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Baromfi állatjóléti program - háttér
• A minisztérium 2018. áprilisában nyújtotta be notifikációra a 2019-2025
évre szóló állatjóléti programot a korábbival azonos szakmai tartalommal és
eljárásrenddel.

•
•
•
•
•
•
•

A benyújtott terv szerint a baromfitartáshoz az előírásokon túlmutató
állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére vissza nem térítendő
támogatást vehető igénybe a termelő,
a) a takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítására,
b) a mechanikai sérülések megelőzéséhez szükséges feltételek
biztosítására,
c) a kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítására,
d) hallisztmentes takarmány felhasználására, vagy
e) a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítására.
Az EU Bizottság az első kérdéskörben mind az 5 jogcím esetében
szakmai alátámasztást kért.
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Baromfi állatjóléti program - háttér
• A notifikációs eljárásban:
• Az AM fenntartotta a kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása, valamint a
takarmányok nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítására
vonatkozó kérelmet.
• Törölte - a Bizottság kérésére - a támogatható baromfifajták közül az intenzív
takarmányozással érintett hízott liba és hízott kacsa fajtákat.
• A Bizottság kérte, hogy tolltépéses technológia alkalmazása esetén ne legyen
igénybe vehető a támogatás. - állatjóléti támogatás erre nem igényelhető.
• A Bizottság második kérdéskörben nem fogadta el és a intézkedések törlését írta
elő: a mechanikai sérülések (ez tartalmazza a fény biztosítását is) elleni, a Halliszt
mentes takarmány alkalmazása, valamint az ivóvíz minőségű víz itatására
vonatkozó alintézkedéseket - a program folytatása érdekében.
• Figyelembe véve az Európai Bizottság észrevételeire módosította az AM a
benyújtott programtervezetet, amely az istálló környezetének javítására, a
megfelelő épület-mikroklíma javítására és a takarmányok csökkentett
nyersfehérje tartalmának biztosítására tartalmaz új alintézkedéseket.
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A baromfi ágazatban igénybe vehető
állatjóléti támogatások feltételeiről
szóló 11/2019 (IV. 1.) AM rendelet
• fiatal liba: nemre való tekintet nélkül 8 hétnél idősebb vágási
célra nevelt liba;
• növendék liba: nemre való tekintet nélkül a legalább
kilencvenegy napos korú, vágási célra nevelt liba;
• pecsenyeliba: nemre való tekintet nélkül, a 9 hétnél nem
idősebb, vágási célra nevelt liba;
• növendék kacsa: nemre való tekintet nélkül, 8 hétnél
idősebb vágásra nevelt kacsa, pézsmaréce, valamint ezek
hibridje;
• pecsenyekacsa: nemre való tekintet nélkül 9 hétnél nem
idősebb, vágási célra nevelt kacsa;
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A baromfi ágazatban igénybe vehető
állatjóléti támogatások feltételeiről
szóló 11/2019 (IV. 1.) AM rendelet
támogatási év: tárgyév április 16-tól a következő év április 15-ig tartó
időszak.
tárgynegyedév: állatfajtól és támogatott tevékenységtől függően a
gazdasági esemény időpontja szerinti naptári negyedév, amely
I. tárgynegyedév: a támogatási év április 16-tól július 15-ig;
II. tárgynegyedév: a támogatási év július 16-tól október 15-ig;
III. tárgynegyedév: a támogatási év október 16-tól január 15-ig;
IV. tárgynegyedév: a támogatási év január 16-tól április 15-ig
tartó időszak;
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Az uniós állami támogatási szabályok szerint nyújtott baromfi
állatjóléti támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek
a) a takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítására,

