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Állatjóléti intézkedések a sertéságazatban 

Tisztelt Miniszter Úr! 

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) ezúton értesíti Magyarországot arról, 

hogy a magyar hatóságok által a fent említett állami támogatási programmal 

kapcsolatban benyújtott információk vizsgálata nyomán úgy határozott, hogy nem emel 

kifogást a szóban forgó támogatási program ellen, mivel az összhangban van az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjával. 

Határozatát a Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg:  

 

1. ELJÁRÁS 

(1) 2018. május 3-án kelt és a Bizottságnál ugyanezen a napon iktatott levelében 

Magyarország az EUMSZ 108. cikke (3) bekezdésének megfelelően bejelentette a 

fent említett támogatási programot. A Bizottság 2018. június 11-én és 2018. 

november 6-án további tájékoztatást kért, és a kérésnek a magyar hatóságok 2018. 

szeptember 17-én és 2018. november 22-én kelt, a Bizottság által ugyanezen 

napokon iktatott levelükben eleget tettek. 

2. LEÍRÁS 

2.1. Cím 

(2) Állatjóléti intézkedések a sertéságazatban. 
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2.2. Célkitűzés 

(3) A bejelentéssel Magyarország hatóságai a következők révén kívánják javítani a 

sertések jólétét: 

a) nagyobb férőhely biztosítása, 

b) szabadtéri hozzáférés biztosítása, 

c) verekedések és kimarások megelőzése, 

d) az alom biztosítása, valamint 

e) a mikroklíma javítása. 

2.3. Jogalap 

(4) A jogalap a mezőgazdasági minisztérium rendelettervezete a sertéságazatban 

nyújtott állatjóléti támogatásokról (.../2018. (…) AM rendelet a sertés ágazatban 

igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről). 

2.4. Időtartam 

(5) A Bizottság jóváhagyásától kezdődően 2025. december 31-ig. 

2.5. Költségvetés 

(6) A teljes költségvetés 59 milliárd HUF (vagyis megközelítőleg 190 millió EUR). 

A támogatást a Magyar Államkincstár nyújtja. A program finanszírozása az 

állami költségvetésből történik. 

2.6. Kedvezményezettek 

(7) A kedvezményezettek mindenféle méretű elsődleges mezőgazdasági 

vállalkozások, amelyek sertést tartanak. Számuk a becslések szerint meghaladja 

az 1000-et. 

(8) „Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai 

uniós iránymutatások, 2014–2020”1 (a továbbiakban: iránymutatások) (35) 

pontjának 15. alpontjában rögzített meghatározás értelmében nehéz helyzetben 

lévő vállalkozások nem részesülnek támogatásban. 

(9) Ha a kedvezményezettnél továbbra is van bizottsági határozat által 

összeegyeztethetetlennek nyilvánított, korábban (akár egyedi támogatás, akár 

támogatási program keretében) folyósított jogellenes támogatás, akkor a 

támogatás kifizetését mindaddig felfüggesztik, amíg a kedvezményezett vissza 

nem téríti vagy elkülönített számlára be nem fizeti a jogellenes és 

összeegyeztethetetlen támogatást, beleértve az összegre vonatkozó, a 

visszatérítéskor alkalmazandó kamatot is. 

                                                 
1
  HL C 204., 2014.7.1., 1. o. Módosító közlemények: HL C 390., 2015.11.24., 4. o., HL C 139., 

2018.4.20., 3. o., HL C 403., 2018.11.9., 10. o. és helyesbítés: HL C 265., 2016.7.21., 5. o. 
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2.7. A támogatási program leírása 

2.7.1. Általános rendelkezések 

(10) A program célja, hogy kompenzálja a sertések (vágásra szánt sertések és 

kocasüldők) jólétének javítására önkéntes alapon tett kötelezettségvállalásokból 

eredő többletköltségeket, amelyek túlmutatnak az uniós szinten megállapított 

vonatkozó kötelező előírásokon és a nemzeti jogszabályok által meghatározott 

egyéb vonatkozó előírásokon. 

(11) A kötelezettségvállalások egyéves, megújítható időtartamra szólnak; e határozat 

feltételeit minden megújított kötelezettségvállalás során tiszteletben kell tartani. 

(12) Az intézkedés közvetlen támogatás formájában valósul meg. Ezt a formát a 

támogatási program céljára tekintettel választották ki, amely az állatjóléti 

kötelezettségvállalások ösztönzését szolgálja azáltal, hogy ellentételezést nyújt a 

felmerülő többletköltségekhez. 

(13) A támogatás mértéke az elszámolható költségek, azaz a jóléti 

kötelezettségvállalásból eredő többletköltségek 100 %-áig terjedhet. Tranzakciós 

költségek nem támogathatók. A hozzáadottérték-adó (héa) sem támogatható, 

kivéve akkor, ha az a héára vonatkozó magyar jogszabályok értelmében nem 

igényelhető vissza. 

