
A sertés ill. a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások 

Ügyintézés helye 
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Cím: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3. 
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Ügyfélfogadási idő 
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Szerda: 9.00 – 12.00 
Csütörtök: 9.00 – 12.00; 13.00 – 16.00 
Péntek: 9.00 – 12.00 

Ügyintézéshez kapcsolódó letölthető 
nyomtatványok 

http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/  

Baromfi állatjóléti támogatás: 
Támogatási kérelem (N0674) 
Kifizetési kérelem (N0675) 
Szakmai ellenőrzési lap (N0676) 

 
Sertés állatjóléti támogatás: 
Támogatási kérelem (N0672) 
Kifizetési kérelem (N0673) 

 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok 

Baromfi állatjóléti támogatás esetén a támogatási 
kérelemhez csatolni kell: 
- a Baromfi Termék Tanács igazolásának eredeti 

példányát az igénylő által – a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjáig – az adott tartási hely 
férőhely kapacitása alapján megállapított, maximálisan 
tartható baromfilétszámról darabszámban kifejezve, 

- az igénylő tevékenységének megfelelő, az érintett 
termékpályán működő, nyitott tagsággal rendelkező 
államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és 
Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, 
terméktanács vagy szakmai szervezet igazolásának 
eredeti példányát arról, hogy az igénylő érvényes 
tagsággal rendelkezik, 

- nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetén az 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a 
továbbiakban: megyei kormányhivatal) igazolásának 
eredeti példányát arról, hogy az igénylő részvétele a 
támogatási programban indokolt 

További, az egyes jogcímeknél a Rendeletben külön-külön 
meghatározott, a kifizetési kérelemhez csatolandó 
dokumentumok: 
„A takarmányok nem kívánatos anyagtartalma 
mentességének biztosítása” jogcím esetén: 

- a kezelő állatorvos igazolásának eredeti példánya 
arról, hogy az igénylő által felhasznált, akkreditált 
laboratóriumban egy alkalommal bevizsgáltatott – 
baromfi nevelő-, pulyka utónevelésnél nevelő, 
valamint befejező – táp megfelel a Rendeletben 
előírtaknak. 

„A mechanikai sérülés megelőzése” jogcím esetén: 
- a vágóhíd és a felügyelő jogosult állatorvos 

igazolásának eredeti példánya – amely tartalmazza 

http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/


a levágott baromfi darabszámát és vágásának 
időpontját, valamint lúd esetében a vágáskori 
életkort, – arról, hogy az igénylő által a vágóhídra 
leadott állatoknál a mellsérülést szenvedő állatok 
aránya állományonként nem haladta meg az 5%-ot; 

- a kezelő állatorvos igazolásának eredeti példánya – 
a Rendelet 6. számú melléklete szerint – az 
etetőre, az itatóra, az alomra, az istállóra, a kifutó 
felületre, és a termelő által vezetett mérési 
naplóban szereplő mikroklíma és fényerősség 
adatokra vonatkozó – a mellsérülés 
megelőzéséhez szükséges – feltételek 
teljesüléséről. 

„Kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása” jogcím 
esetén: 

- a vágóhíd és a felügyelő jogosult állatorvos 
igazolásának eredeti példánya – amely tartalmazza 
a levágott baromfi darabszámát és vágásának 
időpontját, valamint lúd esetében a vágáskori 
életkort, – arról, hogy az igénylő által a vágóhídra 
leadott állatoknál a törött végtagú állatok aránya 
állományonként nem haladta meg az 5%-ot; 

- a kezelő állatorvos igazolásának eredeti példánya 
annak teljesítéséről, hogy az igénylő teljesítette a 
kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosításához 
a Rendeletben előírt követelményeket. 

„Állati fehérje mentes takarmány használata” jogcím 
esetén: 

- a kezelő állatorvos igazolásának eredeti példánya 
arról, hogy az igénylő által felhasznált, az 
akkreditált laboratóriumban, egy alkalommal 
bevizsgáltatott – baromfi nevelő-, házityúknál tojó-I, 
pulyka utónevelésnél nevelő, valamint befejező – 
táp hallisztmentes. 

