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Védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták támogatása 

 

Megjelent a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai 

állományának in situ megőrzése (VP4-10.2.1.-15) támogatási felhívás. 

 

Ezen felhívás célja az alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos és a veszélyeztetett 

mezőgazdasági állatfajták nőivarú - baromfifélék esetén vegyes ivarú - állományának a fajták 

eredeti tartási-, takarmányozási körülményekhez hasonló, in situ feltételek közötti, 

tenyésztésben történő életképes populációjának fenntartása a genetikai állomány 

megőrzéséről és az adott állatfajták fennmaradását biztosító tenyésztési programokról szóló 

jogszabályok keretein belül. 

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 

milliárd Ft. 

 

A benyújtott támogatási kérelmek várható száma: 700 db. 

 

Védett őshonos állatfajták: 

- szarvasmarhafélék: magyar szürke szarvasmarha, magyarházibivaly,  

- ló: gidrán, hucul, kisbéri félvér, lipicai, furioso-northstar, nóniusz, magyar hidegvérű, 

shagya arab,  

- szamár: magyar parlagi szamár, 

- sertés: szőke mangalica, fecskehasú mangalica, vörös mangalica, 

- juh: hortobágyi (magyar) racka, gyimesi racka, tejelő cigája, cigája, cikta, 

- kecske: magyar parlagi kecske, 

- tyúk: sárga magyar tyúk, kendermagos magyar tyúk, fehér magyar tyúk, fogolyszínű magyar 

tyúk, fehér erdélyi kopasznyakú tyúk, fekete erdélyi kopasznyakú tyúk, kendermagos erdélyi 

kopasznyakú tyúk, 

- gyöngytyúk: magyar parlagi gyöngytyúk, 

- kacsa: fehér magyar kacsa, tarka magyar kacsa, 

- pulyka: bronz pulyka, réz pulyka. 

 

Veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták: 

- szarvasmarha: magyar tarka szarvasmarha, 

- juh: magyar merinó. 

 

A projektek 2016. január 1. és 2020. december 31. (a 2017-ben támogatási kérelmet beadók 

esetén 2017. január 1-től 2021. december 31.) között valósulnak meg.  

https://www.palyazat.gov.hu/node/57231
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Az 5 éves kötelezettségvállalási időszak kifizetései évente valósíthatóak meg, jogvesztő 

határidővel. 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a felsorolt védett őshonos és veszélyeztetett, 

mezőgazdasági célra hasznosított állatfajták nőivarú egyedeit, baromfifélék esetében vegyes 

ivarú állományokat tartó, a génmegőrzésből származó többletköltségeket viselő, a 

nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként bejegyzett állattartó. 

 

Családi gazdálkodás estében támogatási kérelem benyújtására a családi gazdaság vezetője 

azon állatok vonatkozásában jogosult, amelyekre vonatkozóan a nyilvántartási rendszerekben 

az állatok tartójaként ő a bejegyzett állattartó. 

 

Benyújtás ideje: 2016. február 1. és 2016. február 28. között vagy 2017. február 1. és 2017. 

február 28. között. 

 

A támogatás tárgya 

(fajta) 

Támogatás maximális 

összege (eurónak megfelelő 

forintösszeg / egyed / év) 

Szarvasmarhafélék 300 

Ló 500 

Szamár 250 

Sertés 198 

Juh 57 

Kecske 57 

Tyúk 25 

Gyöngytyúk 25 

Kacsa 34 

Pulyka 44 

Lúd 50 

 

 

További részletek a felhívásban olvashatók az alábbi linken: 

https://www.palyazat.gov.hu/node/57231 
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