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!
A legcélszerűbb, ha az üzem egésze egyszerre áll át, azaz az üzem növénytermesztő és állattartó
egységének átállási ideje egyszerre indul. Ebben az esetben valamennyi, az átállás kezdetén az
üzemben tartott állat (és a területek is) 24 hónap alatt átállnak. Az együttes átállás szabálya a
későbbiekben nem alkalmazható.
Az üzemben párhuzamos konvencionális állattartásban tartott állományok öko állattartásba vonása
technikailag korlátozottan lehetséges. AZ EU bio rendelet meghatározza az egyed fajától,
eredetétől, hasznosítási céljától függően az átállási idő hosszát.
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

nőivarú állatok

nőivarú állatok az állomány
megújítása/ bővítése esetén
(tenyészállatok)
nőivarú állatok az állomány
jelentős megújítása/ bővítése/
specializáció esetén
(tenyészállatok)
hímivarú tenyészállatok

hízó marhák
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A konvencionális állatok
Átállási idő
beszerzésére vonatkozó korlátozások
Szarvasmarhafélék és lovak
A tenyészet első alkalommal történő
vágóállatként történő
kialakítása során az állatállomány első
értékesítés esetén: élete ¾
kialakítása során 6 hónapnál fiatalabb
része, de legalább 12 hónap
konvencionális egyedek
tejelő tehenek/tej:
csak fiatal (még nem ellett) egyedek az
6 hónap
állomány max. 10%-ig (egy naptári évre
vágóállatként történő
vonatkozóan), 12 hónapnál idősebb
értékesítés esetén: élete ¾
állatokból álló állomány esetén
része
csak fiatal (még nem ellett) egyedek az
tejelő tehenek/tej:
állomány max. 40%-ig* (egy naptári
6 hónap
évre vonatkozóan), 12 hónapnál
vágóállatként történő
idősebb állatokból álló állomány esetén,
értékesítés esetén: élete ¾
a Pest Megyei Kormányhivatal előzetes
része
engedélyével
vágóállatként történő
nincs korlátozás
értékesítés esetén: élete ¾
része, de legalább 12 hónap
–
konvencionális állat nem vonható be
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Juhok, Kecskék
A tenyészet első alkalommal történő
kialakítása során 60 napnál fiatalabbak
bárányok és kecskegidák
konvencionális egyedek, az állomány
(tenyészállatok)
első alkalommal történő kialakítása
során
csak fiatal (még nem ellett)
nőivarú állatok az állomány
konvencionális egyedek az állomány
megújítása/bővítése esetén
max. 20%-ig (egy naptári évre
(tenyészállatok)
vonatkozóan), 6 hónapnál idősebb
állatokból álló állomány esetén
csak fiatal (még nem ellett)
konvencionális egyedek az állomány
nőivarú állatok az állomány
max. 40%-ig* (egy naptári évre
jelentős megújítása/ bővítése/
vonatkozóan), 12 hónapnál idősebb
specializáció esetén
állatokból álló állomány esetén, a Pest
(tenyészállatok)
Megyei Kormányhivatal előzetes
engedélyével
hímivarú tenyészállatok
Korlátozás nélkül
hízó állatok
konvencionális állat nem vonható be
Sertések
malacok
(nőivarú
állatok, A tenyészet első alkalommal történő
tenyésztési céllal))
kialakítása során 35 kg-nál kisebb súlyú
konvencionális nőivarú malacok
nőivarú
tenyészállatok
az Konvencionális, még nem ellett nőivarú
állomány
megújítása
vagy állatok az állomány legfeljebb 20%-ig, 6
bővítése céljából
hónapnál
idősebb
állatokból
álló
állomány esetén
Kan
korlátozás nélkül
Hízó
CSAK ÖKOLÓGIAI EREDETŰ
Baromfi
konvencionális naposcsibék 3 napnál
nem idősebbek, a Pest Megyei
Kormányhivatal előzetes engedélyével
jércék: 18 hetesnél fiatalabb jércék
Tojótyúkok
bevonhatók, ha felnevelésük során az
EU-Bio rendelet előírásainak
megfelelően tartották, a Pest Megyei
Kormányhivatal előzetes engedélyével
konvencionális naposcsibék (3 napnál
Brojler
nem idősebbek, a Pest Megyei
Kormányhivatal előzetes engedélyével
konvencionális naposcsibék (3 napnál
Egyéb húshasznú baromfi
nem idősebbek, a Pest Megyei
Kormányhivatal előzetes engedélyével)

