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Állatjóléti intézkedések a baromfiágazatban 

Tisztelt Uram! 

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. AZ ELJÁRÁS 

(1) 2018. április 10-én 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 5-én, 

2018. november 12-én és 2019. január 25-én további információk iránti 

kérésekkel fordult a magyar hatóságokhoz, amelyekre a magyar hatóságok 

2018. szeptember 17-én, 2018. november 22-én, 2019. február 6-án és 

2019. február 28-án kelt és a Bizottságnál ugyanezeken a napokon iktatott 

levelükben válaszoltak.  

2. MEGNEVEZÉS 

2.1. Cím 

(2) Állatjóléti intézkedések a baromfiágazatban. 
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2.2. Célkitűzés 

(3) E bejelentéssel a magyar hatóságok az alábbiak útján kívánják javítani a 

baromfik1 jólétét: 

a) a takarmányok nem kívánatos anyagtartalmának csökkentése, 

b) az állatok kíméletes mozgatásának és szállításának biztosítása, 

c) jobb mikroklíma biztosítása az ólakban, és 

d) csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány használata. 

2.3. Jogalap 

(4) Az Agrárminisztériumnak a baromfiágazatban igénybe vehető állatjóléti 

támogatások feltételeiről szóló rendelettervezete jelenti a jogalapot (…/2019. (…) 

AM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások 

feltételeiről). 

2.4. Időtartam 

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

2.5. Költségvetés 

(6) A teljes költségvetés 85 222 millió HUF (274 millió EUR). A támogatás nyújtója 

a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: támogatást nyújtó hatóság). A program 

finanszírozása az állami költségvetésből történik. 

2.6. Kedvezményezettek 

(7) A kedvezményezettek körét a baromfit tartó, bármilyen méretű elsődleges 

mezőgazdasági vállalkozások jelentik. A becslések szerint számuk 1 000 felett 

van. 

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

uniós iránymutatások, 2014–20202 (a továbbiakban: Iránymutatások) (35) 

preambulumbekezdése 15. pontjának értelmében nehéz helyzetben lévő 

vállalkozások nem kaphatnak támogatást. 

(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 a vonatkozó visszatérítési kamatot. 

                                                 
1
  E határozatban a „baromfi” szó annak tágabb értelmében szerepel. A program hatálya alá tartozó 

baromfifajták és korcsoportok részletezése a 2.7.2. szakaszban található. 

2
  HL C 204., 2014.7.1., 1. o. A HL C 390., 2015.11.24., 4. o.; HL C 139., 2018.4.20., 3. o.; HL C 403., 

2018.11.9., 10. o. szerinti értesítésekkel és a HL C 265., 2016.7.21., 5. o. szerinti helyesbítéssel 

módosítva. 
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2.7. A támogatási program leírása 

2.7.1. Általános rendelkezések 

(10) A program azon többletköltségeket kívánja ellentételezni, amelyek a baromfik 

jólétének önként vállalt és az uniós szinten meghatározott kötelező előírásokat 

vagy az aktuális ágazati gyakorlatot meghaladó mértékű javítására irányuló 

kötelezettségvállalásokból fakadnak. 

(11) A kötelezettségvállalások teljesítését egyéves megújítható időtartamra kell 

vállalni, és e határozat feltételeit minden megújított kötelezettségvállalásnál 

tiszteletben kell tartani. 

(12) Az intézkedés formája közvetlen támogatásnyújtás. E forma kiválasztásának 

alapja a támogatási program célkitűzése, azaz az állatjóléti 

kötelezettségvállalások ösztönzése a felmerülő többletköltségek ellentételezése 

útján. 

(13) Az elszámolható költségek, azaz az állatjóléti kötelezettségvállalásból adódó 

többletköltségek legfeljebb 100 %-ára nyújtható támogatás. A tranzakciós 

költségek nem támogathatók. A héa sem támogatható, kivéve, ha az a nemzeti 

héa-szabályok alapján nem visszaigényelhető. 

(14) A támogatás kiszámítása a többletköltségek, valamint az Agrárgazdasági 

Kutatóintézet, a Baromfi Termék Tanács és a felkért független szakértők által 

biztosított adatok alapján történik. A magyar hatóságok részletes leírást nyújtottak 

be az egyes alintézkedésekhez tartozó támogatások összegének számítási 

módszerére vonatkozóan. Megerősítik, hogy a számításnál kizárólag ellenőrizhető 

és megfelelő szakértelemmel meghatározott számadatokon alapuló elemeket 

vesznek figyelembe, amelyek egyértelműen megjelölik a számadatok forrását, és 

nem tartalmaznak beruházási költségekhez kapcsolódó elemeket. 

(15) A támogatást nyújtó hatóság évente nyújt támogatást, az elszámolható költségeket 

pedig egyértelmű, naprakész okirati bizonyítékokkal kell alátámasztani. A 

támogatási összeg és az elszámolható költségek kiszámítása az adók vagy egyéb 

terhek levonása előtti számadatok felhasználásával történik. 

