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Témák: 

• Az állategészségügyi szolgálat szerkezete 

• A baromfi-termékpályát érintő támogatások 

• Takarmány problémakör  

• Salmonellára vonatkozó zéró tolerancia a   

baromfihúsban 

• Állatjólét 
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Az állategészségügyi szolgálat 

 szerkezete 

•A Kormány 2011. január 1-től a területi 
államigazgatási szerveket területi szintű 
kormányhivatalokba integrálta.  
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Országos Főállatorvos 

(élelmiszerlánc-felügyeleti és agrárigazgatási államtitkár) 

Élelmiszerlánc-felügyeleti 

Főosztály Egyéb 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi 

Elnökhelyettes 

Országos Növény- és 

Talajvédelmi Felügyelő 

(növény-talaj- és erdővédelmi 

elnökhelyettes) 

Állategészségügyi és 

Állatvédelmi 

Igazgatóság 

Állategészségügyi 

Diagnosztikai 

Igazgatóság 

Állatgyógyászati 

Termékek  

Igazgatósága 

Élelmiszer- és 

Takarmánybiztonsági 

Igazgatóság 

Állattenyésztési  

Igazgatóság 

Élelmiszer-Biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatóság 

Egyéb szervezeti 

egységek 

Országos Főállatorvos-

helyettes (helyettes 

államtitkár, megbízott elnök) 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Megyei Kormányhivatal (19) 
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A baromfi-termékpályát érintő 

agrártámogatások 

 

 
• 2011-ben agrár- és vidékfejlesztési 

támogatásokra összesen 591 

milliárd forint áll rendelkezésre, 

128 milliárd forinttal, azaz 28%-kal 

több a tavalyinál.  
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A baromfi-termékpályát érintő 

agrártámogatások 

 

 

 

•Az EU-társfinanszírozással működő 

támogatások összege 205 milliárd forint, amely 

53%-os növekedés a tavalyihoz képest  

•A Kormány prioritásként biztosította az európai 

uniós források lehívásához szükséges programok 

hazai társfinanszírozási összegét is  
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A baromfi-termékpályát érintő 

agrártámogatások 

 

 
• A nemzeti agrártámogatások 10 milliárd forinttal 52 

milliárdról 62 milliárd forintra nőttek 

• A fenti összegből több jogcímen is részesedik a 

baromfiágazat 

• 45 milliárd forint van biztosítva a különböző, 

állattenyésztéshez kapcsolódó nemzeti támogatási 

jogcímekre  
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A baromfi-termékpályát érintő 

agrártámogatások 

• A március 29-től hatályos jogszabályok szerint az 
állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási 
költségeinek támogatására 2,5 milliárd Ft a tervezet 
keret. 

• A támogatás kifizetését az MVH a 2010. évben 
benyújtott és keretkimerülés miatt elutasított 
kérelmek esetében már teljesítette. A 2011. évben 
2010. évre benyújtott és a 2011. évi kérelmek 
feldolgozása folyamatosan történik.   

 

 



9 

A baromfi-termékpályát érintő 

agrártámogatások 

• Az állatbetegségek megelőzésével és leküzdésével 
kapcsolatos támogatásokra pedig 7,035 milliárd Ft-ot 

biztosítunk,  
 melyből 1,350 milliárd Ft a baromfitámogatás 

• Az MVH megkezdte a 2010. évben keretkimerülés 
miatt elutasított kérelmek szerinti támogatások 
kifizetését, a 2011-ben a 2010. és 2011. évre 
benyújtott kérelmek feldolgozását pedig 
folyamatosan végzi 
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A baromfi-termékpályát érintő 

agrártámogatások 

• A baromfi-ágazatban igénybe vehető állatjóléti 
támogatásokra 2011-re az EU által notifikált 
legnagyobb összeget, 4 milliárd forintot biztosítottunk  

