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Az agrár-vidékfejlesztési 
támogatások új rendszere 

 
(alkalmazva mind a KAP I-ben a degressziót, 

mind a KAP II-ből az átcsoportosítást) 

 KAP I. pillér (2015-2020):  7 988 m € 
– közvetlen támogatások (uniós forrás) – FM 
– piaci intézkedések (uniós forrás) – FM 

 KAP II. pillér (2015-2020): 4 174 m € = 3,431 mrd € (EU) +  
  0,743 mrd € (HU) 
– vidékfejlesztés (uniós és nemzeti forrás) – ME (Vidékfejlesztési 

  Program – VP) 

Összesen: 12,162 milliárd € (több forrás, mint a 2007-2013-as időszakban) 
 
310 Ft/EURO árfolyamon:  3 770milliárd forint. 
Éves átlagban: 628 milliárd forint. 

+ Nemzeti támogatási jogcímek (nemzeti forrás) – FM 2 



Célkitűzések és főbb változások 

 Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek megőrzése és fejlesztése (Munkaigényes 
ágazatok: kertészeti ágazatok, állattenyésztés, élelmiszeripar);  

 Mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt fejlesztése, differenciált segítése; 

 Versenyképesség javítása, termelési és  jövedelembiztonság;  

 Környezetkímélő gazdálkodás = erőforrás-hatékonyság; klímavédelem - vidéki 
településeken helyi alapanyagok, szolgáltatások, megújuló erőforrások és 
együttműködések. 
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 Új eljárásrend! Az egységes rendszerhez illeszkedő eljárásrend a VP 
végrehajtására  

 Egyszerűsítés 

₋ Egyszerűsített támogatás-típusok bevezetése (egyösszegű átalány, egységköltség, 
%-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás) 

₋ Egyszerűsített elbírálás (adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített 
követelményei és elbírálása) 

 Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a használt 
eszköz alkalmazásának lehetősége is megjelenik 

www.palyazat.gov.hu 

 

http://www.palyazat.gov.hu/�
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2015. őszén megjelenő pályázati felhívások 

Pályázat neve 
Pályázati 
keret Mrd 

Ft 
Kedvezményezettek Tervezett 

meghirdetés 

 Agrár–
környezetgazdálkodási 
kifizetés 

158,60 aktív mezőgazdasági termelők 2015. október 7. 

 Ökológiai gazdálkodásra 
történő áttérés, ökológiai 
gazdálkodás fenntartása 

51,50 aktív mezőgazdasági termelők 2015. október 7. 

LEADER - Helyi Fejlesztési 
Stratégiák elkészítésének 
támogatása 

1,00 LEADER Egyesületek 2015. november 
eleje 

Trágyatároló építése és 
korszerűsítése 5,60 

mezőgazdasági 
termelő,mezőgazdasági termelők 
egy csoportja,fiatal 
mezőgazdasági termelő 

2015. november 
eleje 
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 Keretösszeg: 158,6 Mrd Ft 
 A felhívás megjelenése: 2015.  október 7. (palyazat.gov.hu) 
 Kérelmek benyújtása: 2015. november 7. – 2015. december 7. 
 Agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében többlet 

tevékenységek elvégzése 
 5 éves időtartam (2016. január 1. – 2020. december 31.) 
 A vállalható kötelezettségeket előírás alapon határozza meg 
 Önkéntesség és területi különbözőségek 
 Normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás (16 tematikus előírás 

csoport) 
 horizontális, azaz az országban bárhol igényelhető: szántó, gyep, ültetvény, 

nádas; 
 zonális, speciális területek: Magas Természeti Értékű Terület (MTÉT) - szántó, 

- gyep, - vízvédelmi célú szántóterületek, - vízvédelmi célú gyepterületek 
(erózió-, belvíz-, aszály) 
 

Nem támogatható az ökológiai gazdálkodással kapcsolatosan támogatott terület. 
 
Kedvezményezett: aktív mezőgazdasági termelő 
Fontos! Akik a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló rendelet 
alapján támogatásban részesülnek, ugyanazon tevékenységért támogatásra nem 
jogosultak. 

