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A tantárgy célja
Az állatvédelem területén meghatározó jelentőségű volt, hogy az Országgyűlés 1998. március
16-án elfogadta az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényt, amely
1999. január 1-én hatályba lépett.
Az „Állatvédelmi alapismeretek” szabadon választható „C” típusú tárgy, amely általános
ismereteket ad a tárgyhoz kapcsolódó hazai és nemzetközi jogszabályokról, jelentősebb hazai
és nemzetközi civil állatvédő szervezetekről, és az állatok számára jobb körülményeket
teremtő környezetvédelmi, állatjóléti és - higiéniai előírásokról.
Tantárgyi követelmények:
A tanterv szerint a tantárgy félévvégi vizsgával (kollokvium) zárul. Az utolsó órán írandó
írásbeli vizsga eredménye alapján a hallgató egy magajánlott jegyet kap. Az írásbeli vizsgát
(szükség szerint) a vizaidőszakban szóbeli vizsga követheti. Ha a hallgató szóbeli vizsgát is
tesz, a megajánlott jegyen javítani, de rontani is lehet. A vizsga elégségesnek (2) minősül, ha
a megszerzett pontszám eléri a megszerezhető teljes pontszám 51%-át. A jegy beírása csak az
aláírás megszerzését követően lehet. Az aláírás megszerzésének feltétele legalább három
előadás látogatása. Az aláírás pótlására nincs lehetőség. A vizsgára bocsátás feltétele az
aláírás megszerzése.
Oktatási időszak
1. hét

02. 06.

2. hét

02. 13.

3. hét

02. 20.

4. hét
5. hét

02. 27.
03. 06.

6. hét
7. hét

03. 13.
03. 20.

8. hét

03. 27.

9. hét

04. 03.

10. hét

04. 10.

11. hét

04. 17.
04. 24.

12. hét
13. hét

05. 01.
05. 08.

Az előadás témakörei
Az állattartás és állatjólét jelentősége, az emberek és az állatok
viszonya, vadászat és az állatok háziasítása.
A tudatos állatvédelem, az állatvédelmi gondolkodás
kibontakozása, állatvédő társadalmi szervezetek alakulása.
Az állatvédelmi törvény előzményei, az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVVIII. törvény (Ávtv) születése.
Az állattartó telepek létesítésének és üzemeltetésének szabályai
Állatvédelmi Tanácsadó Testületről. A mezőgazdasági
haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
A veszélyes állatok tartása. Az állatkert létesítésének és
fenntartásának általános szabályai
A kóbor állatok helyzete. Az önkormányzatok kóbor állatokkal
kapcsolatos kötelességei. Az állatpanzió és állatmenhely
létesítésének és fenntartásának általános szabályai.
A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és
bemutatására vonatkozó szabályok
Az állatvédelmi feladatok pénzügyi fedezete. Az ügyész és a
jegyző szerepe az állatvédelemben.
Húsvét
Az állatkísérlet általános szabályai.
A vágóállat tartása és kímélete
Munkaszüneti nap
Záróvizsga
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