• A 2010. évi támogatási igények fedezésére szolgál  

• A támogatás kifizetése befejeződött, az MVH április 
végével átutalta a teljes támogatási összeget a termelők 
részére 
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A baromfi-termékpályát érintő 

agrártámogatások 

• A BTT azon kérését, hogy a 2011. évi állatjóléti 
támogatási igények ne 2012-ben, hanem előlegként 
2011-ben kerüljenek kifizetésre negyedévente, a VM a 
jelenlegi költségvetési törekvésekre tekintettel nem 
tudja támogatni.   
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Takarmány problémakör 
 

•Jelenleg az EU-ban tilos a baromfikat egyes 

feldolgozott állati eredetű fehérjékkel takarmányozni  

 

 •A II. TSE Ütemtervben 

szerepel a tilalom 

felülvizsgálata, a tagállamok 

többsége támogatta, 

Magyarország prioritásként 

jelölte meg 
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Takarmány problémakör  

• 2011. áprilisában a keresztetetés sertés és baromfi 
esetében való engedélyezéséről szóló tervezet 
megvitatásra került az Élelmiszerlánc és 
Állategészségügyi Állandó Bizottságának ülésén  

•A jogalkotási folyamat időigényét és a megfelelő 
laboratóriumi módszer elérhetőségét figyelembe véve 
legkorábban 2012-ben kerülhet sor a tilalom 
enyhítésére 

•Kibővülne a felhasználható takarmányok köre, 
nagyobb lenne mozgástér az állattartóknak, kedvező 
gazdasági  hatással járna az ipari szereplők számára 
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Salmonellára vonatkozó zéró tolerancia 

baromfihúsban 

• 2160/2003/EK parlamenti és tanácsi rendelet II. Melléklet 

E. pontja: 

  2010. december 12-től a házityúkból és 

pulykából származó friss baromfihúst 

emberi fogyasztás céljából nem lehet 

forgalomba hozni, kivéve, ha az megfelel a 

következő kritériumnak: „Szalmonella: 25 

grammos mennyiségben 0”.  
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Salmonellára vonatkozó zéró tolerancia 

baromfihúsban 

• 2009. december 12-ig jogszabályban kellett volna 

megállapítani a kritérium részletes szabályait, a Bizottság 

kezdeményezésére – ez azonban nem történt meg 

• Számos tagállamban kérték a különböző termelői szervezetek 

(így hazánkban is a Baromfi Termék Tanács), hogy 

kezdeményezzék a kritérium megváltoztatását, eltörlését, 

illetve a pontos szabályok mihamarabbi meghatározását. 
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• Bizottság módosító javaslata: csak 2 szerotípusra 

(Salmonella Enteritidis és Typhimurium) vonatkozna 

• A jogalkotási procedúra végén, legkorábban 2011 nyarán 

kerülhet elfogadásra a módosító jogszabály 

• A mintavételre vonatkozó részletek meghatározása 

munkacsoporti üléseken jelenleg is folyamatban van 

 

Salmonellára vonatkozó zéró tolerancia 

baromfihúsban 
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Állatjólét-brojlerállományok 

 

 

500 feletti állományok 

A Tanács 2007/43/EK irányelve (2007. június 28.) a 

hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló 

minimumszabályok megállapításáról 

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági 

haszonállatok tartásának állatvédelmi  

szabályairól (VII. melléklet)  

2010. július 1. – új szabályok 

2011. január 1. – állatjóléti felelős 
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Állatjólét-tojóállományok 

350 tojó feletti állományok 

A Tanács 1999/74/EK irányelve  

(1999. július 19.) a tojótyúkok  

védelmére vonatkozó minimum- 

követelmények megállapításáról 

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági 

haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól (III. 

melléklet) 

2012. január 1. – fel nem javított ketrecek tilalma 

2013. január 1. – állatjóléti felelős 

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/initiatives_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/initiatives_en.htm
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Állatjólét-kacsák, libák 

Tradicionális módszereink megőrzésének kihívásai: tömés és 

tollazás 

 

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági 

haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól (IV. és V. 

melléklet) 

 

 etikai kódex! 

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/initiatives_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/initiatives_en.htm
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 

 

 

 

 


