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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM PLUSZ 

Pályázati kiírás 

címe 
A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a 
munkaerő fejlesztésén keresztül 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

GINOP Plusz-3.2.1-21 

Támogatást 

igénylők köre: 

Támogatott vállalkozásokkal kapcsolatos jogosultsági elvárások: 

 

aa) A 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások esetében 

rendelkeznek legalább egy, nagyvállalatok esetében legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) 

üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és 

 

ab) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek, egyéni 

vállalkozók vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek 

vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. 

 

ac) A 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi 

állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen 

hozzájárult. 

 

ad) A vállalkozói támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

 

ae) A támogatott vállalkozás jogi forma szerint (GFO): 

113 Korlátolt felelősségű társaság  

114 Részvénytársaság  

117 Betéti társaság  

121 Szociális szövetkezet  
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122 Takarék- és hitelszövetkezet  

123 Iskolaszövetkezet  

124 Agrárgazdasági szövetkezet  

126 Biztosító szövetkezet  

129 Egyéb szövetkezet  

141 Európai részvénytársaság (SE)  

142 Európai szövetkezet (SCE)  

143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés  

144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) 

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye 

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

573 Nonprofit részvénytársaság 

574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) 

228 Egyéni cég 

231 Egyéni vállalkozó 

 

A támogatott vállalkozásokkal kapcsolatos elvárásokat az https://nfsz.munka.hu/ honlapon megjelenő hirdetmény tartalmazza 

teljes körűen a jelen felhívásban meghatározott elvárások kiegészítéseként. 

Pályázati kiírás 

célja: 

A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő 

képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások 

rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. 

Az intézkedés részeként a vállalkozások kaphatnak támogatást a foglalkoztatottak technológiai képzésére, illetve olyan irányú 

(tovább)képzésére, amelynek eredményeként magasabb hozzáadott értéket tudnak a vállalatuknál előállítani, továbbá cél, hogy 

az eredményesen működő (nagy)vállalati belső képzések megnyitásra kerüljenek az integrátor vállalatok beszállítóinak 

munkavállalói irányába, valamint az olyan képzések támogatása is preferált, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az új ismeretek 

és képességek birtokában az adott aktív korú személy magasabb hozzáadott értéket előállító munkakörben képes legyen 

elhelyezkedni (pl. informatikai képzések, nyelvi képzések). 
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Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Az alábbi képzések valósíthatók meg: 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 8. § (1) b) szerinti szakképesítésre felkészítő szakmai képzés 

ii. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti részszakmára felkészítő szakmai 

oktatás  

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti oktatás és képzés  

 

A fent meghatározott képzések megvalósíthatóak: 

i. vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, 

ii. Fktv. 2.§ (1) bekezdésében meghatározott belső képzésként vagy 

iii. saját teljesítés keretében megfelelő feltétel teljesülése esetében. 

 

 

Beadás 

határideje: 
Benyújtás várhatóan 2021 ősszel.  

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

Az egy vállalkozás részére a jelen felhívás alapján (meghirdetési szakaszonként összesen) nyújtható továbbadott támogatás 

maximális összege: 

mikro-, kis- és középvállalkozás 50 millió Ft 

nagyvállalat 100 millió Ft 

 

A továbbadott támogatás intenzitására vonatkozóan a jelen felhívás állami támogatási tartalma irányadó az alábbiak szerint: 

 

Támogatási kategória  
 

Támogatást igénylő vállalkozás  
 

Támogatás maximális mértéke  
 

képzési támogatás  

 

mikro- kisvállalkozás  

 

70%  

 

középvállalkozás  

 

60%  

 

nagyvállalat  

 

50%  

 

csekély összegű (de minimis) mikro- kisvállalkozás  70%  
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támogatás a képzésben töltött 

munkaórákra jutó bruttó bér és szociális 

hozzájárulási adó kompenzálására  

 

  

középvállalkozás  

 

60%  

 

nagyvállalat  

 

50%  

 

 

 

 

Rendelkezésre 

álló forrás: 
66,5 milliárd Ft.  

  

Pályázati kiírás 

címe 
„Zöld Nemzeti Bajnokok” – A zöldgazdaság területén működő mikro-, kis- és középvállalkozások 
technológiafejlesztésének támogatása (TERVEZET) 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

 

 GINOP Plusz-1.3.1-21 

Támogatást 

igénylők köre: 

 

1. A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

a) azon mikro-, kis- és középvállalkozások1:  

I. amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek,  

II. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,  

III. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó jóváhagyott 

(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 3 fő 
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volt,  

IV. amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok 

által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele legalább 30 millió forint volt,  

V. amelyek fejlesztési igénye a Felhívás 5. számú mellékletében felsorolt tevékenységekre irányul,  

VI. amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt 

vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 

fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,  

VII. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.  

 

 

2. Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

b) kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek  

 

3. Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

 113 Korlátolt felelősségű társaság  

 114 Részvénytársaság  

 116 Közkereseti társaság  

 

 117 Betéti társaság  

 141 Európai részvénytársaság (SE)  

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  

 228 Egyéni cég  
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 231 Egyéni vállalkozó  

 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Pályázati kiírás 

célja: 

A támogatás célja, hogy elősegítse a vállalati, közületi és lakossági zöldgazdasági beruházásokat kiszolgálni képes hazai gyártói 

bázis szélesedését és megerősödését, valamint hozzájáruljon a körforgásos gazdasági folyamatok kiépüléséhez. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

a) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (legfeljebb a projekt elszámolható 

összköltségének 70%-át érheti el)  

b) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes 

szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. r) pontjában részletezett szolgáltatástípusok 

(legfeljebb 50 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)  

c) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (legfeljebb a projekt elszámolható 

összköltségének 10%-át érheti el)  

d) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen 

belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 

50%-át érheti el)  

e) Kísérleti-fejlesztés (legfeljebb 100 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)  

f) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok 

megszerzése (legfeljebb 10 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)  

g) Információs technológia-fejlesztés  

A 2.1.2.2. g) pontban meghatározott tevékenység legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érheti el). 

