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Támogatás célja, összege 

 Támogatás célja: a húshasznú szarvasmarha- és
bivalyágazat termelési hatékonyságának, valamint a
szarvasmarha- és bivalyállomány genetikai
színvonalának növelése

 Keretösszeg 2019. évben: 700 millió Ft

 A támogatás összege apaállatonként:
• húshasznú tenyészbika - 750 ezer Ft
• hústípusú magyartarka tenyészbika - 650 ezer Ft
• magyar szürke tenyészbika - 400 ezer Ft
• bivaly tenyészbika - 300 ezer Ft

 Mezőgazdasági csekély összegű támogatás



Támogatás feltételei  1.

A támogatás igénybevételére az a termelő jogosult, aki:

 a támogatási időszakban a tenyésztőszervezet
törzskönyvében nyilvántartott legalább egy húshasznú
szarvasmarha tenyészbikát, illetve egy bivaly tenyészbikát
tenyésztésbe állított,

 rendelkezik a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint
bejelentett szarvasmarhatartó tenyészettel,

 nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési
eljárás vagy csődeljárás alatt,

 hozzájárul a támogatás nyújtásával és felhasználásának
ellenőrzésével közvetlenül összefüggő személyes
adatainak a tenyésztőszervezet általi kezeléséhez.



Támogatás feltételei  2.

 Egy adott apaállat után kizárólag a tenyésztésbe állítást
követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és
kizárólag egy alkalommal igényelhető támogatás.

 A bejelentett tenyészetben lévő, augusztus 31-én az ENAR-
ban nyilvántartott és legalább 18 hónapos kort betöltött
nőivarú szarvasmarha vagy bivaly minden megkezdett
harminc egyedszáma után egy apaállat tenyésztésbe
állításához igényelhető támogatás.

 Ha a tehenek egyedszáma nem éri el a harmincat, akkor
egy apaállat tenyésztésbe állításához igényelhető
támogatás.

 Egy kérelmező egy támogatási időszakban egy támogatási
kérelmet nyújthat be.



Kérelem benyújtása

 Tárgyév szeptember 1. és szeptember 20. között

 37/2019. (VIII. 31.) számú Kincstár Közlemény szerinti
nyomtatványon (N0827)

 A nyomtatvány egy részét a tenyésztőszervezetnek kell
kitöltenie, amely igazolja, hogy a támogatási kérelemben
megjelölt ENAR-számú és központi lajstromszámú
állategyed a támogatási időszakban apaállatnak minősül,
és azt a kérelmező tenyésztésbe állította



2019. évi kérelem adatok

 Benyújtott kérelmek száma: 871 db
amelyből 752 db húshasznú fajtára vonatkozik:
 limuzin 60 %
 charolais 25 %
 angus 15 %

(Kárpáti borzderes fajtára is érkezett támogatási igény, azonban ez nem
elismert fajta, ezért nem támogatható.)

 Igényelt támogatás
• összes igény 900 millió Ft
• jogos igény 892 millió → visszaosztásra van szükség

 Bírálat állapota:
• Elutasított 15 db
• Hiánypótlási felszólítást kapott 72 db

(néhány hiánypótlás beérkezésére még várunk)



2019. évi kérelmek tapasztalatai

Alacsony a hiánypótlások aránya (!)

 Főbb hiánypótlási okok:
- hiányos kérelem kitöltés (hiányzó ENAR szám,

tartási hely azonosító)
- hibás kitöltés (eltérő ENAR szám/központi

lajstromszám a tenyésztőszervezet által igazolt számtól)

 Fontos a határidők betartása (a jogszabály szerint 5
napos határidő áll rendelkezésre a hiánypótlásra
felszólító végzés kézhezvételétől a hiányok pótlására)



Egyéb támogatási lehetőségek

 Állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével
kapcsolatos támogatás

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

 Állati hulla ártalmatlanítás támogatása
56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet

 Egyes állatbetegségek és zoonózisok elleni
védekezés támogatása

Évente új rendelet

 Termeléshez kötött állatalapú támogatások:
• Húshasznú anyatehén támogatása
• Hízottbikatartás támogatása

9/2015. (III. 13.) FM rendelet – Egységes kérelem



Állatbetegségek megelőzése

Egyéb állattenyésztési ágazat

Tech. kód Állatbetegség megnevezése Támogatható állatfajok 2019. év (MFt)