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (AKG) 



6 

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (AKG) 

 
 A gazdálkodók kiválasztása pontozási rendszer alapján történik. 
 A támogatás intenzitása 100% gyep, ültetvény és nádas földhasználati 

kategória esetében. 
  Szántóföldi gazdálkodás támogatása esetében degresszió kerül 

alkalmazásra: 
 A támogatást igénylő 
gazdaságának üzemmérete (ha) 

Támogatásintenzitás szintje (%) 

1 – 300 ha 100% 

300,01 – 1200 ha 85% 

1200,01 ha  felett 50% 
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Területi kategória Földhasználati kategória 

Támogatás maximális összege 
(a lehető legtöbb választható 

előírás felvétele esetén) 
(euró/ha) 

Horizontális, azaz az országban 
bárhol igényelhető 

Szántó  270 
Gyep  164 

Ültetvény  

almatermésűek 958 

egyéb 
gyümölcsösök 

723 

szőlő 696 
Nádas  50 

Zonális, azaz csak a MePAR-ban 
lehatárolt blokkokhoz köthetően 
igényelhető speciális területek 

MTÉT szántó 

Túzokvédelmi területek 439 
Kék vércse-védelmi területek 395 

Alföldi madárvédelmi területek 407 

Hegy- és dombvidéki 
madárvédelmi területek 

323 

MTÉT gyep 

Túzokvédelmi területek 295 

Alföldi madárvédelmi területek 183 

Hegy- és dombvidéki 
madárvédelmi területek 

201 

Nappali lepke-védelmi 
területek 

183 

Vízvédelmi célú 
szántóterületek 

Erózió-érzékeny területek 292 
Belvíz-érzékeny területek 272 
Aszály-érzékeny területek 272 

Vízvédelmi célú 
gyepterületek 

Belvíz-érzékeny gyep 244 

AKG - kifizetések 



Ökológiai gazdálkodás 
A felhívás megjelenése: 2015. október 7. 
  
11.1. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés 
11.2. Ökológiai gazdálkodás fenntartása 
 
Két alprogram – keretösszeg összesen: 51,50 Mrd Ft  
 
Célja a hagyományos keretek között művelt területek ökológiai művelés alá 
vonásának ösztönzése, illetve az ökológiai művelésbe vont területeken a 
gazdálkodási mód fenntartása. 
Kedvezményezettje: 
aktív mezőgazdasági termelő 
Önkéntes vállaláson alapul: a kedvezményezettnek az alintézkedés alá vont 
területekre vonatkozóan az alintézkedés teljes időtartama alatt hazai 
akkreditációval rendelkező ellenőrző szervezettel kötött szerződéssel kell 
rendelkeznie 
Támogatás jellege: 
normatív, vissza nem térítendő, terület alapú kompenzációs támogatás. 
 
 

8 



9 

Felhívás címe Trágyatárolók építése és korszerűsítése 

Leírás 
Támogatás nyújtása az állattartó telepeknek – a jogszabályból 
adódó kötelezettségük betartásához – trágyatároló, feldolgozó 
műtárgyak kialakításához 

Kedvezményezett 
 Mezőgazdasági termelő 
 Mezőgazdasági termelők egy csoportja 
 Fiatal mezőgazdasági termelő 

Felhívás 
keretösszege  5,6 Mrd Ft  

 
Meghirdetés 

tervezett dátuma 
2015. november 

Megjegyzés 

A források 80%-ra a kizárólag a legfeljebb 1 275 000 euró STÉ 
üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők 
pályázhatnak. 
egyéni max 500 m Ft, kollektív max 1 Mrd Ft 
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2015. novemberben megjelenő 
pályázati felhívások 

Pályázat neve Pályázati keret 
Mrd Ft Kedvezményezettek Tervezett 

meghirdetés 
Agrárgazdasági képzések és felkészítő 
tréningek 6,20 képzést szolgáltató szervezet 2015. november 

Szaktanácsadók továbbképzése 0,19 továbbképzést szolgáltató szervezet 2015. november 
Védett őshonos és veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajták genetikai 
állományának in situ megőrzése 

14,00 állattartók 2015. november 

Ritka és veszélyeztetett növényfajták 
növényi genetikai erőforrásainak és 
mikroorganizmusok ex situ védelme 

3,80 
aktív mezőgazdasági termelő; génmegőrző 
tevékenységet végző szervezet 
 

2015. november 

Kertészet korszerűsítése- üveg- és 
fóliaházak létesítésére, geotermikus 
energia felhasználásának és öntözés 
kialakításának lehetőségével. 