(14) A támogatás kiszámítása az Agrárgazdasági Kutatóintézet, a Vágóállat és Hús 

Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint meghívott független szakértők 

által szolgáltatott adatok alapján számított többletköltségeken alapul. A magyar 

hatóságok valamennyi alintézkedés tekintetében részletes leírást nyújtottak be a 

támogatások összegének meghatározására vonatkozóan. Azt is megerősítették, 

hogy a számítások alkalmával kizárólag az ellenőrizhető és a megfelelő 

szakértelemmel kiszámított számadatokon alapuló elemeket fogják figyelembe 

venni, amelyek egyértelműen megjelölik a számadatok forrását, és nem 

tartalmaznak beruházási költségekhez kapcsolódó elemeket. 

(15) A támogatást nyújtó hatóság a támogatást évente nyújtja azzal a feltétellel, hogy a 

támogatás nyújtását és az elszámolható költségeket egyértelmű, naprakész igazoló 

dokumentumok támasztják alá. A támogatási összeg és az elszámolható költségek 

kiszámítása az adók vagy egyéb terhek levonása előtti számadatok 

felhasználásával történik. 

(16) A támogatási összeget számosállategységenként (száe) számítják ki. A magyar 

hatóságok által rendelkezésre bocsátott adatok azt mutatják, hogy ha egy 

kedvezményezett valamennyi jóléti intézkedést végrehajtja, a maximális 

támogatási összeg 6303 HUF (20 EUR) számosállategységenként. 

(17) A magyar hatóságok szerint valamennyi javasolt intézkedés túlmutat a 

jogszabályban előírt minimumkövetelményeken, a 2.7.2. szakaszban 

részletezettek szerint. 

(18) A magyar hatóságok vállalták, hogy módosítják a jelen támogatási program 

hatálya alá tartozó állatjóléti kötelezettségvállalásokat, amennyiben a vonatkozó 

kötelező előírások a jelenlegi előírásokon túlmutatva módosulnak. 



4 

(19) A magyar hatóságok megerősítették, hogy a támogatott tevékenységek elsődleges 

célja nem az állatok számának növelése. 

(20) Az ugyanazon elszámolható költségekhez nyújtott támogatás nem kombinálható 

egyéb, helyi, regionális, nemzeti vagy uniós támogatási programból kapott 

támogatással. 

(21) A javasolt állatjóléti intézkedések nem szerepelnek a 2014–2020. évi 

magyarországi vidékfejlesztési programban. A program azonban összhangban van 

a vidékfejlesztési program állatjóléti célkitűzéseivel. 

(22) A támogatási kérelmeket évente kell benyújtani. A kérelem benyújtása előtt 

felmerült költségekre nem nyújtható támogatás. 

(23) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell többek között az alábbiakat: a 

kérelmező neve, a vállalkozás mérete, a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó 

helyszín, a támogatással érintett kötelezettségvállalás kezdetének és végének 

időpontja, a végrehajtáshoz szükséges támogatás összege és az elszámolható 

költségek. 

(24) Ezen kívül a nagyvállalkozásoknak a kérelemben ismertetniük kell azt a helyzetet 

is, amely a támogatás nélkül következett volna be, és be kell mutatniuk a 

kontrafaktuális forgatókönyv alátámasztására szolgáló dokumentumokat is. A 

nemzeti hatóságok elvégzik a támogatás nélkül bekövetkező helyzet (ellentétes 

forgatókönyv) hitelességének ellenőrzését annak megerősítésére, hogy a 

támogatás valóban rendelkezik az előírt ösztönző hatással. 

(25) A magyar hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a rendszert szükség 

esetén az iránymutatások lejárta után hatályban lévő, állami támogatásokra 

vonatkozó új szabályokhoz igazítják. 

(26) Magyarország tájékoztatta a Bizottságot, hogy az átláthatóságra vonatkozó 

követelményeknek való megfelelés érdekében a támogatási programot és a 

60 000 EUR-t meghaladó összegű egyéni támogatások odaítéléséről szóló 

értesítést közzé fogja tenni a következő weboldalon: 

 https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=hu. 

2.7.2. Konkrét állatjóléti kötelezettségvállalások 

1. Nagyobb alapterület 

(27) Az alintézkedés célja, hogy a vágásra szánt sertésekre vonatkozó 

minimumkövetelményeket meghaladó alapterületet biztosítson. 

(28) Az alapterületre vonatkozó minimális alapkövetelményeket a 2008/120/EK 

tanácsi irányelv2 3. cikke határozza meg. Ez a 85–110 kg tömegű vágósertés 

esetében állatonként 0,65 m
2
, a 110 kg-nál nagyobb tömegű, vágásra szánt sertés 

esetében 1,00 m
2
. 

