaival ös�szhangban a munkavédelmi hatóság tájékoztatással és tanácsadással segíti a munkáltatókat és érdeklődőket a helyes gyakorlat kialakításában.
A Munkavédelmi Információs Szolgálat elérhetőségei:
Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 204 292
E-mail cím: munkaved-info@lab.hu
A TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzésfejlesztése”című kiemelt projekt tájékoztató kiadványai az Európai
Unió támogatásával és az Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának szakmai közreműködésével jöttek létre.