30,00 
mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági 
termelő,mezőgazdasági termelők egy 
csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő) 

2015. november 

Kertészet korszerűsítése- 
ültetvénytelepítés támogatására 
öntözés kialakításának lehetőségével, 
továbbá , mezőgazdasági esőkár vagy 
tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló 
beruházások  

22,00 
mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági 
termelő,mezőgazdasági termelők egy 
csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő) 

2015. november 

Kertészet korszerűsítése- 
gyógynövénytermesztés fejlesztése. 3,00 

mg-i vállalkozások (mezőgazdasági 
termelő,mezőgazdasági termelők egy 
csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő) 

2015. november 

Jégesőkár megelőzésére szolgáló 
beruházások támogatása 1,50 

kertészeti mg-i vállalkozások (mezőgazdasági 
termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja,  
 közjogi szerv vagy azok csoportja) 
 

2015. november 

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14,00 

mg-i vállalkozások 3.000-6.000 STÉ között (A 
versenyképes méretet el nem érő (3.000-6.000 
STÉ közötti), mezőgazdasági kisüzemmel 
rendelkező mezőgazdasági termelő.) 

2015. november 



Kertészet - 
közvetlen 

támogatási lehetőségek 



Kertészeti támogatások 
Mintegy 72 milliárd Forint + 20 Mrd Ft öntözésfejlesztésre. 

A források 80%-ára kizárólag a legfeljebb 850 000 Euró STÉ üzemmérettel 
rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak. 

 
Jogosultak: legalább 6000 STÉ-vel (pl. 1200 m2 üvegház) rendelkező mg-i termelők 

valamint mezőgazdasági termelők egy csoportja  (legalább 50% mg-i 
tev. származó árbevétel) 
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Fiatal mezőgazdasági termelő számára +10 százalékpont támogatási intenzitás jár az 
adott régióhoz tartozó alaptámogatási intenzitáson felül. 
Az alaptámogatás maximum 10%-a  kamattámogatás formájában igényelhető. 
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Felhívás címe 
Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítésére, 
geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának 
lehetőségével. 

Leírás 

A támogatás célja a kertészeti ágazat versenyképességének, 
energiahatékonyságának javítása, korszerűsítése kertészeti 
termesztő-berendezések és a hozzájuk kapcsolódó beépített 
technológia, beszerzésének támogatása. A felhívás a megújuló 
energiaforrások között kiemelt műveleti célként kezeli a 
geotermikus energiaellátás biztosítását, valamint a meglévő 
berendezések korszerűsítését. 

Kedvezményezett 
• Mezőgazdasági termelő 
• Mezőgazdasági termelők egy csoportja 
• Fiatal Mezőgazdasági termelő 

Felhívás 
keretösszege  30 Mrd Ft  

 
Meghirdetés 

tervezett dátuma 
2015. november  

Megjegyzés 

A források 80%-ra a kizárólag a legfeljebb 850 000 euró STÉ 
üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak. 
(kivéve öntözési forrás) 
egyéni max 500 m Ft, kollektív max 1 Mrd Ft 

Kertészeti pályázati 
felhívások 
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Felhívás címe 
Kertészet korszerűsítése- ültetvénytelepítés támogatására 
öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá , mezőgazdasági 
esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások  

Leírás 

A támogatás célja a kertészeti ágazat versenyképességének, 
energiahatékonyságának javítása, új ültetvények telepítése, a 
meglévő ültetvények felújítása és korszerűsítése szükség esetén 
fajtaváltás vagy művelési-mód váltás alkalmazásával. Meglévő 
öntözőrendszerek korszerűsítését valamint új telepítésnél 
öntözőrendszer kiépítését szolgálja, továbbá a valószínűsíthető 
természeti katasztrófák, kedvezőtlen éghajlati események és 
katasztrófaesemények következményeinek mérséklését célozza. 

Kedvezményezet
t 

• Mezőgazdasági termelő 
• Mezőgazdasági termelők egy csoportja 
• Fiatal mezőgazdasági termelő 

Felhívás 
keretösszege  22 Mrd Ft 

 
Meghirdetés 

tervezett dátuma 
2015. november  

Megjegyzés 

A források 80%-ra a kizárólag a legfeljebb 850 000 euró STÉ 
üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak. 
(kivéve öntözési forrás) 
egyéni max 500 m Ftkollektív max 1 Mrd Ft 

Kertészeti pályázati 
felhívások 
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Felhívás címe Kertészet korszerűsítése- gyógynövénytermesztés fejlesztése. 