                                                 
2
  A Tanács 2008/120/EK irányelve (2008. december 18.) a sertések védelmére vonatkozó 

minimumkövetelmények megállapításáról (HL L 47., 2009.2.18., 5. o.). 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=hu
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(29) A rendelettervezet a következő feltételeket határozza meg a támogatás odaítélése 

tekintetében: legalább 0,715 m
2
 a 110 kg-nál kisebb súlyú vágásra szánt sertések 

esetében, és legalább 1,1 m
2
 a 110 kg-nál nagyobb tömegű vágásra szánt sertések 

esetében, azaz mindkét érték 10 %-kal magasabb, mint a minimális 

alapkövetelmények. 

(30) A kedvezményezetteknek rendelkezniük kell az istállók méretére vonatkozó 

alaprajzzal, vagy az állattartó telep fekvése szerint illetékes általános építésügyi 

hatóságnak az istálló méretre vonatkozó hatósági bizonyítványával. Az 

alintézkedés az istállóban tartott vágósertésekre korlátozódik. 

(31) Az alintézkedés feltételeinek való megfelelést évente legalább egyszer ellenőrzik 

a (30) preambulumbekezdésben említett dokumentumok alapján, valamint a 

mezőgazdasági termelők által az élelmiszerláncról és annak felügyeletéről szóló 

2008. évi XLVI. törvénynek (2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről) megfelelően vezetett sertésállomány-nyilvántartások 

alapján. 

(32) A támogatás összege 1725 HUF/száe. 

2. Természetes feltételek biztosítása 

(33) Az alintézkedés célja a természetes feltételek biztosítása a sertések számára 

szabadtéri hozzáférés formájában. Az egy sertésre eső kültéri terület mérete 

legalább az előírt minimális alapterület 20 %-a. A támogatás a szabadtéri terület 

karbantartására szolgál. 

(34) Az európai és a magyar szabályozásban nem szerepel minimumkövetelmény a 

szabadtéri hozzáférésre vagy a természetes megvilágításra vonatkozóan. A 

807/2014/EU rendelet3 10. cikke azonban úgy rendelkezik, hogy „Az 

1305/2013/EU rendelet4 33. cikke alapján támogatható állatjóléti 

kötelezettségvállalásoknak a termelési módszerek tekintetében magasabb szintű 

előírásokat kell magukban foglalniuk az alábbi területek egyikén:  

a) az állattartás természetes igényeivel összhangban lévő víz- és 

takarmányellátás, valamint állatgondozás; 

b) állatelhelyezési feltételek, mint például nagyobb férőhelyszükséglet, 

padozatfelületek, környezetgazdagító anyagok, természetes fény; 

c) kijárás a szabadba”. 

(35) Az alintézkedés feltételeinek való megfelelést évente legalább egyszer ellenőrzik. 

(36) A támogatás összege 492 HUF/száe. 

                                                 
3
  A Bizottság 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 

1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint átmeneti rendelkezések 

bevezetéséről, HL L 227., 2014.7.31., 1. o. 

4
 Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 

1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, HL L 347., 2013.12.20., 487. o. 
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3. Verekedések és kimarások megelőzése 

(37) Az alintézkedés célja a verekedések és kimarások megelőzése, különösen az 

állatok napi kétszeri ellenőrzése révén, képzett személyzet alkalmazásával. 

Továbbá a kocasüldők számára is több alapterületet fognak biztosítani. 

(38) A magyar jogszabályok szerint az állatokat legalább naponta egyszer ellenőrizni 

kell (az állatok védelméről és kíméletéről szóló, 1998. évi XXVIII. törvény II. 

fejezete 4. §-ának (3) pontja és a mezőgazdasági haszonállatok tartásának 

állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 12. §-a). A 

2008/120/EK tanácsi irányelv 3. cikke szerint a csoportosan tartott kocasüldők 

számára biztosított szabad alapterület legalább 1,64 m
2
. Amennyiben ezeket az 

állatokat hat egyednél kisebb csoportokban tartják, a szabad alapterületet 10 %-

kal növelni kell. Amennyiben ezeket az állatokat 40 vagy több egyedet számláló 

csoportokban tartják, a szabad alapterület 10 %-kal csökkenthető. 

(39) A verekedések és marások mértéke a vágósertéseknél nem haladhatja meg az 

5 %-ot a fülroncsolás, a farokrágás és a mechanikai sérülések tekintetében. A 

csoportosan tartott tenyészkoca süldők elkerülhetetlen újrafalkásítása esetén, azok 

számára állatonként legalább 1,72 m 
2
 alapterületet fognak biztosítani. 

(40) A magyar hatóságok szerint a kocasüldőket általában 40 egyedet meghaladó 

csoportokban tartják. 

(41) Az alintézkedés feltételeinek való megfelelést negyedévenként legalább egyszer 

ellenőrzik. 

(42) A támogatás összege 1640 HUF/száe. 

4. Almozás 

(43) Az alintézkedés célja az állatoknak szánt száraz, meleg környezet biztosítása 

almozás révén. 

(44) Az uniós és a magyar jogszabályok szerint a vágósertések esetében nem kötelező 

az alom használata. A 2008/120/EK tanácsi irányelv a következő hivatkozásokat 

tartalmazza az alomra és az alomhoz használható anyagokra: 

a) I. melléklet, I. fejezet, 4. pont: „A 3. cikk (5) bekezdésétől eltérően a 

sertéseknek hozzá kell férniük a fürkésző és manipulációs 

tevékenységekhez szükséges, elegendő mennyiségű, a sertések 

egészségére nem ártalmas anyaghoz, mint szalmához, szénához, fához, 

fűrészporhoz, gombakomposzthoz, tőzeghez, illetve ezek keverékéhez.” 

b) I. melléklet, I. fejezet, 4. pont: „A sertések megsérülésének megelőzése 

érdekében a padozatnak simának, de csúszásmentesnek kell lennie, 

továbbá úgy kell megtervezni, kialakítani és karbantartani, hogy ne 

okozzon sérülést vagy fájdalmat a sertéseknek. A padozatnak meg kell 

felelnie a sertések nagyságának és súlyának, és almozás hiányában szilárd, 

egyenletes és stabil felületet kell képeznie.” 

(45) Az alintézkedés feltételeinek való megfelelést évente legalább kétszer ellenőrzik. 
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(46) A támogatás összege legfeljebb 956 HUF/száe. A támogatás tényleges összege 

nem haladhatja meg az alom megvásárlásának és kezelésének költségeit. 

5. Jobb mikroklíma biztosítása 

(47) Az alintézkedés célja a jobb levegőminőség biztosítása az ólakban. 

(48) Az Állategészségügyi Tudományos Bizottság által 1997. szeptember 30-án 

elfogadott, az intenzíven tartott sertések jólétéről szóló jelentés5 szerint az ajánlott 

maximális szint az ammónia esetében 10 ppm, a szén-dioxid esetében pedig 3000 

ppm. 

(49) A kedvezményezettek vállalják, hogy az istállóban a szén-dioxid (CO2) szintje 

2850 ppm alatt, az ammónia (NH3) szintje pedig 9,5 ppm alatt marad. 

(50) Az alintézkedés feltételeinek való megfelelést minden negyedévben ellenőrizni 

fogják. 

(51) A támogatás összege 1490 HUF/száe. 

3. ÉRTÉKELÉS 

3.1. A támogatás megléte – Az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének 

alkalmazása 

(52) Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerint „[h]a a Szerződések másként 

nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy 

állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos 

vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által 

torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti 

kereskedelmet”. 

(53) Valamely intézkedés e rendelkezés szerinti állami támogatássá minősítése tehát 

szükségessé teszi a következő feltételek együttes teljesülését: i. az intézkedésnek 

az államnak betudhatónak kell lennie és azt állami forrásokból kell finanszírozni; 

ii. előnyhöz kell juttatnia a kedvezményezettet; iii. az előnynek szelektívnek kell 

lennie; és iv. az intézkedésnek torzítania kell a versenyt, vagy a verseny 

torzításával kell fenyegetnie, és alkalmasnak kell lennie arra, hogy befolyásolja a 

tagállamok közötti kereskedelmet. 

(54) A szóban forgó program az államnak betudható és állami forrásokból 

finanszírozzák ((6) preambulumbekezdés). A bejelentett program szelektív, mivel 

a program célkitűzése alapján, a mezőgazdasági ágazatban vagy más ágazatokban 

hasonló jogi és ténybeli helyzetben lévő vállalkozások nem jogosultak 

támogatásra, és így nem részesülnek ugyanilyen előnyben. A bejelentett program 

ezért csak bizonyos vállalkozásoknak ((7) preambulumbekezdés) biztosít 

szelektív gazdasági előnyt azáltal, hogy megerősíti piaci versenyhelyzetüket. A 

Bíróság ítélkezési gyakorlatának megfelelően az az egyszerű tény, hogy valamely 

vállalkozás versenyképessége a versenytárs vállalkozásokhoz képest megerősödik 

azáltal, hogy olyan gazdasági előnyben részesül, amelyet rendes üzletvitele során 

                                                 
5
 Doc XXIV/B3/ScVC/0005/1997 final,  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_arch_1997_intensively_kept_pigs_en.pdf 
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másképpen nem szerezhetett volna meg, azt jelzi, hogy fennáll a verseny 

torzulásának veszélye
6
. 

