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A kiskérődző-ágazat lehetőségei  
a Vidékfejlesztési Programban

Az EU CAP rendszerén belül a kettes pil-
lér keretében elérhető agrár-vidékfej-
lesztési támogatások jelentős szerepet 

játszanak az egyes ágazatok fejlődésében, va-
lamint az elérhető és hasznosítható források 
elérhetőségében. A Vidékfejlesztési Program 
(VP) Magyarország prioritásait tartalmazza 
azon kb. 1300 milliárd forint felhasználását 
illetően, amely a 2014–2020 közötti hétéves 
időszak vonatkozásában rendelkezésre áll. A 
forrás 44%-a beruházási jellegű, 20%-a pedig 
az agrár-környezetgazdálkodási és az ökoló-
giai gazdálkodási intézkedések céljait szolgál-
ja.  A beruházási jellegű intézkedéseken belül 
a VP különleges hangsúlyt fektet az állatte-
nyésztési és a kertészeti ágazat fejlesztésére, 
továbbá az öntözött területek növelésére. 

A VP 4-es intézkedése alapján több pályá-
zati felhívás megjelent az állattenyésztési ága-
zat fejlesztése céljából. E felhívások keretében 
a források legalább 80%-a kizárólag a legfeljebb 
1 275 000 euró Standard Termelési Érték (STÉ) 
üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági 
termelők számára biztosított. A támogatásra 
olyan mezőgazdasági termelők, mezőgazdasági 
termelők csoportjai, illetve fiatal mezőgazdasá-
gi termelők jogosultak, akik legalább 6000 STÉ 
üzemmérettel rendelkeznek és árbevételeik 
legalább 50%-ban mezőgazdasági tevékenysé-
gőból származnak. Az alábbi elemzésben a kis-
kérődző-ágazatokban által elérhető támogatási 
jogcímeket, valamint a márt elnyert támogatá-
sok fő jellemzőit foglalják össze.

Az egyes támogatási jogcímek 
és kihasználtságuk
A VP különböző jogcímei keretében igénybe 
vehető források között a tárgyi eszközökbe 
való beruházás vezető szerepe elvitathatatlan 
(44%). Az AKG+ökogazdálkodás áll a második 
helyen (20%). Nagyság szerint az alapvető szol-
gáltatások és falumegújítás ezektől elmaradva 
foglalja el a harmadik helyet (7%). A soron kö-
vetkező a Natura 2000 és a THÉT (természeti 
hátránnyal érintett területek) részesedése, 
ami 6%. Az erdőterületek fejlesztése, megújítása, 
védelme, valamint a helyi fejlesztés (CLLD) egy-
aránt 5–5%-kal részesedik a VP forrásaiból. 
Állatjóléti támogatásra 3% jut. A technikai segít-

ségnyújtás, a kockázatkezelés, valamint a terme-
lői csoportok címszavak 2–2%-kal részesednek 
a VP-forrásból. Az egyéb címszó alá sorolt jog-
címek (szakképzés, szaktanácsadás, együttműkö-
dés, minőségi rendszerek, determináció) együtte-
sen 4%-ot tesznek ki a VP forrásaiból.

A tárgyi eszközökbe való beruhásás jogcí-
mek szerint megoszlását az 1. ábrán mutajuk be. 

Állattartó telepek korszerűsítése
A VP 4-es intézkedése alapján több pályázati 
felhívás jelent meg az állattenyésztés fejlesz-
tése érdekében. E felhívások keretében a for-
rások legalább 80%-a kizárólag a legfeljebb 
1 275 000 euró STÉ méretű mezőgazdasági 

termelők számára biztosított. A támogatásra 
olyan mezőgazdasági termelők, mezőgazda-
sági termelők csoportjai, illetve fiatal me-
zőgazdasági termelők jogosultak, amelyek 
üzemének mérete legalább 6000 STÉ, és ár-
bevételeik legalább 50%-ban mezőgazdasági 
tevékenységőból származnak.

Elsőként a VP5-4.1.6-15 kódszámú, Trá-
gyatárolók építése című felhívás jelent meg. A 
felhívás célja, hogy az állattartó telepek meg-
feleljenek a trágyaelhelyezési előírásoknak.  
A felhívás keretében egyéni projekt esetén 
maximum 50 millió forint, kollektív projekt 
esetén maximum 100 millió forint vissza nem 
térítendő támogatás volt igényelhető. 

Az állattartó telepek korszerűsítését támo-
gató, ugyancsak a VP 4-es intézkedése alapján 
2016. márcus 25-én megjelentetett felhívások 
célja az állattartásra, valamint az előállított 
termék kezelésére, tárolására szolgáló épüle-
tek, építmények kialakításának, valamint az 
állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek be-
szerzésének támogatása. A felhívások kiemel-
ten támogatják az állattartó telepek létesít-
ményeinek épületenergetikai, épületgépészeti 
felújítását, technológiáinak korszerűsítését, 
valamint a megújuló energia hasznosítására 
irányuló technológiák beszerzését:
•  A VP2-4.1.1.3-16 kódszámú, 19,86 milliárd  

forint keretösszegű Szarvasmarhatartó te-

lepek korszerűsítése című felhívás keretében 
egyéni projekt esetén maximum 500 millió 
forint, kollektív projekt esetén maximum 1 
milliárd  forint vissza nem térítendő támo-
gatás volt igényelhető. 
•  A VP2-4.1.1.5-16 kódszámú, 19,86 milliárd  

forint keretösszegű Sertéstartó telepek kor-
szerűsítése című felhívás keretében egyéni 
projekt esetén maximum 500 millió forint, 
kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd  
forint vissza nem térítendő támogatás volt 
igényelhető. 
•  A VP2-4.1.1.2-16 kódszámú, 19,86 milliárd  

forint keretösszegű Baromfitartó telepek kor-
szerűsítése című felhívás keretében egyéni 
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1. ábra: VP-források – beruházások és kapcsolódó források



projekt esetén maximum 500 millió forint, 
kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd  
forint vissza nem térítendő támogatás volt 
igényelhető. 
•  A  VP2-4.1.1.1-16  kódszámú,  5,95  milli-