A001 Szarvasmarha-tuberkulózis
szarvasmarha, bivaly, 

szarvasfélék
462

A002 Szarvasmarha-brucellózis szarvasmarha, bivaly 726

A003 Enzootiás szarvasmarha-leukózis szarvasmarha 300

A008 Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma valamennyi emlős állatfaj 26

A009 Szalmonellózis Valamennyi haszonállat 396

B002 IBR/IPV szarvasmarha, bivaly 561

B007 Kéknyelv betegség szarvasmarha, juh,kecske bivaly 128

B008 Paratuberkulózis szarvasmarha, bivaly 355

F006 Lépfene
ló, szarvasmarha, juh, kecske, 

bivaly
114

C001-

szarvasmarha

Kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás, 

gyógykezelés, immunizálás
szarvasmarha 294

Vemhes üszők állat-egészségügyi szolgáltatás

C001-vemhes 

üsző

Kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás, 

gyógykezelés, immunizálás
szarvasmarha 831

Mindösszesen: 4 193

• Támogatott állategészségügyi szolgáltatások kezelő állatorvoson keresztül



Egyes állatbetegségek és zoonózisok elleni 

védekezés támogatása
• Társfinanszírozott intézkedés

• Támogatott állategészségügyi szolgáltatások NÉBIH-en keresztül

• Sok célterület, szarvasmarhákra vonatkozóan

– Kéknyelv betegség mintavétel és laborvizsgálat, keret ~ 26

ezer Euró

– TSE gyorsteszt kórokozó kimutatására, keret ~ 281 ezer Euró
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Állati hulla ártalmatlanítás támogatása
• Támogatott ártalmatlanítási szolgáltatás, költségek csökkentése

(szállítás, ártalmatlanítás) – TSE kiemelt

• Az intézkedés célja az állattartó telepeken keletkező állati hulla

ellenőrzött, biztonságos elszállításának és ártalmatlanításának

elősegítése, ezáltal az állategészségügyi biztonság növelése.

• Keret 4,5 Mrd Ft, nemzeti forrás



Húshasznú anyatehén támogatás 1. 

Állatokra vonatkozó feltételek:

húshasznú vagy kettős hasznosítású típusba tartozik (amely

meghatározott fajtakóddal – legkésőbb a kérelem benyújtásáig –

bejelentésre kerül az ENAR nyilvántartásba)

a kötelező birtokon tartás (6 hónap) alatt a termelő

tenyészetében van

kérelem benyújtásának időpontjában legalább 8 hónapos

életkort el kell érnie



Húshasznú anyatehén támogatás 2. 

A támogatásra az a termelő jogosult:
 aki/amely gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra

vonatkozóan az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti

apaállat-használatról - szaporítási események bejelentése NÉBIH

felé tárgyévet követő év 01.31-ig (ÚJ)

 akinek/amelynek a kérelmezett állatai legalább 30%-ának van

ellése a kérelmezési év során

 akinek/amelynek a támogatás alapjául szolgáló állatlétszámában

a birtokon tartás teljes ideje alatt az üszők aránya legfeljebb 40%

2019-től a kérelemhez nem kell mellékelni a hatósági

állatorvos vagy járási főállatorvos által kiállított gümőkor-,

brucellózis- és leukózis-mentességről szóló igazolást!



Hízottbikatartás támogatása 1. 

Állatokra vonatkozó feltételek:

 háziasított szarvasmarhaféle (szarvasmarha és házi bivaly
(Bubalus domesticus) fajú)

 hímivarú

 betöltötte a 9 hónapos kort

 A 2019-es kérelem esetén 2018.04.01-2019.03.31 között
vágóhídon levágták, vagy élő állatként Európai Unión kívüli
harmadik országba exportálták, vagy másik európai uniós
tagállamba szállították (együttesen export)



Hízottbikatartás támogatása 2. 

A támogatásra az a termelő jogosult:

 aki/amely a kérelmezett állatokat a tenyészetéből kikerülése

előtt közvetlenül legalább két hónapig tartotta

 aki/amely legkésőbb a birtokon tartás első napjáig

gondoskodik a tenyészetben lévő szarvasmarha-

állománynak a Szarvasmarha ENAR rendelet szerinti

jelöléséről és nyilvántartásáról, illetve ugyanezen rendelet

szerinti jelentési kötelezettségének megfelelően, az állat

exportálását vagy vágóhídon történő levágását igazolja
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Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet!

Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési ügyfélszolgálat:

1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Telefon: (1) 374-3603 

E-mail: mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu


