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Összefoglalás
Az állatok védelme nemcsak gazdasági, hanem erkölcsi feladat is. Az intenzív állattartási rendszerekben és helyenként
a természetes ökoszisztémákban is gyakran romlott az állatok biztonsága, nıtt kihasználásuk. Az újabb hasznosítási
módok és biotechnológiai eljárások a társadalom, a fogyasztók etikai értékelésével is egyre inkább találkoznak. Az
állati termékek etikai megítélése során a hagyományos európai értékekhez újabb értékelvek kapcsolódnak. Az
állatvédelemnek (welfare-nek) ezért kiemelt jelentısége van, mert értékelési módszereivel az állatok közérzetének és
környezetének javítására törekszik. A társadalom etikai értékelvei a jogi szabályozás igényétıl a vallási jellegő elvekig
megjelenhetnek, viszonyulva a már érvényes szabályokhoz. E folyamat eredménye lehet, hogy nemcsak a társadalom
válhat humánusabbá az állatokhoz, hanem az állatok értékelése és etikai értékei is megváltoznak. Vizsgálataink során
megállapítottuk, hogy az ember-állat viszonyt a haszonállat tartásban, az állati eredető termékek elıállításában és
fogyasztásában, valamint a természetes ökoszisztémákban különbözı szintő etikai értékelvek jellemzik, melyek a
meglévı gazdasági értékeket befolyásolhatják. Az értékelési folyamatban az etikai és gazdasági értékek ütközése
nehezen feloldható konfliktus helyzeteket okozhat.
Kulcsszavak: állatvédelem, ember-állat viszony, etikai érték, gazdasági érték

Ethical values of animal protection
Abstract
Animal protection has not got exlusively economic importance; it is moral duty as well. Safety of animals declined,
while their exploitation increased in the different intensive production systems and natural ecosystems. The new animal
farming and biotechnological methods confront with the ethical evaluation of consumers and the whole society. In this
system, new values or new principles are added to the traditional European values. Therefore welfare has a significant
importance, while its aim is to improve the circumstances and well-being of animals by its evaluation methods. Ethical
values shall manifest at different levels of the society from legislation to religious principles. As a result of this process,
not only the society itself could become more human to animals, but the evaluation of animals could also change. It
was concluded that different levels of ethical principles relating to human-animal relationship, occour in the animal
farming technologies, in the production and consumption of foods of animal products and in natural ecosystems, which
could influence the present market values as well. Ethical principles may conflict with the economic interests.
Keywords: animal protection, human-animal relationship, ethical principle, economic interest
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Bevezetés
A társadalmi szokások változásai az ember és állat közti kapcsolatrendszert is befolyásolják. A
társadalom cselekvési normáiban hagyományos és új értékek is megjelennek az emberek állatokhoz való
viszonyában, melyek gyakran ütköznek gazdasági érdekeket kifejezı értékekkel is. Célunk volt az emberállat kapcsolatrendszert jellemzı etikai értékek meghatározása és az értékrendszer összefüggéseinek
feltárása.

Anyag és módszer
Az ember – állat kapcsolatrendszer alapján az állattartási eljárások, az állati termékek elıállításának
és fogyasztásának, valamint a természetes ökoszisztémák jellemzı etikai értékelveit az 1980-as évektıl
napjainkig rendszereztük, részben meghatározó szakirodalmi források, részben saját kutatási eredményeink
szerint. A meghatározó bioetikai értékeket, az alapvetı társadalmi viszonyrendszer alapján (37) a következı
kategóriák szerint vizsgáltuk:
1. Az állatok életszükségletei, életérzései („jogai”), jogi szabályozás (15, 27, 28, 36, 59).
2. Az állatok technikai ellátása (49, 54, 61).
3. Állattartási hagyományok (27, 31, 32, 39, 45).
4. Állatbarátság, állatszeretet (24, 27, 35, 60).
5. Racionális állathasznosítás (7, 24, 27, 33, 44, 57).
6. Az állatok társadalmi értékelése (22, 24, 27, 32, 76, 78, 79).
7. Az emberi bánásmód jelentısége (13, 27, 29, 56, 60).
8. Az emberi gondoskodás értékei (12, 24, 27, 75).
9. Az állatok, mint természeti élılények értékelése (24, 33, 61, 64).