árd  forint keretösszegű Állattartó telepek 
korszerűsítése című felhívás célja a lófélék, 
a húshasznosítású galamb, a fürj, a nyúl, a 
méh és a csincsilla tartásának támogatása. A 
felhívás keretében egyéni projekt esetén ma-
ximum 100 millió forint, kollektív projekt 
esetén maximum 200 millió forint vissza 
nem térítendő támogatás volt igényelhető. 
•  A VP2-4.1.1.4-16 kódszámú, 3,97 milli-

árd  forint keretösszegű Juh- és kecske-
tartó  telepek korszerűsítése című fel-
hívás keretében egyéni projekt esetén 
maximum 50 millió forint, kollektív pro-
jekt esetén maximum 100 millió forint 
vissza nem térítendő támogatás volt igé-
nyelhető. E felhívás keretében 381 pro-
jekt részesült támogatásban, összesen 
5,52 milliárd  forint összegben.

Az e támogatási jogcím célját, igénybe 
vételének feltételeit és a benyújtott támoga-
tások összegét a 2. ábrán foglaltuk össze. 

A juh- és kecsketelepek korszerűsítése 
jogcím keretében önállóan támogatható tevé-
kenységek:
A)  A versenyképesség javítása érdekében épí-

téssel járó technológiák, valamint az állat-
tartáshoz szükséges gépek beszerzése. 

1.  Építéssel járó állattartási technológia 
kialakítása. 

2.  Építéssel nem járó, az állattartáshoz 
kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése. 

B)  Az állattartó gazdaságokban az energia-
felhasználás csökkentése, az erőforrás-ha-
tékonyság javítása. Épületenergetikai, 
épületgépészeti és energiaellátást érintő 
korszerűsítések, felújítások, valamint a 
megújuló energia felhasználására irányuló 
technológiák alkalmazása. 

1.  Energiahatékonyság javítására vonat-
kozó tevékenységek.

2.  Megújuló energiaforrást hasznosító 
tech nológiák alkalmazása.

Erre a jogcímre  9,25 milliárd forint érték-
ben 542 pályázatot nyújtottak be. Az igénylé-
sek átlagos összege mintegy 17 millió forint 
volt. Az elbírálás során 381 pályázat nyert, az 
átlagos támogatási összeg 14,5 millió forint 
lett. A megítélt támogatások összege 5,52 
milliárd forintot tesz ki. 

A beérkezett igénylések száma megle-
hetősen nagy megyénkénti eltérést muta-
tott (3. ábra), ugyanakkor csaknem hűen 
követte a juh- és kecskeszám megoszlását. A 
legtöbb pályázat Hajdú-Bihar megyéből, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyéből és Bács-Kis-
kun megyéből érkezett. 

Fiatal gazdálkodók támogatási
rendszere
Magyarország 2014–2020-ra vonatkozó Vi-
dékfejlesztési Programjában jelentősen át-
alakult a fiatal mezőgazdasági termelőknek 
nyújtott támogatások rendszere. Egymásra 

épülő, egymást kiegészítő elemekből álló 
rendszer született, amely a fiatal és képzett 
mezőgazdasági szakemberek számára lehe-
tőséget biztosít új mezőgazdasági vállalkozás 
létrehozására, elősegítve a mezőgazdasági 
termelők generációváltását. 

A Vidékfejlesztési Program külön, a Fiatal 
Gazda Tematikus Alprogram keretében segíti a 
fiatal mezőgazdasági termelőket.

Az alprogram egyik meghatározó intézke-
dése a fiatal mezőgazdasági termelők induló 
támogatása, aminek a keretösszege 37,75 
milliárd  forint

A felhívásra támogatási kérelmet nyújt-
hat be:
1.  Az a természetes személy, aki együttesen 

megfelel az alábbi feltételeknek: 
a.  Főtevékenységként mezőgazdasági te-

vékenységet folytató egyéni vállalko-
zó, aki a mezőgazdasági tevékenységet 
egyéni vállalkozóként, a támogatási 
kérelem benyújtásától számított 12 hó-
napnál nem régebben folytatja.

b.  A támogatási kérelem benyújtásakor 
legalább 18 és legfeljebb 40 éves (a tá-
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mogatási kérelem benyújtásakor még 
nem töltötte be a 41. életévét).

c.  Államilag elismert mezőgazdasági jel-
legű szakismerettel rendelkezik. 

d.  A támogatási kérelem benyújtásakor 
kizárólagosan rendelkezik legalább 
6000, de legfeljebb 25000 STÉ értékű 
termelési potenciállal. 