Leírás 

A támogatás célja a gyógynövénytermesztés versenyképességének, 
energiahatékonyságának javítása, új ültetvények telepítése, a 
meglévő ültetvények felújítása. A felhívás a megújuló 
energiaforrások között kiemelt műveleti célként kezeli a 
geotermikus energiaellátás biztosítását, valamint a meglévő 
berendezések korszerűsítését. 

Kedvezményezett 
• Mezőgazdasági termelő 
• Mezőgazdasági termelők egy csoportja 
• Fiatal Mezőgazdasági termelő 

Felhívás 
keretösszege  3 Mrd Ft 

 
Meghirdetés 

tervezett dátuma 
2015. november  

Megjegyzés 
A források 80%-ra a kizárólag a legfeljebb 850 000 euró STÉ 
üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak.  
egyéni max 500 m Ft, kollektív max 1 Mrd Ft 

Kertészeti pályázati 
felhívások 
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Felhívás címe Kertészet korszerűsítése - kertészeti ágazat technológiai 
fejlesztéseinek támogatása 

Leírás 

A támogatás célja a kertészeti ágazat és a gombatermesztés 
versenyképességének, energiahatékonyságának javítása, 
hűtőházak, tárolók, manipulálók, öntözéshez kapcsolódó 
fejlesztések és egyéb üzemi létesítmények beszerzésének 
támogatása. A felhívás a megújuló energiaforrások között 
kiemelt műveleti célként kezeli a geotermikus energiaellátás 
biztosítását, valamint a meglévő berendezések 
korszerűsítését. 

Kedvezményezett 
• Mezőgazdasági termelő 
• Mezőgazdasági termelők egy csoportja 
• Fiatal Mezőgazdasági termelő 

Felhívás 
keretösszege  32 Mrd Ft 

 
Meghirdetés 

tervezett dátuma 
2015. december 

Megjegyzés 

A források 80%-ra a kizárólag a legfeljebb 850 000 euró STÉ 
üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők 
pályázhatnak. 
egyéni max 500 m Ft, kollektív max 1 Mrd Ft 

Kertészeti pályázati 
felhívások 
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Pályázat neve 
Pályázati 

keret 
Mrd Ft 

Kedvezményezettek Tervezett 
meghirdetés 

Kisméretű terményszárító és tisztító 
korszerűsítése, kisméretű 
terménytároló építése, 
korszerűsítése 

19,70 

sz. növénytermesztő mg-i vállalkozások (mezőgazdasági 
termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal 
mezőgazdasági termelő) 
 

2015. december 

Baromfitartó telepek korszerűsítése  20,00 
baromfitartó mg-i vállalkozások (80% korlát) 
(mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy 
csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő) 

2015. december 

Szarvasmarhatartó telepek 
korszerűsítése  20,00 

szarvasmarha tartó  mg-i vállalkozások (mezőgazdasági 
termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal 
mezőgazdasági termelő) 

2015. december 

Juh és kecsketartó telepek 
korszerűsítése  4,00 

juh,kecsketartó mg-i vállalkozások (80% korlát) 
(mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy 
csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő) 

2015. december 

Állattartó telepek korszerűsítése  6,00 
állattartó mg-i vállalkozások (80% korlát)  
(mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy 
csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő) 

2015. december 

Sertéstartó telepek korszerűsítése   20,00 
sertéstartó mg-i vállalkozások (80% korlát) 
(mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy 
csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő) 

2015. december 

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és élelmiszer-feldolgozáshoz 
kapcsolódó egyéni és csoportos 
szaktanácsadás 

13,90 szaktanácsadó szervezetek 2015. december 

Kertészet korszerűsítése -kertészeti 
ágazat technológiai fejlesztéseinek 
támogatása 

32,00 
mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági 
termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal 
mezőgazdasági termelő) 

2015. december 

2015. decemberben megjelenő 
pályázati felhívások 
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Pályázat neve 
Pályázati 

keret 
Mrd Ft 

Kedvezményezettek Tervezett 
meghirdetés 

Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat 
fejlesztése 34,00 

mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági 
termelők egy csoportja,fiatal mezőgazdasági 
termelő 