b) a kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítására,
c) a megfelelő épület-mikroklíma biztosítására,
d) a csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány használatára
házi tyúk nevelése esetén b)-d) pontok alapján kérhető támogatás
A támogatási kérelmet az igénylő a tárgyév április 15-ig a Kincstár által
rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon nyújthatja be a jogosult
lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.
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Az uniós állami támogatási szabályok szerint nyújtott baromfi
állatjóléti támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek
Támogatási kérelem:
A Magyar Államkincstár 13/2019. (III. 29.) számú közleménye
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/132019-iii-29-szamu-kincstar-kozlemeny
N0817 számú, „Támogatási kérelem” elnevezésű nyomtatványon
baromfi megnevezés csoportonként:
[1. növendék csirke, szabad tartásos csirke és gyöngyös; 2. házi tyúk; 3. növendék
pulyka; 4. víziszárnyas (pecsenye kacsa, növendék kacsa, pecsenye liba, növendék
liba, fiatal liba)]
Csatolni szükséges:
1. A Baromfi Termék Tanács igazolásának eredeti példánya az igénylő által - a
támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig - az adott tartási hely férőhely
kapacitása alapján megállapított, maximálisan tartható baromfi létszámról
darabszámban kifejezve.
2. Nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetén a járási hivatal igazolásának eredeti
példánya arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt.
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Az uniós állami támogatási szabályok szerint nyújtott baromfi
állatjóléti támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek
1.) a takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítása
Támogatásra jogosult az az igénylő, aki vagy amely a baromfiállományok nevelési ideje
alatt – a letelepítés vagy átminősítés és a vágás közötti időszakban – egy alkalommal
ellenőrizteti az általa felhasznált baromfi nevelő-, pulyka utónevelésnél nevelő, valamint
befejező táp nem kívánatos anyagtartalmát, ezen belül a mikotoxin tartalmat.
(2) Az igénylő által használt takarmány deoxinivalenol tartalma legfeljebb 2,5 mg/kg
lehet. A laboratóriumi vizsgálat dokumentuma a takarmánygyártótól is beszerezhető, ebben
az esetben a takarmánygyártó nyilatkozik az igénylő által vásárolt takarmány mennyiségéről
és a vásárlás időpontjáról. Ha a jegyzőkönyvben külön nem kerül feltüntetésre, akkor a
vizsgálat elvégzése időpontjának a jegyzőkönyv kiállításának dátumát kell tekinteni.
(3) A kifizetési kérelemhez csatolni kell a szolgáltató állatorvos igazolásának eredeti
példányát arról, hogy a felhasznált –bevizsgáltatott – takarmány az akkreditált laboratóriumi
eredmény alapján megfelel az előírásnak.

Az állategység kiszámításának alapja: a naposkori letelepítési / átminősítéskori állatlétszám
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Az uniós állami támogatási szabályok szerint nyújtott baromfi
állatjóléti támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek
2.) a kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása
Támogatásra jogosult az az igénylő, aki vagy amely teljesíti a következő követelményeket:
a) a 3 kg-nál nem nehezebb baromfinál felülrakható mobil ketrecek használata,
b) kizárólagos kézi rakodás,
c) rakodó személyzet oktatása,
d) takarmánymegvonási és vízmegvonási terv megléte, és
e) a vágóhídra leadott állatoknál a törött végtagú állatok aránya állományonként nem
haladhatja meg az alábbi mértéket:
Baromfifajta
Növendék csirke
Növendék pulyka
Növendék kacsa
Növendék liba
Pecsenye kacsa
Pecsenye liba, fiatal liba
Házi tyúk
Szabadtartásos csirke és gyöngyös