(55) A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint egy vállalkozásnak nyújtott állami 

támogatás befolyásolhatja a tagállamok közötti kereskedelmet, ha a szóban forgó 

vállalkozás az Unión belüli kereskedelem számára nyitott piacon működik
7
.
 
A 

támogatás kedvezményezettjei a sertésekből származó termékek piacán 

működnek, ahol Unión belüli kereskedelem folyik. A Magyarországon tenyésztett 

2 870 000 sertés 2017-ben az EU-28 sertésállományának mintegy 2 %-át tette ki. 

Az élő sertések Magyarország és a többi tagállam közötti uniós kereskedelme 

2017-ben8 a behozatal tekintetében 108 millió EUR, a kivitel tekintetében pedig 

34 millió EUR értékű volt. Az érintett ágazat az uniós szintű verseny 

szempontjából nyitott, ezért érzékenyen érintik az egy vagy több tagállamban 

folyó termelésnek kedvező intézkedések. E támogatási program tehát torzíthatja a 

versenyt és befolyásolhatja a tagállamok közötti kereskedelmet. 

(56) A fentiekre tekintettel az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében foglalt 

feltételek teljesülnek. A javasolt programról tehát megállapítható, hogy az az 

említett cikk értelmében vett állami támogatás. A támogatás csak akkor tekinthető 

a belső piaccal összeegyeztethetőnek, ha arra az EUMSZ által előírt eltérések 

egyike alkalmazható. 

3.2. A támogatás jogszerűsége – Az EUMSZ 108. cikke (3) bekezdésének 

alkalmazása 

(57) A támogatási programot 2018. május 3-án jelentették be a Bizottságnak ((1) 

preambulumbekezdés). A program végrehajtására még nem került sor. Ezért 

megállapítható, hogy Magyarország betartotta az EUMSZ 108. cikkének (3) 

bekezdéséből eredő kötelezettségeit. 

3.3. A támogatás összeegyeztethetősége 

3.3.1. Az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdése c) pontjának alkalmazása 

(58) Az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerint a belső piaccal 

összeegyeztethetőnek tekinthető az egyes gazdasági tevékenységek vagy 

gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás, amennyiben az ilyen 

támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös 

érdekkel ellentétes mértékben. 

(59) Ahhoz, hogy ez az eltérés alkalmazható legyen, a támogatásnak meg kell felelnie 

a vonatkozó uniós állami támogatási szabályoknak. 

3.3.2. Az iránymutatások alkalmazása 

(60) A bejelentett támogatási program vonatkozásában az iránymutatások II. része 1. 

fejezetének 1.1.5.2. szakasza – „Állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítéséhez 

nyújtott támogatás” alkalmazandó 

                                                 
6
  A Bíróság 1980. szeptember 17-i ítélete, Philip Morris Holland BV kontra az Európai Közösségek Bizottsága, 

C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209. 
7
  Lásd különösen: a Bíróság 1988. július 13- ítélete, Francia Köztársaság kontra Európai Közösségek 

Bizottsága, C-102/87, ECLI:EU:C:1988:391.  
8
  Forrás: Eurostat. 
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3.3.2.1. Közös értékelési elvek 

(61) Az iránymutatások (38) pontja értelmében a közös értékelési elveket alkalmazni 

kell az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban nyújtott 

támogatásokra.  

(62) Ez a támogatási program tiszteletben tartja a közös értékelési elveket, 

amennyiben:  

 Az iránymutatások (43) pontjával összhangban hozzájárul egy közös célkitűzéshez. A 

fent leírtak szerint a program célja az állatjólét javítását célzó önkéntes 

kötelezettségvállalások ösztönzése. A támogatás olyan egyértelműen meghatározott 

célkitűzésekre irányul, amelyek tükrözik az élelmiszer-termelést biztosító ágazatokhoz 

tartozó sertéstartási ágazat igényeit ((3) preambulumbekezdés).  

 A (21) preambulumbekezdés azt mutatja, hogy a program céljai összhangban vannak 

az iránymutatások (10) pontjában említett vidékfejlesztési célkitűzésekkel is, amely 

pont felhívja a figyelmet arra, hogy az állatjólét az egyik olyan uniós prioritás, amely 

hozzájárul a vidékfejlesztési politika célkitűzéseinek eléréséhez; ennek következtében 

a program szorosan kapcsolódik a KAP-hoz is, és összeegyeztethető a mezőgazdasági 

termékek közös piacszervezésének szabályaival. A program ezért megfelel az 

iránymutatások (44) pontjának.  

 Ugyanez az intézkedés nem részesül társfinanszírozásban a 2014–2020 közötti 

időszakra vonatkozó magyarországi vidékfejlesztési program keretében; ezért nem áll 

fenn átfedés vagy kettős finanszírozás kockázata. Amint azt a magyar hatóságok 

kifejtették, a bejelentett támogatási program illeszkedik a magyar vidékfejlesztési 

program célkitűzéseihez ((21) preambulumbekezdés). A Bizottság ezért úgy véli, 

hogy az iránymutatások (47) pontjában foglalt feltételek teljesülnek. 

