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A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának 

in situ megőrzése 

VP-4.10.2.1-15. 

A pályázat benyújtása a következő ütemezés szerint 2016. február 1 - 2016. február 28.  

 és 2017. február 1 - 2017. február 28. lehetséges. 

 

Támogatás intenzitása, mértéke: vissza nem térítendő, 100 %. 

A támogatás tárgya (fajta) Támogatás max. összege (eurónak 

megfelelő forintösszeg/egyed/év) 

Szarvasmarhafélék 300 

Ló 500 

Szamár 250 

Sertés 198 

Juh 57 

Kecske 57 

Tyúk 25 

Gyöngytyúk 25 

Kacsa 34 

Pulyka 44 

Lúd 50 

 

Kedvezményezettek  

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a felsorolt védett őshonos és veszélyeztetett, 

mezőgazdasági célra hasznosított állatfajták nőivarú egyedeit, baromfifélék esetében vegyes 

ivarú állományokat tartó, a génmegőrzésből származó többletköltségeket viselő, a 

nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként bejegyzett állattartó. 

Családi gazdálkodás estében támogatási kérelem benyújtására a családi gazdaság vezetője 

azon állatok vonatkozásában jogosult, amelyekre vonatkozóan a nyilvántartási rendszerekben 

az állatok tartójaként ő a bejegyzett állattartó. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs 

lehetőség. 

Pályázati feltételek 

A Felhívás alapján támogatás adható annak a támogatást igénylőnek, aki: 

 fajtatiszta– az adott fajtatörzskönyvébe sorolt –magyar szürke szarvasmarha és 

magyar tarka szarvasmarha esetén „A” főtörzskönyvbe sorolt, és a fajta fenntartásáért 

felelős tenyésztőszervezet igazolásával rendelkező nőivarú egyedeket, illetve 

baromfifélék esetében vegyes ivarú állományt tart; 
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 a támogatott állatokat saját tenyészetében, Magyarország területén tartja; 

 a támogatási kérelem benyújtási időszak első napján már rendelkezik az adott fajtára 

meghatározott minimum jogosult nőivarú állatlétszámnak megfelelő, vagy azt 

meghaladó egyedszámmal; 

o szarvasmarhafélék, bivaly és lófélék esetében fajtánként 1 egyed, 

o juh, kecske és sertés esetében fajtánként 10 egyed, valamint 

o baromfifélék esetében fajtánként 20 egyed 

a minimális nőivarú állatlétszám. 

 Baromfifélék esetében mindkét ivar támogatható, a támogatott törzsállományok 

ivararánya nem haladhatja meg az alábbi határokat: 

o tyúkfélék esetében hímivar: max.20% 

o gyöngytyúk esetében hímivar: max. 25% 

o pulyka, lúd, kacsa esetében hímivar: max. 30% 

 a Tenyészet Információs Rendszerben legkésőbb a kötelezettség vállalási időszak első 

napjától (2016.01.01., illetve 2017.01.01.) a támogatási kérelemben szereplő állatok 

tenyészetének állattartójaként szerepel.  

 a fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet tenyésztési programjában foglaltakat 

(például család- és vonal-fenntartás, párosítási tervek, stabilizáló szelekció, származás 

ellenőrzés, teljesítményvizsgálatok, küllemi bírálat, a génmegőrzéshez szükséges 

adat- és genetikai mintaszolgáltatás) maradéktalanul betartja; 

 a tenyésztőszervezet által a tenyésztési programban meghatározott naprakész 

tenyésztési dokumentációt (a továbbiakban: dokumentáció) vezet a tenyésztési 

program végrehajtásáról. A dokumentációban a tevékenységeket legkésőbb azok 

elvégzésétől számított egy héten belül rögzíteni kell. 