„A takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása” 
jogcím esetén: 

- a kezelő állatorvos igazolásának eredeti példánya 
arról, hogy az igénylő által használt víz a Rendelet 
3. számú melléklete szerinti vizsgálatok, 
dokumentumok alapján megfelel a Rendeletben 
előírt feltételeknek. 

 
A kifizetési kérelemhez csatolni kell: 
- a kezelő állatorvos igazolásának eredeti példányát, 

amely a naposkori letelepítés darabszámát és az 
átminősítéskori állatlétszámot, valamint annak 
időpontját tartalmazza; 

- az adott támogatási évben, az első kifizetési kérelem 
benyújtásakor az igénylő tevékenységének megfelelő, 
az érintett termékpályán működő, nyitott tagsággal 
rendelkező államilag elismert termelői csoport, 
Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő 
szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet 
igazolásának eredeti példányát arról, hogy az igénylő a 
támogatási évre vonatkozóan érvényes tagsággal 
rendelkezik; 

- az adott támogatási évben, az első kifizetési kérelem 
benyújtásakor a megyei kormányhivatal által, a 
támogatási évre vonatkozóan kiadott igazolásának 
eredeti példányát arról, hogy az állat-egészségügyi 



nyilvántartási kötelezettségeknek az igénylő eleget tett, 
valamint betartotta az állategészségügyi és 
állatvédelmi szabályokat; 

- a Baromfi Termék Tanács (BTT) javaslatával és 
ellenjegyzésével ellátott szakmai ellenőrzési lap eredeti 
példányát 

 
Sertés állatjóléti támogatás esetén a támogatási 
kérelemhez csatolni kell:  
- az állattartó telep fekvése szerint illetékes 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a 
továbbiakban: kormányhivatal) igazolásának eredeti 
példányát az ENAR nyilvántartásba bejelentett 
vágósertés férőhely kapacitása alapján megállapított 
maximálisan tarható vágósertés létszámról 
darabszámban kifejezve;  

- nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetén a 
kormányhivatal igazolásának eredeti példányát arról, 
hogy az igénylő részvétele a támogatási programban 
indokolt.  

 
A kifizetési kérelemhez csatolni kell: 
-  a kormányhivatal igazolásának eredeti példányát az 

állat-egészségügyi nyilvántartási kötelezettségek 
igénylő általi teljesítéséről, állategészségügyi és 
állatvédelmi szabályok igénylő általi betartásáról, 
továbbá az érintett tenyészet Rendelet 1. § (5) 
bekezdés szerinti létszámáról; 

-  tenyésztésre értékesített tenyészkoca süldők 
esetében a tenyésztőszervezet igazolásának eredeti 
példányát; valamint 

- amennyiben az igénylő maga a sertéstartó, azaz 
alapanyag-termelő, úgy a sertés értékesítéséről szóló 
számla, illetve felvásárlási jegy másolatát (saját vágás 
esetén a vágás végrehajtását igazoló belső bizonylat 
másolatát), 

- bérhizlalást, bérnevelést végez, úgy:  
- a bérhizlalásról, bérnevelésről szóló szerződés 

másolatát; 
- a bérhizlalásról, bérnevelésről szóló számla 

másolatát; 
- a bérhizlaltató, bérneveltető által kiállított, a 

sertés értékesítéséről szóló számla, illetve 
felvásárlási jegy másolatát (a bérhizlaltatónál, 
bérneveltetőnél végrehajtott saját vágás esetén 
a vágás végrehajtását igazoló belső bizonylat 
másolatát, illetve a sertések leadásáról szóló 
szállítóleveleket); 

- a bérhizlaltató, bérneveltető nyilatkozatának 
eredeti példánya arról, hogy a bérhizlaló, 
bérnevelő kérelméhez csatolt számlákon, 
felvásárlási jegyeken, belső bizonylatokon 
feltüntetett állomány után kifizetési kérelmet 
nem nyújt be; 

- bérhizlaltatást, bérneveltetést végez, úgy: 
- a bérhizlalásról, bérnevelésről szóló szerződés 

másolatát; 
- az általa kiállított, a sertés értékesítéséről szóló 

számla, illetve felvásárlási jegy másolatát (saját 



vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló 
belső bizonylat másolatát); 

- a bérhizlaló, bérnevelő nyilatkozatának eredeti 
példánya arról, hogy a bérhizlaltató, 
bérneveltető kérelméhez csatolt számlákon, 
felvásárlási jegyeken, belső bizonylatokon 
feltüntetett állomány után kifizetési kérelmet 
nem nyújt be. 

