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Tájékoztató: állattenyésztés 

Ökológiai brojlertartásra vonatkozó előírások 

1. Istálló: 

 Maximális állatlétszám istállónként: 4800, az egységek elhatárolására használhatók tömör 
válaszfalak, félig tömör válaszfalak, hálók vagy rácsok. 

 Teljes hasznos alapterület: 1600 m2 

 Férőhely: maximum 21 kg élősúly/m2 
 mobil építmények esetén: maximum 30 kg élősúly/m2 

 Ülőrúd/megemelt ülőszint1: legalább 5 cm ölőrúd/állat vagy megemelt ülőszint 25 cm2/állat 

 Etető: legalább 2,5 cm egyenes etető/állat vagy legalább 1,2 cm kör alakú etető/állat 

 Itató: csapos vagy csészés itatók: 1/15 állat; köritató: 1,5 cm/állat; itató vályú: 2,5 cm/állat; 
Maxi Cup itató 1/60 állat. 

 Kapirgálásra szolgáló terület: a padlóterület legalább egyharmada legyen tömör és legyen 
fedve alomanyaggal, például szalmával, fűrészporral, homokkal vagy tőzeggel; 

 Istállók fertőtlenítése: Szükséges. Csak engedélyezett készítmények használhatók. 

 Fény: Az istállónak világosnak kell lennie. Az elegendő természetes fény biztosítása 
érdekében a falfelület legalább 3%-án szükséges ablak. Egy legfeljebb 16 órás megvilágítási 
periódust, egy legalább 8 órás, folyamatos, éjszakai pihenési periódus kövessen. 

 Közlekedőnyílások hossza, a fedett karám és a szabadtér között: legalább 4 folyóméter, 
minimum az istálló hasznos belső területének minden 100 m2 -ére számítva. 

 Közlekedőnyílások hossza, a veranda és a baromfitartó épület beltéri része között (pl. 
karám és a veranda között)2: legalább 2 folyóméter, a baromfitartó épület minimális hasznos 
belső területének minden 100 m2 -ére számítva. 

 Közlekedőnyílások minimális mérete: ajánlott 40 cm szélesség és 35 cm magasság  

1,2 2022. január 1-jétől számítva legfeljebb 3 éves átalakítás időszak áll rendelkezésre a gazdaságok vagy termelési egységek számára, 
a telephelyek szükséges átalakításához vagy a berendezések cseréjéhez, hogy megfeleljenek az új előírásoknak. 

2. Kifutó: 

 Az egységekhez tartozó szabadtéri területeket el kell határolni, hogy a más állományokkal 
való érintkezés korlátozott legyen, és a különböző állományok egyedei ne keveredhessenek. 

 Kifutóterület biztosítása: életük legalább 1/3 részében, az év során elosztva.  

 Napi kifutóhasználat: nap közben nem korlátozható  

 Kifutóterület: Minimum 4 m2/baromfi. A baromfitartó épületek szabadtéri területein vegyes 
növénytakarót, elegendő védőlétesítményt, menedéket, bokrot vagy fát kell biztosítani. 

 A kifutó pihentetési ideje: 2 hét (szabadon tartott baromfi esetén nem szükséges) 

 A szabadtéri területek kiterjedése3: nem terjedhetnek a baromfitartó épület legközelebbi 
közlekedőnyílásától 150 méternél messzebbre. Ettől eltérve engedélyezhető a baromfitartó 
épület legközelebbi közlekedőnyílásától mért legfeljebb 350 méteres távolság, ha kellő 
számú, az időjárási viszontagságok és a ragadozók elleni védelmet nyújtó búvóhely található 
egyenletesen elosztva a szabadtéri területen, hektáronként legalább négy ilyen búvóhellyel.  

3 
2022. január 1-jétől számítva legfeljebb 8 éves átalakítás időszak áll rendelkezésre a gazdaságok vagy termelési egységek számára, 

a telephelyek szükséges átalakításához vagy a berendezések cseréjéhez, hogy megfeleljenek az új előírásoknak.
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3. Veranda 
A veranda a baromfi tartására szolgáló épülethez csatlakozó fedett, de szigeteletlen kültéri 
építmény, amelynek leghosszabb oldala általában drótkerítéssel vagy hálóval felszerelt, 
hőmérséklete kültéri, megvilágítása természetes és szükség esetén mesterséges, padlója pedig 
alommal borított; A verandahasználható része nem vehető figyelembe se az állománysűrűség 
számításánál, se a külső és belső minimum felületek számításánál. 
Ugyanakkor figyelembe vehető az állománysűrűség és a minimális beltéri terület számításához 
olyan további fedett kültéri épületrész, amelyet úgy szigeteltek, hogy ott nem érvényesülnek a 
kültéri időjárási viszonyok, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:  

 a nap 24 órájában hozzáférhető;  

 megfelel az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete II. részének 1.6.1. és 1.6.3. pontjában 
előírt követelményeknek (az épület szigetelésének, fűtésének és szellőzésének biztosítania 
kell, hogy a légmozgás, a por koncentrációja, a hőmérséklet, a levegő relatív páratartalma 
és a gázok koncentrációja olyan értéken belül maradjon, amely biztosítja az állatok jóllétét.)  

megfelel az e bekezdés a) és b) pontjában előírt, a fedett karámok közlekedőnyílásaira 
vonatkozóval azonos követelményeknek; 

4. Minimális vágási életkor: 
81 nap, nem alkalmazandó lassú növekedésű fajták esetén. 

5. A baromfik takarmányozása 
A takarmányozási naplót úgy kell vezetni, hogy az alapján a takarmány-alapanyagok eredete 
(saját vagy vásárolt) és tanúsítási státusza nyomon követhető legyen, illetve az adatokból 
arányokat lehessen számolni.  
Sertés és baromfi esetében a takarmány legalább 30 %-ának magából a mezőgazdasági 
termelőegységből kell származnia vagy ha ez nem lehetséges, azt más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemmel vagy takarmányipari vállalkozóval 
együttműködve, ugyanazon régióban kell előállítani. A 34/2013 VM rendelet 2 (f) pontja 
alapján a régió: Magyarország és a vele határos országok területe.  