2.  Az a jogi személy, aki együttesen megfelel 
az alábbi feltételeknek:

a.  A támogatási kérelem benyújtásától 
számított 12 hónapnál nem régebben 
folytat mezőgazdasági tevékenységet 
főtevékenységként.

b.  A jogi személy kizárólagos tulajdonosa 
és ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja 
folytat mezőgazdasági tevékenységet 
mint főtevékenységet egyéni vállalko-
zóként, vagy mezőgazdasági tevékeny-
séget főtevékenységként végző jogi 
személy tulajdonosaként és ügyveze-
tőjeként.

c.  A jogi személy kizárólagos tulajdono-
sa és ügyvezetője, ezáltal az irányítás, 
a hasznok és a pénzügyi kockázatok 
tekintetében tényleges és hosszú távú 
ellenőrzést kizárólagosan gyakorló sze-
mély, és legalább 18, legfeljebb 40 éves 
(a támogatási kérelem benyújtásakor 
még nem töltötte be a 41. életévét).

d.  A jogi személy kizárólagos tulajdono-
sa és ügyvezetője államilag elismert 
mezőgazdasági jellegű szakismerettel 
rendelkezik. 

e.  A támogatási kérelem benyújtásakor 
a jogi személy legalább 6000 STÉ ér-
tékű, a jogi személy és a jogi személy 
kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője 
együttesen legfeljebb 25000 STÉ ér-
tékű termelési potenciállal rendelkezik 
kizárólagosan. 

3.  Kötelező részletes üzleti terv benyújtása, 
amelyben többek közt be kell mutatni a 
mezőgazdasági üzem kezdeti helyzetét, a 
fejlesztés szempontjából releváns terme-
lési adottságait, tevékenysége fejleszté-
sének mérföldköveit és céljait, valamint 
pénzügyi elemzést a vállalkozás jövedel-
mezőségéről.

A pályázaton öt éves időszakra nyújtott, 
vissza nem térítendő támogatásként 40 000 
eurónak megfelelő forintösszeg nyerhető el, 
amely két részletben kerül kifizetésre.  Az 
első alkalommal igényelhető támogatás a tel-
jes összeg 75%-a, a második támogatási rész-
let az üzleti terv megfelelő végrehajtásától 
függően, de  legkorábban az első igényléstől 

számított 36 hónap elteltével tervezhető és 
igényelhető, aminek az üzleti terv megfelelő 
teljesítése a feltétele.

Az alprogram keretében kaphatnak tá-
mogatást a fiatal mezőgazdasági termelők. 
Beruházási jellegű fejlesztések esetében (pl. 
kertészet, állattenyésztés, öntözésfejlesztés) 
mintegy 40 milliárd  forint forrás áll a ren-
delkezésesükre, amelynek felhasználásával 
továbbfejleszthetik gazdaságukat. Így a 40–
50%-osra tervezett alaptámogatási intenzitá-
son felül +10 százalékpontos többlettámoga-
tásban részesülnek, függetlenül az előző vagy 
mostani időszakban az induló fiatal gazdák-
nak kiírt támogatás elnyerésétől. 

A Vidékfejlesztési Program kiemelt he-

lyen kezeli a fiatal mezőgazdasági termelők 
szakmai továbbképzését, szaktanácsadását. 
Erre a célra mintegy 3 milliárd  forint áll ren-
delkezésre. 

A fiatal mezőgazdasági termelők számára 
kiírt támogatási jogcím fő jellemzőit a 4. áb-
rán foglaltuk össze. 

ÉLIP a Vidékfejlesztési Programban
2015. december 28-án jelent meg az élel-
miszeripari ágazat innovációját ösztönző, 
167,37 milliárd forint keretösszegű „Mezőgaz-
dasági termékek értéknövelése és erőforrás-haté-
konyságának elősegítése a feldolgozásban” című 
(kódszáma: VP3-4.2.1-15) pályázati felhívás. 
A felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 beso-
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rolás szerinti – mezőgazdasági termelőnek 
nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén 
kizárólag az Európai Unióról szóló szerződés 
1. számú mellékletében szereplő mezőgazda-
sági termékek előállítására vonatkozó – tevé-
kenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari fel-
dolgozást szolgáló projektek támogathatók. 

Lehetőség van többek között a termelés-
hez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzé-
sére, új technológiai rendszerek kialakítására, 
épületek, építmények kivitelezésére, továbbá 
az energiahatékonyság javítása céljából épü-
letek felújítására. Támogatási kérelmet mező-
gazdasági termelők, mezőgazdasági termelő-
nek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások, 
valamint kollektív beruházás keretében ter-
melői csoportok, termelői szervezetek, szö-
vetkezetek és konzorciumok nyújthatnak be. 
Egyéni projekt esetén maximum 500 millió 
forint, kollektív projekt esetén maximum 
1,5 milliárd  forint vissza nem térítendő tá-
mogatás igényelhető. A támogatás maximális 
mértéke a közép-magyarországi régióban az 
összes elszámolható költség 40%-a, nem kö-
zép-magyarországi régióban az összes elszá-
molható költség 50%-a. 

A kötelezettségvállalási keret kimerü-
lésére tekintettel a támogatási kérelmek 
benyújtásának lehetőségét 2016. novem-
ber 30-án felfüggesztettük. Eddig az idő-
pontig 1415 támogatási kérelem érkezett be, 
összesen 274,6 milliárd forintnyi támogatási 
igénnyel. A beérkezett támogatási kérelmek 
közül 542 kapott támogatást, jelenleg össze-
sen 90,9 milliárd  forint megítélt  támogatás-
sal. E támogatási jogcím meghatározó elemeit 
az 5. ábrán foglaltuk össze. 

Együttműködések támogatása
a REL és a helyi piacok kialakításá-
ért, fejlesztéséért és promóciójáért
A 3,84 milliárd forint keretösszegű pályáza-
ti felhívás 2017. március 30-án jelent meg, 
és a Vidékfejlesztési Program keretében erre 
igényelhető vissza nem térítendő támogatás 
maximum 300 000 eurónak megfelelő forin-
tösszeg volt. 

A REL-csoporthoz kapcsolódó, az 5.5.1. 
pontnak megfelelő költségek esetében a ma-
ximális támogatási intenzitás 90%-os. A pro-
jekt keretében megvalósuló, beruházásnak 
minősűlő költségek (5.5.2. pont) alaptámoga-
tás-intenzitása a közép-magyarországi régió-
ban 50%, a többi régióban 60%.  

A felhívás célja az ellátási lánc szereplői-
nek horizontális és vertikális együttműködése 
keretében rövid ellátási láncok és helyi, köz-

vetlen értékesítési lehetőségek létrehozása 
és a meglévők fejlesztése, valamint a mező-
gazdasági termelők piachoz juttatása által a 
jövedelmük növelése, ami a promóciós tevé-
kenység előmozdítása és közös projekttervek-
re alapozott értékesítési formák kialakítása, 
fejlesztése segítségével megvalósítható. A 
tartós, strukturált termelői együttműködések 
feladata, hogy több éves, közös projekttervre 
alapozott, egyéni és közös értékesítési formá-
kat megteremtő, az alkalmi piaci megjelenést 
és az eseti promóciós akciókat meghaladó, a 
közvetlen értékesítést szolgáló együttműkö-
déseket, saját üzleti modelleket alakítsanak ki.

A termelői együttműködésen alapuló, 
rövid láncú értékesítés üzleti modelljét min-
den olyan megoldás kielégíti, amelyben a 
termelők és a végső fogyasztó közvetlen ér-
tékesítési kapcsolatban van, vagy maximum 
egy közvetítő áll közöttük. Ilyen lehet többek 
között a rendszeres fizikai piaci megjelenés, a 
„boltra szállítás”, illetve a közétkeztetés vagy 
a vendéglátás számára történő rendszeres be-
szállítás.

A REL és az együttműködések támoga-
tásának főbb jellemzőit a 6. ábrán foglaltuk 
össze. 

A támogatási kérelmeket konzorciumi vagy 
gazdasági társasági formában lehet benyújtani, 
amelynek alapvető feltételeia következőek:
•  legalább  öt  mezőgazdasági  termelő  és  egy 

piacszervező szervezet együttműködésében 
jönnek létre, és
•  tagjaik  között  legalább  öt, mikrovállalkozás-

nál nem nagyobb mezőgazdasági termelő van. 
•  A REL-csoport tagjai nem lehetnek egymás-

nak kapcsolt vállalkozásai. 

•  A  REL-csoport  tagjai,  illetve  azok  kapcsolt 
vállalkozásai nem lehetnek tagjai olyan 
REL-csoportnak, amely a felhívás keretében 
már részesült támogatásban, illetve támoga-
tói okirattal rendelkezik, vagy ugyanabban 
az értékelési szakaszban nyújtott be támo-
gatási kérelmet.

Agrár-környezetgazdálkodási 
kifizetés (AKG)
Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések 
célja a vidéki területek fenntartható fejlő-
désének támogatása, a környezet állapotá-
nak megőrzése és javítása, a mezőgazdasági 
eredetű környezeti terhelés csökkentése, 
környezetvédelmi szolgáltatások nyújtása, a 
természeti erőforrások fenntartható haszná-
latán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősí-
tése. Kiemelten kívánja támogatni továbbá a 
biodiverzitás megőrzését a természetes élet-
körülményeik között (a gazdaságban), a ter-
mészet, a víz, és a talaj védelmét a termőhelyi 
adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, 
valamint környezettudatos gazdálkodás és 
fenntartható tájhasználat kialakításával.

Fenti célokat a pályázati felhívások úgy 
próbálják elérni, hogy a gazdálkodók olyan 
önkéntes vállalásokat tehetnek, amelyeknek 
pozitív környezeti hozzáadott értékei van-
nak. Az önkéntes vállalások teljesítése esetén 
a gazdálkodók normatív, vissza nem téríten-
dő területalapú támogatásban részesülnek. 
A kötelezettség vállalásának időtartama 5 év, 
és ezalatt a gazdálkodók évente, az egységes 
kérelmen keresztül igényelhetik a kifizetést.

Az AKG-kiírást első körben – a VP-4-
10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási 
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kifizetés (a továbbiakban: AKG 2015) pályá-
zati felhívás keretében –2015. október 7-én 
hirdette meg a Miniszterelnökség. A felhívás 
keretösszege (a hatályos éves fejlesztési keret 
alapján) 173,01 milliárd forint volt. A támo-
gatási kérelmek elektronikus úton, Ügyfél-
kapun keresztül történő benyújtására 2015. 
november 7. és 2015. december 31. között 
volt lehetőség.

