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Tájékoztató: állattenyésztés 

A zárt helyen és a szabadban történő állattartás minimális alapterületei 
az EU-bio rendeleteknek megfelelően 

 Faj 

  

 
 

Alapterület zárt helyen  
(m2/egyed) 

Alapterület a szabadban 
(m2/egyed) 

Szarvasmarha és ló 

Tenyész-és hízó szarvasmarha és 
lófélékb 

 

100 kg-ig egyedi boxban 

100 kg-ig csoportosan 

1,5 

1,6c 

1,1 

1,1 

200 kg-ig  2,5 1,9 

350 kg-ig 4,0 3 

350 kg fölött 5, de min. 1 m2/100 kg 3,7, de min. 0,75 m2/100 kg 

Tejelő tehenek   6 4,5 

Tenyészbikák   10 30, a csordával együtt: 9 

Juh és kecske 

Juh/ kecske csoportban tartva  1,5  2,5 

Anyajuh/kecske 1 báránnyal/gidával 

csoportban tartva 

egyedi boxban tartva 

1,85 

2 c 

3 

3 

Anyajuh/kecske 2 báránnyal/gidával 

csoportban tartva 

egyedi boxban tartva 

2,2 

2,3 c 

3,5 

3,5 

Anyajuh/kecske  3 báránnyal/gidával 
csoportban vagy boxban 
tartva 2,55 4 

Fiatal nőstény juh/kecske 12 
hónapos korig  elkülönítetten tartva 1 1,25 

Bárányok/gidák 6 hónapos korig elkülönítetten tartva 0,5 c 0,5 

Tenyészkos/bak elkülönítetten tartva 3 c 2,5 

Sertés 

Szoptató kocák malacokkal 
választásig   

7,5 2,5 

 

Hízósertés 

 

 

 

35 kg-ig 0,6 0,4 

50 kg-ig 0,8 0,6 

85 kg-ig 1,1 0,8 

110 kg-ig 1,3 1 

110 kg felett 1,5 1,2 

Tenyész-kanok/kocák  2,5/6,0 1,9/8,0 

Tenyészkanok fedeztető kutricában  10 8,0 

Baromfifélék 

Tojótyúkok és brojlercsirkék 
előállítására szánt szülők 

 6 állat/m2 8 ac 

Tojótyúkok 
 6 állat/m2 8 ac 
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Hízóbaromfi rögzített elhelyezés 
esetén 

hízóbaromfi és 
gyöngytyúk, 

kacsa/pulyka/liba 

10 állat/m2, max 21 kg 
élősúly/m2 

4,5a/10a/15a 

Hízóbaromfi mozgó elhelyezés 
esetén (maximum 150 m2) 

 
30 kg élősúly/m2,  

max 15 kg/m2 libáknálc,  
max 25 kg/m2 kacsáknálc 

2,5 a csirkéknél 
4,5 a kacsánál 
10 a pulykánál 

15a libánál 
 
 

 
a abban az esetben, ha a 170 kg N/ha/év értéket nem lépi túl 
b az Állatjóléti törvény alapján, az istálló minimális mérete az állatállomány mérete alapján kerül meghatározásra 
c aktuális szabályozás az Állatjóléti törvény alapján 

 
Az istállókra vonatkozó követelmények: 

 Az istálló területének legalább fele legyen tömör felépítésű, azaz ne rúd- vagy 
rácspadozat legyen. A padlózat ne legyen csúszós.  

 Az állattartó épületet el kell látni megfelelő méretű, kényelmes, tiszta és száraz fekvő- 
/pihenőhellyel, amely tömör szerkezetű, nem rúd- vagy rácspadozatú. A pihenőhelyet 
bőséges, száraz alommal kell ellátni. 

 Az istállóban biztosítani kell a természetes szellőzést és a természetes fényt (az 
istálló falának legalább 1/3-a ablak legyen). 

 