(16) A támogatási összeg kiszámítása számosállategységre (a továbbiakban: SZÁE) 

történik. A magyar hatóságok által szolgáltatott adatok szerint 105 456 HUF 

(340 EUR)/SZÁE maximális támogatási összegben részesülhetnek az összes jóléti 

intézkedést végrehajtó kedvezményezettek. 

(17) A magyar hatóságok szerint valamennyi tervezett intézkedés meghaladja a 

kötelező jogi minimumkövetelményeket, amint azt az alábbi 2.7.2. szakasz 

részletezi. 

(18) A magyar hatóságok vállalták, hogy kiigazítják az e támogatási program szerinti 

állatjóléti kötelezettségvállalásokat, ha a vonatkozó kötelező előírások módosítása 

szigorítja az aktuális előírásokat. 

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

célja nem az állatok számának növelése. Ennélfogva a képződő szennyvíz és 

trágya mennyisége sem fog növekedni. 
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(20) Megerősítették továbbá a hatályos környezetvédelmi jogszabályokból eredő 

valamennyi kötelezettség tiszteletben tartása iránti elkötelezettségüket. A javasolt 

intézkedéseknek ezért meg kell felelniük a 2010/75/EU irányelv3 és az (EU) 

2017/302 bizottsági végrehajtási határozat4 kötelező jogi követelményeinek is. 

Ezen állami támogatási program végrehajtása nem eredményezheti azt, hogy 

állami támogatásban részesülnek azok az intézkedések, amelyek célja a BAT-

AEL-tartomány felső határának betartása, mint például az (EU) 2017/302 

határozatban megállapított ammóniakibocsátás kapcsán. 

(21) Az azonos elszámolható költségekre járó támogatás nem halmozható a más helyi, 

regionális, nemzeti vagy uniós programokból kapott támogatással. 

(22) A tervezett jóléti intézkedések nem szerepelnek Magyarország 2014–2020-as 

vidékfejlesztési programjában. A program azonban összhangban van az említett 

vidékfejlesztési program állatjóléti célkitűzéseivel. 

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

felmerülő költségekre nem nyújtható támogatás. 

(24) A támogatási kérelemnek többek között a következőket kell tartalmaznia: a 

kérelmező nevét, a vállalkozás méretét, a kötelezettségvállalással érintett 

helyszínt, a támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalás kezdési és befejezési 

dátumát, a megvalósításhoz szükséges támogatási összeget és az elszámolható 

költségeket. 

(25) Ezenkívül a nagyvállalkozásoknak a kérelemben ki kell fejteniük, hogy milyen 

helyzet állt volna elő a támogatás nélkül, és dokumentumokkal kell 

alátámasztaniuk e kontrafaktuális forgatókönyvet. A nemzeti hatóságok ellenőrzik 

a kontrafaktuális forgatókönyv hitelességét annak igazolása érdekében, hogy a 

támogatásnak ösztönző hatása van. 

(26) A magyar hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy, ha szükséges, a 

programot hozzáigazítják az Iránymutatások lejárata után hatályos új állami 

támogatási szabályokhoz. 

(27) Magyarország tájékoztatta a Bizottságot, hogy az átláthatósági követelménynek 

való megfelelés érdekében a támogatási programot és a 60 000 EUR feletti 

összegű egyéni támogatások odaítéléséről szóló értesítést közzé fogják tenni a 

következő weboldalon:  

 https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/ 

2.7.2. Konkrét jóléti kötelezettségvállalások 

1. A takarmányok nem kívánatos anyagtartalmának csökkentése 

                                                 
3
 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve az ipari kibocsátásokról (a 

környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése), HL L 334., 2010.12.17., 17. o. 

4
 A Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozata (2017. február 15.) a 2010/75/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos 

következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról 

(az értesítés a C(2017) 688. számú dokumentummal történt), HL L 43., 2017.2.21., 231.o. 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/
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(28) Az alintézkedés célja a baromfitakarmányban előforduló deoxinivalenol (a 

továbbiakban: DON) mikotoxin szintjének csökkentése.  

(29) A DON szintjére vonatkozó minimális alapkövetelményt a Bizottság 

2006/576/EK ajánlásának5 melléklete rögzíti. A baromfiknak szánt kiegészítő és 

teljes értékű takarmányokban 5 mg/kg a DON irányértéke. 

(30) A rendelettervezetben rögzített szint 2,5 mg/kg. 

(31) A baromfitartók rotációnként egyszer kötelesek akkreditált laboratóriummal 

ellenőriztetni a DON szintjét. Alternatív megoldásként a takarmánygyártótól is 

beszerezhetik a laboratóriumi ellenőrzés eredményeit. 

2. Az állatok kíméletes mozgatásának és szállításának biztosítása  

(32) Az alintézkedés célja az alábbiak útján biztosítani az állatok kíméletes mozgatását 

és szállítását: a 3 kg-nál nem nehezebb baromfinál felülrakható mobil ketrecek 

használata; kizárólag kézi rakodás; a rakodó személyzet oktatása, valamint 

takarmánymegvonási és vízmegvonási terv megléte. 

(33) A fenti intézkedésekre vonatkozóan nincsenek uniós vagy nemzeti rendelkezések. 