Az AKG 2015 pályázati felhívás esetében 
16 különböző tematikus előíráscsoportból 
választhattak a gazdálkodók a támogatási 
kérelmeik összeállítása során. A 16 temati-
kus előíráscsoportból 4 horizontális, 12 pedig 
zonális előíráscsoport. Míg a horizontális te-
matikus előíráscsoportok az adott földhasz-
nálati kategóriának megfelelően az országban 
bárhol igényelhetők, addig a zonális temati-
kus előíráscsoportok igénylései a földhaszná-
lati kategórián belüli területi lehatároláshoz 
vannak kötve (pl. MTÉ-területek). 

A Miniszterelnökség úgy döntött, hogy 
újabb forrást biztosít agrár-környezetgaz-
dálkodási kifizetésre, a VP-4-10.1.1-16 
Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 
(to  váb biakban: AKG 2016) pályázati felhívás 
keretében, elsősorban azért, hogy újabb lehe-
tőséghez jussanak azok, akik az előző körben 
nem kaptak támogatást. A felhívás keretösz-
szege a hatályos éves fejlesztési keret alapján 
67 milliárd forint volt.

Az AKG 2016 pályázati felhívást 2016. 
szeptember 30-án hirdettük meg. A támoga-
tási kérelmeket elektronikus úton, Ügyfélka-
pun keresztül lehetett benyújtani 2016. no-
vember 2. és 2016. december 2. között.

Azáltal, hogy a horizontális szántó és ül-
tetvény tematikus előíráscsoportokra újabb 
felhívást írtunk ki, olyan gazdálkodói csopor-
tokat terveztünk támogatni, amelyek támo-
gatási kérelmeit a 2015-ös AKG jelentős mér-
tékű forráshiánya miattel kellett utasítanunk. 
Így területi szinten is nagyobb lefedettséget 
biztosítunk az AKG-s kötelezettségvállalások 
megvalósulásának.

A horizontális szántó tematikus előírás-
csoport esetében fontosnak gondoltuk, hogy 
minden állattartó támogatásban részesülhes-
sen, mivel a VP-ben kisebb arányban kaptak 
támogatást. Éppen ezért a 2016-os AKG-pá-
lyázati felhívás horizontális szántó tematikus 
előíráscsoport meghirdetésével sze  rettük vol-
na megszólítani azokat az állattartókat, akik 
eddig nem csatlakoztak az AKG-hoz, hogy 
környezettudatosabban kezdjenek gazdálkod-
ni, és úgy termeljék meg állatállományuknak a 
takarmányt, hogy eközben minél inkább iga-

zodnak a környezetvédelmi szempontokhoz, 
elérve ezzel, hogy műtrágya helyett szerves 
trágyát használjanak, a tábláikba pillangós 
növényeket termesszenek változatos összeté-
telben, és a biodiverzitás megőrzése érdekében 
mozaikossá tegyék a tábláikat.

A horizontális ültetvény tematikus elő-
íráscsoportban a 2015-ös AKG-ban eluta-
sított kérelmű gazdálkodók nagy része az 
általunk támogatni kívánt két ültetvénycso-
porttal foglalkozik. A korábban említett logi-
ka mentén szükségesnek gondoltuk, hogy ne-
kik is lehetőségük legyen támogatás igénybe 
vételére.

Fontos változás ugyanakkor, hogy az a 
támogatást igénylő, aki a 2015-ös AKG-pá-
lyázati felhívás horizontális szántó tema-
tikus előíráscsoportja esetében támogatói 
okirattal rendelkezett, az a 2016-os AKG-pá-
lyázati felhívásban ugyanarra a tematikus 
előíráscsoportra nem nyújthatott be támo-
gatási kérelmet.

Horizontális ültetvény tematikus elő-
íráscsoport esetében csak abban az esetben 
nyújthattak be támogatási kérelmet a gaz-
dálkodók, ha az érintett ültetvényt igazoltan 
2016. január 1. után telepítette.

A két kiírás 4–4 területének támogatási 
igénye a következőképpen alakult:
o  VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodá-

si kifizetés felhívás keretösszege 173,01 
milliárd forint (310 Ft/€ értéken). A 2018. 
január 4-én éjfélig beérkezett igények ösz-
szege 448 milliárd forint volt. Ebből 2018. 
janiár 5-ig 205063435834 forint összegre 
vállaltunk kötelezettséget. 

o  VP4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodá-
si kifizetés felhívás keretösszege 67 milliárd 
forint (310 Ft/€ értéken).  A 2018. január 
4-én éjfélig beérkezett igények összege 112 
051 701 877 forintot tett ki. Ebből 2018. 
janiár 5-ig 68 963 992 289 forint összegre 
vállaltunk kötelezettséget.

A védett őshonos és veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajták geneti-
kai állományának in situ megőrzése 
(VP-4-10.2.1.-15)
Ennek a felhívásnak a célja az alacsony 
egyedszámú védett őshonos és a veszélyez-
tetett mezőgazdasági állatfajták nőivarú 
állományának a fajták eredeti tartási és ta-
karmányozási körülményekhez hasonló, in 
situ feltételek közötti tenyésztésben történő 
fenntartása életképes populációkban, a ge-
netikai állomány megőrzéséről és az adott ál-
latfajták fennmaradását biztosító tenyésztési 

programokról szóló jogszabályok keretein be-
lül. A támogatási jogcím igénybe vételének fő 
követelményei az alábbiak: 
•  A kötelezettségvállalás időtartama: 5 év.
•  Támogatás: Normatív vissza nem térítendő 

támogatás.
•  Kedvezményezettek: a génmegőrzésből szár-

mazó többletköltségeket viselő állattartók.
•  A felhívás meghirdetése: 2015. december 29.
•  A felhívás keretösszege: 14 milliárd  forint.
•  A támogatási kérelem benyújtásának idősza-
kai: 2016. február 1-29., 2017. február 1-28. 
•  A kötelezettségvállalás kezdete: 2016. janu-

ár 1., illetve 2017. január 1.
•  Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgaz-

dasági juh- és kecskefajták: 
a) hortobágyi (magyar) racka,
b) gyimesi racka,
c) tejelő cigája,
d) cigája,
e) cikta,
f) magyar parlagi kecske,
g) magyar merinó.