6 hónap

6 hónap

6 hónap

6 hónap
–
6 hónap

6 hónap
6 hónap
–
6 hét

6 hét

10 hét
10 hét

KIVÉTEL- Állomány megújítása és új egyedekkel történő bővítése esetén:
Veszélyeztetett haszonállat fajták:
Azon állatfajták egyedei, amelyek az 1974/2006/EK bizottsági rendelet IV. mellékletében (1)
leírtaknak megfelelően mezőgazdasági tevékenység szempontjából veszélyeztetettek, abban az
esetben is beszerezhetők, ha a nőivarú egyedek már ellettek.
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Ez az egyetlen kivételes lehetőség konvencionális tehenek vagy más anyaállatok beszerzésére
(kivéve a katasztrófahelyzeteket, lásd. 3. pont). Szarvasmarhafélék esetén az állomány (12
hónapnál idősebb egyedekből álló) 10%-nál, illetve kistestű kérődzők és sertések esetén az
állomány (6 hónapnál idősebb egyedekből álló) 20%-nál nagyobb mértékű bővítéséhez az
illetékes hatóság előzetes engedélye szükséges!
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,
• bárányok és gidák 60 napos korig,
• csikók 6 hónapos korig.
• Sertések 35 kg súlyig
Azon tenyészállatok, melyek ezen életkornál idősebbek vagy testtömegük nagyobb, továbbá a
veszélyeztetett fajták esetén a konvencionális anyaállatok, csak kivételes esetekben az illetékes
hatóság előzetes engedélyével szerezhetők be.
3. Katasztrófahelyzet
Az állatok egészségügyi vagy katasztrófahelyzet okozta nagy arányú pusztulása esetén az
állomány megújítását vagy újbóli létrehozását nem ökológiai tartásból származó állatokkal a Pest
Megyei Kormányhivatal engedélyezi, ha ökológiai tartású állatok nem állnak rendelkezésre, azzal a
feltétellel, hogy az adott átállási időszakot alkalmazzák a nem ökológiai tartásból származó állatok
tekintetében.
4. 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. Az állatokat az ökológiai gazdálkodásba történő bejelentés
időpontjától kezdve az EU-bio rendeletek előírásainak megfelelően kell takarmányozni.
Van lehetőség a területek és az állatállomány egyidejű átállítására is. Ilyenkor a szerződéskötést,
valamint az érintett területek és az állatállomány bejelentését követő 24 hónap elteltével –
amennyiben a vonatkozó előírásokat betartották – mind az állatállomány mind pedig a
takarmányozásra használt földterületek, legelők ökológiai minősítést nyernek. Ez azonban
kizárólag az átállás megkezdésekor bejelentett állományra és annak utódaira, valamint az
állatokkal egyidejűleg bejelentett takarmánytermő területekre és legelőkre érvényes, és csak
abban az esetben, ha az állatokat túlnyomórészt a bejelentett területeken termett saját
takarmánnyal etetik.
5. Feljegyzések:
Az állatok beszerzését minden esetben dokumentálni kell. Az előírások betartását illetve az
illetékes hatóság által kiállított szükséges engedélyeket, igazolásokat (lásd 1. pont), a Bio
Garancia Kft. az éves ellenőrzés keretein belül felülvizsgálja.
Az üzemi egyedleltárban fel kell tüntetni az átállás kezdetét és az átállás időpontját.
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Az állatszállításhoz a TIR/BIR dokumentumokat, továbbá az „Állattartó nyilatkozata” és az
„Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból” c. nyomtatványokat kell használni. Mindenképpen
jelölni kell, hogy az egyes állatok az elmúlt 1 évben milyen állatorvosi készítményeket, illetve hány
kezelést kaptak!
6. KIVÉTEL: Saját felhasználásra tartott, 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,
közfogyasztásra szánt élelmiszer-előállítás céljára nem használhatók.
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