Eredmények és megbeszélés
Általános tapasztalat, hogy az iparosodás térhódításával az állattartási - és gyakran a természetes
ökológiai rendszerekben is - romlott az állatok biztonsága, jóléte és ezzel kapcsolatban növekedett a
társadalom etikai alapú, kritikus megnyilvánulásainak gyakorisága (10, 24, 26, 46, 47, 48, 63, 70, 82).
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A társadalmi igények az emberi és természeti környezetet, benne a vadon élı és háziasított állatfajokkal, a
biológiai fenntarthatóság kritériumai alapján kifejlesztett, környezet- és állatkímélı technológiák révén,
kívánják megváltoztatni (13, 23, 26, 39, 42, 42, 46, 51, 53, 55, 64, 70, 73).
Ezt a folyamatot erısítik az ún.„túlélési etikai koncepciók” (30), valamint az élelmiszerek
minıségével kapcsolatos igények és a fogyasztói szokások változásai (2, 10, 18, 24, 31, 33, 58, 68, 82) is.
A jóléti társadalmak cselekvési szabályai az emberek állatokhoz való viszonyát az általános európai
értékek mellett részben hedonista (élvezetelvő), részben racionális utilista (haszonelvő), részben bizonyos
ideális (követendı) értékelvek határozzák meg (16, 30, 31, 33, 46, 49, 58, 71).
Az állattartáshoz kapcsolódó szakmai csoportoknak és a termékpályát szabályozó szervezeteknek az
általános elvekbıl következı, sajátos etikai normáik, kódexeik is vannak. Így a klinikai gyógyászatban (7,
10, 25, 66), az állatgyógyászatban (12, 13, 35, 63), a kutatásokban (6, 15, 18, 32, 40, 47, 50, 54, 57, 58, 74,
81), különösen a biotechnológiai ágazatokban (17, 24, 34, 38, 41, 45, 67, 69, 78, 79, 80), de az állattartás más
területein (5, 11) is megjelennek új etikai törekvések. Az erısödı etikai vélemények - a termelési és
fogyasztási feltételek társadalmi fogadókészsége révén- kritikus elemei lehetnek egyes állattartási módszerek,
vagy ökoszisztémák fenntarthatóságának (46).
Az etikai szempontok érvényesülésében az állatjóléti (welfare) kutatásoknak fontos szerepük van,
mert azok az állatok közérzetének és környezetének értékelésére és javítására irányulnak (1, 11, 14, 20, 21,
22, 31, 43, 44, 49, 52, 60, 65, 71, 81). Jelentıssé váltak a stresszel, a fájdalommal és az állatok szenvedésével
kapcsolatos vizsgálatok (18, 19, 20, 21, 29, 70, 71, 72, 76, 77). Az etikai elveknek változó biológiai alapjai is
lehetnek (8, 42). Az állatjóléti kutatások, az állatok szükségleteinek kielégítésével, értékelésével és
társadalmi megítélésével kapcsolatban, részben azok „jogait” emelik ki (22, 24, 36, 61, 64), részben az
emberi felelısségbıl következı elveket hangsúlyozzák (20, 21, 22, 24, 46). Kiemelt jelentısége van azonban
az emberi környezet fenntartásának (39) és a társadalmi értékrendszer mőködésének (37). Az említett
kutatások igazolják, hogy az ember által valamilyen módon használt állatok humánusabb kezelése iránti,
természettudományos és társadalmi, etikai igények erısödnek. Ez a tendencia gyakran ütközik rövid távú
gazdasági érdekekkel és értékelvekkel, és rendszerint kompromisszumok árán érvényesül. Így az állat-és
