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Tájékoztató állattenyésztés 
 

Az állatbeszerzés szabályai és átállási idő ökológiai állattartás esetén 
 

Az EU-bio rendelet egyértelmű szabályozást tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy egy ökológiai üzem 
állatállománya kizárólag ökológiai állatokkal bővíthető. Egyes esetekben lehetőség van konvencionális 
állatok beszerzésére, ezeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze. A konvencionális állatok beszerzése 
esetén minden esetben be kell tartani az előírt átállási időket! 
 
Amennyiben a termelőegységre – beleértve a legelőket és bármely takarmányozásra használt területet – 
vonatkozó átállási időszak kezdetén a termelőegységben lévő állatok esetében egyidőben kezdődik meg az 
átállás, a termelőegység átállási időszakának végén az állatok és az állati termékek ökológiainak 
tekinthetők, abban az esetben is, ha az állattartás érintett típusa tekintetében meghatározott átállási időszak 
hosszabb, mint a termelőegység átállási időszaka. 
 

1. Állomány megújítása és új egyedekkel történő bővítése 
Az állomány megújítása illetve bővítése esetén a következő esetekben szerezhetők be konvencionális 
állatok az ökológiai gazdaságba, amennyiben ökológiai állatok nem állnak rendelkezésre: 

Állatfaj 
A konvencionális állatok 
beszerzésére vonatkozó 

korlátozások 
Átállási idő 

Szarvasmarhafélék 

Fiatal nőivarú állatok 
(tenyészállatok) 

az állatállomány első kialakítása során 
6 hónapnál fiatalabb konvencionális 
egyedek 

vágóállatként történő 
értékesítés esetén: élete ¾ 
része, de legalább 12 hónap 

nőivarú állatok az állomány 
megújítása/ bővítése esetén 
(tenyészállatok) 

csak fiatal (még nem ellett) egyedek a 
kifejlett állatok max. 10%-áig1,2 (egy 
naptári évre vonatkozóan) 

tejelő tehenek/tej: 
6 hónap 
vágás esetén: élete ¾ része 

hímivarú tenyészállatok nincs korlátozás 
vágás esetén: élete ¾ része, 
de legalább 12 hónap 

állatok hízlalásra CSAK ÖKOLÓGIAI EREDETŰ – 

Baromfi 

tojóbaromfi 

konvencionális 3 naposnál nem 
idősebb naposcsibék további 
módosításig, ha igazolhatóan nincs 
öko eredetű és a hatóság engedélyezi 

6 hét 

jércék: csak öko eredetű bevonható - 

brojler 

konvencionális naposcsibék 3 napnál 
nem idősebbek bevonhatók további 
módosításig, ha igazolhatóan nincs 
öko eredetű és a hatóság engedélyezi 

10 hét 

egyéb húshasznú baromfi 

konvencionális 3 naposnál nem 
idősebb naposcsibék, ha igazolhatóan 
nincs öko eredetű és a hatóság 
engedélyezi 

10 hét 
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Sertések   

malacok (nőivarú állatok, 
tenyésztési céllal) 

CSAK ÖKO EREDETŰ BEVONHATÓ 
Kivéve: 
35 kg-nál kisebb súlyú konvencionális 
nőivarú malacok 

6 hónap 

nőivarú tenyészállatok az 
állomány megújítása vagy 
bővítése céljából 

CSAK ÖKO EREDETŰ BEVONHATÓ 
Kivéve: 
még nem ellett nőivarú egyedek, 
kifejlett állatok max. 20%-áig1,2 (egy 
naptári évre vonatkozóan) 

6 hónap 

Tenyészkan korlátozás nélkül 6 hónap 

Hízó CSAK ÖKO EREDETŰ BEVONHATÓ – 

Juhok, kecskék   

bárányok és kecskegidák 
tenyésztési céllal 

a tenyészet első alkalommal történő 
kialakítása során 60 napnál nem 
idősebb konvencionális egyedek 

6 hónap 

nőivarú állatok az állomány 
megújítása/bővítése esetén 
(tenyészállatok) 

csak fiatal (még nem ellett) egyedek a 
6 hónapnál idősebb állatok max. 20%-
áig1,2 (egy naptári évre vonatkozóan)  

6 hónap 

hímivarú tenyészállatok korlátozás nélkül 6 hónap 

hízó állatok CSAK ÖKO EREDETŰ BEVONHATÓ – 

Lovak lsd. szarvasmarhafélék  

Szarvasok   

nőivarú szarvasborjak 
(tenyészállatok) 

