Legfontosabb tudnivalók a termeléshez kötött anyatehéntartás támogatásáról
1.Anyatehéntartás támogatására az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely
a) a támogatási kérelem benyújtásának napján a tenyészetben húshasznú anyatehenet
tart, (a könnyebb eligazodás érdekében a rendelet 2. számú melléklete negatív listát
tartalmaz)
b) vagy a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban 99-es kódon „egyéb
tejhasznú”, 88-as kódon Brown Swiss, 03-as kódon Borzderes, vagy 15-ös kódon
Kosztromai fajtával bejelentett fajtához tartozik vagy olyan állományhoz tartozik,
amelyben 50%-ot meghaladó mértékben hústermelés céljából nevelnek borjakat
(kettőshasznú fajták),
c) gondoskodik a tenyészetében lévő állatállománynak a Szarvasmarha ENAR rendelet
szerinti jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról és az adatok bejelentéséről,
d) a tenyészet vonatkozásban igazolja, hogy az a támogatási kérelem benyújtásának
időpontjában gümőkor-, brucellózis- és leukózismentes (betegségmentesség),
e) gondoskodik az állattenyésztésről szóló törvényben foglaltak szerinti apaállathasználatról és a támogatásra bejelentett állatállományában központi lajstromszámmal
ellátott, az a) pont alapján támogatható fajtájú tenyészbikát vagy mélyhűtött spermát,
petesejtet vagy embriót használ,
f) a tárgyév január 1. és a birtokon tartási idő lejárata között történt ellésekhez tartozó
termékenyítéseket (fedeztetéseket), a szabad és háremszerű pároztatásokat és az
embrió-átültetéseket az erre a célra a Termékenyítési Rendszerben rendszeresített
bizonylaton a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban:
NÉBIH) – a központi adatbázisban történő regisztráció céljából – hibátlanul bejelenti,
g) a támogatási kérelemben bejelentett állatokat folyamatosan birtokon tartja a
támogatási kérelem benyújtását követő naptól számított hat hónapig,
3. Amennyiben három egyed feletti a jogosult állatlétszám a további két jogosultsági feltételt
is teljesíteni szükséges:
a) a támogatásra bejelentett tenyészetében 50 %-ot meghaladó mértékben hústermelés
céljára tart borjakat és a tenyészetében a kérelmezett állatok legalább 30%-ának van
ellése a tárgyév során, valamint a kérelmezett állattól a birtokon tartás során született
borjakat a születésük napjától kezdődően legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal
azonos tenyészetben tartja,
b) tenyészetében a támogatás alapjául szolgáló állatok esetén az üszők aránya a birtokon
tartás teljes ideje alatt legfeljebb 40%.
3. A támogatási kérelem tárgyév június 1. és július 31. között nyújtható be, melyhez
mellékelni kell a tenyészet betegségmentességét igazoló állatorvosi dokumentumot.
4. A SAPS-ÁNT rendelet szerint igényelt anyatehéntartás támogatása alapjául szolgáló
állategyed után a termeléshez kötött közvetlen támogatások közül csak anyatehéntartástámogatás vehető igénybe.
5. A kettőshasznú fajták esetében a mezőgazdasági termelő anyatehéntartás támogatását
abban az esetben igényelheti, ha ugyanazon állategyedekre, tárgyévben a tejhasznú
tehéntartás támogatását nem igényelt, vagy ha igényelt, akkor a támogatási kérelmét még az
anyatehénre vonatkozó támogatási kérelem benyújtása előtt visszavonta.

6. Elhullott, leölt, valamint selejtezett állat esetében a birtokon tartási feltétel teljesül,
amennyiben a kiesett egyedet a kieséstől számított hatvan napon belül a támogatási
feltételeknek megfelelő egyeddel, saját költségére pótolja és
a) a kieső állatnak a nyilvántartásból történő kijelentése a szarvasmarha ENAR
rendeletnek megfelelően megtörténik,
b) a kiesés tényét és a pótlásként beállított állatot legkésőbb a pótlásra előírt határidőt
követő tizenöt napon belül, a kötelező birtokon tartás utolsó hatvan napjában kieső és
nem pótolt állatokat a kiesést követő tizenöt napon belül elektronikus úton jelenti be, a
kiesés okáról szóló állatorvosi igazolás másolatát mellékeli,
c) a pótlásként beállított állatnak a nyilvántartásba történő bejelentése a Szarvasmarha
ENAR rendeletnek megfelelően megtörténik,
d) a kieső állat a pótlás időpontjában megfelelt a támogatási feltételeknek, és
e) a mezőgazdasági termelő mellékeli a pótolt egyed vonatkozásában a
betegségmentességet igazoló állatorvosi dokumentumot.
7. A birtokon tartás ideje alatt történt kiesés és pótlás bejelentésnek tartalmazni a kell
a) a mezőgazdasági termelő azonosításához szükséges adatokat és
b) a módosítási kérelemmel érintett állatokra vonatkozó adatokat.
8. A pótlásként beállított állatra vonatkozó hat hónapos birtokon tartási kötelezettség
számításakor a kieső állat esetében eltelt időt figyelembe kell venni, tehát a birtokon tartási
idő nem kezdődik újra.
7. Könnyítés a feltételek teljesítése során, hogy amennyiben a mezőgazdasági termelő a
SAPS-ÁNT rendelet szerinti anyatehéntartás támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti
támogatással érintett állat után kíván anyatehén tartásához kapcsolódó termeléshez kötött
közvetlen támogatást igénybe venni, és benyújtotta a SAPS-ÁNT rendelet szerinti, az
anyatehéntartás támogatásához kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételéhez
szükséges igazolásokat, akkor a tenyészet vagy pótolt állategyed betegségmentességét
igazoló, valamint a kiesés okáról szóló állatorvosi dokumentumokat ezen támogatás esetében
nem szükséges ismételten benyújtani.
8. Ha a tenyészetben vagy annak helyében változás következik be, akkor azt szakszerűen kell
követni. Abban az esetben, ha az anyatehén tartás támogatása esetében a birtokon tartási
kötelezettség ideje alatt megváltozik a kérelmezett állatállomány tartási helye, tenyészete, úgy
azt a termelőnek a változás bekövetkezésétől
a) tartási hely változtatása esetén az állatállomány átszállításának napjától,
b) tenyészet megváltoztatása esetén az ENAR-ban bejegyzett állatmozgás dátumától
számított tizenöt napon belül, ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton az MVH részére be
kell azt jelentenie.
9. Összességében fontos tudni, hogy a támogatás feltételei két kivétellel megegyeznek az
anyatehén átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT) alapján igényelhető feltételekkel. Ezek:
1) Míg az ÁNT-ben a minimálisan igényelhető állatlétszám három, addig ezen jogcím
szerint egy,
2) Míg az ÁNT-ben a támogatható állatlétszám megállapításához az egyéni támogatási
felsőhatárt is figyelembe kell venni, addig ezen jogcím szerint minden a támogatási
feltételeknek megfelelő állat jogosult támogatásra.