Magyarország azonban az állatjóléti intézkedések bevezetése előtti és az aktuális 

helyzetre vonatkozóan az alábbi táblázatban látható adatokkal szolgált. A magyar 

hatóságok szerint a baromfiágazatban bevezetett állatjóléti intézkedéseknek 

tudható be a csökkenés (lásd SA.36364 (2013/N)). A támogatás csak akkor 

folyósítható, ha a törött végtagok aránya nem lépi túl a 2017. évi értéket. 

Végtagtörések aránya 

 2007 2017 

Csirke (brojler) 5,2%  2,0%  

Pulyka  6,7%  2,9%  

Kacsa (8 hetesnél idősebb) 6,5%  3,8%  

Liba (9 hetesnél idősebb) 6,5%  3,8%  

Kacsa (8 hetesnél fiatalabb) 5,2%  2,9%  

Liba (9 hetesnél fiatalabb) 5,4%  2,5%  

Tyúk 7,2%  4,9%  

Szabadtartásos csirke és gyöngyös 5,2%  2,0%  

Forrás: Baromfi Termék Tanács 

(34) A támogatási kérelmekhez csatolni kell az állományt kezelő állatorvos igazolását 

a (32) preambulumbekezdés szerinti feltételek teljesüléséről, valamint a vágóhíd 

és a vágóhidat felügyelő állatorvos igazolását a (33) preambulumbekezdés 

szerinti százalékok teljesüléséről. 

3. Jobb mikroklíma biztosítása az ólakban 

(35) Az alintézkedés célja a környezet javítása az ólakban ((37) és 

(38) preambulumbekezdés) alom biztosításával, valamint a mikroklíma javítása 

                                                 
5
  A Bizottság 2006. augusztus 17-i ajánlása a deoxinivalenol, a zearalenon, az ochratoxin-A, a T-2, a 

HT-2 és a fumonizinek állati takarmányozásra szánt termékekben való előfordulásáról, HL L 229., 

2006.8.23., 7. o. 
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az ólakban a szén-dioxid (CO2) és az ammónia (NH3) szintek terén ((39) és 

(40) preambulumbekezdés) egyéb eszközökkel. 

(36) Az egyes fajokra vonatkozó minimális alapkövetelményeket az alábbi 

jogszabályok rögzítik: 

a) A brojlercsirkét illetően a 2007/43/EK tanácsi irányelv II. melléklete 

nagyobb állománysűrűség használata esetén úgy rendelkezik, hogy a 

csirkék fejmagasságában mérve az NH3 koncentrációja ne haladja meg a 

20 ppm-et és a CO2 koncentrációja ne haladja meg a 3 000 ppm-et. A 

tojótyúkra vonatkozóan nincs meghatározva konkrét érték. 

b) A házi kacsát illetően az Európa Tanács vonatkozó ajánlása 13. cikkének 

(2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a szellőzőrendszert, valamint az alom 

és trágya tárolására és kezelésére szolgáló létesítményeket úgy kell 

megtervezni, fenntartani és kezelni, hogy a keletkező ammónia, hidrogén-

szulfid és szén-dioxid gázok koncentrációja ne érhessen el a madarakra 

nézve zavaró vagy az egészségük szempontjából káros szintet. 

c) A pézsmakacsát illetően az Európa Tanács vonatkozó ajánlása 

12. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a szellőzőrendszert, 

valamint az alom és trágya tárolására és kezelésére szolgáló 

létesítményeket úgy kell megtervezni, fenntartani és kezelni, hogy a 

keletkező ammónia, hidrogén-szulfid és szén-dioxid gázok koncentrációja 

ne érhessen el a madarakra nézve zavaró vagy az egészségük 

szempontjából káros szintet. 

d) A házi libát illetően az Európa Tanács vonatkozó ajánlása 13. cikkének 

(2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a szellőzőrendszert, valamint az alom 

és trágya tárolására és kezelésére szolgáló létesítményeket úgy kell 

megtervezni, fenntartani és kezelni, hogy a keletkező ammónia, hidrogén-

szulfid és szén-dioxid gázok koncentrációja ne érhessen el a madarakra 

nézve zavaró vagy az egészségük szempontjából káros szintet. 

e) A pulykát illetően az Európa Tanács vonatkozó ajánlása 14. cikkének 

(2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a szellőzőrendszert, valamint az alom 

és trágya tárolására és kezelésére szolgáló létesítményeket úgy kell 

megtervezni, fenntartani és kezelni, hogy a keletkező ammónia, hidrogén-

szulfid és szén-dioxid gázok koncentrációja ne érhessen el a madarakra 

nézve zavaró vagy az egészségük szempontjából káros szintet. 

f) A gyöngytyúkot illetően ugyan nincs konkrét rendelkezés, de az 1998. 

július 20-i tanácsi 98/58/EK irányelv6 a tenyésztés céljából tartott összes 

állatra vonatkozóan tartalmaz egy általános rendelkezést, miszerint a 

gázkoncentrációt olyan szinten kell tartani, amely nem káros az állatokra 

nézve. 

(37) A magyar hatóságok szerint a megfelelő mennyiségű és minőségű alomanyag 

kedvezőbb páratartalmat és mikroklíma feltételeket biztosít. 