Beadás 

határideje: 

Az előminősítési kérelmek benyújtására az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a https://znb.ifka.hu/ weboldalon közzétettek 

szerint van lehetőség.  

A támogatási kérelmet 2021. szeptember 9. 9:00-tól – 2022. szeptember 30. 12:00 óráig nyújthatja be az elektronikus kitöltő 

program segítségével. 
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Támogatás 

mértéke és 

összege: 

Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20.000.000 Ft, maximum 1.500.000.000 Ft. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a. 

Rendelkezésre 

álló forrás: 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 000 000 000 Ft.  

  

Pályázati kiírás 

címe 
Magyar Multi Program - A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal 
rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása (Tervezet) 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

GINOP Plusz-1.1.2-21 

Támogatást 

igénylők köre: 

1. A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

a) azon mikro-, kis- és középvállalkozások1: 

I. amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított előminősítési 

tanúsítvánnyal rendelkeznek, 

II. amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős 

könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, 

 

III. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá, 

IV. amelyek megfelelnek az alábbi táblázatban foglalt célcsoportok (Nagy növekedők vagy Növekedésre képes, ígéretes 
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vállalkozások vagy Export bajnokok vagy Beszállítók) egyikére vonatkozó valamennyi belépési kritériumnak: 

 

 

 

Belépési 

kritérium 

 

 

Nagy növekedők 

 

Növekedésre 

képes, ígéretes 

vállalkozások 

 

 

Export bajnokok 

 

 

Beszállítók2 

 

Alkalmazotti 

létszám 

(utolsó 

lezárt üzleti 

év átlagos 

statisztikai 

állományi 

létszáma) 

 

 

 

Min. 3 fő 

Lezárt üzleti 

évek száma 

 

Legalább 4 

 

Legalább 1 

 

Nettó 

értékesítési 

árbevétel 

nagysága a 

megelőző 

üzleti 

évben 

 

 

min. 100 millió Ft 

 

 

min. 50 millió Ft 

 

 

min. 100 millió Ft 

 

 

min. 100 millió Ft 
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Specifikus 

kritérium 

 

Nettó értékesítési 

árbevétel vagy 

exportértékesítés

i árbevétel 

növekedés: 

A nettó 

értékesítési 

árbevételének 

átlagos éves 

növekedése a 

2016- 

2019    vagy   
2017- 

2020 üzleti évek 

vonatkozásában 

mikro-és 

kisvállalkozás 

esetén legalább 

50%, 

középvállalkozás 

esetén legalább 

15% 

VAGY 

 A

 támogatás

t  igénylő 

 a 

támogatási     

kérelem 

benyújtását 

megelőző 3 éven 

belül kockázati 

tőkebefektetésben 

részesült, 

amelyről az  

érintett 

tőkebefektető 

igazolásával 

rendelkezik 

VAGY 

eredményesen 

megvalósított 

K+F projekttel 

rendelkezik, 

vagy a legutolsó

 lezárt 
üzleti évre 

 

 

Exportértékesítési 

árbevétel aránya 

a nettó

 értékesítési 

árbevételhez 

viszonyítva: 

2019.   vagy   

2020. 

üzleti évre 

vonatkozó 

beszámoló szerinti 

exportértékesítési 

árbevétel aránya a 

nettó értékesítési 

árbevételhez 

viszonyítva 

legalább 50% 

 

A támogatást 

igénylő KKV 

legalább a 

támogatási kérelem 

benyújtása előtt 60 

nappal megkötött 

együttműködési 

megállapodással 
kapcsolódik 
integrátor 
nagyvállalkozáshoz, 
és 2020. 
  évben 
igazolható 
 módon végzett
 beszállítói 
tevékenységet
  
 az integrátor 
felé. 
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Exportértékesítési 

árbevételének 

átlagos éves 

növekedése a 

2016- 2019    

vagy    2017- 

2020 üzleti 

évek  

vonatkozásában 

legalább 50%, és 

legutolsó lezárt 

üzleti évi 

exportértékesítési 

árbevétele 

legalább 

50 millió Ft 

vonatkozó 

társasági 

adóbevallásában 

legalább a jelen 

felhívás 

keretében 

megvalósítani 

tervezett

 projek

t elszámolható 

összköltségének 

10%-át kitevő 

K+F ráfordítás 

szerepel 

 

 

2. Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

b) kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek.  

 

3. Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
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 113 Korlátolt felelősségű társaság  

 114 Részvénytársaság  

 116 Közkereseti társaság  

 117 Betéti társaság  

 131 Ügyvédi iroda  

 

 141 Európai részvénytársaság (SE)  

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  

 228 Egyéni cég  

 231 Egyéni vállalkozó  

 

 

Pályázati kiírás 

célja: 

Jelen felhívás célja a kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező vagy élvonalbeli 

technológiák és korszerű vállalati technológiai megoldások adaptálására alkalmas, innovatív KKV-k komplex fejlesztésének 

támogatása, amely nem csupán a vállalati fejlesztés egy-egy elemére koncentrál (pl.: eszközbeszerzés), hanem azok 

integrálhatósága érdekében a teljes vállalati működést egyedileg, a vállalatra szabottan fejleszti. Ennek érdekében a technológiai 

és infrastrukturális adottságok megteremtése mellett a felhívás lehetőséget biztosít szakértői szolgáltatások minősített 

szolgáltatóktól való igénybevételére műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés, szellemi tulajdoni oltalomszerzés, marketing, 

márka- és arculatépítés, stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás, valamint szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés 

területén. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése 
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Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

a) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (legfeljebb a projekt elszámolható 

összköltségének 70%-át érheti el)  

b) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes 

szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. p) pontjában részletezett szolgáltatástípusok 

(legfeljebb 100 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)  

c) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű 

munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át 

érheti el)  

d) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének 

legfeljebb 10%-át érheti el)  

e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az 

üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb 300 millió Ft értékben, 

legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)  

 

f) Külpiaci megjelenés (legfeljebb 50 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)  

g) Kísérleti-fejlesztés (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)  

h) Iparjogvédelmi oltalomszerzés (legfeljebb 10 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át 

érheti el)  

i) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok 

megszerzése (legfeljebb 10 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)  

j) Projekt-előkészítés (legfeljebb 1,5 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 1%-át érheti el)  

k) Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét)  

A 2.1.2.2. k) pontban meghatározott tevékenység legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érheti el).  

