
MEGJELENT 
 

A földművelésügyi miniszter 7/2015. (III.11.) FM rendelete a tenyészkoca állatjóléti 
támogatása igénybevételének feltételeiről 

 

A támogatási kérelem benyújtása: március 16-ától március 31-éig 

A támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján 
közzétett, a rendelet 1. számú melléklete szerinti adattartalmú nyomtatványon kell 
benyújtani. Egy támogatási évre kizárólag egy támogatási kérelem nyújtható be. 
Határidőn túl benyújtott támogatási kérelem esetén az adott támogatási évben 
nem vehető igénybe támogatás. 
 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
1. az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság igazolása az ügyfél által 

a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig a TIR-be bejelentett kocaférőhely 
kapacitásról, darabszámban kifejezve, 

2. az érintett termékpályán működő, olyan államilag elismert termelői csoport, tenyésztő 
szervezet, terméktanács vagy szakmaközi szervezet tagja, amely nyitott tagsággal 
rendelkezik, 

3. nagyvállalkozásnak minősülő ügyfél esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság álláspontja arról, hogy részvétele a támogatási 
programban indokolt. 

4. Nagyvállalkozásnak minősülő ügyfél a rendelet 2. melléklete szerinti, a támogatás 
igénybevételével előálló és a támogatás igénybevétele nélkül várható helyzetére 
vonatkozó elemzés alapján az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság álláspontját arról, hogy részvétele a támogatási programban indokolt. 

2015. évi kifizetési kérelmek benyújtása:  

I. tárgynegyedév: július 1–31.; 
II. tárgynegyedév: október 1–31.; 
III. tárgynegyedév: január 1–31.; 
IV. tárgynegyedév: 2016. április 1–30. 

A kifizetési kérelem nyomtatványa az MVH közlemény részét képezi.  
 A kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek: 

1. a kezelő állatorvos igazolása arról, hogy a kérelemben megjelölt támogatási igény 
megalapozott, 

2. az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak az állategészségügyi 
nyilvántartási kötelezettségek, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok 
betartásáról szóló, az érintett tenyészetnek az adott tárgynegyedév zárónapjáig a TIR-
be bejelentett, a 2. § (4) bekezdés szerint megállapított tenyészkoca-létszámát is 
tartalmazó igazolása, 

3. az egyes tevékenységeknél előírt dokumentumok. 
 
Fogalmak, feltételek: 

- átlagos állategység: a tárgynegyedéves kérelmekben megjelölt állategységek 
támogatási évre vonatkozó átlaga. A tenyészkoca egyedenként 0,5 állategységnek felel 
meg; 



- nagyvállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének 
alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki 
térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági 
rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csoportmentességi rendelet) I. számú 
mellékletében meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozás; 

- támogatási év: tárgyév április 1-jétől a tárgyévet követő év március 31-éig tartó 
időszak; 

- tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának naptári éve; 
- tartási hely: bármely olyan, egy járványügyi egységet képező létesítmény, építmény, 

vagy fedetlen gazdaság esetén bármely olyan hely, ahol tenyészkocákat, vagy 
tenyészkocasüldőket állandó vagy időszakos jelleggel tartanak, vagy ahol ilyen állatok 
tartózkodnak; 

- tenyészkoca: nőivarú sertés az első fialás után; 
- tenyésztésbe fogott süldő: ivarérett, fedeztetett vagy termékenyített nőivarú sertés, az 

első fialásig. 
- A támogatásban részesülő tenyészkocák számát a tartási helyek, a tenyészetek és az 

ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. 
(X. 18.) FVM rendelet (TIR rendelet) szerinti országos adatbázisba bejelentett 
tenyészkoca létszám alapján kell meghatározni;  

- Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyivántartásában 
szerepel, vagy a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi a 
nyilvántartásba vételét.  

 
Támogatott tevékenységek és mértékek:  
 

1. Nagyobb férőhely biztosítása:  
a. Feltétel: 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet szerint meghatározott nagyságú 

férőhelynél legalább 10%-kal nagyobb alapterületet állategyedenként. 
b. Támogatás mértéke: 12 000 Ft/állategység/negyedév 
c. Igazolás:  
- első tárgynegyedévi kifizetési kérelemhez a Magyar Építész Kamara Tervezői 

Névjegyzékében szereplő kamarai tag által készített, az istállók méretét is 
tartalmazó alaprajz másolati példányát, vagy az állattartó telep fekvése 
szerint illetékes általános építésügyi hatóságnak az istálló méretre vonatkozó 
hatósági bizonyítványát. 

- a kezelő állatorvos igazolását a feltétel teljesítéséről. Az igazoláson fel kell 
tüntetni annak időbeli hatályát. Az adott támogatási év első tárgynegyedévére 
vonatkozó igazolás kelte nem lehet korábbi a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjánál. 
 

2. Az előírt mikroklíma paraméterektől jobb értékek biztosítása:  
a. Feltétel: az istállóban a szén-dioxid koncentráció a 2850 ppm, az ammónia 

koncentráció a 9,5 ppm értéket nem haladja meg 
b. Támogatás mértéke: 1 900 Ft/állategység/negyedév 



c. Igazolás: A kifizetési kérelemhez csatolni kell a szén-dioxid és ammónia 
méréséről tárgynegyedévente készült, a kezelő állatorvos által ellenjegyzett 
jegyzőkönyv másolatát. 
 

3. Kártevők okozta szennyeződések megakadályozása:  
a. Feltétel: Állat-egészségügyi Szabályzatban (41/1997 FM rendelet) 

meghatározottakon túl az állattartó tartási helyein a légyirtást az év során 
folyamatosan alkalmazza. 

b. Támogatás mértéke: 2 200 Ft/állategység/negyedév 
c. Igazolás: a kártevők okozta szennyeződések megakadályozására tett intézkedés 

gyakoriságáról tárgynegyedévente készült, a kezelő állatorvos által 
ellenjegyzett jegyzőkönyv másolatát. 
 

4. Megnövelt fényerő biztosítása: 
a. Feltétel: 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet szerint meghatározott fényerőt 

meghaladóan naponta legalább 9 órán át természetes, vagy legalább 11 órán át 
50 lux/ m2 mesterséges. 

b. Támogatás mértéke: 1 740 Ft/állategység/negyedév 
c. Igazolás: a megnövelt fényerő biztosításának alkalmazásáról 

tárgynegyedévente készült, a kezelő állatorvos által ellenjegyzett jegyzőkönyv 
másolata. 
 

5. Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása: 
a. Feltétel: tenyészkoca takarmányozásához az ivóvíz minőségi követelményeiről 

és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak 
megfelelő minőségű vizet használ. 

b. Támogatás mértéke: 1 450 Ft/állategység/negyedév 
c. Igazolás: a rendelet 4. Számú melléklete alapján meghatározott 

dokumentumok. Az MVH elfogadja a 140/2007. FVM rendelet (hízó állatjóléti 
támogatás) szerinti igazolást is, amennyiben azt a támogatási kérelem 
benyújtását követően végezték el. 

 

Támogatási keret: 2015-ben 8,62 milliárd forint 

 

Az FM rendelet elérhetősége: 
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/12863c52a2fb88fb2e3083c5a1015ae53181ecc
1/megtekintes 
 

Forrás: NAK, Mezőgazdasági Igazgatósága  
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