•  Támogatási  összeg:  57  eurónak  megfelelő 
forintösszeg/állat/év

Védett őshonos és veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajták gene-
tikai állományának ex situ vagy in 
vitro megőrzése, továbbá a geneti-
kai beszűkülést megelőző tanács-
adói tevékenységek támogatása 
(VP4-10.2.1.-17)
A VP 10.2.1. műveleten belül 4 célterület van, 
amelyek közül 3 célterület meghírdetésére ke-
rül sor ebben a felhívásban:
1.  I. célterület: In vitro génmegőrzés támoga-

tása
2.  II. célterület: Ex situ génmegőrzés támoga-

tása
3.  III. célterület: Genetikai beszűkülést megelő-

ző tanácsadói tevékenységek támogatása
A kötelezettségvállalás időtartama: 5 év. 

Vissza nem térítendő normatív támogatás.
Támogatott tevékenységek: 
o  A védett őshonos és veszélyeztetetté vált 

mezőgazdasági állatfajták genetikai anya-
gának (sperma, embrió vagy petesejt) be-
gyűjtése, mélyhűtve való tárolásra történő 
előkészítése, laboratóriumi körülmények 
közötti tárolása mélyhűtéses eljárással és 
genetikai vizsgálatok végzése. 

o  Védett őshonos és veszélyeztetetté vált 
hímivarú mezőgazdasági állatfajtáknak (ki-
véve baromfi) az eredeti tartási, takarmá-
nyozási feltételektől eltérő módon, ex situ 
környezetben történő megőrzése. 
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o  Védett őshonos és veszélyeztetetté vált me-
zőgazdasági állatfajták megőrzését segítő 
tenyésztési, génmegőrzési feladatok ismer-
tetése a tenyésztőkkel és szaktanácsadás a 
tanácsok végrehajtásában. A hasznosítási 
lehetőségek ismertetése, az ehhez szüksé-
ges feltételek megteremtése, a hasznosítás 
elősegítése.

Kedvezményezettek: 
o  Ex situ megőrzés esetén: A fajta fenntartásá-

ért felelős tenyésztőszervezet, valamint az 
olyan fajták esetében, amelyeknél központi 
nevelés nem folyik, ezek tagjai is jogosultak 
a támogatásra,.

o  In vitro megőrzés esetén: a tenyésztési ha-
tóság, az oktatási-kutatási intézmények, 
mesterséges termékenyítő állomások, emb -
rióátültető állomások, spermatároló köz-
pontok, a fajta fenntartásáért felelős te-
nyésztő szervezetek.

o  Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói te-
vékenységek támogatása esetén: a fajta fenn-
tartásáért felelős tenyésztőszervezetek.

Ez egy 2017. április 30-án lejárt korábbi 
jogcím (17/2012 (II. 29.) VM rendelet), ezért 
ez az 5 éves kötelezettségvállalás csak ezt kö-
vetően indulhat.

A felhívás keretösszege: 3,83 milliárd  forint
Védett őshonos és veszélyeztetett mező-

gazdasági juh- és kecskefajták: 
a) hortobágyi (magyar) racka,
b) gyimesi racka,
c) tejelő cigája,
d) cigája,
e) cikta,
f) magyar parlagi kecske,
g) magyar merinó.

Támogatási összeg:
1.  Juh és kecske genetikai anyagának mély-

hűtve történő megőrzése: 11 eurónak meg-
felelő forintösszeg/műszalma

2.  Genetikai vizsgálat: 36 eurónak megfelelő 
forintösszeg/állat

3.  Kos és kecskebak központi felnevelése: 1,7 
eurónak megfelelő forintösszeg/állat/nap 

4.  Genetikai beszűkülést megelőző tanács-
adói tevékenységek támogatása:  833 euró-
nak megfelelő forintösszeg/tanácsadás

Innovációs operatív csoportok 
létrehozása és az innovatív projekt 
megvalósításához szükséges beru-
házás támogatása
A felhívás a mezőgazdaság termelékenysé-
gét és fenntarthatóságát célzó EIP-csoportok 
létrehozásához és működtetéséhez nyújt támo-
gatást. A projektek a vállalkozásokat széles 

körben érintő problémák kezelését célozzák, 
és ennek érdekében tudományos ismeretek 
felhasználásával dolgoznak ki megoldásokat. 
Ezek lehetnek: új termék, szolgáltatás, gya-
korlat, termelési eljárás, technológia, újmódi 
szervezési folyamat.

Pályázati felhívás az operatív csoportok 
létrejöttének és működésének támogatása 
mellett az operatív csoportok beruházásainak 
támogatását is szolgálja.

Az operatív csoportok az alábbi tevékeny-
ségek támogatására pályázhatnak:
a)  Mezőgazdasági tevékenységgel kapcsola-

tos innováció,
b)  Élelmiszer-feldolgozással, borászattal kap-

csolatos innováció,
c)  REL-ekkel kapcsolatos innováció,
d)  Erdőgazdálkodással kapcsolatos innováció.