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység (2.1.2.1. pont) mellett legalább 1 

db választható, önállóan nem támogatható tevékenység (2.1.2.2. pont) megvalósítása szükséges. 
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Beadás 

határideje: 

Az előminősítési kérelmek benyújtására az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a https://mmp.ifka.hu/ weboldalon közzétettek 

szerint van lehetőség.  

A támogatási kérelmet 2021. szeptember 2. 8:00 órától 2022. szeptember 1. 12:00 óráig nyújthatja be az elektronikus kitöltő 

program segítségével. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 30.000.000 Ft, maximum 2.500.000.000 Ft.  

A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó határozza meg. 

 

 

 

Támogatási kategória 

 

 

Fejlesztés helyszíne 

Maximális 

támogatási 

intenzitás 

Mikro- és 

kisvállalkozások 

Közép- 

vállalkozások 

 Regionális 

beruházási 

támogatás 

 Képzési támogatás 

 Megújuló energia 

termeléséhez 

nyújtott 

beruházási 

támogatás 

 Csekély összegű 

 Észak-Magyarország 

 Észak-Alföld 

 Dél-Alföld 

 Dél-Dunántúl 

 

 

50% 

 

 

50% 

 Közép-Dunántúl 

 Pest megye 

fejletlenebb 

települései (2. 

melléklet) 

 

50% 

 

45% 

 Nyugat-Dunántúl 45% 35% 
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támogatás 

 Kutatás-fejlesztési 

projekthez 

nyújtott 

támogatás21, 

 Kis- és 

középvállalkozásna

k nyújtott 

innovációs 

támogatás 

 

 

 

 Piliscsaba, Pilisjászfalu 

 

 

 

40% 

 

 

 

30% 

 Képzési támogatás 

 Megújuló energia 

termeléséhez 

nyújtott 

beruházási 

támogatás 

 Csekély összegű 

támogatás 

 Kutatás-fejlesztési 

projekthez 

nyújtott 

támogatás22, 

 Kis- és 

középvállalkozásna

k nyújtott 

innovációs 

 

 

 

 

 

 

 Pest megye fejlettebb 

települései (3. 

melléklet) 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

45% 
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támogatás 

 

 

 

Rendelkezésre 

álló forrás: 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 000 000 000 Ft. 

  

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

Pályázati kiírás 

címe Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (Tervezet) 
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Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

 

 VP4-11.1.1.-11.2.1.-21 

Támogatást 

igénylők köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet a Mezőgazdasági termelők nyújthatnak be.  

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be 

támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló kormányhatározat számát a 

támogatás igénylő a kérelmében feltüntette vagy a kormányhatározatot kérelme mellékleteként csatolta. 

Pályázati kiírás 

célja: 

Jelen felhívás célja a környezet megóvása, a biológiai sokféleség fenntartása és növelése, a természetes önszabályozó 

folyamatok erősítése, a talaj biológiai állapotának védelme és javítása, a növényvédőszerek szakszerűtlen használatából és a 

helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése és az élelmiszerbiztonság garantálása.  

A támogatás célja egyrészt a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának ösztönzése, másrészt az ökológiai 

művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:  

A támogatás feltétele legalább a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt ökológiai gazdálkodás minősítési 

előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása szántó-, gyep-, ültetvény földhasználati kategóriában, az átállás alatt levő 

és az átállt területeknél egyaránt.  

A támogatási időszak 2022. január 1-től 2024. december 31-ig tart. 

 

1. Átállási, fenntartási időszak  

A 889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése, illetve a 2018/848/EU rendelet II. mellékletének I. része értelmében az 

átállási időszak:  
a) szántóföldi földhasználati kategória esetében – a felhívás 11. számú mellékletében felsorolt növényfajok kivételével – 2 

egymást követő év;  

b) szántóföldi földhasználati kategória esetében, a felhívás 11. számú mellékletben felsorolt – takarmányoktól eltérő évelő 

szántóföldi – növényfajok esetén 3 egymást követő év, amennyiben a támogatási kérelemben is megjelölt, adott növényfaj 

folyamatos termesztése történik a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt;  

c) gyep földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;  

d) ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év.  
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Az átállási időszak kezdete a Magyarországon elismert, a 2018/848/EU rendelet szerinti, akkreditált ökológiai tanúsító szervezet 

(a továbbiakban: ökológiai tanúsító szervezet) igazolása alapján kerül meghatározásra. Az átállási időszak meghosszabbítása 

nem lehetséges.  

Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdetének időpontjában a KET vonatkozásában az átállási időszak már korábban 

megkezdődött, de még nem telt le, a KET az átállási támogatásra az átállási időszakból fennmaradó időre jogosult.  

A 2022. január 1-jén átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek (a továbbiakban: 

KET) fenntartási támogatásban részesülnek a támogatási időszak 3 évére.  

A KET ökológiai státusza (besorolása) a kötelezettségvállalás ideje alatt minden évben január 1-jei állapot szerint kerül 

megállapításra és ez alapján kerül meghatározásra az áttérési/fenntartási támogatás összege. 

