
TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010



Előadás áttekintése

A tenyésztésszervezési támogatások filozófiája

A tenyésztési támogatások szükségességének indoklása. 
Támogatási célterületek, a célterületenkénti támogatások mértéke 
kialakításának szempontjai. 
A támogatások kedvezményezettjei. 
A törzskönyvezés keretében igényelhető támogatások. 
A teljesítményvizsgálatok keretében igényelhető támogatások. 
A tenyészérték-megállapítás keretében igényelhető támogatások. 
Az őshonos és a veszélyeztetett magyar állatfajták támogatása.











Tenyésztésszervezés Magyarországon
A tenyésztésszervezési támogatások filozófiája
A törzskönyvezés keretében igényelhető támogatások





Tenyésztésszervezés Magyarországon

A tenyésztésszervezési támogatások filozófiája
A teljesítményvizsgálatok keretében igényelhető támogatások





Támogatás jogcíme Megnevezés

Törzskönyvezés

a) Törzskönyvi nyilvántartás

b) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás- ellenőrzés

c) Mesterséges termékenyítési felelős hálózat működtetése

d) Mesterséges termékenyítési felelős hálózat által gyűjtött adatok 
feldolgozása

Teljesítményvizsgálat végzése

a) Tejtermelés-ellenőrzés

b) Hústermelés-ellenőrzés

c) Tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése

d) Hús ivadékteljesítmény-vizsgálat (ITV)

e) Ivadékvizsgálati célú küllemi teljesítményvizsgálat

f) Húshasznú ivadékvizsgálat

g) Küllemi bírálat

Tenyészérték megállapítása Tenyészértékbecslés

Szarvasmarhatenyésztés

Tenyésztésszervezés Magyarországon
A tenyésztésszervezési támogatások filozófiája



Támogatás jogcíme Megnevezés

Törzskönyvezés

a) Törzskönyvezés törzs- és szaporítótelepen

b) Genetikai vizsgálat

c) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenőrzés

Teljesítményvizsgálat végzése

a) Reprodukciós tesztadatok gyűjtése

b) Intramuszkuláris zsírvizsgálat

c) Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat (ÜSTV)

d) Hízékonysági és vágóérték teljesítményvizsgálat (HVT)

e) Üzemi ivadék teljesítményvizsgálat

f) Best linear unbiased prediction (BLUP) tenyészértékbecslés céljából 
végzett ivadékvizsgálat

Tenyészérték megállapítása Tenyészértékbecslés

Sertéstenyésztés

Tenyésztésszervezés Magyarországon

A tenyésztésszervezési támogatások filozófiája



Támogatás jogcíme Megnevezés

Törzskönyvezés

a) Törzskönyvi nyilvántartás anyánként
b) Törzskönyvi nyilvántartás jerkénként
c) Törzskönyvi nyilvántartás törzskosonként
d) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenőrzés
e) Súrlókor rezisztencia vizsgálat

Teljesítményvizsgálat végzése

a) Minősített anyák bárányozási teljesítményvizsgálata
b) Anyák hústermelő-képességének vizsgálata
c) Növendék jerkék sajátteljesítmény-vizsgálata
d) Növendék kosok sajátteljesítmény-vizsgálata
e) Tejelő anyák zárt laktációjának vizsgálata
f) Tenyészkosok gyapjú célú üzemi ivadékvizsgálata
g) Tenyészkosok hús-tej célú üzemi ivadékvizsgálata

Tenyészérték megállapítása Tenyészértékbecslés

Juhtenyésztés

Tenyésztésszervezés Magyarországon

A tenyésztésszervezési támogatások filozófiája



Támogatás jogcíme Megnevezés

Törzskönyvezés

a) Törzskönyvi nyilvántartás anyánként
b) Törzskönyvi nyilvántartás gödölyénként
c) Törzskönyvi nyilvántartás törzsbakonként
d) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenőrzés

Teljesítményvizsgálat végzése

a) Minősített anyák született gidák után történő szaporasági 
teljesítménye
b) Anyák ismert származású gidák utáni hústermelőképessége
c) Növendék gödölyék sajátteljesítmény-vizsgálata
d) Növendék bakok sajátteljesítmény-vizsgálata
e) Tejelő anyák zárt laktációja
f) Tenyészbakok tejtermelési célú üzemi ivadékvizsgálata

Tenyészérték megállapítása Tenyészértékbecslés

Kecsketenyésztés

Tenyésztésszervezés Magyarországon

A tenyésztésszervezési támogatások filozófiája



Támogatás jogcíme Megnevezés

Törzskönyvezés

a) Állatazonosítás, nyilvántartás

b) Származás-nyilvántartás (kancafedeztetés-nyilvántartás)

c) Törzskönyvben tartás (tenyészállat)

d) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenőrzés
(DNS vizsgálattal nem kizárt ősök)

Teljesítményvizsgálat végzése

a) Méncsikók a tenyésztési hatóság által akkreditált helyen került 
felkészítésére és Vizsgáztatására

b) Méncsikók a tenyésztési hatóság által
akkreditált helyen történt eredményes vizsgáztatására

Tenyészérték megállapítása c) Lófélék teljesítményvizsgálata

Lófélék tenyésztése

Tenyésztésszervezés Magyarországon

A tenyésztésszervezési támogatások filozófiája



Támogatás jogcíme Megnevezés

Törzskönyvezés

a) Tyúk, gyöngytyúk
1. I. törzskönyvi osztályban
2. II. törzskönyvi osztályban

b) Lúd
1. I. törzskönyvi osztályban
2. II. törzskönyvi osztályban

c) Kacsa, pulyka
1. I. törzskönyvi osztályban
2. II. törzskönyvi osztályban

d) Nyúl
e) Prémes állat
f) Méh

Teljesítményvizsgálat végzése
g) Ivadékvizsgálat
h) Tenyésztési program végrehajtása

Fajtaelismerésre és a fajtaelismerés 
fenntartására irányuló 
teljesítményvizsgálat mindegyik fajnál

Végtermék és fajt tesztek

Baromfi és egyes kisállattenyésztése

Tenyésztésszervezés Magyarországon
A tenyésztésszervezési támogatások filozófiája















Előadás összefoglalása

A tenyésztésszervezési támogatások filozófiája

Az előadás megismerteti a hallgatóságot a tenyésztési 
támogatások filozófiájával. 

Kitér a támogatások szükségességének indoklására. 

Megnevezi a támogatási célterületeket, a támogatások 
kedvezményezettjeit és kitér a támogatás igénybevételének 
feltételeire is.  

Külön szakaszt szentel az őshonos és a veszélyeztetett magyar 
állatfajták támogatásának.



Előadás ellenőrző kérdései

A tenyésztésszervezési támogatások filozófiája

1. Milyen érvek szólnak a tenyésztési, tenyésztésszervezési 
támogatások mellett?

2. Melyek a támogatott célterületek?
3. Kik jogosultak támogatások igénybevételére a jogi személyek 

és a természetes személyek közül?
4. Melyek az állatfajonkénti támogatási lehetőségek?
5. Mi a feltétele az őshonos és veszélyeztetett magyar állatfajták 

támogatása igénybe vételének?
6. Mit ért fajtafenntartó és nukleusz állományon, van-e 

támogatásukban különbség, ha igen, mi indokolja az eltérő 
mértékű támogatást?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

A következő előadás címe:
A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek 

ismertetése. 
Tenyésztőszervezeti munka a szarvasmarha tenyésztésben. 

Szarvasmarha ENAR

Előadás anyagát készítette: Dr. Mihók Sándor
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