környezetkímélı technológiákat fejlesztı törekvések konfliktusba kerülhetnek a hatékonyság és
termelékenység gazdasági értékelveivel, a jellegzetes és egészséges élelmiszerek iránti igények
megvalósítása szemben áll a kizárólag piaci racionalitás értékelvei alapján elıállított olcsó, de sokszor
jellegtelen és bizonytalan eredető élelmiszerekkel, vagy a fenntartható ökológiai rendszerek fejlesztésének
igénye ellentétes lehet a környezeti erıforrások kihasználásával.
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Mindazonáltal megállapíthatjuk, hogy az elmúlt évtizedek során, elsısorban az Európai Unióban
bekövetkezett változások, az állattartási-, a termékelıállítási-és fogyasztási módszerek, valamint a
természetes ökológiai rendszerek etikai értékelését is befolyásolták. E folyamat mélyebb összefüggéseirıljelentıségéhez mérten- még viszonylag szerény ismeretekkel rendelkezünk.
Az ember viszonya az állatokhoz a társadalomban, alapvetıen tehát gazdasági állattartási, vagy
termelési-fogyasztási rendszerekben érvényesül, melyek meghatározzák, pl. a tulajdonosok jogait és
kötelességeit, a technológiák mőködését és szakmai feladatait, a hatékony hasznosítás és értékesítés elveit a
jövedelmezıség érdekében. Ezek az elvek még a kedvenc állatok tartását, vagy természetes ökológiai
rendszerek fenntartását is befolyásolják. Azok az újabb társadalmi elvek, melyek az állattartás etikai értékeit
érvényesítik, az említett gazdasági értékalapú állattartási rendszereket mintegy átértékelik és módosítják,
melyekben ezek az elvek változó módon meg is jelennek.
Az állattartással kapcsolatos, általunk jellemzınek ítélt értékek a társadalmi törekvések elvei, az
állatok etikai értékei, az állatjóléti értékek, a termékpálya értékei és ezek, gazdasági rendszerekben már
érvényesülı módosulásai, amelyeket a már ismertetett vizsgálati területek sorrendjében, kiemeltünk.
Értékrendszer
1. Társadalmi igény az állatok életszükségleteinek kielégítésével biztonságuk elérése. Ez környezeti
érzékenységüktıl1 is függ, ami jó közérzetüket eredményezheti .Védelmük a gazdasági hasznuktól
független, belsı értékükön2 alapul. Az állat egészsége etikai érték is, mely a termékek
elıállításában és fogyasztásában minıségi tényezı (Protected Designation Origin). Ezek az
értékelvek hivatalosan érvényesülnek az állatjóléti jogi szabályozó rendszer minimális, az erkölcsi
értékeket általánosan megalapozó követelményeiben, melyek alapelvei között van az állatok 5
szabadságjoga.
2. Társadalmi megállapodások kérdése lehet az állatok ellátásának technikája, melyben meghatározó
a természetszerőség értéke. Az állatok védelmében annál értékesebb egy technikai megoldás, minél
természetszerőbb. Az állatjóléti érték a fajra jellemzı viselkedéskészlet technikai fenntartása. A
termékpályán az állatvédelmi értékeket hivatalos minısítés igazolhatja. Ezek az elvek állatbarát
technológiában érvényesülhetnek az intenzív rendszerektıl a bio-, vagy alternatív módszerekig és a
természetes ökológiai rendszerekben is.
1