                                                 
6
  A Tanács 98/58/EK irányelve (1998. július 20.) a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről, HL 

L 221., 1998.8.8., 23. o. 
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(38) A ketreces tartású brojler kivételével a támogatást kérelmezők kötelesek 3 hetes 

kor után 400 g/m
2
 mennyiségű alomanyagot biztosítani és 3 hetente frissíteni. Az 

alomanyaghoz szilícium vagy filo-szilikát alapú hozzáadott anyagokat is kell 

biztosítani. Mennyiségük víziszárnyas esetében legalább 150 g/m
2
/hét (1 vagy 2 

adagban), a többi fajta esetében pedig legalább 100 g/m
2
/hét legyen. 

(39) A támogatást kérelmezőknek biztosítaniuk kell, hogy a koncentráció CO2 esetén 

legfeljebb 2 800 ppm és NH3 esetén legfeljebb 14 ppm legyen. A magyar 

hatóságok által hivatkozott tudományos szakirodalom szerint az NH3 tekintetében 

az összes baromfifajta hasonló érzékenységet mutat. A magyar hatóságok által 

hivatkozott szakirodalom szerint a csirke, ha választhat, a 20 ppm alatti NH3 

koncentrációjú környezeteket részesíti előnyben. A Baromfi Termék Tanács 

szerint a magyarországi baromfiólakban rendszerint 18–20 ppm az NH3 

koncentrációja. 

(40) A magyar hatóságok kifejtették, hogy az ól típusától és a termelő választásától 

függően a fenti koncentrációk különböző eszközök útján érhetők el: jobb 

szellőzés, több és jobb etető és itató, szabályozható etetési és itatási technológia, 

hőmérsékletszabályozás és elegendő alomanyag. 

(41) Negyedévente egyszer ellenőrzik az alintézkedés feltételeknek való megfelelését. 

A mérési nyilvántartásokat az állományt kezelő állatorvosnak kell ellenjegyeznie. 

4. Csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány használata 

(42) Az alintézkedés célja a takarmány nyersfehérje tartalmának csökkentése és ily 

módon az állatok jólétének javítása a fehérje-túletetéshez kapcsolódó problémák 

korlátozása vagy elkerülése útján. 

(43) A fehérje-túletetés minimális alapkövetelményeit illetően nem létezik hatályos 

európai vagy magyarországi jogszabály. A magyar hatóságok szerint azonban a 

problémát mind a baromfiágazat, mind a tudományos szakirodalom7 jól ismeri. 

(44) A takarmány kisebb fehérjetartalma kisebb húgysav szintézist jelent, ami 

csökkenti a köszvény kialakulásának kockázatát. A köszvény csökkenti az állatok 

mozgékonyságát, ez pedig további egészségügyi problémákat, különösen 

talpfekélyt és mellhólyagosodást okoz. Kisebb fehérjetartalom esetén csökken a 

vakbélbe jutó emésztetlen fehérje aránya is, ezáltal pedig csökken az enterális 

megbetegedések kockázata. Emellett a felesleges nitrogén kiválasztása döntően a 

vizelettel történik. Kevesebb nitrogén ürítése jobb alomminőséget eredményez, 

ami csökkenti a talpfekély kialakulásának kockázatát. Végezetül, a kevesebb 

nitrogén csökkenti az ól NH3-koncentrációját is. 

(45) A jogszabálytervezet szerint a támogatás elnyeréséhez az szükséges, hogy a 

takarmány nyersfehérje tartalma 1 százalékponttal kisebb legyen a 

Magyarországon használt befejezőtápok (tojótyúk esetén tojótyúk tápok) átlagos 

nyersfehérje tartalmánál, az alábbi táblázat szerint. 

                                                 
7
  Blair, R., Jacob, J.P., Ibrahim, S., Wang, P., 1999. A quantitative assessment of reduced protein diets 

and supplements to improve nitrogen utilization. J. Appl. Poultry Res. 8, 25–47.; Farrel, D.J., 2000. 

Maximum production of laying hens on diets without protein concentration. In: XX World’s Poultry 

Congress (on CD), Montreal, Canada. August 20-24.;Summers, J.D., 1993. Reducing nitrogen 

excretion of laying hen by feeding lower crude protein diets. Poultry Sci. 72, 1473–1478. 
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A befejezőtáp (vagy tojótyúk táp) nyersfehérje tartalma 

 Magyarországi 

átlag, 2017 

Támogatásra 

jogosító érték 

Csirke (brojler) 20,0% 19,0% 

Szabadtartásos csirke és gyöngyös 18,0% 17,0% 

Tyúk 17,0% 16,0% 

Liba (minden korcsoport) 17,0% 16,0% 

Kacsa (8 hetesnél fiatalabb) 17,0% 16,0% 

Kacsa (8 hetesnél idősebb) 15,5% 14,5% 

Pulyka 17,1% 16,1% 

 

(46) Az alintézkedés feltételeknek való megfelelését minden generációnál úgy 

ellenőrzik, hogy az állományt kezelő állatorvos által vett mintát beküldik egy 

akkreditált laboratóriumba. 