 Ami a környezetvédelmi célkitűzéseket illeti, amint azt a magyar hatóságok 

megerősítették, a támogatási program elsősorban a sertések jólétének javítására 

irányul, nem pedig az állatok mennyiségének növelésére ((3) és (19) 

preambulumbekezdés). Ezért az intézkedés várhatóan nem gyakorol káros környezeti 

hatást az iránymutatások (52) pontja értelmében. 

 Az állami beavatkozás szükségessége: Az iránymutatások (55) pontjával összhangban 

a Bizottság az iránymutatások II. részében meghatározott egyedi feltételeknek 

megfelelő támogatási intézkedések tekintetében úgy ítéli meg, hogy a piac állami 

beavatkozás nélkül nem tudja megvalósítani a várt célkitűzéseket. Ez a támogatási 

program megfelel az iránymutatások II. része 1.1.5.2. szakaszában meghatározott 

feltételeknek ((63)–(70) preambulumbekezdés). Ezért úgy kell tekinteni, hogy a 

támogatás szükséges a közös érdekű célkitűzések eléréséhez. 

 A támogatás megfelelő: Az iránymutatások (57) pontja alapján a Bizottság úgy véli, 

hogy azok az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott támogatások, amelyek 

megfelelnek a II. rész vonatkozó szakaszaiban meghatározott konkrét 

követelményeknek, megfelelő szakpolitikai eszköznek minősülnek. A javasolt 

program megfelel az iránymutatások II. részében (a (63)–(70) 

preambulumbekezdésben) meghatározott alkalmazandó kritériumoknak; ezért 

megfelelő szakpolitikai eszköznek minősül. Az iránymutatások (59) pontjának 

megfelelően a közvetlen támogatások tűnnek a legmegfelelőbb támogatási formának 

az állatjólét kitűzött céljainak eléréséhez, valamint a sertésekre vonatkozó jóléti 
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intézkedések végrehajtásához kapcsolódó többletköltségek kompenzálásához ((10)és 

(12) preambulumbekezdés). Ezenkívül a támogatás nyújtására az iránymutatások II. 

részének 1.1.5.2. szakaszában az állatjóléti intézkedésekre előírt formában kerül sor 

(számosállat-egységenkénti támogatás), az iránymutatások (60) pontjának 

rendelkezéseivel összhangban. 

 Ösztönző hatás és a támogatás szükségessége: A (22)–(24) preambulumbekezdésben 

kifejtettek szerint a magyar hatóságok bizonyították, hogy a rendszer ösztönző 

hatással lesz a vállalkozásokra. A (11), (23) és (24) preambulumbekezdésben leírtak 

szerint a kedvezményezetteknek évente be kell nyújtaniuk a támogatási kérelmet, és a 

kérelemnek tartalmaznia kell az iránymutatások (71) pontjában meghatározott 

adatokat. A kérelem benyújtása előtt felmerült költségekre nem nyújtható támogatás 

((22) preambulumbekezdés). Az iránymutatások (72) pontjának megfelelően a 

támogatás ösztönző hatásának erősítése érdekében a nagyvállalkozásoknak 

ismertetniük kell a támogatás nélküli helyzetet (kontrafaktuális forgatókönyv). A 

kérelem értékelésekor a támogatást nyújtó hatóság elvégzi a támogatás nélkül 

bekövetkező helyzet (kontrafaktuális forgatókönyv) hitelességének ellenőrzését, és 

megerősíti, hogy a támogatás rendelkezik az előírt ösztönző hatással ((24) 

preambulumbekezdés). 

 A támogatás arányos: a támogatás maximális összege jóval az iránymutatások (240) 

pontjában meghatározott határ alatt van. A támogatást a támogatást nyújtó hatóság 

számítja ki a támogatás odaítélésekor. Az elszámolható költségeket egyértelmű, 

naprakész igazoló dokumentumokkal kell alátámasztani. A támogatási intenzitás és az 

elszámolható költségek kiszámítása az adók vagy egyéb terhek levonása előtti 

számadatok felhasználásával történik ((15) preambulumbekezdés). A hozzáadottérték-

adó nem támogatható, kivéve akkor, ha az a héára vonatkozó nemzeti jogszabályok 

értelmében nem igényelhető vissza ((13) preambulumbekezdés). Az e támogatási 

program keretében nyújtott támogatás tehát úgy tekinthető, hogy az a közös 

célkitűzések eléréséhez szükséges minimumra korlátozódik. 

