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3. számú melléklet: A tenyésztési program ellenőrzésének szempontjai az egyes fajták 
esetében 

Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták: 

 

1. Magyar szürke szarvasmarha 

 

1.1. Tenyésztési program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeik határidőre történő teljesítése  
1.2. Minden támogatásban szereplő tenyészállat esetében, a származási lapok vagy a fajta 

fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet által kifejlesztett, telepi törzskönyvező programból 
(Szilaj) legenerált, kinyomtatott származási igazolás megléte. 

1.3. A tárgyévben a kifizetési kérelemben megjelölt tehénállomány minimum 40%-a produkált 
fajtatiszta ellést és az ellések a tenyésztési naplóban rögzítésre kerültek. 

1.4. Tenyésztésbe állított fajtatiszta nőivarú utódok NÉBIH Labor által igazolt származás 
eredményközlőjének bemutatása. 

 

2. Magyartarka szarvasmarha 

 

2.1. Tenyésztési program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeik határidőre történő teljesítése. 

2.2. Az ügyfél tejtermelés-ellenőrzéséhez kapcsolódó adatainak nyilvántartása és közlése a 
felhívásban szereplő összes tenyészetének vonatkozásában. 

2.3. Az ügyfél hústermelés- ellenőrzéshez kapcsolódó adatainak nyilvántartása és közlése a 
felhívásban szereplő összes tenyészetének vonatkozásában. 

2.4. Ivadékvizsgálati program végrehajtása. 

 

3. Magyar házibivaly 

 

3.1. Tenyésztési program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeik határidőre történő teljesítése. 

3.2. Minden támogatásban szereplő állított fajtatiszta nőivarú egyedek vérmintáinak archiválása. 

3.3. Tenyésztési program szerint, minősített és engedélyezett magyar házibivaly bikahasználat. 

 

4. Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági lófajták és Magyar parlagi szamár 

 

4.1. Tenyésztési program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeik határidőre történő teljesítése.  

4.2. Az adott fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet által elfogadott tárgyévi párosítási terv 
szerinti fedeztetés (csak a párosítási tervben szereplő egyedekre vonatkozóan) 

4.3. A pályázó tenyészetében a tenyésztési programban meghatározott, a tenyésztési program 
szerinti legfiatalabb kor elérését követően megszerzett alapminősítés vagy sajátteljesítmény-
vizsgálat (STV) megléte.  

 

5. Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági juhfajták 
 

5.1. Tenyésztési program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeik határidőre történő teljesítése. 
5.2. A bárányok tenyésztési program szerinti egyedi jelölése. 

5.3. Az anyajuhok engedélyezett származási igazolással rendelkező törzskosokkal történő 
termékenyítése, a Tenyésztésvezető által jóváhagyott párosítási terv szerint. 

5.4.A tárgyévben vásárolt összes tenyészállat származási okmányainak megléte. 

 

6. Magyar parlagi kecske 

 

6.1. Tenyésztési program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeik határidőre történő teljesítése. 

6.2. A gidák tenyésztési program szerinti egyedi jelölése. 

6.3. Az anyakecskék engedélyezett törzsbakokkal történő termékenyítése a Tenyésztésvezető 
által jóváhagyott párosítási terv szerint. 
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6.4. A tárgyévben vásárolt összes tenyészállat származási okmányainak megléte. 

 

7. Védett őshonos sertésfajták 

 

7.1. Tenyésztési program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeik határidőre történő teljesítése. 

7.2. Kan- és koca gyorslisták megléte. 

7.3. A tenyészállatok esetében, a hivatalos származási lapok megléte. 

7.4. Eredetigazolási szabályok betartása, a tárgyévben vágásra értékesített állatok fajtaazonossági 
igazolás másolatainak bemutatása. A fajtaazonossági igazolás vágás napjától számított 7 
napon belül történő megkérése. 

7.5. A tárgyévben a kocaállomány minimum 20%-a által produkált fajtatiszta fialást és a fialások 
szaporulati naplóban történő rögzítése. 

 

8. Védett őshonos baromfifajták 

 

8.1. Tenyésztési program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeik határidőre történő teljesítése. 

8.2. Törzskönyvezett utódok, állományok előállítására irányuló szakszerű apaállat használat. 

8.3.  A tenyésztési program utódelőállítási előírásainak betartása. 

8.4. Törzsállományok esetében a hivatalos származási igazolások megléte. 

 

Fajtarekonstrukció alatt álló mezőgazdasági állatfajták: 

 

9. Kárpáti borzderes szarvasmarha 
 

9.1.  A fajtarekonstrukciós tenyésztési program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeik 
határidőre történő teljesítése. 

9.2.  A fajtarekonstrukciós tenyésztési program szerinti, a párosítási tervben jóváhagyott 
kárpáti borzderes tenyészbika vagy mesterséges szaporítóanyag használata. 

 

10. Muraközi ló 
 

10.1. A fajtarekonstrukciós tenyésztési program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeik 
határidőre történő teljesítése. 

10.2. A tenyésztőszervezet által elfogadott tárgyévi párosítási terv szerinti fedeztetés. 

 

 


