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Kiemelt változások 

 
Éves forrás előirányzat Korm. Határozattal  1012/2016 (01.20.) Korm. Hat.   
A támogatással kapcsolatos eljárások alapja a 272/2014 (XI:5.) Korm.rendelet. 
 
 
Korábbi időszaktól eltérően Polgári eljárás keretében történik a támogatás odaítélése 
 
Pályázati Felhívás ( pályázati csomag ÁUF, ÁSzF és mellékletek)  legalább  30 nappal
 a benyújtás előtt közzétételre kerül  
 
Pályázati Felhívás alapján támogatási kérelem kerül benyújtásra 
 
  
Kapcsolattartás elektronikus: www .szechenyi 2020.hu 
 
 támogatási kérelem benyújtása 
 pályázati felhívással kapcsolatos közlések, 
 felmerülő kérdések feltétele, megválaszolása, 
 ügyfélkapu regisztráció 
 



2015-ben megjelent felhívások (VP keret 30%-a) 



Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 

 Kérelembenyújtás: 2015. november 7.-31. 

 

 Kötelezettségvállalás: 5 év  

 2016. január 1.– 2020. december 31. 

 

 Előírások : kötelező és vállalható, 16 tematikus előíráscsoport 

 

 Előnyök szaktanácsadókkal kötött szerződés esetén 

 Kötelező tápterv talajtani szakértővel 

 Vállalható növényvédelmi és talajtani szakirányító alkalmazása 
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Beadott AKG kérelmek száma tematikus 
előíráscsoportonként  

(összesen: 24.226 db - egy kérelemben több vállalás is) 



Ökológiai gazdálkodás 

 Önkéntes vállaláson alapul: a 
kedvezményezettnek az alintézkedés alá vont 
területekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás 
teljes időtartama alatt hazai akkreditációval 
rendelkező tanúsító szervezettel kötött 
szerződéssel kell rendelkeznie. 

 Kötelezettségvállalás időtartama: 5 év, 
(2016.01.01.-2020.12.31.)  

 Kérelem beadása:  2015. november 7. – 
december 31.  

 



Trágyatároló építése 

 Felhívás megjelenése: 2015. 11. 20. módosítás: 
2016.01.08 

 Kérelmek benyújtásának kezdete: 2016. 01. 11. 

 Jogosultak: Legalább 6000 STÉ-vel rendelkező mg-i 
termelők (+ legalább 50% mg-i tevékenységből származó 
árbevétel) 

 Max. támogatási összeg: 50 millió Ft (közös beruházás: 
100 millió Ft) 

 Támogatási intenzitás: 50% (Pest megye: 40%, fiatal 
gazda és kollektív beruházás: +10%) 

 



Trágyatároló építése 

 2016. január 26.:  

 beadott 405 db,  

 kitöltés alatt 388 db,  

 létrehozott 78 db 

 Támogatási keret: 5,6 Mrd Ft 

 A beadott kérelmek által igényelt támogatási összeg (2016. 

január 26): 8,4 Mrd Ft 
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Mzg-i termékek értéknövelése , erőforrás-

hatékonyság javítása a feldolgozásban 

 Felhívás megjelenése: 2015. 12. 28. 

 Kérelmek benyújtásának kezdete: 2015. 02. 25 

 Jogosultak: Mg-i termelők és mg-i termelőnek nem minősülő mikro- 
és    kisvállalkozások (utóbbi kizárólag Annex I. terméket állíthat 
elő) 

 Támogatási intenzitás: 50% (Pest megye: 40%, nem Annex I. 
termék előállítása esetén állami támogatási szempontú besorolás 
miatt ettől esetenként eltérhet) 

 Max. támogatás: 500 millió Ft (közös beruházás: 1,5 milliárd Ft) 

 Támogatási keret: 151 Mrd Ft  

 



Mzg-i termékek értéknövelése , erőforrás-

hatékonyság javítása a feldolgozásban 

A) Célterület: Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra 

jutást elősegítő, technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az 

élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében.  

 magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó fejlesztések, 

 versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását, 

optimalizálást, valamint a piacra jutást elősegítő fejlesztések (különösen 

tárolás, hűtés), 

 piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott 

kapacitásbővítő fejlesztések. 

 Foglalkoztatás bővítése vidéken 



Mzg-i termékek értéknövelése , erőforrás-

hatékonyság javítása a feldolgozásban 

A) Célterület 

Támogatható tevékenységek: 

 Új eszközök , gépek beszerzése 

 Anyagmozgatás/csomagolás/raktározáshoz kapcs. új 

eszköz beszerzése 

 Termeléshez/vállalatirányításhoz kapcs. Informatikai 

eszközök és szoftverek beszerzése 

 Tevékenységet szolg. épületek, építmények kivitelezése 



Mzg-i termékek értéknövelése , erőforrás-

hatékonyság javítása a feldolgozásban 

B) célterület:  Célja a mezőgazdasági termékek 

értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás-

hatékonyságot  célzó fejlesztések támogatása.  

  Támogatható tevékenységek: 

1. Energiahatékonyság 

2. Környezetterhelés csökkentése 

3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 

 



Mzg-i termékek értéknövelése , erőforrás-

hatékonyság javítása a feldolgozásban 

Kedvezményezettek   

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:  

 a. az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik 
adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a 
mezőgazdasági tevékenységből származik;  

 b. tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.  

  

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben 
jogosult a támogatásra, amennyiben:  

  a. utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;  

  b. tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;  

  c. a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.  



2016-ban megjelent pályázatok 



Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 

 

 versenyképes mérethatékonyságot még el nem érő, de adottságaik 
és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági 
termelők gazdaságfejlesztéséhez, stabilitásához, céljaik 
eléréséhez.  