 A magyar hatóságok által a (14) preambulumbekezdésben említettek szerint a 

támogatási összeget az iránymutatások (93) pontjában foglalt követelményeknek 

megfelelően minden intézkedés tekintetében meghatározták. 

 Továbbá a jogszabálytervezet előírja, hogy az ugyanazon elszámolható költségekhez 

nyújtott támogatás nem kombinálható egyéb, helyi, regionális, nemzeti vagy uniós 

támogatási programból kapott támogatással ((20) preambulumbekezdés). Így az 

arányosság kritériuma teljesül. 

 Az átláthatóság elvének tiszteletben tartása: Magyarország vállalta, hogy az 

iránymutatások (128) pontjában előírt információkat az iránymutatások (131) 

pontjában meghatározott határidőn belül közzéteszi. Ezért a támogatási program 

végrehajtása során az átláthatóság biztosított lesz ((26) preambulumbekezdés). 

3.3.2.2. A támogatás kategóriája szerinti egyedi értékelés – 1.1.5.2. 

szakasz – Állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítéséhez 

nyújtott támogatás 

(63) Az iránymutatások (231) pontjával összhangban az állatjóléti 

kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatást a Bizottság akkor tekinti 

az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében 

összeegyeztethetőnek a belső piaccal, ha az megfelel az iránymutatásokban 
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meghatározott közös értékelési elveknek, valamint az iránymutatások 1.1.5.2. 

szakaszában meghatározott feltételeknek. 

(64) Az iránymutatások (232) pontja szerint az állatjóléttel kapcsolatos kifizetéseket 

olyan, elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozások részére 

kell megadni, amelyek aktív mezőgazdasági termelők, és önkéntes alapon 

vállalják olyan műveletek végrehajtását, amelyek egy vagy több állatjóléti 

kötelezettségvállalás teljesítéséből állnak. A (7) és a (10) preambulumbekezdés 

szerint ezek a feltételek teljesülnek. 

(65) Az iránymutatások (233) pontja szerint támogatás csak az 1306/2013/EU 

rendelet9 VI. címének I. fejezete alapján megállapított vonatkozó kötelező 

előírásokon és egyéb vonatkozó kötelező követelményeken túlmutató 

kötelezettségvállalásokra nyújtható. Az ezen támogatási rendszerhez 

alkalmazandó kötelező alapvető követelményeket a (28), (34), (38), (44) és (48) 

preambulumbekezdés részletezi minden egyes javasolt alintézkedésnek 

megfelelően. Az 1., 3. és 4. alintézkedés meghaladja a 2008/120/EK irányelvben 

meghatározott, az 1306/2013/EU rendelet II. mellékletében említett 

követelményeket, míg a 2. és az 5. alintézkedés túlmutat az egyéb vonatkozó 

kötelező követelményeken. Amint az a (29), (33), (37), (39), (40), (43), (44) és 

(49) preambulumbekezdésben is szerepel, e rendszer alintézkedései meghaladják 

a kötelező követelményeket. A bejelentett program ezért megfelel az 

iránymutatások (233) pontjának. 

(66) Az iránymutatások (234) pontja előírja, hogy a támogatásra jogosult állatjóléti 

kötelezettségvállalásoknak a termelési módszerek tekintetében magasabb 

színvonalat kell biztosítaniuk az alábbi területek egyikén: 

a) a természetes állattenyésztési igényeknek megfelelő vízellátás, 

takarmányozás és állatgondozás; 

b) elhelyezési feltételek, például megnövelt férőhelyek, padozatfelületek, 

környezetgazdagításra használt anyagok, természetes fény;  

c) szabadtéri hozzáférés;  

d) az állatok csonkítását és/vagy ivartalanítását elkerülő gyakorlatok, illetve 

– olyan egyedi esetekben, amelyekben szükségesnek tartják az állatok 

csonkítását és/vagy ivartalanítását – érzéstelenítést, fájdalomcsillapítást és 

gyulladáscsökkentő szereket vagy immunalapú ivartalanítást alkalmazó 

gyakorlatok. 

(67) A (27), (33), (37), (43) és (47) preambulumbekezdés szerint a javasolt 

alintézkedések az iránymutatások (234) a), b) és c) pontjának hatálya alá 

tartoznak. Ezért a támogatási program keretében tett valamennyi 

kötelezettségvállalás teljes egészében az iránymutatások (234) pontjának hatálya 

alá tartozik. 

                                                 
9
 Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) 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 

(HL L 347., 2013.12.20., 549. o.). 
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(68) A magyar hatóságok megerősítették, hogy az iránymutatások (235) pontjának 

megfelelően az állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítését 1 éves, 

meghosszabbítható időtartamra kell vállalni ((11) preambulumbekezdés). A 

szerződés megújításának mechanizmusát az iránymutatások (236) pontjának 

megfelelően rögzítették: a támogatási kérelmet évente kell benyújtani ((11) és(22) 

preambulumbekezdés), és az e határozat feltételeit minden megújított 

kötelezettségvállalás során tiszteletben kell tartani. Az iránymutatások (235) és 

(236) pontjában meghatározott feltételek tehát teljesülnek. 