A támogatás keretösszege 26,71 milliárd 
forint.

Az eddig beadott kérelmek száma 65 
darab, az  igényelt  támogatás 9 430 112 426 
forint.

A támogatási kérelem benyújtásának ha-
tárideje 2018. március 31.

Az Innovációs Operatív Csoportok létre-
hozása és az innovatív projekt megvalósítá-
sához szükséges beruházás támogatása című 
pályázati jogcím fő jellemzőit a 7. ábrán fog-
laltuk össze.

Tanyák háztartási léptékű 
villamos energia- és vízellátás-, 
valamint szennyvízkezelési 
fejlesztései (VP6-7.2.1.4.17 számú 
felhívás)
Magyarország kormányának felhívása a vi-
déki térségek önkormányzatainak, illetve a 
vidéki térségekben tanyán élő természetes 
személyek háztartási léptékű villamosenergia 
és vízellátásának, valamint a szennyvízkeze-
lés fejlesztését célozza. 
A felhívás két célterülete:

1. célterület: Tanyák háztartási léptékű 

villamosenergia és vízellátása, valamint 
szennyvízkezelési fejlesztés természetes sze-
mélyek számára

2. célterület: Tanyák háztartási léptékű 
villamosenergia és vízellátása, valamint 
szennyvízkezelési fejlesztése a 2011. évi 
CLXXXIX. törvény szerinti települési önkor-
mányzatok számára.

A kormány a felhívás feltételeinek meg-
felelő projekteket az 1. célterület esetében 
maximum 6,2 millió forint, a 2. célterület 
esetében maximum 50 millió forint összegű 
vissza nem térítendő támogatásban részesíti 
a rendelkezésre álló keret erejéig. A felhívás 
nemrégiben módosult, illetve jelenleg is mó-
dosítás alatt áll. Ez a támogatási intenzitást 
érinti,  és  az 1.  célterületre 95%-os, míg a 2. 
célterületre  85–95%-os  támogatási  intenzi-
tásra alapozva lehet benyújtani támogatási 
kérelmet, járási besorolástól függően.

A felhívás keretösszege 8,23 milliárd fo-
rint. A támogatási  igények 2019. április 4-ig 
nyújthatók be. 

A pályázati felhívás keretében támogat-
ható tevékenységek mindkét célterület eseté-
ben a következők:
1.  háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisz-

títást szolgáló rendszer kiépítése,
2.  háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló 

rendszer kiépítése,

3.  háztartási léptékű szigetüzemű vagy hálózatra 
kapcsolt villamosenergia-rendszer kiépítése.

A támogatást igénylőknek az alábbi terü-
leti korlátozásnak kell megfelelniük: 
a.  A felhívás keretében az alábbi tanyás te-

lepülések külterületein fekvő tanyák tá-
mogathatóak: Bács-Kiskun megye, Békés 
megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar me-
gye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye összes telepü-
lése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, 
Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagy-
kőrösi, Ráckevei járásainak települései;
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7. ábra: Innovatív projektek megvalósításához szükséges beruházások támogatása



b.  A Vidékfejlesztési Program lehatárolása 
értelmében nem támogathatók Budapest 
és a budapesti agglomerációhoz tartozó 
településeken végrehajtott beruházások. 
Az érintett településeket a Budapesti Agg-
lomeráció Területrendezési Tervéről szóló 
2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú mellék-
lete tartalmazza.

Nem mezőgazdasági tevékenysé-
gek beindítására és fejlesztésére 
irányuló beruházások támogatása 
Ezt a pályázati jogcímet 2017. május 12-én 
nyitották meg, de a 2. szakasz után, 2017. jú-
lius 13-án 00.00 órától felfüggesztették. 

A felhívás célja a vidéki térségekben mű-
ködő, mikrovállalkozásnak minősülő mező-
gazdasági termelők  induló vagy már működő 
nem mezőgazdasági tevékenységeinek támo-
gatása. Az intézkedés kiemelten támogatja a 
tanyás településeken és a vállalkozáshiányos 
aprófalvas területeken megvalósuló tevé-
kenység-, illetve vállalkozás-fejlesztést. A fel-
hívás célcsoportja a vidéki térségben működő 
mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasá-
gi termelők.  
A támogatás összege, intenzitása:
A.  A felhívás feltételeinek megfelelő projek-

tet  maximum 160 000 eurónak megfele-
lő forintösszegű – a 2017. január elsejei 
EKB-középárfolyam  szerint  (309,83  Ft/
EUR)  35,94  milliárd  forint  –  vissza  nem 
térítendő támogatásban részesítik a ren-
delkezésre álló forrás erejéig. 

B.  A 290/2014. (XI.26.) kormányrendelet sze-
rinti kategóriába tartozó járási besorolás 
alapján a támogatás intenzitása: 
50% nem besorolható járásban lévő telepü-
lés esetén;  
60% „kedvezményezett” járásban lévő tele-
pülés esetén;   
70% „fejlesztendő” és „komplex program-
mal fejlesztendő” járásban lévő település 
esetén.