 

2. Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek (KET)  

(1) A támogatási jogosultság alapegysége a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET).  

(2) A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET)  

 egy földhasználati kategóriába bevitt,  

 egy ökológiai státuszban lévő,  

 ültetvény esetén egy ültetvénycsoportba tartozó,  

 egy egységként meghatározott,  

 a MePAR egy fizikai blokkján belüli,  

 EOV koordináták alapján beazonosított,  

 egy ügyfélhez köthető,  

 térképileg egyértelműen lehatárolt összefüggő földterület.  

(3) A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek) (KET-ek) beazonosításának és a támogatási kérelemben való 

megadásának módját a felhívás „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja – 3. Támogatásba bevinni kívánt 

területek beazonosítása (felmérése)” fejezete és a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.  

(4) Az adott földhasználati kategóriába eső területeket az  

 ökológiai státuszuk (átállt vagy átállás alatti) alapján és  

 az átállás alatti területeket az átállási időszak kezdetének éve alapján is külön KET-ként kell kimérni.  

(5) Amennyiben a támogatást igénylő a területmérés során nem külön KET-ként méri fel az átállás alatti és az átállt területeket, 

illetve az átállás alatti területeket az átállási időszak kezdetének éve alapján nem külön KET-ként méri fel, akkor az érintett KET 

nem vonható be a támogatásba.  
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(6) Az évenkénti kifizetések alapja az Egységes kérelemben megjelölt tábla.  

(7) Az évenként benyújtandó kifizetési kérelmekben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) területén belül 

kell megjelölni az adott évre vonatkozó táblákat.  

Beadás 

határideje: 

 

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes 

mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról 

szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet 

benyújtani 2021. október 15. - 2021. november 15. között.  

 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

A támogatás a kötelezettségvállalási időszakra vonatkozóan, évente kerül odaítélésre normatív, területalapú, vissza nem 

térítendő támogatás formájában. 

A kifizetések a kötelezettségek teljesítéséből fakadó többletköltség és a kieső jövedelem elve alapján kerülnek kiszámításra. 

 

A támogatási összegeket a költségtáblázatok tartalmazzák. A támogatási összegek hektár alapra vannak vetítve.  

A támogatási összegek kalkulációjakor az ellenőrzési/tanúsítási rendszerben való részvétel díja beszámításra került. 

 

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén a támogatás összege: 

 

 

Szántóföld 

Támogatás mértéke euró/ha/év  458 

 

Zöldség 

Támogatás mértéke euró/ha/év  1.097 

 

Almafélék 

Támogatás mértéke euró/ha/év  1.840 
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Szőlő 

Támogatás mértéke euró/ha/év  1.132 

 

Egyéb gyümölcs 

Támogatás mértéke euró/ha/év  1.762 

 

Gyepgazdálkodás – legeltetés és kaszálás legalább 0,2 ÁE/ha/év 

Támogatás mértéke euró/ha/év  204 

 

 

Ökológiai gazdálkodás fenntartása esetén a támogatás összege: 

 

 

Szántóföld 

Támogatás mértéke euró/ha/év  349 

 

Zöldség 

Támogatás mértéke euró/ha/év  664 

 

Almafélék 

 
Támogatás mértéke 

 
euró/ha/év 

  
995 

 

Szőlő 

Támogatás mértéke euró/ha/év  715 

 

Egyéb gyümölcs 

Támogatás mértéke euró/ha/év  967 

 

Gyepgazdálkodás – legeltetés és kaszálás legalább 0,2 ÁE/ha/év 

Támogatás mértéke euró/ha/év  204 
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Rendelkezésre 

álló forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd Ft.  

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3.000 db. 

  

Pályázati kiírás 

címe Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

VP5-16.5.2-21 

Támogatást 

igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:  

Az agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert olyan öntözési közösség, amely:  

- legalább kettő mezőgazdasági termelő részvételével létrehozott jogi személy; vagy  

- termelői csoport.  

 

Pályázati kiírás 

célja: 

A Felhívás célja önkéntes együttműködések, öntözési közösségek létrejöttének ösztönzése, illetve működésük támogatása annak 

érdekében, hogy tevékenységükkel az öntözéses gazdálkodást hatékonyan megszervezzék. Az öntözéses gazdálkodás hatékony 

választ jelent a klímaváltozás negatív hatásaira, ezért indokolt olyan új területek öntözésbe vonása, ahol rendelkezésre áll 

megfelelő vízkészlet. A rendelkezésre álló vízkészlet hatékonyabb felhasználását, gazdaságosabb megtérülését eredményezheti, 

ha azt az öntözni kívánó gazdák közösen, együttműködve használják fel, továbbá az öntözéshez szükséges infrastruktúrát együtt 

hozzák létre és együtt üzemeltetik, illetve együtt teszik meg az első lépéseket a beruházások létrejöttének érdekében. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

Öntözési közösségek működése az alábbi célok legalább egyikének megvalósítása érdekében:  
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a) Meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése.  

b) Új öntözési beruházások előkészítése.  

 

Egy kérelmen belül lehetőség van mindkét tevékenység megvalósítására támogatást igényelni. 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése (a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos 

előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza). 

Beadás 

határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. március 8. napjától 2021. november 22. napjáig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:  

Első szakasz: 2021. március 8. - 2021. március 22.  

Második szakasz: 2021. május 10. – 2021. május 24.  

Harmadik szakasz: 2021. július 12. – 2021. július 26.  

Negyedik szakasz: 2021. szeptember 13. - 2021. szeptember 27.  

Ötödik szakasz: 2021. november 8. - 2021. november 22. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

Az egy projektre adható maximális támogatási összeg legfeljebb 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg.  

Az egy naptári évben igényelhető támogatás mértéke nem haladhatja meg a teljes támogatási összeg 75%-át.  

