
1. TERMELÉSHEZ KÖTÖTT HÍZOTTBIKA-TARTÁS TÁMOGATÁSA

Mik a támogatás feltételei?
Támogatási igény a háziasított hímivarú szarvasmarhaféle (szarvasmarha és bivaly) után igényel-

hető, amelyet:

• 2014. április 1. és 2015. március 31. között 
• vágóhídon levágtak, vagy EU más tagországába, vagy EU-n kívülre exportáltak, 
• a vágás vagy export napján betöltötte a 9 hónapos kort, és legalább két hónapig az igénylő te-

nyészetében tartottak.
• Minimálisan támogatható létszám: 1 egyed. 
• A birtokon tartási időszak első napjáig gondoskodni kell a tenyészetében lévő állatállományra vonat-

kozóan a szarvasmarha-fajok egyedeinek az ENAR rendelet szerinti jelölésről és nyilvántartásról. 
• A Tenyészet Információs Rendszerben (TIR-ENAR) a kérelemben szereplő támogatható állatok te-

nyészetének állattartójaként kell szerepelnie, az ügyfél-azonosító számának feltüntetésével.

Hogyan történik a támogatás igénylése?
A támogatási igényt az Egységes kérelem felületén május 15-ig kell bejelenteni az igényelt állatok 
ENAR azonosítóinak feltöltésével.

Kell-e igazolást csatolni a támogatási kérelem benyújtásánál?
Az Egységes kérelem felületén nem kell  csatolni dokumentumot, igazolást.

Mikor, és mi alapján kerül a támogatás kifizetésre?
A támogatás forintban kerül kiizetésre az ellenőrzések lezárása és a támogatás fajlagos mértéké-

nek meghatározása után, melynek határideje 2016. június 30-a. 
Az átváltási árfolyam: az Európai Központi Bank által 2015. október 1-jét megelőzően megállapított 
utolsó árfolyam.

HÍZOTTBIKA-TARTÁS TÁMOGATÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐKNEK 2015. ÉVTŐL LEHETŐSÉGE NYÍLIK EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL 
TERMELÉSHEZ KÖTÖTTEN HÍZOTTBIKA-TARTÁS TÁMOGATÁSÁNAK IGÉNYLÉSÉRE. EMELLETT  

AZ ÚJ TERMELÉSHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS MELLETT TOVÁBBRA IS, EGÉSZEN 2020-IG NEMZETI FOR-
RÁSBÓL, HÍZOTTBIKA-KVÓTA ALAPJÁN TERMELÉSTŐL ELVÁLASZTOTT TÁMOGATÁST  

IS KAPNAK A KVÓTÁVAL RENDELKEZŐK.
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Mekkora a rendelkezésre álló keret, a várható támogatás?
2015 és 2020 között a hízottbika-tartás támogatására 26,71 millió euró áll rendelkezésre. A várható 
adott évi támogatás mértéke függ a jogosult egyedek számától és az átváltáskor érvényes Ft/EUR 
árfolyamtól, ezért konkrét fajlagos támogatási összeg nem adható meg.

2. HÍZOTTBIKA-TARTÁS TÁMOGATÁSA NEMZETI FORRÁSBÓL

Nemzeti forrásból izetett Átmeneti Nemzeti Támogatás keretén belül, történelmi (2006. évi) bázisjo-
gosultság (kvóta) alapján a mezőgazdasági termelő termeléstől elválasztott támogatásban részesül. 

Mik a támogatás feltételei?
A támogatás feltétele, hogy a hízottbika-támogatásban részesülő egy hektár SAPS jogosult terület-
tel rendelkezzen, a TIR-ben állattartóként legyen nyilvántartva, termelési kötelezettsége nincs.

Hogyan történik a támogatás igénylése?
A támogatást 2015-ben igényelni nem kell, a kvótával rendelkező termelőket az MVH határozatban 
értesíti. A kvóta igénylésére csak 2006-ban volt lehetőség.

Mekkora a támogatási összeg?
Az adott évi támogatási összeg külön mértékrendelet alapján kerül meghatározásra. A mértékren-

delt megjelenése a későbbiekben várható.

A tájékoztató a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13.) FM rendelet, 

2015. április 10-én hatályos állapota, valamint az átmeneti nemzeti támogatásokról is rendelkező 5/2015. (II.19.) FM rende-

let szintén 2015. április 10-én hatályos állapota alapján készült.