Végtagtörés aránya %
2%
2,9%
3,8%
3,8%
2,9%
2,5%
4,9%
2%

A kifizetési kérelemhez csatolni kell:
a) a szolgáltató állatorvos igazolásának egy eredeti példányát a feltételek teljesítéséről, és
b) a vágóhídnak és a felügyelő jogosult állatorvosnak a törött végtagú állatok arányára
vonatkozó igazolásának eredeti példányát is,
A vágást követően igényelhető támogatási forma – a vágóhídra leadott állatlétszám alapján
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Az uniós állami támogatási szabályok szerint nyújtott baromfi
állatjóléti támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek
3.) a megfelelő épület-mikroklíma biztosítása
Vágást követően igényelhető – vágóhídra levágásra leadott állatlétszám alapján
a.) a baromfiállomány istálló környezetének javítására
A ketreces tartású házityúk fajta kivételével a támogatás igénybevételéhez az igénylőnek
a) az 1000 m2-es istállófelületre biztosítania kell az állomány 3 hetes kora után legalább 40
dkg/m2 alomanyag elhelyezését, amelyet 3 hetente frissíteni szükséges; és
b) az alomanyaghoz szilícium vagy filo-szilikát alapú hozzáadott anyagot kell biztosítani
legalább
ba) víziszárnyas esetében 150g/m2/hét (1 vagy 2 szeri kijuttatásban),
bb) a többi baromfi hasznosítás esetében legalább 100g/m2/hét mennyiségben.
A feltételek teljesülését a szolgáltató állatorvos igazolja az állományokra vonatkozó napló és
helyszíni ellenőrzés alapján.
A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a) a szolgáltató állatorvos igazolását a meghatározott feltételek biztosításáról, és
b) az alom kezelésének, valamint beszerzésének költségeiről kiállított számla másolati
példányát, vagy saját előállítású alom felhasználása esetén nyilatkozatot a saját előállítású
alom használatáról –, és a kapcsolódó alom mozgatására (be- és kivételezésre) vonatkozó
belső bizonylatok másolatait.
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Az uniós állami támogatási szabályok szerint nyújtott baromfi
állatjóléti támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek
3.) a megfelelő épület-mikroklíma biztosítása
Vágást követően igényelhető – vágóhídra levágásra leadott állatlétszám alapján
b.) a baromfiállomány istállóban a gázkoncentráció paraméterekre előírt feltételek
Az igénylőnek az istálló gázkoncentrációjának javítása érdekében biztosítani kell az istállóban
a) a szén-dioxid 2800 ppm-nél alacsonyabb mértékét, és
b) az ammónia 14 ppm-nél alacsonyabb mértékét.
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Az uniós állami támogatási szabályok szerint nyújtott baromfi
állatjóléti támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek
4.) a csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány használatára
Támogatásra jogosult az az igénylő, aki vagy amely legfeljebb az alábbi nyersfehérje tartalmú
befejező tápot, házi tyúk esetében tojótápot használ.
Baromfifajta
növendék csirke
szabadtartásos csirke, gyöngyös
házityúk
pecsenyeliba
növendék liba
fiatal liba
pecsenyekacsa
növendék kacsa
növendék pulyka (vegyesivar)

A táp csökkentett nyersfehérje tartalma (%)
befejező táp
tojó táp
19
18
16
16
16
16
16
14,5
16,1

Az igénylő köteles a táp nyersfehérje tartalmát akkreditált laboratóriumban megvizsgáltatni
az állatállományt felügyelő, szolgáltató állatorvos által célzottan vett takarmány mintából. A
baromfiállományok nevelési ideje alatt – a letelepítés vagy átminősítés és a vágás közötti
időszakban – egy alkalommal. A laboratóriumi vizsgálat dokumentuma a takarmánygyártótól is
beszerezhető, ebben az esetben a takarmánygyártó nyilatkozik az igénylő által vásárolt takarmány
mennyiségéről és a vásárlás időpontjáról.
A kifizetési kérelemhez csatolni kell a szolgáltató állatorvos igazolásának eredeti példányát
arról, hogy a felhasznált, bevizsgáltatott takarmány megfelel az előírásnak.
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A támogatási évre vonatkozó támogatási keret
A szakmai ellenőrzési lapok a BTT címére folyamatosan, de legkésőbb a tárgynegyedévet
követő hónap tizedik napjáig nyújthatók be.
Az adott tárgynegyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelem – baromfi
megnevezés-csoportonként kizárólag egy – a Kincstár által rendszeresített és a honlapján
közleményben közzétett nyomtatványon, a tárgynegyedévet követő hónap tizenötödik napjáig
nyújtható be a jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.
Baromfi megnevezése

Időszak

növendék csirke, szabadtartásos csirke és
gyöngyös

I. tárgynegyedév
II. tárgynegyedév
III. tárgynegyedév
IV. tárgynegyedév
I. tárgynegyedév
II. tárgynegyedév
III. tárgynegyedév
IV. tárgynegyedév
I. tárgynegyedév
II. tárgynegyedév
III. tárgynegyedév
IV. tárgynegyedév
I. tárgynegyedév
II. tárgynegyedév
III. tárgynegyedév
IV. tárgynegyedév

házi tyúk

pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa,
növendék pulyka

Összesen:

Támogatási keret (millió Ft)
1 350
1 350
1 350
1 350
170
170
170
170
630,12
985,06
1 025,46
853,91
650
650
650
650
12 174,55
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A mezőgazdasági csekély összegű támogatás szabályai szerint nyújtott baromfi állatjóléti
támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek
• mechanikai sérülés megelőzése – vágóhídra levágásra leadott állatlétszám alapján

Házityúk esetében - Etető, itató, ülőrúd követelmények
Technológia
alternatív tartás

feljavított ketrec

Követelmény 1 tyúkra
etető
egyenes
kör alakú

10,5 cm
4,5 cm

itató
folyamatos
kör alakú
szelepes csészés
itatópont
ülőrúd

3 cm
1,5 cm
9 tyúk/ szelep, vagy csésze tyúk/ 2,5 csésze v. szelep
elérhetősége
15,5 cm

ülőrúd
etető
itató

15,5 cm
12,5 cm
tyúk/ 2,5 csésze v. szelep elérhetősége

Mikroklíma követelmények
1. A házityúk fejmagasságában mérve az ammónia koncentrációja nem haladhatja meg
a 20 mg/kg-ot és a szén-dioxid koncentrációja nem haladhatja meg a 3000 mg/kg-ot.
2. Az árnyékban mért 30°C feletti külső hőmérsékletnél a belső hőmérséklet legfeljebb
3°C-kal haladja meg a külső hőmérsékletet.
3. 10°C alatti külső hőmérsékletnél az istállóban 48 órán keresztül mért átlagos relatív
páratartalom nem haladhatja meg a 70%-ot.
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A mezőgazdasági csekély összegű támogatás szabályai szerint nyújtott baromfi állatjóléti
támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek
• mechanikai sérülés megelőzése - vágóhídra levágásra leadott állatlétszám alapján
Növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyös esetében - Etető, itató követelmények
Etető
tányéros
65 db baromfi/etető
Itató

vályús

10 cm/baromfi

harang

100 db baromfi/itató

szelep/kiscsésze

12 db baromfi/itató

vályú

1 cm/baromfi

Mikroklíma követelmények
1. A növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyös fejmagasságában mérve az ammónia
koncentrációja nem haladhatja meg a 20 mg/kg-ot és a szén-dioxid koncentrációja 33 kg/m2
állomány sűrűségig nem haladhatja meg a 3000 mg/kg-ot; 33 kg/m2 állomány sűrűség felett a
szén-dioxid koncentrációja nem haladhatja meg a 2900 mg/kg-ot.
2. Az árnyékban mért 30°C feletti külső hőmérsékletnél a belső hőmérséklet legfeljebb 3°C-kal
haladja meg a külső hőmérsékletet.
3. 10°C alatti külső hőmérsékletnél az ólban 48 órán keresztül mért átlagos relatív
páratartalom nem haladhatja meg a 70%-ot.
Bálázott alom behelyezése: 1000 m2-es istálló felületre az állomány 3 hetes kora után 10 bála
elhelyezése
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A mezőgazdasági csekély összegű támogatás szabályai szerint nyújtott baromfi
állatjóléti támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek
• mechanikai sérülés megelőzése – vágóhídra levágásra leadott állatlétszám alapján
Növendék pulyka esetében - Etető, itató méret követelmények
Etető

tányéros

55 db pulyka/etető

Itató

harang

80 db pulyka/itató

Bálázott alom behelyezése: 1000 m2-es ól felületre az utónevelt állomány betelepítésekor 10
bála elhelyezése.
Pecsenye, növendék kacsa esetében - Etető, itató méret követelmények
Etető

Etetőhossz

12 cm/baromfi

Itató

vályús (átfolyós)

10 cm/baromfi

Az istállóban tartózkodó kacsák részére 20 lux fényerőt kell biztosítani.
Istálló és kifutó felület biztosítása:
Nyári szállás