Takarmány eredete, jellege Korlátozások 

Konvencionális 
takarmány 

Abrak- vagy 
tömegtakarmány 

 

Nem etethető (megjegyzés: 
katasztrofális időjárási körülmények 

esetén a Pest megyei Kormányhivatal, 
mint illetékes hatóság engedélyezheti 
konvencionális takarmány etetését). 

 

Növényi vagy állati 
eredetű fehérje 

 

2026. december 31-ig; 

ha ökológiai formában nem állnak 
rendelkezésre; 

kémiai oldószerek használata nélkül 
előállítva; 

használata a fiatal baromfik különleges 
fehérje típusú összetevőkkel való etetésére 

korlátozódik; 
12 hónapos időszakonként a mezőgazdasági 
eredetű takarmány szárazanyag-tartalmának 

legfeljebb 5 %-át tehetik ki  
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Fenntartható 
halászatból származó 
termékek (liszt, olaj és 
takarmány-
alapanyagok) 

 

ha ökológiai formában nem állnak 
rendelkezésre; 

kémiai oldószerek használata nélkül 
előállítva 

a halból származó fehérje hidrolizátum 
használata kizárólag fiatal állatokra 

korlátozódik 

Fűszerek, 
gyógynövények és 
melasz 

 

ha ökológiai formában nem állnak 
rendelkezésre; 

kémiai oldószerek használata nélkül 
előállítva 

legfeljebb 1 % 
 

Élesztő (Saccharomyces 
cerevisiae vagy 
Saccharomyces 
carlsbergiensis-ből) 
 
Élesztőtermékek 
(Saccharomyces cerevisiae 
vagy Saccharomyces 
carlsbergiensis-ből) 
 

 
inaktivált élesztő, amely élő 

mikroorganizmusokat nem tartalmaz; 
ha ökológiai termelésből nem áll 

rendelkezésre 
 

inaktivált fermentációs termék 
élesztődarabokkal, amely élő 

mikroorganizmusokat nem tartalmaz; 
ha ökológiai termelésből nem áll 

rendelkezésre 
 

Ökológiai 
takarmány  

Saját gazdaság területén 
termelt, az átállás első évéből 
származó évelő takarmány, 
fehérjenövény vagy állandó 
gyepről származó, vagy 
legeltetett takarmány 

Legfeljebb 20% 

Más gazdaságból, az 
átállás első évéből 
származó takarmány 

(Konvencionális takarmányként 
számolandó) 

Saját üzemben 
megtermelt átállási 
takarmány az átállás 
második évétől kezdve 

100%-ig etethető 

Vásárolt átállási 
takarmány az átállás 
második évétől kezdve 

Legfeljebb 25% 

Ökológiai takarmány 
(szálastakarmány 
szárítva, erjesztve, 
frissen) vagy siló 

A napi takarmányadaghoz adandó, de nincs 
minimális mennyiség meghatározva 

Ökológiai abrak Nincs korlátozás 

Ökológiai állati eredetű 
takarmány 

A takarmánykódex alapján 

Ásványi eredetű 
takarmány 
alapanyagok 

 
(EU) 2021/1165 rendelet III. melléklet A. 

rész 1. szakasz  
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Egyéb 
takarmány-
alapanyagok 

 
(EU) 2021/1165 rendelet III. melléklet A. 

rész 2. szakasz 

Technológiai 
adalékanyagok 

Tartósítószerek, antioxidán-
sok, emulgeálószerek, sűrí-
tőanyagok és zselésítő 
anyagok, kötőanyagok és 
csomósodásgátló anyagok, 
szilázs adalékanyagok 

(EU) 2021/1165 rendelet III. melléklet B. 
rész 1. szakasz 

Érzékszervi 
tulajdonságokat 
javító 
adalékanyagok 

 
(EU) 2021/1165 rendelet III. melléklet B. 

rész 2. szakasz 

Tápértékkel 
rendelkező 
adalékanyagok 

Szintetikus aminosavak, 
növekedésfokozók 

Nem használható 

 
Vitaminok és 
provitaminok 

Mezőgazdasági termékekből származó 
vitaminok és provitaminok. 

A mezőgazdasági termékekből nyert 
vitaminokkal azonosak használhatók 

 Nyomelemek 
(EU) 2021/1165 rendelet III. melléklet B. 

rész 3.b, szakasz szakasz 

 
Állattenyésztésben 
alkalmazott 
adalékanyagok 

Az állattenyésztésben alkalmazott 
adalékanyagok” kategóriába tartozó 

enzimek és mikroorganizmusok 

 
Valamennyi alapanyag esetén a GMO mentesség biztosítása, valamint ennek igazolása 
szükséges, mely lehetséges 
- a címkén/számlán található információ alapján,  
- esetleges másodlagos GMO származékok esetén a GMO mentességi nyilatkozat 

(2000847HU) beszerzésével  

https://www.bio-garancia.hu/docs/transfer/2000847HU.pdf