Az állat érzékenysége- érzékszerveinek és idegrendszerének fejlettsége alapján- a környezeti hatásokra adott reakciókészsége.
Vannak adott környezetre érzékeny (sentient) és kevésbé érzékeny állatfajok (8.)
2
Az állat belsı értéke, integritását jelzı, annak egyedi fenotípusát és genotípusát jellemzı értékfogalom (intrinsic value) és eltér az
ember hasonló, személyes értékétıl (inherent value) (70, 73, 78, 79 nyomán).
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3. Amely állatfajok használatát elfogadja a társadalom, fajra, fajtára, egyedre jellemzı szervezeti,
küllemi, természetes értékei alapján, azok értékes és sajátos tulajdonságai is fejlıdhetnek. A helyi
szokások jellegzetes, tájegységhez is köthetı tradíciókat és termékeket eredményezhetnek
(Protected Geographical Indication). Az említett elvek sikeres állattartási kultúrában
érvényesülhetnek.
4. Társadalmi hatásokra, mozgalomszerően terjed az állatok különbözı, karitatív használata. Az
emberi együttérzés állatok felé „állatbarátságban”, „állatszeretetben” mutatkozhat. Értékes az állat
szociális alkalmazkodó képessége, melyben megjelenik olyan különleges értéke, mint az
altruizmus, vagy szociális vonzódás. Az együttérzés az állatok ellátásán keresztül javíthatja a
termékek minıségét, fogyasztók esetében a szentimentális, vagy vegetariánus magatartás
idegenkedést tükröz, a szimpátia értékes. Az elvek bizonyos állatkultuszban érvényesülhetnek.
5. Az állatok racionális használata tulajdonságaik egyre pontosabb és világos ismeretét igényli
(elınyösek pl. a nem invazív dianosztikai, vagy telemetriás eljárások). Hasznosítási értéküket
határozott társadalmi igények szolgálata adja, haszonértéküket pedig hasznosításuk teljes
ráfordításának és az abból származó társadalmi” bevétel” egyenlegének eredménye képezi. A
termékpályán a minıséget és származást igazoló garancia értékes. Etikai szempontból a kíméletes
hasznosítási eljárások (refine, replacement, reduction) értékesek.
6. Társadalmi megítélések szerint a tulajdonban, vagy vadon élı állat értékesebb, mintha azt dolog-,
vagy tárgyként kezelik. Piaci árát meghaladó biológiai, ökológiai, genetikai, nemzeti, vagy
különleges társadalmi értéke eszmei értékben és állatjóléti értékben (értékelı lista, vagy
indexrendszer segítségével) is kifejezhetı. Az állatok kereskedelmi értékei magukba foglalhatják az
állatjóléti és/vagy eszmei értékeket, értékesebb termékek és élı állatok formájában, vagy
márkázottan. Az állattartással kapcsolatos eszmei értékek hivatalos, szakmai minısítésekben
érvényesülhetnek.
7. Általános elvárás a kíméletes bánásmód az álatokkal (pl. a jó gazda áldozatos munkájában), ami a
szükségtelen stressz és szenvedés csökkentése révén növelheti az állat relatív szabadságát, ezért
értékes állatvédelmi szempontból annak kezelhetısége. A termékpályán ez az érték mint szubjektív
minıség ismert. Az állattartási rendszerekben és természetes ökoszisztémákban alkalmazott jó
bánásmód azokat színvonalassá teszi.
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8. A felelıs emberi gondoskodás (pl. a menedzserek többirányú felelıssége) következtében az állat
megfelelıen szaporodhat. Állatjóléti érték az állat gondozottsága. A felelısségi elv javíthatja a
termékminıséget-

és

biztonságot

is.

Az

állat

és

környezetének

tudományos

igényő

ellenırizhetısége is értékelv. Azok az állattartási módok különösen értékesek, melyekben ezeknek
az elveknek a mőködése ellenırizhetı is.
9. Társadalmi szempontokból az állatok megbecsülésével végzett állattartás, termelés, fogyasztás,
kutatás, vagy kereskedelem az igazán értékes, mely etikailag az állatok különleges környezeti
értékén alapul, mint az embert – sorsában és környezetében – kísérı élılényeknek, mint
nélkülözhetetlen, biológiai erıforrásoknak, melyek a bioszféra jellegzetes alkotórészei.
Összefoglalásul mondhatjuk, hogy az ismertetett elvek összességében pozitív és követhetı
értékrendszert vázolnak, melyben az állatvédelem jogi szabályozásának szintje, a minimális etikai (erkölcsi)
követelmények érvényesítésével, alapozó jellegő. Etikai elveken tovább épülı, az állatszereteten túlmutató,
racionális állatvédelmi értékrendszer a fenti elemek, összefüggések, konfliktusok hierarchikus viszonyainak
részletesebb ismerete révén jöhet létre.
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