(69) Az iránymutatások (237) pontjának megfelelően a támogatást évente nyújtják, és 

ellentételezést nyújt a mezőgazdasági termelők részére az önkéntes 

kötelezettségvállalásból eredő többletköltségek egésze vagy egy része 

tekintetében. A támogatás nem fedezi a tranzakciós költségeket ((13) 

preambulumbekezdés). 

(70) Az iránymutatások (240) pontja előírja, hogy a támogatást 

számosállategységenként 500 EUR-ra kell korlátozni. A magyar hatóságok 

részletes számadatokkal bizonyították, hogy a maximális támogatási összeg 

számosállategységenként legfeljebb 20 EUR lehet, amennyiben a 

kedvezményezett valamennyi alintézkedést végrehajtja ((16), (32), (36), (42), (46) 

és (51) preambulumbekezdés). Ezért az iránymutatások (240) pontja teljesül. 

(71) A Bizottság tudomásul veszi, hogy az iránymutatások (724) pontjával 

összhangban a magyar hatóságok vállalták, hogy amennyiben módosulnak azok a 

vonatkozó kötelező előírások, amelyeken a jelenlegi kötelezettségvállalások 

túlmutatnak, akkor módosítják az e támogatási program hatálya alá tartozó 

állatjóléti kötelezettségvállalásokat ((18) preambulumbekezdés). 

(72) A Bizottság megjegyzi, hogy az iránymutatások (26) pontjának megfelelően nem 

nyújtható támogatás nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak ((8) 

preambulumbekezdés). 

(73) A Bizottság tudomásul veszi, hogy az iránymutatások (27) pontjának megfelelően 

a magyar hatóságok kötelezettséget vállalnak a bejelentett támogatási program 

hatálya alá tartozó bármely támogatás kifizetésének felfüggesztésére bármely 

olyan vállalkozás vonatkozásában, amely korábbi, bizottsági határozatban 

jogellenesnek nyilvánított támogatásban részesült, egészen addig, míg a 

kedvezményezett a jogellenes és összeegyeztethetetlen támogatásokat – beleértve 

a megfelelő visszafizettetési kamatokat is – vissza nem fizette vagy egy 

elkülönített számlára be nem fizette ((9) preambulumbekezdés). 

(74) A Bizottság nyugtázza, hogy a magyar hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, 

hogy a rendszert szükség esetén az iránymutatások lejárta után hatályban lévő, 

állami támogatásokra vonatkozó új szabályokhoz igazítják ((25) 

preambulumbekezdés). 

(75) A fenti megfontolásokra való tekintettel a Bizottság azt a következtetést vonja le, 

hogy az iránymutatásokban szereplő valamennyi alkalmazandó követelményt 

betartották. 
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4. KÖVETKEZTETÉS 

A Bizottság a fentiek alapján úgy határozott, hogy nem emel kifogást a bejelentett 

támogatási program ellen, mivel az az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja 

értelmében összeegyeztethető a belső piaccal. 

Amennyiben e levél bármely része az állami támogatásokra vonatkozó határozatokkal 

kapcsolatos szakmai titoktartásról szóló bizottsági közlemény
10

 szerinti szakmai 

titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozik, és nem tehető közzé, kérjük, erről e levél 

kézhezvételétől számítva tizenöt munkanapon belül értesítsék a Bizottságot. Amennyiben 

az említett határidőig a Bizottsághoz nem érkezik be indokolt kérelem, úgy tekintjük, 

hogy Magyarország hozzájárult e levél teljes szövegének közzétételéhez. Ha 

Magyarország bizonyos információkat szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alá 

kíván vonni, kérjük, jelöljék meg a megfelelő szövegrészeket, és minden egyes részhez, 

amelynek bizalmas kezelését kérik, fűzzenek indoklást. 

Kérjük, hogy kérelmüket a 794/2004/EK bizottsági rendelet11 3. cikke (3) bekezdésének 

megfelelően a nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) biztonsági levelezőrendszeren 

keresztül elektronikus úton küldjék meg a következő címre: agri-state-aids-

notifications@ec.europa.eu. 

a Bizottság részéről 

 

Phil HOGAN 

a Bizottság tagja 

                                                 
10

  A Bizottság C(2003) 4582 közleménye (2003. december 1.) az állami támogatásokra vonatkozó 

határozatokkal kapcsolatos szakmai titoktartásról (HL C 297., 2003.12.9., 6. o.). 
11

  A Bizottság 794/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló (EU) 2015/1589 

tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 140., 2004.4.30., 1. o.). 
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