 

 célja, a meglévő termékszerkezet piaci pozíciójának stabilizálása, 
fejlesztése, a piaci igények alapján a termékszerkezet 
korszerűsítése és változatosabbá tétele, megtermelt alapanyagok 
feldolgozásával hagyományos, kézműves termékek előállítása, a 
termelési mód korszerűsítése, környezethatékonyság növelése, 
magasabb hozzáadott értékű termék előállítása, jövedelemszerzés 
és a foglalkoztatás erősítése.  

 

 

 



2016: VP kiírások önkormányzatoknak 

 Egyedi szennyvízkezelés- max. 155 millió Ft 
projektenként. Kizárólag 2000 lakosegyenérték alatti 
településekről/településrészekről nyújtható be 
pályázat. A támogatási kérelmek benyújtása 
2016.04.15-től lehetséges. 

 Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 

   75-95 % közötti támogatás (járási besorolástól   
függően) A támogatott kérelmek várható száma: 670 db. 
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 28-tól. 
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2016-ban megjelent kertészeti 

pályázatok 

Az IH a források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 850 000 euró STÉ 

üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja 



 

Jogosultak 

Mezőgazdasági termelő, aki 

 

 támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes 

lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ 

üzemmérettel rendelkezik  

 

 árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági 

tevékenységből származott  

 



Támogatás mértéke 

 A támogatás maximális mértéke:  

 50 %  

+ 10 százalékpont (kollektív projekt) 

+ 10 százalékpont (fiatal gazda)  
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 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés 

támogatására öntözés kialakításának lehetőségével  

VP-2-4.1.3.2.-16     

 

 



Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatása öntözés 

kialakításának lehetőségével 

 

 I. Új ültetvények telepítése, valamint a meglévő 

ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, 

művelésmód-váltás.  

 A legkisebb támogatható ültetvényméretnek 1 ha, a 

legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 ha 

(kivéve szamóca és spárga -   ültetvényméret 0,5 

ha)  



Kertészet korszerűsítése- ültetvénytelepítés …  

 

 II. A telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, 

vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített 

öntözőrendszer vízellátását biztosító a 

vízvisszatartás létesítményeinek támogatása 

fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, 

ezen belül víztározók létesítésének támogatása 

közepes nagyságú tározók kialakítása révén, 

amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz 

kivétel is lehetséges legyen.  

 



Kertészet korszerűsítése- ültetvénytelepítés …  

 

 

 III. A telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, 
vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer 
vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek 
létrehozása.  

 IV. A telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, 
vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos 
öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó 
műtárgyainak kiépítése  (kizárólag csepegtető vagy 
mikroszórófejes öntözési rendszer építhető ki) 

 

 

 



Kertészet korszerűsítése- ültetvénytelepítés …  

 

 V. A telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy 
új vagy cserélt ültetvények energiatakarékos öntözési 
technológiák beszerzésének támogatása, 
öntözőberendezések energiafelhasználás 
hatékonyságának javítása.  

 a) meglévő, alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje, 
amely által legalább 10% egységnyi 
energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,  

 b) öntözőberendezések energiaellátásának biztosítása 
megújuló energiaforrásból (szél-és napenergia 
felhasználása).   
 

 

 

 

 

 



 

Támogatásban részesülő gyümölcsfajokból létrehozott 

ültetvények követelményrendszere  
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 Kertészet korszerűsítése -  gyógy- és fűszernövény 

termesztés fejlesztése.  

VP2-4.1.3.3-16  

 



Kertészet korszerűsítése - gyógy- és fűszernövény … 

 

 I. Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új 
ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, 
korszerűsítése.  

 a) új cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény telepítése,  

 b) új nem cserjés és félcserje típusú évelő növényekből létrehozott ültetvény 
telepítése,  

 c) meglévő, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának 
időpontjában meg nem haladott korú cserjés típusú ültetvény területének növelése 

 d) meglévő, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának 
időpontjában meghaladott korú cserjés típusú ültetvények faj- vagy 
fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere);  

 e) szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása  

 f) gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása  

 g) kerítés kialakítása, felújítása, abban az esetben, ha kapcsolódik az a) – d) 
pontjaiban meghatározott tevékenységek valamelyikéhez.  
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 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak 

létesítése, energiahatékonyságának növelése 

geotermikus energia felhasználásának lehetőségével  

VP-2-4.1.3.1.-16    

 

 



Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése… 

 

I. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló 
létesítmények építése:  

 a) új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése;  

 b) új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű 
növényházak (blokkfóliaházak) építése;  

 c) új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak 
építése;  

 d) blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése;  

 e) telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó 
kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, 
közművek kiépítése).  



Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése…  

 

 II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó 

tevékenységek 

 III. Új vagy meglévő fóliaházak vagy 

üvegborítású növényházak esetében megújuló 

energiaforrást hasznosító technológiák 

alkalmazása 
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 Kertészet korszerűsítése -  gombaházak - hűtőházak 

létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak 

korszerűsítése  

VP2-4.1.3.4-16 



Kertészet korszerűsítése - gombaházak - hűtőházak … 

 

 I. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló 

létesítmények építése.  

 a) új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése  

 b) új gombatermesztő létesítmények építése,  

 c) új, gombakomposzt előállítására alkalmas 

komposztüzem létesítése,  

 d) telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, 

tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló 

helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése)  



Kertészet korszerűsítése- gombaházak - hűtőházak …  

 

 

 II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó 

tevékenységek.  

 III. Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő 

létesítmények, komposztüzemek esetében 

megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 

alkalmazása.  

 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 

Lendvay Miklós 

igazgató 

+36 30/776-2439 

e-mail: lendvay.miklos@nak.hu 