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 90 %-a. 

Rendelkezésre 

álló forrás: 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,32 milliárd Ft. 

  

Pályázati kiírás 

címe 

 

 Kertészeti üzemek megújításának támogatása 
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Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

 

 VP2-4.1.3.5-21 

Támogatást 

igénylők köre: 

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:  
a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt 

megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ 

üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik (a felhívás 5. számú 

melléklet II. táblázatában felsorolt kertészeti tevékenységekre vonatkozó üzemméret szerint). (Az üzemméret 

megállapítása szempontjából a 5.  számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi 

STÉ adatok az irányadók);  

 

• A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a 

továbbiakban: TERA kérelem) alapján elfogadott, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági 

termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 3. számú 

mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című 

formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 

abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági 

tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal 

által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a Felhívás 3. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az 

üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.  

Amennyiben kormányhivatal által leigazolandó területtel nem rendelkezik, a támogatást igénylő a támogatási kérelem 

benyújtásával egyidejűleg az elektronikus kérelembenyújtó felületen nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns.  

• Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) 

által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás 

alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év 

vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe 

venni.  

Egyéb, a 4. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes 

megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év 

vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának 

napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre.  
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Amennyiben hatósági állatorvos által leigazolandó állatokkal nem rendelkezik, a támogatást igénylő a támogatási kérelem 

benyújtásával egyidejűleg az elektronikus kérelembenyújtó felületen nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns. 

 

 

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében az üzemméret meghatározása szempontjából az 

alábbiak kerülnek figyelembe vételre a támogatási kérelem benyújtást megelőző évre vonatkozóan:  

• támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamennyi tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érintő TERA kérelme alapján 

számolt üzemméret,  

• TERA területen kívüli minden olyan - az ŐCSG-n belüli tevékenységgel érintett - földterület, ahol a támogatást igénylő 

gazdaságban részt vevő valamely tag mezőgazdasági tevékenységet folytat, amit a földterület fekvése szerinti illetékes megyei 

kormányhivatal földművelésügyi igazgatási jogkörben igazol,  

 

• támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamennyi tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érintő tenyészetére vonatkozóan az 

ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az éves átlaglétszám,  

• a nem ENAR bejelentés köteles állatállomány esetén minden olyan tenyészet éves állatlétszáma, amely a támogatást igénylő 

gazdaságban részt vevő valamely tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érinti. Az éves átlaglétszám az, amit az állatállomány tartási 

helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvosa igazol.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ŐCSG esetében támogatási kérelmet csak a gazdaság képviseletére jogosult tag nyújthat be!  
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a 

CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való 

rendelkezést és az igazolt üzemméret vonatkozásában a legalább 50%-os kertészeti arány meglétét. A támogatási kérelem 

benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év 

vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást 

önmagában szükséges teljesítenie. 

 

 

b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző 

teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a 

mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó 



                                                                                 

 24 

árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 9. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell 

elvégezni.  

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében a gazdaságban részt vevő valamennyi tag az ŐCSG-

n belüli tevékenységgel érintett, mezőgazdasági termeléséből származó nettó árbevételének meghatározásakor, a személyi 

jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.  

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a 

CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt 

árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt 

üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie. 

 

2. Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására az alábbiak szerint meghatározott kollektív beruházás 

keretében is van lehetőség.  
Kollektív projektnek a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, 

valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt minősül.  

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, 

vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét 

össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. 

Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű 

üzemméretettel való rendelkezést és az igazolt üzemméret vonatkozásában a legalább 50%-os kertészeti arány meglétét a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző 

teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.  

Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet a 4.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában (a 

szövetkezet saját üzemmérete és árbevétele) vagy a tagjain keresztül (a termelői csoportra és termelői szervezetre vonatkozó 

szabályozás szerint) is teljesítheti. A 4.1.1. a) és b) pontban teljesítésre választott módot (önmagában vagy TÉSZ/TCS 

szabályozás szerint) egy támogatási kérelmen belül egységesen kell alkalmazni.  

A szociális szövetkezeteknek a 4.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagukban szükséges teljesíteniük.  

 

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be 

támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján – előzetesen 

hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.  
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Jelen Felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség. 

 

Pályázati kiírás 

célja: 

A Felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az építéssel nem járó 

kertészeti eszközök beszerzésének a támogatása. A költséghatékony termelés szükségszerűsége előtérbe helyezi a nagy 

élőmunka-igényű kertészeti ágazat technológiai fejlesztését, ezzel együtt a kisebb üzemmérettel rendelkező gazdaságok 

technológiai megújulását. A Felhívás hatására – korszerű gépek, eszközök, innovatív és hatékonyabb termelési technológiák 

alkalmazásával - növekszik a gazdálkodók jövedelembiztonsága, emelkedik a hazai termelésű kertészeti termékek mennyisége, 

amely a piaci igények egyenletesebb kielégítését teszi lehetővé.  

A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, a vidéki térségben meglévő 

munkahelyek megőrzése, illetve új munkahelyek létesítése. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

Az alábbi - kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése:  

a) mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,  

b) önjáró és vontatott betakarítógépek,  

c) szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,  

d) talajművelő gépek,  

e) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése a Felhívás 3.3. pontjában (Nem támogatható 

tevékenységek) foglaltakra figyelemmel,  

f) maximum 1 darab mezőgazdasági pótkocsi,  

g) maximum 1 darab, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor a felhívás 5.7. pontjainak figyelembevételével.  

 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen 
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támogathatóak: 

 

a) Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő 

(béka) beszerzése.  

b) Az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek.  

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. 

Beadás 

határideje: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. szeptember 28. napjáig az alábbi 

benyújtási szakaszokban van lehetőség.  

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.  

Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.  

Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.  

Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. - 2021. augusztus 31.  