További, az egyes jogcímeknél a Rendeletben külön-külön 
meghatározott, a kifizetési kérelemhez csatolandó 
dokumentumok: 
„Nagyobb férőhely biztosítása” jogcím esetén: 
- a Magyar Építész Kamara Tervezői Névjegyzékében 

szereplő kamarai tag által készített, az istállók 
méretére vonatkozó alaprajz másolati példánya; 

- a kezelő állatorvos igazolásának eredeti példánya a 
hatályban lévő állatvédelmi előírások szerint 
meghatározott egy állategyedre jutó férőhelynél 10%-
al nagyobb terület biztosításáról, valamint ezen 
feltételek vizsgálatáról. Az igazoláson fel kell tüntetni 
annak időbeli hatályát. 

„Természetes feltétel biztosítása a tartási rendszerben” 
jogcím esetén: 
- a kezelő állatorvos igazolásának eredeti példánya a 

természetes feltétel (miszerint az igénylő legalább az 
előírt férőhely 20%-ának nagyságában alkalmazott 
kifutó állagmegőrzéséről gondoskodik) biztosításáról, 
valamint ezen feltétel vizsgálatáról. Az igazoláson fel 
kell tüntetni annak időbeli hatályát. 

„Fény biztosítása” jogcím esetén: 
- a kezelő állatorvos igazolásának eredeti példánya 

annak teljesüléséről, hogy az igénylő legalább 9 órán 
át természetes vagy legalább 11 órán át mesterséges 
(50 lux/m²) fényt biztosít a vágósertés tartási helyén. 
Az igazoláson fel kell tüntetni annak időbeli hatályát. 

„Verekedések, kimarások megelőzése” jogcím esetén: 
- a telepi állatjóléti felelős igazolásának eredeti példánya 

annak teljesüléséről, hogy az igénylő gondoskodott a 
sertések napi kétszeri ellenőrzéséről, és megtette a 
szükséges intézkedéseket az agresszív állatok 
szétválasztására a 100 állatnál kevesebbet tartó 
telepek esetében is; 

- a kezelő állatorvos igazolásának eredeti példánya 
arról, hogy a vágósertéseket származás-igazolással 
rendelkező apaállattal, vagy engedélyezett 
mesterséges termékenyítő állomásról származó 
szaporítóanyaggal tenyésztették; továbbá 

- vágósertések esetén a kezelő állatorvos igazolásának 
eredeti példánya annak teljesüléséről, hogy az igénylő 
által tartott vágósertések vonatkozásában a 
fülroncsolás és farokrágás, valamint a mechanikai 
sérülések aránya nem haladta meg az 5%-ot; 

- tenyészkoca süldők tartása esetén a telepi állatjóléti 
felelős igazolásának eredeti példánya annak 
teljesüléséről, hogy a csoportosan tartott tenyészkoca 
süldők elkerülhetetlen újrafalkásítása esetén az igénylő 
a csoportosan tartott tenyészkoca süldők számára 
1,72m2/állat férőhelyet biztosított, és ennek 
teljesülését a kezelő állatorvos legalább negyedévente 
ellenőrizte. 



Ügyintézés illetéke, igazgatási 
szolgáltatási díja 

illetékmentes 

 

Ügyintézési határidő 
folyamatos (a Kincstár a döntését az adott negyedévre 
vonatkozóan benyújtott összes kifizetési kérelem 
ellenőrzését követően hozza meg) 

Kérelem benyújtásának módja 

kizárólag postai úton nyújtható be 

 

Ügyintézési tájékoztató 

Részletes tájékoztatók az alábbi linkeken érhetők el: 

Baromfi állatjóléti támogatás: 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hu_HU/tamogatasok-
listazo/-/tamogatas/608/tajekoztatok/segedlet-a-kifizetesi-
kerelem-kitolteseh-4 

Sertés állatjóléti támogatás: 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-
listazo/-/tamogatas/607/tajekoztatok  

 

Időpontfoglalás 

-- 

 

Elektronikus ügyintézés nem lehetséges 
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