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A 2013. JANUÁR 1. ELŐTT ÜZEMBE HELYEZETT 

VÁGÓHIDAKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

A vágóhídnak rendelkeznie kell az állatok 
szállítóeszközről történő kirakodásához szükséges 
megfelelő berendezésekkel és felszerelésekkel.  

Az ilyen berendezésnek csúszásmentes padozattal és 
oldalsó védelemmel ellátottnak kell lennie.  

A hidakat, rámpákat, le- és feljárókat oldalfalakkal, 
korlátokkal vagy más védőberendezéssel kell ellátni, 
hogy megakadályozzák az állatok leesését.  

A be- és kirakodórámpák lejtésének meg kell felelnie az 
állatoknak a szállításuk és a kapcsolódó műveletek 
közbeni védelméről szóló közösségi rendeletben 
foglaltaknak. 





A terelőfolyosókat úgy kell kialakítani, hogy 

minimálisra csökkenjen az állatok 

sérülésének kockázata, továbbá úgy kell 

elrendezni, hogy kihasználják az állatok 

csoportos közlekedésre való hajlamát. 



Az állatok elhelyezésére szolgáló helyeknek rendelkezniük kell: 

• csúszásmentes padozattal, amely nem okoz sérülést az azzal 
érintkezésbe kerülő állatoknak, 

• megfelelő szellőztetéssel, figyelembe véve a várható 
hőmérsékleti és páratartalombeli szélsőségeket, mechanikus 
szellőztetés használatakor gondoskodni kell a meghibásodás 
esetén használható tartalék berendezésről, 

• mesterséges megvilágítással, amely lehetővé teszi minden 
állat bármely időpontban történő megvizsgálását; szükség 
esetére tartalék világítást kell biztosítani, 

• szükség esetén az állatok megkötésére szolgáló eszközökkel, 

• szükség esetén megfelelő mennyiségű alomanyaggal az 
éjszaka folyamán ott elhelyezett valamennyi állat számára. 

 



• Amennyiben a vágóhidak a fent említett 
szálláshelyeken felül természetes védelem vagy 
árnyék nélküli nyitott karámokkal is rendelkeznek, 
gondoskodni kell a kedvezőtlen időjárás elleni 
megfelelő védelemről. A nyitott karámokat olyan 
állapotban kell tartani, mely biztosítja, hogy az 
állatok ne legyenek kitéve fizikai, kémiai vagy 
egyéb egészségügyi kockázatoknak. 

• Azon állatok számára, amelyeket érkezésük után 
nem visznek azonnal a levágás helyére, megfelelő 
itatóeszközzel mindenkor elérhető ivóvizet kell 
biztosítani. 

 



Elektronarkózis alkalmazásakor amennyiben az 
állatokat egyenként kábítják el, a berendezésnek: 

• olyan műszert kell tartalmaznia, amely méri a 
terhelés impedanciáját és megakadályozza a 
berendezés működését, ha a minimálisan előírt 
áram nem képes áthaladni; 

• olyan műszert kell tartalmaznia, amely hang- vagy 
fényhatással jelzi az állat kábítására fordított idő 
hosszát; 

• olyan, a működtető számára jól látható műszerhez 
kell csatlakoznia, amely jelzi a terhelés alatti 
feszültséget és áramerősséget. 

 





Ha baromfi elkábításához vízfürdős kábítót használnak, 
a víz szintjének állíthatónak kell lennie annak érdekében, 
hogy megfelelő érintkezést biztosítson a szárnyas 
fejével.  

Baromfi vízfürdőben történő csoportos kábítása esetén 
akkora feszültséget kell fenntartani, mely által termelt 
áram erőssége biztosítja minden szárnyas elkábítását.  

A baromfi vízfürdő mérete és mélysége meg kell feleljen 
a vágásra kerülő szárnyas fajtájának, továbbá a 
bejáratnál nem lehet túlfolyás.  

A vízbe helyezett elektródának végig kell érnie a vízfürdő 
hosszán. 





Szén-dioxid gáz alkalmazása esetén a kamrát, ahol a sertések 
gázzal történő kábítása történik, valamint az állatoknak a kamrán 
való átszállításához használt berendezéseket úgy kell 
megtervezni, kialakítani és karbantartani, hogy a sertések 
sérülése és mellkasuk összenyomódása elkerülhető legyen, 
valamint lehetővé tegyék, hogy a sertések eszméletvesztésükig 
álló helyzetben maradjanak.  

A szállítóeszközt és a kamrát megfelelő világítással kell ellátni, 
hogy a sertések láthassák egymást és környezetüket.  

A kamrát olyan műszerekkel kell felszerelni, amelyek lehetővé 
teszik a gáz koncentrációjának mérését a legnagyobb behatási 
ponton, és amelyek látható és hallható figyelmeztető jelzést 
adnak, ha a szén-dioxid koncentrációja az előírt szint alá esik. 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