Ötödik szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.  

Hatodik szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

A támogatás mértéke, összege  

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 25 millió forint.  

2. A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem 

közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.  

3. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.  

4. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.  

 

Rendelkezésre 

álló forrás: 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint. 
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Pályázati kiírás 

címe Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

VP2-4.1.7-21 

Támogatást 

igénylők köre: 

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy: 

 

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt 

megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ 

üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 7. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 

forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);  

• A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a 

továbbiakban: TERA kérelem) alapján elfogadott, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági 

termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 6. számú 

szakmai mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című 

formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 

abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági 

tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal 

által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a Felhívás 6. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az 

üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját. Amennyiben fenti területtel nem rendelkezik, a 

támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns.  

• Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) 

által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás 

alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év 

vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe 

venni.  

Egyéb, a 8. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes 
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megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év 

vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának 

napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre. Amennyiben fenti állatokkal nem rendelkezik, a támogatást 

igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns. 

 

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében az üzemméret meghatározása szempontjából az 

alábbiak kerülnek figyelembe vételre a támogatási kérelem benyújtást megelőző évre vonatkozóan:  

• támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamennyi tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érintő TERA kérelme alapján 

számolt üzemméret,  

• TERA területen kívüli minden olyan - az ŐCSG-n belüli tevékenységgel érintett - földterület, ahol a támogatást igénylő 

gazdaságban részt vevő valamely tag mezőgazdasági tevékenységet folytat, amit a földterület fekvése szerinti illetékes megyei 

kormányhivatal földművelésügyi igazgatási jogkörben igazol, 

• támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamennyi tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érintő tenyészetére vonatkozóan az 

ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az éves átlaglétszám,  

• a nem ENAR bejelentés köteles állatállomány esetén minden olyan tenyészet éves állatlétszáma, amely a támogatást igénylő 

gazdaságban részt vevő valamely tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érinti. Az éves átlaglétszám az, amit az állatállomány tartási 

helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvosa igazol. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ŐCSG esetében támogatási kérelmet csak a gazdaság képviseletére jogosult tag nyújthat be.  
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a 

CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való 

rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az 

azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes 

lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie. 

 

 

b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző 

teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a 

mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó 

árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 10. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell 

elvégezni.  
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Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében a gazdaságban részt vevő valamennyi tag az ŐCSG-n 

belüli tevékenységgel érintett, mezőgazdasági termeléséből származó nettó árbevételének meghatározásakor, a személyi 

jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.  

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a 

CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt 

árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt 

üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie. 

 

2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.  
Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő 

szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.  

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, 

vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét 

össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. 

Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű 

üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.  

Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet a 4.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában (a 

szövetkezet saját üzemmérete és árbevétele) vagy a tagjain keresztül (a termelői csoportra és termelői szervezetre vonatkozó 

szabályozás szerint) is teljesítheti. A 4.1.1. a) és b) pontban teljesítésre választott módot (önmagában vagy TÉSZ/TCS 

szabályozás szerint) egy támogatási kérelmen belül egységesen kell alkalmazni.  

A szociális szövetkezeteknek a 4.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában szükséges teljesíteni.  

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be 

támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján –előzetesen 

hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta. 

Pályázati kiírás 

célja: 

A Felhívás támogatást biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak 

fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez. A támogatás kiterjed a megújuló energiaforrások 

alkalmazásának az ösztönzésére, felújítás esetén az energiahatékonyságot növelő technológiák alkalmazására. A Felhívás 

további célja a vidéki térségekben a meglévő munkahelyek megőrzése, a fiatal gazdálkodók kiemelt támogatása. 
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Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  

A) célterület: Terménytisztítók és terményszárítók létesítése, terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók 

technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása.  
a. Terményszárítók létesítése, kapacitásnövelése (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vízszintes szalagos 

szárítók).  

b. Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók létesítése, kapacitásnövelése.  

c. Terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai felújítása, valamint az azok üzemeltetéséhez kapcsolódó 

épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása:  

o anyagmozgató gépek (például: serleges felhordók, szállítószalagok, rédlerek, szállítócsigák, surrantócsövek, beépített 

fogadógaratok, mechanikus üzemű (statikus és mobil) raktári felszedő- és rakodógépek, pneumatikus üzemű magtári felszedő- 

és rakodógépek) beszerzése, létesítése vagy felújítása (az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, és a targoncák 

beszerzése önállóan nem támogatható tevékenységcsoportba tartozik);  

o porleválasztás gépeinek (például: gravitációs porleválasztók, centrifugális porleválasztók, porleválasztó ciklon, garatelszívó 

berendezések) beszerzése, létesítése vagy felújítása;  

o a tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (például: esésgátlók, páragátló technológia, ventilátorok, mobil ventilátorok, 

hűtők, szellőztető-padozatok, légcsatornák, légtechnikai berendezések, kitároló csigák, keverő berendezések, szóró-terítő 

berendezések) beszerzése, létesítése vagy felújítása;  

 

o fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, mobil garat beszerzése;  

o síktárolók padozatának és oldalfalainak javítása, légbeömlő nyílások létesítése, tetőszerkezet cseréje;  

o silók kupolaszigetelése;  

o telephelyenként egy előtároló felújítása;  

o silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása;  

o terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása, szenzorok (páratartalom-érzékelő, gázkoncentráció-



                                                                                 

 31 

mérő stb.) telepítése.  

 

B) célterület: Terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia 

felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.  

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.  
Meglévő terménytisztítók, terményszárítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb meglévő épületek (például: 

kezelőhelyiségek, szociális épületek) energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése:  

 Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek 

korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.  

 Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák 

kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.  

 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.  
Terményszárítók, terménytisztítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb épületek (például: kezelőhelyiségek, 

szociális épületek) energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:  

 Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló 

energiaforrásból.  

 

(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz 

termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)  

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, 

amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes 

hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a 

hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását. 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

1. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen 

támogathatóak:  

a. Projekt előkészítés:  

- szakmai előkészítés,  

- közbeszerzés;  
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b. Mérnöki feladatok;  

c. Projektmenedzsment;  

d. Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.  

 

2. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás A) célterületén önállóan támogatható 

tevékenységgel együttesen támogathatóak:  

a. A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés a Felhívás 5.7 pontjában meghatározott 

korlátozás figyelembevételével, amely magába foglalja a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi 

infrastruktúra (lásd: Fogalomtár) megvalósítását;  

 

b. terményszárító vagy terménytisztító üzemenként egy tranzittároló létesítése vagy felújítása;  

 

c. termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek (például: termény nedvességmérők, analizátorok, mintavevők) 

beszerzése;  

 

d. telephelyenként egy, maximum 50 m2 méretű kezelőhelyiség, vezérlőépület létesítése;  

 

e. telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy felújítása;  

 

f. üzemen belüli anyagmozgatás gépei: az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, targoncák - a Felhívás 5.7 

pontjában foglalt korlátozással.  

 

3. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás A) célterületének a) vagy b) pontjában 

szereplő (terményszárítók, illetve tisztítók létesítése) önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:  

a. terménytároló létesítése;  

 

b. előtároló létesítése.  

 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. 



                                                                                 

 33 

Beadás 

határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 2. napjától 2021. szeptember 27. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban 

van lehetőség.  

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:  

Első szakasz: 2021. augusztus 2. - 2021. augusztus 16.  

Második szakasz: 2021. augusztus 17. - 2021. augusztus 30.  

Harmadik szakasz: 2021. augusztus 31. - 2021. szeptember 13.  

Negyedik szakasz: 2021. szeptember 14. - 2021. szeptember 27. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

 

i. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege támogatást igénylőnként minimum 50 millió Ft, maximum 1 

Mrd Ft.  

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy amennyiben a Felhívás keretében nem támogatott, de a támogatási 

kérelemben megjelölt tételek után igényelt támogatások levonását követően a jóváhagyható támogatás összege az 

igényelhető minimum határ alá kerül, az a támogatási kérelem elutasítását vonja maga után!  
ii. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-

magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.  

iii. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.  

iv. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.  

 

Rendelkezésre 

álló forrás: 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 Mrd Ft. 

  

Pályázati kiírás 

címe Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

VP2-4.1.8-21 
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Támogatást 

igénylők köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:  
a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt 

megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ 

üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából az 5. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 

forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);  

• A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a 

továbbiakban: TERA kérelem) alapján elfogadott, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági 

termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 3. számú 

mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című 

formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 

abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági 

tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal 

által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a Felhívás 4. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az 

üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.  

Amennyiben kormányhivatal által leigazolandó területtel nem rendelkezik, a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem 

benyújtásával egyidejűleg az elektronikus kérelembenyújtó felületen nyilatkoznia szükséges arról, hogy az igazolás kiállítása 

nem releváns.  

• Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) 

által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás 

alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év 

vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe 

venni.  

Egyéb, a 4. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes 

megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év 

vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának 

napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre. Amennyiben hatósági állatorvos által leigazolandó állatokkal nem 

rendelkezik, a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg az elektronikus kérelembenyújtó felületen 

nyilatkoznia szükséges arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns. 

 

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében az üzemméret meghatározása szempontjából az 
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alábbiak kerülnek figyelembe vételre a támogatási kérelem benyújtást megelőző évre vonatkozóan:  

• támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamennyi tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érintő TERA kérelme alapján 

számolt üzemméret,  

• TERA területen kívüli minden olyan - az ŐCSG-n belüli tevékenységgel érintett - földterület, ahol a támogatást igénylő 

gazdaságban részt vevő valamely tag mezőgazdasági tevékenységet folytat, amit a földterület fekvése szerinti illetékes megyei 

kormányhivatal földművelésügyi igazgatási jogkörben igazol,  

• támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamennyi tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érintő tenyészetére vonatkozóan az 

ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az éves átlaglétszám,  

• a nem ENAR bejelentés köteles állatállomány esetén minden olyan tenyészet éves állatlétszáma, amely a támogatást igénylő 

gazdaságban részt vevő valamely tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érinti. Az éves átlaglétszám az, amit az állatállomány tartási 

helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvosa igazol.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ŐCSG esetében támogatási kérelmet csak a gazdaság képviseletére jogosult tag nyújthat be!  
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a 

CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való 

rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az 

azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes 

lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie. 

 

 

b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző 

teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a 

mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó 

árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 9. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell 

elvégezni.  

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében a gazdaságban részt vevő valamennyi tag az ŐCSG-

n belüli tevékenységgel érintett, mezőgazdasági termeléséből származó nettó árbevételének meghatározásakor, a személyi 

jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.  

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a 

CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 
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rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt 

árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt 

üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie. 

 

2. Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására az alábbiak szerint meghatározott kollektív beruházás 

keretében is van lehetőség. 

Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő 

szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt minősül.  

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, 

vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét 

össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. 

Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű 

üzemméretettel való rendelkezést és az igazolt üzemméret vonatkozásában a legalább 50%-os kertészeti arány meglétét a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző 

teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.  

Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet a 4.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában (a 

szövetkezet saját üzemmérete és árbevétele) vagy a tagjain keresztül (a termelői csoportra és termelői szervezetre vonatkozó 

szabályozás szerint) is teljesítheti. A 4.1.1. a) és b) pontban teljesítésre választott módot (önmagában vagy TÉSZ/TCS 

szabályozás szerint) egy támogatási kérelmen belül egységesen kell alkalmazni.  

A szociális szövetkezeteknek a 4.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában szükséges teljesíteni.  

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be 

támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján – előzetesen 

hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.  
Jelen Felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség. 

Pályázati kiírás 

célja: 

A Felhívás célja a szántóföldi növénytermesztés, illetve a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték 

termelésének fokozása, az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák és precíziós termesztési módok elterjesztésének 

támogatása, a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének ösztönzése. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  

A Felhívás keretében az alábbi, szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és szőlőtermesztéshez 

kapcsolódó tevékenységek támogathatóak önállóan:  
a) helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas mezőgazdasági erőgépek (beleértve 
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az önjáró permetezőket), traktorok beszerzése, amelyek képesek a precíziós munkavégzésre alkalmas munkagépek 

üzemeltetésére (ISOBUS vagy soros portos csatlakozásra és munkagép vezérlésre alkalmasak),  

b) helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, teljesítményfokozó, hozamtérképező 

rendszerrel felszerelt, szemestermény-betakarításra alkalmas kombájnok és a hozzájuk kapcsolódó adapterek, vágóasztalok 

beszerzése,  

c) helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, teljesítményfokozó, hozamtérképező 

rendszerrel vagy más, a precíziós gazdálkodás követelményeinek (lásd: Fogalomtár) megfelelő egységekkel felszerelt egyéb 

betakarítógépek beszerzése,  

d) helyspecifikus, illetve precíziós munkavégzésre alkalmas (ISOBUS, illetve soros portos csatlakozású) munkagépek 

beszerzése (beleértve a növényvédelem során használt permetezőgépeket és sorközművelő eszközöket),  

e) a precíziós gazdálkodáshoz és a rendszeres adatgyűjtéshez, adattároláshoz és elemzéshez szorosan kapcsolódó 

infokommunikációs eszközök beszerzése: táblagép, laptop, asztali számítógép,  

f) a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges döntéstámogató eszközök, programok, szoftverek (pl.: automatizált 

növényvédelmi előrejelző rendszer és agrometeorológiai szenzorok és állomások kiépítése, egyéb szenzorok, drónok) 

beszerzése,  

 

g) meglévő termesztő-berendezések (üveg-, fólia-, valamint gombaház) technológiai fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök, 

gépek beszerzése: abiotikus környezeti tényezők szabályozása (pl.: hőmérséklet, fény és páratartalom), precíziós víz- és 

tápanyag utánpótlás kiépítése, LED-farming technológia alkalmazása (a vegetatív fejlődés és a beltartalmi értékek 

befolyásolása),  

h) a támogatási kérelem benyújtásának évéhez képest 10 évnél nem régebben (2021-ben benyújtott támogatási kérelem esetében 

legfeljebb 2011-ben) gyártott, meglévő mezőgazdasági erőgépek, traktorok, munkagépek helyspecifikus művelésre alkalmassá 

tétele berendezések és technológiák modernizálása révén  

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen 

támogathatóak:  
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a) Az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek;  

b) az 5.5. c) pont szerint mezőgazdasági területek vízelvezetését célzó meliorációs tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás 

igénybevétele (pl.: 3D-s térkép felvétele, árokrendszer digitális tervezése, GPS alapú ároknyitás, dréncső fektetés);  

c) az 5.5. e) pontjában felsorolt immateriális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek (számítógépes szoftverek megvásárlása 

vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése).  

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

1) A mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatások igénybevétele és vásárlása a Felhívás 3.4.1.1. fejezet III. és az 

5.7 pontjának figyelembe vételével, az alábbi tématerületekhez kapcsolódóan (a választott tématerület(ek) vonatkozásában 

kötelező a tevékenység megvalósítása):  

a) precíziós, georeferált talajmintavétel és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,  

b) agrometeorológiai és egyéb, növényállományban elhelyezett szenzorok alapján növényvédelmi előrejelzések készítése és az 

ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,  

c) abiotikus környezeti tényezők "okos" monitoringja (zárt termesztő berendezések esetében),  

d) műholdas és földközeli távérzékelési adatok beszerzése és elemzése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások 

igénybevétele,  

 

e) menedzsment-zónák lehatárolása különféle eljárásokra alapozva és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások 

igénybevétele,  

f) differenciált anyagkijuttatási tervek és térképek készítése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,  

g) farm-menedzsment, mezőgazdasági döntéstámogató szoftverek üzemeltetése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási 

szolgáltatások igénybevétele,  

h) a precíziós gazdálkodásra történő átálláshoz kapcsolódó képzések, oktatások támogatása, a Felhívás 3.4.1.1. III. 1. pontjának 

figyelembe vételével.  

2) Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése ( 
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Beadás 

határideje: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 26. napjától 2021. november 19. napjáig az alábbi 

benyújtási szakaszokban van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

Első szakasz: 2021. július 26. – 2021. augusztus 9.  

Második szakasz: 2021. augusztus 10. – 2021. augusztus 23.  

Harmadik szakasz: 2021. augusztus 24. – 2021. szeptember 6.  

Negyedik szakasz: 2021. szeptember 7. - 2021. szeptember 20.  

Ötödik szakasz: 2021. szeptember 21. – 2021. október 20.  

Hatodik szakasz: 2021. október 21. – 2021. november 19. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

 

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is - minimum 5 millió forint, 

maximum 250 millió forint.  
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy amennyiben a Felhívás keretében nem támogatott, de a támogatási 

kérelemben megjelölt tételek után igényelt támogatások levonását követően a jóváhagyható támogatás összege az igényelhető 

minimum határ (5 millió Ft) alá kerül, az a támogatási kérelem elutasítását vonja maga után!  

2. A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem 

közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.  

3. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.  

4. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.  

 

Rendelkezésre 

álló forrás: 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100,0 milliárd Ft. 

  

 