2.7.3. A támogatás összege 

(47) Az egyes alintézkedésekhez és baromfifajtákhoz tartozó támogatási összegek az 

alábbi táblázatban láthatók. Az oszlopfejlécek a 2.7.2. szakasz szerinti számozást 

követik. Az 1. alintézkedés alapján nem jár támogatás tyúkok után, mivel azokra 

már az SA.41621 (2015/N) vonatkozik. A kacsák és libák különböző 

korcsoportjai a vágási életkort jelentik; azaz ugyanahhoz a generációhoz nem 

lehet kétszer támogatásért folyamodni. A 3/a. oszlop az ólak környezetének alom 

biztosításával történő javítása ((37) és (38) preambulumbekezdés), a 3/b. oszlop 

pedig az ólak mikroklímájának a szén-dioxid (CO2) és az ammónia (NH3) szintek 

terén egyéb eszközökkel történő javítása ((39) és (40) preambulumbekezdés) után 

járó támogatási összegeket tartalmazza. A hízott máj intenzív etetés révén történő 

előállítására tenyésztett kacsák és libák nem részesülnek támogatásban. 

 1. 2. 3/a. 3/b. 4. Összesen Összesen 

 HUF/SZÁE HUF/SZÁ

E 

HUF/SZÁ

E 

HUF/SZÁ

E 

HUF/SZÁ

E 

HUF/SZÁ

E 

EUR/SZÁ

E 

Csirke 

(brojler) 

2 285,80 696,30 1 641,00 3 047,60 9 475,70 17 146,40 55,31 

Szabadtartáso

s csirke és 

gyöngyös 

3 074,50 939,90 2 093,40 3 564,50 10 903,80 20 576,10 66,37 

Tyúk Nem 

alkalmazhat

ó 

132,00 363,40 847,80 4 069,20 5 412,40 17,46 

Liba (9 

hetesnél 

fiatalabb) 

2 277,58 4 125,60 11 368,40 21 112,70 13 400,60 52 284,88 168,66 

Liba (9–13 

hetes) 

3 299,72 3 906,20 13 662,68 23 263,50 29 970,60 57 263,80 184,72 

Liba (13 

hetesnél 

idősebb) 

4 220,74 18 414,40 18 684,30 34 165,60 13 131,70 105 455,64 340,18 

Kacsa (8 

hetesnél 

fiatalabb) 

3 381,71 1 431,10 5 845,30 10 855,50 13 464,10 34 977,71 112,83 

Kacsa (8 

hetesnél 

idősebb) 

3 378,01 4 666,20 13 878,30 26 940,20 19 024,42 67 887,13 218,99 

Pulyka 4 867,50 2 556,40 3 695,00 6 028,70 26 395,60 43 443,20 140,14 
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3. ÉRTÉKELÉS 

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

alkalmazása 

(48) 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”. 

(49) 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. 

(50) A kérdéses program az államnak betudható és állami forrásokból finanszírozott 

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

célkitűzésének tekintetében hasonló jogi és ténybeli helyzetben lévő többi 

vállalkozás, például az állatjóléti intézkedéseket végrehajtó mezőgazdasági 

termelők, nem jogosultak támogatásra és ezáltal nem részesülnek ugyanabban az 

előnyben. A bejelentett program tehát csak bizonyos vállalkozásoknak 

((7) preambulumbekezdés) biztosít szelektív gazdasági előnyt piaci 

versenyhelyzetük megerősítése útján. 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 másképpen nem szerezhetett 

volna meg, azt jelzi, hogy fennáll a verseny torzulásának veszélye
8
. 

(51) 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
9
.
 
A 

támogatás kedvezményezettjei a baromfipiacon folytatnak tevékenységet, ahol 

Unión belüli kereskedelem folyik. Az EU-28 állatállományán belül Magyarország 

csirkéből mintegy 2%-ot, pulykából 3%-ot, kacsából és libából pedig 9%-ot 

állított elő10 2016-ban. Az élő baromfi Magyarország és a többi uniós tagállam 

közötti kereskedelme 2017-ben 60 millió EUR összegű behozatalt és 

62 millió EUR összegű kivitelt eredményezett11. Az érintett ágazat nyitott az 

uniós szintű verseny előtt, az ágazat tehát minden olyan intézkedésre érzékenyen 

reagál, amely egy vagy több tagállam termelését előnyben részesíti. E támogatási 

program tehát torzíthatja a versenyt és befolyásolhatja a tagállamok közötti 

kereskedelmet. 

                                                 
8
  A Bíróság 730/79. sz., Philip Morris Holland BV kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 

1980. szeptember 17-én hozott ítélete, ECLI:EU:C:1980:209. 
9
  Lásd különösen a Bíróság 102/87. sz., Francia Köztársaság kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben 

1988. július 13-án hozott ítéletét, ECLI:EU:C:1988:391.  
10

  Forrás: Faostat 

11
  Forrás: Eurostat 
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(52) 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 

(53) A támogatási programot 2018. április 10-én 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 

(54) Az EUMSZ 107. cikk (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. 

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

a vonatkozó uniós állami támogatási szabályoknak. 