2015. december 

Mezőgazdasági termékek értéknövelése 
és erőforrás-hatékonyság elősegítése a 
feldolgozásban 

186,00 mg-i vállalkozások, élip mikro és kis 2015. december 

Nem mezőgazdasági tevékenységek 
elindításának támogatása - 
Mezőgazdasági tevékenységek 
diverzifikációja, mikrovállalkozás 
indítása 

13,85 mikrovállalkozás, helyben lakó, 18. életévét 
betöltött,  természetes személy 2015. december 

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

26,90 önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi 
személy 2015. december 

Egyedi szennyvízkezelés 12,00 önkormányzatok 2015. december 
Erdészeti technológiákra, valamint erdei 
termékek feldolgozására és piaci 
értékesítésére irányuló beruházások 

4,50 magánjogi v. önk. erdőgazdálkodók, erdészeti 
vállalkozások 2015. december 

Élőhelyfejlesztési célú nem termelő 
beruházások 3,50 aktív mezőgazdasági termelő 2015. december 

Vízvédelmi célú nem termelő 
beruházások  2,40 aktív mezőgazdasági termelő 2015. december 

Az erdőgazdálkodási potenciálban 
okozott erdőkárok helyreállítása 6,80 erdőgazdálkodók 2015. december 

2015. decemberben megjelenő 
pályázati felhívások 
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Állattenyésztés - 
közvetlen 

támogatási lehetőségek 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIvS2cn3-8cCFYm7FAodZVkLBg&url=http://www.haziallat.hu/madar/gondozas/pulyka-kacsa-tyuk-206/1496/&psig=AFQjCNE5iZe3domoq5iRw1u9rCxNtyrA3g&ust=1442505947998043�
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJGtpuf4-8cCFUmyFAodZy4CJw&url=http://vastagbor.blog.hu/2009/02/03/allatkinzas_eu_penzbol&bvm=bv.102829193,d.bGg&psig=AFQjCNFvHsirv-XBFClGQ5xqBycs4bw5AQ&ust=1442506227302091�
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Cél 
Az állattartó gazdaságok versenyképességének és 
energiahatékonyságának javítása, valamint az ágazatban 
foglalkoztatottak számának növelése 

A művelet 
célterületei 

 építéssel járó technológiák (pl.: épület, istálló), valamint az 
állattartáshoz szükséges gépek, eszközök támogatása; 

 energiafelhasználás csökkentése, a hatékonyság javítása (pl: 
hűtés, fűtés, napkollektor); 

 trágyakezelés és tárolás eszközeinek és infrastruktúrájának 
támogatása; 

 fiatal gazdálkodók kiemelt támogatása 

Támogatás típusa  Vissza nem térítendő tőkejuttatás 
 Kamattámogatás 

Jogosultsági 
feltételek 

 Mezőgazdasági termelő, 
 Mezőgazdasági termelők csoportja,  
 Mezőgazdasági termelő vagy fiatal mezőgazdasági termelő 

esetében az előző évi árbevételének legalább 50%-a 
mezőgazdasági tevékenységből származik, 

 Fiatal mezőgazdasági termelő. 

Támogatási 
intenzitás 

 40-50% (fiatal gazdálkodó; konzorcium + 10 százalékpont) - 
Régiótól függően  

 Egyéni beruházás (1.600.000 EUR, kollektív beruházás 
3.200.000 EUR) 

Állattenyésztési pályázati 
felhívások 
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Felhívás címe Baromfitartó telepek korszerűsítése  

Leírás 
Támogatás nyújtása a baromfitartók technológiai korszerűsítését 
irányzó beruházások, valamint új és használt gépek beszerzésére 
irányuló beruházások finanszírozásához. 

Kedvezményezett 
 Mezőgazdasági termelő 
 Mezőgazdasági termelők egy csoportja 
 Fiatal mezőgazdasági termelő 

Felhívás 
keretösszege  20 Mrd Ft 

 
Meghirdetés 

tervezett dátuma 
2015. december  

Megjegyzés 

A források 80%-ra a kizárólag a legfeljebb 1 275 000 euró STÉ 
üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak. 
Egyéni max 500 m Ft, kollektív max 1 Mrd Ft. 
 
A PEMCS már megtartotta első üléseit, a tervezés zajlik, benne 
tag a BTT. 

Állattenyésztési pályázati 
felhívások 
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Felhívás címe Sertéstartó telepek korszerűsítése  

Leírás 
Támogatás nyújtása a sertéstartók technológiai korszerűsítését 
irányzó beruházások, valamint új és használt gépek beszerzésére 
irányuló beruházások finanszírozásához. 

Kedvezményezett 
 Mezőgazdasági termelő 
 Mezőgazdasági termelők egy csoportja 
 Fiatal mezőgazdasági termelő 

Felhívás 
keretösszege  20 Mrd Ft 

 
Meghirdetés 

tervezett dátuma 
2015. december 

Megjegyzés 
A források 80%-ra a kizárólag a legfeljebb 1 275 000 euró STÉ 
üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak. 
egyéni max. 500 m Ft, kollektív max. 1 Mrd Ft 

Állattenyésztési pályázati 
felhívások 
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Felhívás címe Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése  

Leírás 

Támogatás nyújtása a szarvasmarhatartók technológiai 
korszerűsítését irányzó beruházások, valamint új és 
használt gépek beszerzésére irányuló beruházások 
finanszírozásához. 

Kedvezményezett 
 Mezőgazdasági termelő 
 Mezőgazdasági termelők egy csoportja 
 Fiatal mezőgazdasági termelő 

Felhívás 
keretösszege  

20 Mrd Ft 

 
Meghirdetés 

tervezett dátuma 
2015. december 

Megjegyzés 

A források 80%-ra a kizárólag a legfeljebb 1 275 000 euró 
STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők 
pályázhatnak. 
Egyéni max. 500 m Ft, kollektív max. 1 Mrd Ft. 

Állattenyésztési pályázati 
felhívások 
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Felhívás címe Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése  

Leírás 

Támogatás nyújtása a juh és kecsketartók technológiai 
korszerűsítését irányzó beruházások, valamint új és 
használt gépek beszerzésére irányuló beruházások 
finanszírozásához.  

Kedvezményezett 
 Mezőgazdasági termelő 
 Mezőgazdasági termelők egy csoportja 
 Fiatal mezőgazdasági termelő 

Felhívás 
keretösszege  

4 Mrd   

 
Meghirdetés 

tervezett dátuma 
2015. december  

Megjegyzés 

A források 80%-ra a kizárólag a legfeljebb 1 275 000 euró 
STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők 
pályázhatnak. 
egyéni max. 500 m Ft, kollektív max. 1 Mrd Ft 

Állattenyésztési pályázati 
felhívások 



25 

Felhívás címe Állattartó telepek korszerűsítése 

Leírás 

Támogatás nyújtása az állattartó telepeknek a 
versenyképesség javítása, továbbá az 
energiafelhasználás csökkentése érdekében építéssel 
járó technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges 
gépek beszerzéséhez. 

Kedvezményezett 
 Mezőgazdasági termelő 
 Mezőgazdasági termelők egy csoportja 
 Fiatal mezőgazdasági termelő 

Felhívás 
keretösszege  

6 Mrd Ft 

 
Meghirdetés 

tervezett dátuma 
2015. december  

Megjegyzés 

A források 80%-ra a kizárólag a legfeljebb 1 275 000 
euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági 
termelők pályázhatnak. 
egyéni max. 500 m Ft, kollektív max. 1 Mrd Ft 

Állattenyésztési pályázati 
felhívások 



VP támogatások 
önkormányzatok számára 

A mezőgazdaági termelő – mint jogosult – minden esetben az önkormányzatok 
részvételével alakult (BM által elismert) mezőgazdasági termelést végző 
szociális szövetkezeteket is jelenti. 

Feltétel: 

1) 50% fölötti mezőgazdasági bevétel és 

2) 6000 STÉ termelési érték 
Eszközök: 

1) Nem mezőgazdasági tevékenység indítása 

2) Nem mezőgazdasági tevékenység folytatása  

3) Együttműködési: Kis gazdasági szereplők közös 
projektjei/fejlesztései  

4) Együttműködési: Szolidáris gazdálkodás és közösség által 
támogatott mezőgazdaság 

5) Vidéki területek kis infrastrukturális fejlesztései / 
helyi alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztései 

6) LEADER 
26 



Vidéki térségek eszközei –  
jogosult települések a 6. prioritásban 

27 

Jogosultak: Vidéki térségek = mint az előző programban (falvak + városok 10 000 
lakosig) 
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Csak az  IH á l ta l  e l i smert  HACS-ok!  
 
Regisztráció feltételei: 
Az akcióterület lakosságszáma 10 ezer főtől 150 ezer főig terjedhet; 

 finanszírozásra jogosult része a vidéki településekből áll; 
 földrajzilag folytonos, egy település csak egy HACS-hoz tartozhat; 

A partnerségbe és a HFS-be bevonhatók a jogosult területen kívüli 
települések is, de ezeken a területeken megvalósuló fejlesztések nem 
jogosultak finanszírozásra LEADER forrásból; 
 
 A döntéshozatalban sem a közszféra, sem a vállalkozói, sem a civil 

szféra nem rendelkezhet a szavazatok 49%-ot meghaladó hányadával. 
 A tagságban bekövetkezett változás – amennyiben az Akciócsoport 

felállítására és működtetésére vonatkozó alapfeltételek továbbra is 
teljesülnek – nem szünteti meg a pályázatok benyújtására való 
jogosultságot. 

 HACS-ok működésének egyszerűsített (átalány alapú) módon történő 
elszámolása 

LEADER – HACS 

2014-2020 



Kedvezményezettek köre: 
 HACS határozza meg (vállalkozásfejlesztés esetében kizárólag mikrovállalkozások) 
 HACS nem lehet kedvezményezett. 
Támogatási forma, illetve azok kombinációja: 
 vissza nem térítendő – de minimis – támogatás 
 Kamattámogatás 
 
• Előleg igénybe vehető a beruházásokhoz. 
• A pályázatokat a HACS értékeli és választja ki a támogatandó fejlesztéseket. 

 
Támogatás mértéke: 
 max. 240 000 € / projekt, amely csak a HFS-ben rögzített, megfelelően alátámasztott 

esetekben haladható meg (pl. innovatív aprófalu‖ komplex projekt, több települést szolgáló 
vagy több éves projekt); 

 max. 200 000 € / támogatott / 3 év. 

29 

A HFS céljaihoz illeszkedő projektek 
helyi pályázatos megvalósítása 

2014-2020 

Pályázat neve Pályázati keret Mrd Ft Kedvezményezettek 

LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása 1,00 LEADER Egyesületek 

LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 47,67 

non-profit szervezetek, 
önkormányzatok, egyházak, 
vállalkozások 

LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek 
előkészítése és megvalósítása művelet 1,92 LEADER Egyesületek 
LEADER - Működési és animációs költségek támogatása 8,92 LEADER Egyesületek 



HACS neve 
ÚMVP III. tengely 
forrásai összesen 

2007-2013  

ÚMVP IV. tengely  
forrásai összesen 

2007-2013 

Várható forrás a 2014-
2020-as időszakban 

összesen 

Szigetköz- 
Mosoni-sík 

LEADER 
Egyesület 

1.357.415.516 Ft  785.900.169 Ft 599.000.000 Ft 

A keretösszeg 15%-
a fordítható 
működési és 

animációs 
költségekre! 

 

 A 2014-2020-as időszakra megállapított várható 
forráskeret nem tartalmazza a VP-ben foglalt Leader 
előkészítő támogatást (akciócsoportonként 7,2-10 millió Ft 
között fog mozogni), valamint az együttműködési 
tevékenységekre biztosított forrást. 
 A VP horizontális vidékfejlesztési intézkedéseire 
mintegy 166 Mrd Ft áll rendelkezésre (ami eddig nagyrészt 
az ÚMVP III. tengelyének felelt meg). Ez 104 db HACS-ra (és 
térségére) vetítve, kb. 1,5 Mrd forintnyi fejlesztési forrás.  

A LEADER támogatások 
mértéke 
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2016-ban megjelenő 
pályázati felhívások 

Pályázat neve, tárgya 
Pályázati 

keret 
Mrd Ft 

Kedvezményezettek Tervezett 
meghirdetés 

Erdősítés támogatása 33,00 jogszerű mezőgazdasági földhasználók és azok társulásai 2016 

LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák 
megvalósítása 47,67 non-profit szervezetek, önkormányzatok, egyházak, 

vállalkozások 2016 

LEADER - Működési és animációs költségek 
támogatása 8,92 LEADER Egyesületek 2016 

Natura 2000 gyepterületek tekintetében 
biztosított kompenzációs kifizetések 25,90 aktív mezőgazdasági termelő 2016 

Natura 2000 erdőterületek tekintetében 
biztosított kompenzációs kifizetések 25,50 magánjogi erdőgazdálkodók, vagy csoportjaik 2016 

Kompenzációs kifizetések természeti 
hátránnyal érintett területeken 23,60 aktív mezőgazdasági termelő 2016 

Erdő-környezetvédelmi kifizetések 12,70 erdőgazdálkodók 2016 
Tájékoztatási szolgáltatás 7,80 NAK 2016 
A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő 
állatjóléti támogatás 36,50 tejtermelő mg-i válallkozások 2016 

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése 

10,60 önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy 2016 

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 2,20 földhasználó, önkormányzat 2016 
Erdei termelési potenciál mobilizálását 
szolgáló tevékenységek 2,70 magánjogi, vagy önkormányzati erdőgazdálkodók, vagy 

társulásaik 2016 

Minőségrendszerekhez kapcsolódó 
előállítói, termelői csoportosulások 
tájékoztatási és promóciós tevékenysége 

2,40 mg-i termelők csoportja 2016 

Termelői csoport és termelői szervezetek 
létrehozása 26,10 FM által elismert TCS-k, TÉSZ-ek 2016 

Agrár-Innovációs Operatív csoportok 
támogatása 3,30 EIP csoport 2016 

Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen 
nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése 2,00 erdőgazdálkodók 2016 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapot 
javításához, karbantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzése  

18,40 önkormányzatok 2016 
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2016-ban megjelenő pályázati felhívások 

Pályázat neve 
Pályázati 

keret 
Mrd Ft 

Kedvezményezettek Tervezett 
meghirdetés 

Jármű-és eszközbeszerzés: köz-, és vagyonbiztonságot 
szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat 
fejlesztése jármű-, és eszközbeszerzéssel 

8,30 önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy 2016  

Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás 23,70 aktív mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők 
csoportja 2016  

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és 
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása  35,95 vidéki térségekben működő, mikro vállalkozásnak minősülő 

mezőgazdasági termelők 2016 

Kertészet korszerűsítése - kertészeti gépbeszerzés 
támogatása 10,00 

mg-i vállalkozások (80% korlát) ( mezőgazdasági 
termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal 
mezőgazdasági termelő) 

2016 

Háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint 
szennyvízkezelés fejlesztések 10,20 természetes személy 2016 

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és 
környezeti értékének növelését célzó beruházások 9,80 erdőgazdálkodók 2016 

Jövedelemstabilizáló eszköz 5,80 Jövedelemstabilizációs Alap 2016 
Együttműködések támogatása a Rövid Ellátási Láncok és a 
helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért 3,80 mg-i termelő és piacszerv. non-profit 2016 

Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése 3,36 erdőgazdálkodók 2016 
Borászat termékfejlesztésének és 
erőforráshatékonyságának támogatása  20,00 mg-i vállalkozások, élip mikro és kis 2016 

Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 1,50 mg-i vállalkozások, programok szervezői 2016 
Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív 
projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások 
megvalósítása 

9,00 mg-i vállalkozások  2016 

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti 
minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása 8,00 mezőgazdasági termelő vagy ezek csoportja 2016 

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 
megelőzése  3,80 erdőgazdálkodók 2016 

A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és 
tájhasználatváltás együttműködései 4,40 erdőgazdálkodók vagy mezőgazdasági termelők egy csoportja 2016 

Kis gazdasági szereplők között létrehozott 
együttműködések, beleértve a turisztikai 
együttműködéseket 

3,00 mikro- és kisvállalkozás 2016 

Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott 
mezőgazdaság 1,30 mg-i termelő és non-profit ,  önkormányzatok, egyházak 2016 

Bemutató üzemi programok 1,00 mg-i vállalkozások( bemutató üzemek, amelyek a programokat 
szolgáltatják) 2016 

LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési 
tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása művelet 1,92 LEADER Egyesületek 2016 

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló 
támogatás 37,75 

 18 éves elmúlt, de legfeljebb 40 éves természetes személy, aki 
mezőgazdasági egyéni vállalkozóként első ízben indít saját 
nevében és vezetése alatt mezőgazdasági vállalkozást. 
Jogi személy esetén a fiatal mezőgazdasági termelő annak 
kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője,  
 

2016 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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