6 hónapnál nem idősebb 12 hónap 

nőivarú tenyészállatok 
csak fiatal (még nem ellett) egyedek a 
kifejlett állatok max. 20%-áig1,2 (egy 
naptári évre vonatkozóan) 

 

hímivarú tenyészállat Nincs korlátozás 12 hónap 

hízó állatok CSAK ÖKO EREDETŰ BEVONHATÓ - 

Nyulak   

nőivarú nyúlfiókák 3 hónapnál nem idősebbek 3 hónap 

nőivarú tenyészállatok 
csak fiatal (még nem ellett) egyedek a 
kifejlett állatok max. 20%-áig1,2 (egy 
naptári évre vonatkozóan) 

3 hónap 

hímivarú tenyészállatok nincs korlátozás 3 hónap 

hízóállatok  CSAK ÖKO EREDETŰ BEVONHATÓ  
 

1 Az állomány jelentős bővítése/fajtaváltása esetén ez 40%-ig növelhető, de csak az illetékes hatóság 
előzetes jóváhagyásával 
2 Tíznél kevesebb lóféléből, szarvasféléből, szarvasmarhaféléből vagy nyúlból, illetve ötnél kevesebb 
sertésféléből, juhféléből vagy kecskeféléből álló termelőegységeknél minden ilyen pótlás évente legfeljebb 
egy állatra korlátozódhat 
 

2023-tól kezdődően konvencionális tenyészállat (szarvasmarha, ló, juh, kecske, sertés, szarvasfélék, nyúl) 
csak akkor használható, ha az öko állat adatbázisban nem szerepel és ha az illetékes hatóság előzetesen 
jóváhagyta. 
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2. Az állatállomány új szakosodásának bevezetése esetén 
 
Új tenyészet kialakítása esetén a következő fiatal állatok szerezhetők be, tenyésztési céllal 
korlátozás nélkül, amennyiben ökológiai tartásból származó egyedek nem állnak rendelkezésre: 
Borjak 6 hónapos korig sertések 35 kg súlyig, bárányok és gidák 60 napos korig, nyulak 3 hónapos 
korig 
 
Azon tenyészállatok, melyek ezen életkornál idősebbek vagy testtömegük nagyobb, csak 
kivételes esetekben az illetékes hatóság előzetes engedélyével szerezhetők be. 
 
3. Veszélyeztetett fajták 
A fajtamegőrzés elősegítése érdekében 2022.01.01-től tenyésztési céllal, korlátozás nélkül 
bevonhatók veszélyeztetett, konvencionális állatfajok állatai is a tenyésztésbe. 
 
4. Katasztrófahelyzet 
 
Az állatok egészségügyi vagy katasztrófahelyzet okozta nagy arányú pusztulása esetén az 
állomány megújítását vagy újbóli létrehozását nem ökológiai tartásból származó állatokkal (nőivarú 
egyedek esetében is) a Pest Megyei Kormányhivatal engedélyezheti, amennyiben ökológiai 
tartású állatok nem állnak rendelkezésre.  
 
Figyelembe kell venni az alábbiakat: 
Átállási idő: 
A fent említett feltételek figyelembevételével bevont konvencionális állatok esetén minden esetben 
el kell telnie az előírt átállási időnek ahhoz, hogy azok bio állatokként, illetve termékeik 
biotermékként kerüljenek értékesítésre. Az átállás időpontja leghamarabb az állat üzembe történő 
beérkezésével veszi kezdetét.  
 
Feljegyzések: 
Az állatok beszerzését minden esetben dokumentálni kell. Az előírások betartását illetve az 
illetékes hatóság által kiállított szükséges engedélyeket, igazolásokat, az ellenőrző szervezet az 
éves ellenőrzés keretein belül felülvizsgálja. 
 
KIVÉTEL: Saját felhasználásra tartott vagy nem tanúsított állatok 
 
A konvencionális, saját felhasználásra tartott állatok (baromfi, disznó, juh, kecske), továbbá a nem 
élelmiszer-előállítás céljára tartott állatok (pl. lovak) korlátozás nélkül beszerezhetők. Ezek 
természetesen nem értékesíthetők, csak a tulajdonos/üzemvezető családtagjai fogyaszthatják el, 
élelmiszer-előállítás céljára sem használhatók. 