3.3.2. Az Iránymutatások alkalmazása 

(56) A bejelentett támogatási programot illetően az Iránymutatások II. része 

1. fejezetének 1.1.5.2. szakasza (Állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítéséhez 

nyújtott támogatás) alkalmazandó. 

3.3.2.1. Közös értékelési elvek 

(57) Az Iránymutatások (38) pontja szerint a közös értékelési elvek alkalmazandók az 

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

támogatásokra.  

(58) E támogatási program tiszteletben tartja a közös értékelési elveket, mivel:  

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

fentiekben foglaltaknak megfelelően e program célkitűzése az állatjólétet javító 

önkéntes kötelezettségvállalások ösztönzése. A támogatás a baromfiágazat – amely 

egyike az élelmiszer-termelést biztosító ágazatoknak – szükségleteit tükröző, 

egyértelműen meghatározott célkitűzésekre vonatkozik ((3) preambulumbekezdés).  

 A (22) preambulumbekezdés azt mutatja, hogy a program céljai az Iránymutatások 

(10) pontjában említett vidékfejlesztési célkitűzéseknek is megfelelnek, amely arra 

emlékeztet, hogy az állatjólét egyike a vidékfejlesztési politika célkitűzéseinek 

eléréséhez hozzájáruló uniós prioritásoknak; ebből következően a program a KAP-hoz 

is szorosan kapcsolódik. Emellett a program összeegyeztethető a mezőgazdasági 
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termékpiacok közös szervezésének szabályaival is. A program tehát összhangban áll 

az Iránymutatások (44) pontjával.  

 Magyarország 2014–2020-as vidékfejlesztési programja nem biztosít 

társfinanszírozást ugyanezekre az intézkedésekre; nem áll fenn tehát az átfedés vagy a 

kettős finanszírozás kockázata. Amint azt a magyar hatóságok kifejtették, a bejelentett 

támogatási program megfelel a magyar vidékfejlesztési program célkitűzéseinek 

((22) preambulumbekezdés). A Bizottság ezért úgy ítéli meg, hogy teljesülnek az 

Iránymutatások (47) pontjának feltételei. 

 A környezetvédelmi célkitűzések terén, amint azt a magyar hatóságok megerősítették, a 

támogatási program elsődleges célja nem az állatok számának növelése, hanem a 

baromfik jólétének javítása ((3) és (19) preambulumbekezdés). A magyar hatóságok 

megerősítették továbbá, hogy tiszteletben tartják a hatályos vonatkozó 

környezetvédelmi jogszabályokat ((20) preambulumbekezdés). Nem várható tehát, 

hogy az intézkedés nyomán az Iránymutatások (52) pontja szerinti káros környezeti 

hatás lép fel. 

 Az állami beavatkozás szükségessége: az Iránymutatások (55) pontja szerint a 

Bizottság az ezen 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. E támogatási 

program megfelel az Iránymutatások II. részének 1.1.5.2. szakaszában foglalt 

feltételeknek ((59)–(66) preambulumbekezdés). Ezért úgy kell tekinteni, hogy a 

támogatás szükséges a közös érdekű célkitűzések eléréséhez. 

 A támogatás megfelelősége: az Iránymutatások (57) pontja szerint 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 tervezett 

támogatási program megfelel az Iránymutatások II. része szerinti alkalmazandó 

kritériumoknak ((59)–(66) preambulumbekezdés); ezért megfelelő szakpolitikai 

eszköznek minősül. Az Iránymutatások (59) pontjának megfelelően a közvetlen 

támogatás tűnik a legalkalmasabb támogatási formának a kitűzött állatjóléti célok 

eléréséhez és a baromfi jóléti intézkedések végrehajtásával kapcsolatos 

többletköltségek ellentételezéséhez ((10) és (12) preambulumbekezdés). Emellett a 

támogatás nyújtása az Iránymutatások II. részének 1.1.5.2. szakaszában az állatjóléti 

intézkedésekhez előírt formában történik (támogatás/számosállategység), az 

Iránymutatások (60) pontjának rendelkezéseivel összhangban. 

 Ösztönző hatás és a támogatás szükségessége: a magyar hatóságok bemutatták, hogy a 

program ösztönző hatást gyakorol majd a vállalkozásokra. A (11), (24) és 

(25) preambulumbekezdésben leírtak szerint a kedvezményezettek kötelesek évente 

benyújtani a támogatási kérelmet, a kérelemnek pedig az Iránymutatások 

(71) pontjában előírt adatokat kell tartalmaznia. A kérelem benyújtása előtt felmerülő 

költségekre nem nyújtható támogatás ((23) preambulumbekezdés). Az Iránymutatások 

(72) pontja értelmében, a támogatás ösztönző hatásának erősítése érdekében, a 

nagyvállalkozásoknak ki kell fejteniük, hogy milyen helyzet állt volna elő a támogatás 

igénybevétele nélkül (kontrafaktuális forgatókönyv). A kérelem értékelésekor a 

támogatást nyújtó hatóság ellenőrzi a kontrafaktuális forgatókönyv hitelességét, és 

megerősíti, hogy a támogatás ösztönző hatással rendelkezik 

((25) preambulumbekezdés). 
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 A támogatás arányos: a támogatás maximális összege az Iránymutatások 

(240) pontjában rögzített határérték alatt van ((16) preambulumbekezdés). 

Kiszámítását a támogatást nyújtó hatóság végzi a támogatás nyújtásakor. Az 

elszámolható költségek egyértelmű, aktuális okirati bizonyítékokkal kerülnek 

alátámasztásra. A támogatási összeg és az elszámolható költségek kiszámítása az adók 

vagy egyéb terhek levonása előtti számadatok felhasználásával történik 

((15) preambulumbekezdés). A hozzáadottérték-adó nem támogatható, kivéve, ha az a 

nemzeti HÉA-szabályok alapján nem visszaigényelhető ((13) preambulumbekezdés). 

Úgy tekinthető tehát, hogy az e támogatási program szerinti támogatás a közös 

célkitűzések eléréséhez szükséges minimumra korlátozódik. 

 Amint azt a magyar hatóságok a (14) preambulumbekezdésben említik, a támogatási 

összeg minden intézkedéshez az Iránymutatások (93) pontjában foglalt követelmények 

szerint került meghatározásra. 

 Emellett a jogszabálytervezet úgy rendelkezik, hogy az azonos elszámolható 

költségekre járó támogatás nem halmozható a más helyi, regionális, nemzeti vagy 

uniós programokból kapott támogatással ((21) preambulumbekezdés). Ez tehát 

megfelel az arányosság kritériumának. 

 Az átláthatóság elvének tiszteletben tartása: Magyarország kötelezettséget vállalt az 

Iránymutatások (128) pontjában előírt információk közzétételére. E támogatási 

program végrehajtása során tehát biztosítva lesz az átláthatóság 

((27) preambulumbekezdés). 

3.3.2.2. Támogatási kategória szerinti egyedi értékelés – 

1.1.5.2. szakasz – Állatjóléti kötelezettségvállalások 

teljesítéséhez nyújtott támogatás 

(59) Az iránymutatások (231) pontja szerint az állatjóléti kötelezettségvállalások 

teljesítéséhez nyújtott támogatást a Bizottság akkor tekinti az EUMSZ 107. cikke 

(3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethetőnek a belső piaccal, ha 

megfelel az Iránymutatásokban meghatározott közös értékelési elveknek és az 

Iránymutatások 1.1.5.2. szakaszában meghatározott feltételeknek. 

(60) Az iránymutatások (232) pontja szerint az állatjóléti kifizetéseket azoknak az 

elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozásoknak kell nyújtani, 

amelyek aktív mezőgazdasági termelők, és önkéntes alapon vállalják olyan 

műveletek végrehajtását, amelyek egy vagy több állatjóléti kötelezettségvállalás 

teljesítéséből állnak. A (7) és (10) preambulumbekezdés szerint ezek a feltételek 

teljesültek. 

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

rendelet12 VI. címének I. fejezete alapján megállapított vonatkozó kötelező 

előírásokon és egyéb vonatkozó kötelező követelményeken túlmutató 

kötelezettségvállalásokra terjedhet ki. A támogatási programra vonatkozó 

alapvető kötelező követelményeket a (29), (33), (36) és 

                                                 
12

 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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(43) preambulumbekezdés részletezi a tervezett alintézkedésekhez. Az 

alintézkedések az alábbiak szerint túlmutatnak e követelményeken, ezért a 

bejelentett program megfelel az Iránymutatások (233) pontjának: 

a) Az 1. alintézkedést illetően a jogszabálytervezet a Bizottság 2006/576/EK 

ajánlásában rögzített érték 50%-ában határozza meg a szintet minden 

baromfifajtához ((30) preambulumbekezdés). 

b) A 2. alintézkedést illetően nincs releváns uniós vagy nemzeti rendelkezés. 

Magyarország azonban a vonatkozó állatjóléti intézkedések bevezetése 

előtti végtagtörések arányáról, mint referenciaértékről adatokat 

szolgáltatva bemutatta, hogy jelentős javulás történt 

((33) preambulumbekezdés). Ezen túlmenően a végtagtörések arányának 

csökkenése egyértelmű állatjóléti előny. 

c) A 3. alintézkedést illetően csak a nagyobb állománysűrűség mellett tartott 

brojlerekre van szén-dioxid- és ammónia-határérték rögzítve, de mivel 

ugyanahhoz a fajtához tartoznak, indokolt a tojótyúkokhoz is ugyanezt az 

értéket tekinteni referenciaértékként. A szakirodalom13 szerint a csirke, ha 

választhat, a 20 ppm alatti NH3 koncentrációjú környezeteket részesíti 

előnyben. A Javaslat a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét 

szolgáló minimumszabályok megállapításáról szóló tanácsi irányelvre 

(COM(2005)221 végleges) szerinti hatásvizsgálat alapján, még ha a CO2 

ritkán okoz is közvetlenül jóléti problémákat, a magas CO2 

koncentrációkat valószínűleg egyéb gázok ártalmas szintű jelenléte kíséri, 

ezért levegőminőség jelzőként használható. Az egyéb fajtákat illetően egy 

határérték bevezetése javulást jelent a meglévő rendelkezéshez 

viszonyítva. Emellett a szakirodalom nem tartalmaz egyedi értékeket 

ezekre a fajtákra; helyettük a csirkékre megállapított értékek használata 

javasolt ((39) preambulumbekezdés). 

d) A 4. alintézkedést illetően nincs releváns uniós vagy nemzeti rendelkezés. 

Magyarország azonban az aktuális ágazati gyakorlatról, mint 

referenciaértékről adatokat szolgáltatott, és alacsonyabb értékeket 

határozott meg a támogatást kérelmezőknek. Tekintve, hogy a fehérje-

túletetés jól ismert állatjóléti probléma, a tervezett alintézkedéstől 

állatjóléti előnyt várnak. ((45) preambulumbekezdés). 

(62) 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; 

                                                 
13

  Emma K. M. Jones, Christopher M. Wathes, A. John F. Webster: Avoidance of atmospheric ammonia 

by domestic fowl and the effect of early experience, Applied Animal Behaviour Science, Volume 90, 

Issues 3–4, March 2005, Pages 293–308; H.H. Kristensen and C. M. Wathes: Ammonia and poultry 

welfare: a review, World's Poultry Science Journal, Volume 56, Issue 3, September 2000, pp. 235–

245; Helle H Kristensen, Len R Burgess, Theo G.H Demmers, Christopher M Wathes: The 

preferences of laying hens for different concentrations of atmospheric ammonia, Applied Animal 

Behaviour Science, Volume 68, Issue 4, July 2000, Pages 307–318. 
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b) állatelhelyezési feltételek, mint például nagyobb férőhelyszükséglet, 

padozatfelületek, környezetgazdagító anyagok, természetes fény;  

c) kijárás a szabadba;  

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. 

(63) A (30), (33), (37), (39) és (45) preambulumbekezdés szerint a tervezett 

alintézkedések az Iránymutatások (234) pontja a) és b) alpontjának hatálya alá 

tartoznak. Ezért az e támogatási program értelmében meghatározott 

kötelezettségvállalások teljes egészében az Iránymutatások (234) pontja alá 

tartoznak. 

(64) A magyar hatóságok megerősítették, hogy az Iránymutatások (235) pontjának 

megfelelően a kötelezettségvállalások teljesítését egyéves megújítható 

időtartamra kell vállalni ((11) preambulumbekezdés). A szerződés megújítását 

szolgáló mechanizmus rögzítése az Iránymutatások (236) pontjának megfelelően 

történt – a támogatási kérelmet évente kell benyújtani ((11) és 

(23) preambulumbekezdés), és e határozat feltételeit minden megújított 

kötelezettségvállalásnál tiszteletben kell tartani. Az Iránymutatások (235) és 

(236) pontjának feltételei tehát teljesülnek. 

(65) Az Iránymutatások (237) pontjának megfelelően a támogatás nyújtása évente 

történik és az önkéntes kötelezettségvállalás következtében felmerülő 

többletköltségek egésze vagy egy része tekintetében biztosít ellentételezést. A 

támogatás nem fordítható tranzakciós költségekre ((13) preambulumbekezdés). 

(66) Az Iránymutatások (240) pontja kimondja, hogy a támogatás 

számosállategységeként legfeljebb 500 EUR lehet. A magyar hatóságok részletes 

számadatokat szolgáltatva mutatták be, hogy a maximális támogatási összeg 

számosállategységeként legfeljebb 340 EUR lehet, ha a kedvezményezett az 

összes alintézkedést végrehajtja ((16) és (47) preambulumbekezdés). Az 

Iránymutatások (240) pontja ezzel teljesül. 

(67) 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). 

(68) A Bizottság megjegyzi, hogy az Iránymutatások (26) pontjának megfelelően a 

nehéz helyzetben lévő vállalkozások nem kaphatnak támogatást 

((8) preambulumbekezdés). 

(69) A Bizottság tudomásul veszi, hogy ha a kedvezményezettnél továbbra is van 

bizottsági határozat által összeegyeztethetetlennek nyilvánított korábban (akár 

egyedi támogatás, akár támogatási program keretében) folyósított jogellenes 

támogatás, akkor a magyar hatóságok vállalják, hogy a támogatás kifizetését az 

Iránymutatások (27) pontjának megfelelően mindaddig felfüggesztik, amíg a 
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kedvezményezett vissza nem téríti vagy elkülönített számlára be nem fizeti a 

jogellenes és összeegyeztethetetlen támogatást, beleértve a vonatkozó 

visszatérítési kamatot ((9) preambulumbekezdés). 

(70) A Bizottság tudomásul veszi, hogy a magyar hatóságok kötelezettséget vállalnak 

arra, hogy, ha szükséges, a programot hozzáigazítják az Iránymutatások lejárata 

után hatályos új állami támogatási szabályokhoz ((26) preambulumbekezdés). 

(71) A fenti megfontolásokra tekintettel a Bizottság megállapítja, hogy az 

Iránymutatásokban rögzített összes alkalmazandó követelmény teljesül. 

4. KÖVETKEZTETÉS 

A Bizottság a fentiek alapján úgy határozott, hogy nem emel kifogást a 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
14

 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 rendelet15 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 
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  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.). 
15

  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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