5 db baromfi/m2

Árnyékoló

8 db baromfi /m2

Legelő, szabad terület

4 m2/ baromfi

Természetes vízfelület

10 db baromfi /m2

Fürösztő csatorna

20 db baromfi /m2
16

A mezőgazdasági csekély összegű támogatás szabályai szerint nyújtott baromfi
állatjóléti támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek
Pecsenye, fiatal, növendék liba esetében - Etető, itató méret előírás
Etető

Etetőhossz:
ad libitum etetésnél 2 cm/baromfi

korlátozott etetésnél 7 cm/baromfi
Itató

Itatóhossz
3 cm/baromfi

Az istállóban tartózkodó libák részére 20 lux fényerőt kell biztosítani.
Istálló és kifutó felület biztosítása:
Istálló-felület
m2/baromfi

kifutófelület m2/baromfi

nyári szállás
m2/baromfi

füves legelő keverék-takarmányozással
4-10 hetes korig

0,4

0,2

10

2

11-16 hetes korig

0,5

0,3

15

3

17 hetes korig

0,65

0,4

20

4

A vágóhídra leadott állatoknál a mellsérülést szenvedő állatok aránya állományonként
nem haladhatja meg az 5%-ot.
A kifizetési kérelemhez csatolni kell a vágóhídi igazolást – csak azt!
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A mezőgazdasági csekély összegű támogatás szabályai szerint nyújtott baromfi
állatjóléti támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek
• a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítására – letelepítési darabszám
Támogatásra jogosult az az igénylő, aki vagy amely a baromfiállomány takarmányozásához az
ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendelet előírásainak megfelelő minőségű vizet használ.
Az igénylőnek csatolnia kell a kérelemhez
a) az akkreditált laboratórium vizsgálati eredményét tartalmazó dokumentum másolatát
arról, hogy az itatásra használt víz a víz nyerési módjától függően meghatározott határértékek
tekintetében megfelel az ivóvíz-minőségi követelményeinek a következő paraméterek
vonatkozásában:
aa) mikrobiológiai vizsgálatok: E. coli, telepszám 22 °C-on,
ab) kémiai vizsgálatok: szín, szag, nitrit, permanganát index, vezetőképesség, és
b) az igénylő nyilatkozatának eredeti példányát arról, hogy a víznyerőhely megfelelően van
kialakítva, biztosítva ezzel az itatóvíz szennyeződésének megakadályozását, vagy
c) ha a telepen az állatok vízellátása vezetékes vízhálózatról történik, a vízszolgáltató írásos
nyilatkozatának eredeti példányát arról, hogy az általa szolgáltatott víz ivóvíz-minőségű.
Az igénylőnek az általa a takarmányozáshoz használt víz megfelelését a támogatási évben
legalább egy alkalommal ellenőriztetnie kell ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratóriummal.
Mezőgazdasági csekély összegű támogatás az adott támogatási évre legfeljebb
1,025 milliárd forint
Vállalkozásonként max. 25 000 Eur/3 év
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Egyéb 2019 évi támogatás a baromfi ágazat számára

Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok
állatjóléti támogatásának keretösszege 2019-ben 1,5 milliárd forint.
Az állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatására 12,0
milliárd forint (2018: 10 milliárd forint) áll rendelkezésre, amelyből 2,500
milliárd forintot a baromfi ágazatban lehet felhasználni állat-egészségügyi
szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására.
Az állati hulla biztonságos elszállítására 4,5 milliárd forint áll rendelkezésre
2019. évre. A 2018. évben az állattartó telepeken keletkező állati hulla ellenőrzött,
biztonságos eltávolításának és ártalmatlanításának elősegítését, ezáltal az
állategészségügyi biztonság növelését 4.425,1 millió forinttal támogatta a tárca,
ennyi kifizetés valósult meg.
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További támogatási tervek
Általános csekély összegű támogatás meghirdetése
• Feldolgozói
• 200 000 euró/3 év
• Tervezett keretösszeg: 1,5 milliárd forint.
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Köszönöm a figyelmet!
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