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1. számú melléklet: Fogalomjegyzék 

1. adott év: azon naptári év, melyre vonatkozóan a kifizetési igénylés benyújtásra kerül; 
2. aktuális állatállomány: az utolsó kifizetési igénylés alapján támogatott állatállomány, amely az 

első kifizetési igénylés benyújtása előtt azonos az induló állatállománnyal; 
3. állattartó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany, aki 

vagy amely regisztrált, a támogatási kérelmében elfogadott fajtával megegyező állattartó 
tenyészettel rendelkezik, és a Tenyészet Információs Rendszerben a támogatási kérelemben 
szereplő állatok tenyészetének állattartójaként szerepel, valamint viseli az állattartás 
költségeit; 

4. Baromfi Információs Rendszer: a baromfifélék állománymozgásainak, a keltetéseknek és a 
baromfifélék törzsállományainak nyilvántartására a Baromfi Információs Rendszer 
létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a 
továbbiakban: 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet] alapján létrehozott informatikai rendszer; 

5. baromfifélék: tyúk, pulyka, lúd, kacsa, gyöngytyúk fajok; 
6. Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer: a szarvasmarhafélék, a sertések, a lófélék, 

a juh- és a kecskefélék Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszereiről szóló, adott 
állatfajokra vonatkozó egyes jogszabályok összefoglaló elnevezése; 

7. egységes kérelem: a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és 
a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 
485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU 
rendelet) 72. cikk (1) bekezdése alapján, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és 
visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési 
támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-ei 640/2014/EU felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 640/2014/EU rendelet) 11. cikke szerint 
benyújtásra kerülő támogatási kérelem az elektronikusan és papíralapon benyújtott 
kérelemrészekkel együtt; 

8. induló állatállomány: a támogatási kérelem alapján kiadott támogatói okiratban jóváhagyott 
állatállomány; 

9. kiesett állat: a támogatási időszak alatt az aktuális állatállományából kikerült egyedek – kivéve 
kiállítás, verseny –, amelyekre kötelezettségvállalás történt; 

10. Országos Állattenyésztési Adatbázis: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által 
működtetett, az állattenyésztéssel, a tenyésztőkkel, a tartókkal és a tulajdonosokkal 
kapcsolatos adatok nyilvántartására szolgáló adatbázis; 

11. támogatási időszak: a kötelezettségvállalási időszak; 
12. tartási hely: a védett őshonos, veszélyeztetett mezőgazdasági és fajtarekonstrukció alatt álló 

mezőgazdasági állatfajták egyedeinek a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel 
kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM 
rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] 2. § 15. pontja szerinti tartási 
helye; 

13. tenyészet: az állattartó a hozzá tartozó tartási hellyel együtt; 
14. tenyésztési dokumentáció: a tenyésztőszervezet által a tenyésztési programban 

meghatározott – a tenyésztési program végrehajtásáról vezetett alapdokumentációk 
összessége; 

15. tenyésztési program: a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtákra 
elismert tenyésztőszervezet által – az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet] és az állattenyésztés részletes 
szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet [a továbbiakban: 45/2019. (IX. 25.) AM 
rendelet] előírásainak megfelelően – kidolgozott, a tenyésztési hatóság által elfogadott 
tenyésztési program; 

16. tenyésztő egyesület, illetve szövetség: a tenyésztők által létrehozott olyan egyesület, amelyet 
a tenyésztési hatóság tenyésztő szervezetként elismer, és amely a tagjai által jóváhagyott és 
a tenyésztési hatóság által elismert tenyésztési programot hajt végre;  
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17. tenyésztő szervezet: a 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján elismert tenyésztő 
egyesület, tenyésztő szövetség; 

18. törzsállományon belüli állatlétszám csökkenés: baromfifélék esetében a nem vis maior 
esemény miatt történő törzsállományon belüli egyedszám csökkenés; 

19. törzskönyvezés: a 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § 26. pontjában meghatározott 

fogalom. 

 

Az itt nem szereplő fogalmakat a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, 

a 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet, valamint az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. 

(IX. 25.) AM rendelet szerint kell értelmezni. 


