
1. TERMELÉSHEZ KÖTÖTT HÚSHASZNÚ ANYATEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁSA 

Mik a támogatás feltételei?
Támogatási igény a húshasznú fajtához tartozó vagy húshasznú fajtával való keresztezésből szüle-

tettet tehenek után nyújtható be, amelyek hústermelésre szánt borjak nevelésére tartott állomány-

hoz tartoznak, vagy nyolc hónapnál idősebb, még nem ellett, húshasznú fajtához tartozó vagy hús-

hasznú fajtával való keresztezésből születettek.

• A birtokon tartási időszak a kérelem benyújtását követő naptól számított 6 hónap
• A tárgyév január 1. és a birtokon tartási időszak lejárata között történt ellésekhez tartozó terméke-

nyítéseket a NÉBIH-hez pontosan be kell jelenteni.
• Minimálisan támogatható létszám: 1 egyed.
• Amennyiben 3 egyed feletti a jogosult állatlétszám:

• 50%-ot meghaladó mértékben kell hústermelés céljára borjakat tartani 
• a tárgyév során a tenyészetben a kérelmezett állatok legalább 30%-ának van ellése
• a kérelmezett állattól a birtokon tartás során született borjakat a születésük napjától kezdődő-

en legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal kell azonos tenyészetben tartani, 

• a tenyészetben a támogatás alapjául szolgáló állatok esetén az üszők aránya a birtokon tartás 
teljes ideje alatt legfeljebb 40%

• Az igénylőnek gondoskodnia kell az állattenyésztésről szóló szakszerű apaállat-használatról.
• Legkésőbb május 15-ig gondoskodni kell a tenyészetben lévő állatállományra vonatkozóan az 

ENAR rendelet szerinti jelölésről és nyilvántartásról. 
• Gondoskodni kell továbbá a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a tenyészet gümő-

kór-, brucellózis- és leukózismentességéről.

• Egy állat után az egyed élete során csak egy típusú (húshasznú anyatehén) termeléshez kötött 
közvetlen támogatás vehető igénybe.

• Kiesés esetén a birtokon tartási feltétel teljesül, amennyiben az igénylő a kiesett egyedet a kiesés-

től számított hatvan napon belül a támogatási feltételeknek megfelelő egyeddel, saját költségére 
pótolja, és azt bejelenti.
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Hogyan történik a támogatás igénylése?
A támogatási igényt az Egységes kérelem felületén május 15-ig kell bejelenteni az igényelt állatok 
ENAR azonosítóinak és a csatolandó igazolások feltöltésével.

Kell-e igazolást csatolni a támogatási kérelem benyújtásánál?
Az Egységes kérelem felületén a hatósági vagy a járási főállatorvos igazolását kell csatolni a tenyé-

szet gümőkór-, brucellózis és leukózismentességéről. 

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.

Mekkora a rendelkezésre álló keret, a várható támogatás?
2015 és 2020 között a húshasznú anyatehéntartás támogatására 207,77 millió euró áll rendelke-

zésre. A várható adott évi támogatás mértéke függ a jogosult egyedek számától és az átváltáskor 
érvényes Ft/EUR árfolyamtól, ezért konkrét támogatási összeg nem adható meg.

2. ANYATEHÉN TÁMOGATÁS NEMZETI FORRÁSBÓL

Nemzeti forrásból izetett Átmeneti Nemzeti Támogatás keretén belül, egyéni támogatási felsőhatár (tá-

mogatási jogosultság) alapján a mezőgazdasági termelő termeléshez kötött támogatásban részesül. 

Mik a támogatás feltételei?
A támogatás igénylése során az uniós forrásból izetett termeléshez kötött támogatáshoz képest 
eltérő jogosultsági feltételek:
• a minimálisan támogatható létszám: 3 egyed,
• az igénylő a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. 

(II. 23.) FVM rendelet szerint a 2014/2015-es kvótaévre vonatkozóan nem rendelkezett 120 000 
kg-nál több tejkvótával vagy 

• ha több, mint 120 000 kg tejkvótája volt a 2014/2015-es kvótaévre, akkor a támogatási kérelemben 
feltüntetett összes állatát tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja, és vállalja, hogy azokat 
a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja, valamint a kérelemben feltüntetett állatai 2014. 
április 1-jétől nem állnak tejtermelési ellenőrzés alatt.

Hogyan történik a támogatás igénylése?
A támogatást az uniós forrásból izetett támogatás igénylésével együtt kell benyújtani az Egységes 
kérelem felületén.

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.