 olyan – az egyes fajok ENAR, illetve az Országos Állattenyésztési Adatbázisnak 

megfelelő nyilvántartásban szereplő – azonosítóval ellátott állatokat, baromfifélék 

esetén állományokat tart, amelyek alapján az állatmozgások nyomon követése a 

kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt biztosított; 

 betartja az alábbi rendeletekben foglalt szabályokat: 

 a támogatás alapjául csak azok az egyedek, baromfifélék esetén törzsállományok 

szolgálhatnak, amelyek a kötelezettségvállalás kezdetekor elérik 

o ló és szamár esetén az 1 éves életkort, 

o juh és kecske esetén a 6 hónapos életkort, 

o magyar szürke szarvasmarha esetén a 3 éves életkort, 

o magyartarka szarvasmarha esetén a 2 éves életkort, 

o bivaly esetén a 2 éves életkort, 

o sertés esetén a 9 hónapos életkort, 

o baromfifélék esetén a 180 napos életkort. 

Lófélék esetében további előírás a támogatási időszak végéig, támogatott tenyészkancánként 

legalább egy, a lófélék azonosításáról szóló kormányrendelet előírásai alapján azonosított 

csikó törzskönyveztetése és az adatbázisba történő bejelentése. 
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Magyar szürke szarvasmarha esetében további előírás, hogy támogatási évente a támogatott 

tehénállomány legalább 40%-nak legyen fajtatiszta ellése. 

A tenyésztőszervezet által kiadott igazolásban meghatározott állatlétszámhoz képest a 

támogatási kérelemben a támogatást igénylőkevesebb állatra is vállalhat kötelezettséget. 

Ha a támogatást igénylő a támogatási kérelmében a tenyésztőszervezet által kiadott 

igazolásban meghatározott állatlétszámhoz képest több állatra nyújt be igényt, akkor legfeljebb 

a tenyésztőszervezet által kiadott igazolásban szereplő állatlétszám kerülhet támogatásra. 

Támogatás a törzskönyvezett védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 

nőivarú egyedeire, baromfifélék esetében vegyes ivarú állományaira legfeljebb a 2. számú 

mellékletben fajtánként meghatározott nőivarú állatlétszám után adható. Amennyiben a 

Felhívás alapján támogatható, tenyésztésbe vont nőivarú állatlétszám országosan meghaladja 

a 2. számú mellékletben meghatározott nőivarú állatlétszámot, az adott fajta vonatkozásában 

attól az évtől ezen Felhívásból támogatás nem vehető igénybe, ugyanakkor a korábban ezen 

Felhívás alapján igénybe vett támogatást nem kell visszafizetni.  

A fajtánkénti országos, a Felhívás alapján támogatható, tenyésztésbe vont nőivarú 

állatlétszám nagyságának ellenőrzését - a tenyésztőszervezetek tenyésztési adatbázisainak 

felhasználásával - a tenyésztési hatóság végzi, és a törzskönyvezett, védett, őshonos- és 

veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtáknak az adott év január 1-jei fajtánkénti nőivarú 

állatlétszámának adatairól adatot szolgáltat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

(továbbiakban: MVH) számára. Az adatszolgáltatás határideje az évenkénti adatkérésben 

megadott határidő. 

Támogatható tevékenységek 

A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták fenntartásáért felelős 

tenyésztőszervezet által törzskönyvezett nőivarú egyedek, baromfifélék esetében vegyes 

ivarú állományok tartása. 

 

Előleg: nem releváns 

Önerő: nem releváns 

Összefoglaló 

Ezen felhívás célja az alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos és a veszélyeztetett 

mezőgazdasági állatfajták nőivarú - baromfifélék esetén vegyes ivarú - állományának a fajták 

eredeti tartási-, takarmányozási körülményekhez hasonló, in situ feltételek közötti, 

tenyésztésben történő életképes populációjának fenntartása a genetikai állomány 

megőrzéséről és az adott állatfajták fennmaradását biztosító tenyésztési programokról szóló 

jogszabályok keretein belül. Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló 

tervezett keretösszeg 14 milliárd Ft. 