A felhívás keretében az alábbi kötelezően 
megvalósítandó tevékenységek  támogatha-
tók önállóan (legalább egy beruházás meg-
valósítása úgy, hogy a fejlesztés által érintett 
tevékenységek nem kapcsolódhatnak elsődle-
ges mezőgazdasági termeléshez):
a)  Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatá-

sok  létesítése, fejlesztése:
–  új falusi szálláshely létesítése vagy meg-

lévő fejlesztése esetében a projekt ered-
ményének rendelkeznie kell  a 4 napra-
forgós minősítést tartalmazó minősítő 
bizonyítvánnyal.

–  Egyéb szálláshely esetében: 
i.  új egyéb szálláshely létesítése és meglé-

vő fejlesztése támogatható;
ii.  amennyiben a projekt a Balaton Ki-

emelt Üdülőkörzet (10. számú mellék-
letben nevesített településen) terüle-
tén valósul meg, egyéb szálláshelyhez 
kapcsolódó fejlesztés támogatható.

b)  A felhívás 11. számú mellékletében felso-
rolt listában szereplő nem mezőgazdasá-
gi termék-, szolgáltatás- és technológia-
fejlesztés, a tevékenység elindításához 
vagy továbbfejelsztéséhez szükséges 
műhely vagy bemutatótér kialakítása, 
fejlesztése, interaktív bemutatók tartá-
sához szükséges fejlesztések, árusítóhe-
lyek, -csatornák kialakítása, fejlesztése 
(kivéve kizárólag mezőgazdasági és An-
nex 1 feldolgozott termékeket árusító 
bolt, mozgó bolt).

Mezőgazdasági és feldolgozó-
üzemek energiahatékonyságának 
javítását célzó új felhívás
2018. január 12-én  jelent meg a mezőgaz-
dasági ágazat és élelmiszeripari ágazat haté-
konyabb energiafelhasználását ösztönző, 35 
milliárd forint keretösszegű „Mezőgazdasági- 
és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának 
javítása” című pályázati felhívás (kódszáma: 
VP5-4.1.6-4.2.3-17). 

A felhívásnak két célterülete van. Az 
első célterület (keretösszege 30 milliárd fo-
rint) a kertészeti és állattartó gazdaságok 
energiahatékonyságának javítását célozza, 
a második pedig (keretösszege 5 milliárd fo-
rint) az élelmiszer- és a borászati üzemekét. 
A felhívás célja kertészeti termesztésre, állat-
tartásra, élelmiszer-feldolgozásra, borászati 
feldolgozásra szolgáló épületek, építmények 
energiahatékonyságot javító korszerűsítése, 
felújítása, valamint a megújuló energiafor-
rást hasznosító technológiák alkalmazásának 
elősegítése. 

Az 1. célterület kedvezményezettjei olyan 
mezőgazdasági termelők lehetnek, akik lega-
lább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkez-
nek, és árbevételük legalább 50%-a mezőgaz-
dasági tevékenységből származik. 

Kollektív beruházásban kizárólag terme-
lői csoport, termelői szervezet, mezőgazdasá-
gi termelők tagságával működő szövetkezet, 
valamint szociális szövetkezet által végrehaj-
tott projekt támogatható. 

A felhívás keretében az üzemen belüli 
építmények energiaigényének fedezésére 
szolgáló, megújuló energiaforrásokat hasz-

nosító technológiák kialakítására, fejlesz-
tésére is lehet támogatást igényelni. Egyéni 
projekt esetén maximum 500 millió forint, 
kollektív projekt esetén maximum 1 milli-
árd  forint vissza nem térítendő támogatás 
igényelhető. 

A támogatás maximális mértéke a kö-
zép-magyarországi régióban az összes elszá-
molható költség 40%-a, nem közép-magyar-
országi régióban az összes elszámolható 
költség 50%-a. Az 1. célterületen a fiatal 
gazdák által és a kollektív beruházások ke-
retében végrehajtott projektek 10 száza-
lékponttal nagyobb támogatásintenzitásra 
jogosultak.

Támogatott tevékenységek
I.  Állattartó gazdaságok energiahatékonyságá-

nak javítása (1. célterület 1. b) pont):
Épületenergetikai, épületgépészeti és 

energiaellátást érintő korszerűsítések, felújí-
tások:

a)  Állattartó telepi épületek, építmények 
hőtechnikai adottságainak javítása, 
hőveszteségének csökkentése;

b)  Állattartó telepi épületek, építmények 
fűtési, hűtési és használatimeleg-
víz-rendszereinek korszerűsítése;

c)  Világítási rendszerek korszerűsítése;
d)  Beépített technológiai berendezések 

korszerűsítése. 
e)  Épületgépészeti fejlesztések, új, ener-

giatakarékos technológiák kiépítése, 
f)  energiatakarékos berendezések beszer-

zése.
II.  Megújuló energiaforrást hasznosító techno-

lógiák alkalmazása (1. célterület 2. b) pont):
A támogatott tevékenységek célja a 

gazdasági-termelési folyamatok és a mező-
gazdasági üzemen belüli építmények ener-
giaigényének fedezése megújuló energia elő-
állításával. 

A fűtési-hűtési energiaigény, a haszná-
latimelegvíz-igény, a villamosenergia-igény 
részbeni vagy teljes egészében megújuló 
energiaforrásból való kielégítése

a) napkollektorok alkalmazásával, 
b)  biomassza alapú és hőszivattyús rend-

szerek telepítésével, 
c) geotermikus energia használatával, 
d) biogáz termelésével, 
e) napelemes rendszer kialakításával, 
f) szélenergia felhasználásával.

Miniszterelnökség, 
Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság, 
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Kecskemét
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