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A Vidékfejlesztési Program végrehajtásának 
előrehaladása  

• 2014. szeptember: hivatalos benyújtás az Európai 
Bizottságnak 

• 2015. augusztus 10.: Európai Bizottság elfogadja a 
programot 

• 2016. első fele: megjelennek a beruházási pályázatok 

• 2017. március 31.: az összes pályázati felhívás 
megjelenik 

 



Megjelent pályázatok 

Állapot db 
Meghirdetett keretösszeg  

(Mrd Ft)  
(2017. I. né ÉFK módosítás szerint) 

Keret aránya a VP-hez képest  

(1296 Mrd Ft) 

Megjelent pályázat 68 1 287,58  99,3 % 

Determináció 3 9,40 0,7 % 

Ebből 

Lezárt pályázat 29 819,90 63,3% 

Kötelezettségvállalás  

(determináció nélkül) 
14 327,46 25,3% 

Kötelezettségvállalás 

determinációval 
43 470,17 36,4% 

Nyitott pályázat 23 299,89 23,1% 

Megjelent, de még nem nyitott 

pályázat 
16 167,86 12,9 % 

A Vidékfejlesztési Program végrehajtása  
2017. április 19-i adatok szerint 



Kötelezettségvállalt felhívások 
Támogatói  okirat 

Támogatott összeg (Ft) 

(db) 

AKG 9 684 203 154 046 976 

ÖKO 2 187 62 249 619 971 

LEADER – HFS elkészítése 104 960 000 000 

Trágyatároló építése 283 6 153 690 798 

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése** 213 989 906 850 

Ritka és veszélyeztetett növényfajták ex situ megőrzése 14 202 185 763 

Védett őshonos állatfajták in situ megőrzése 1 049 9 648 107 749 

LEADER - Működési és animációs költségek 104 7 855 262 657 

Biztosítási díj támogatás*** 

Folyamatban vannak  
(9262 db) 1 643 004 266 

Tájékoztatási szolgáltatás Folyamatban van  7 820 000 000 

Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs 
kifizetések**** 

Folyamatban vannak  
(2020 db) 3 048 600 216 

Összesen 13 638 kiadásra került 327 424 425 246 
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A Vidékfejlesztési Program végrehajtása  
(2017. április 19-i adatok) 



A Vidékfejlesztési Program A 
Vidékfejlesztési Program végrehajtása  

(2017. április 19-i adatok)végrehajtása  
(2017. április 19-i adatok) 

Pályázati felhívások  Kifizetett összeg 

AKG 12,7 mrd Ft 

ÖKO 2,7 mrd Ft 

LEADER - HFS 1,0 mrd Ft 

Determináció 83,6 mrd Ft 

Összesen:  100,0 mrd Ft.  
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A Vidékfejlesztési Program végrehajtása  
 Kifizetések 2017. március 31-ig  



Beruházási pályázatok: új célok és ágazati 
preferenciák 

• VP céljai: 
– Versenyképesség növelése (innováció, 

energiahatékonyság) 

– Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása 

– Munkaigényes ágazatok támogatása 

– Kis- és közepes méretű, családi gazdaságok támogatása 

• Kiemelt ágazatok: 
– Állattenyésztés, kertészet, öntözés, élelmiszeripar 



Beruházási pályázatok: eljárási újdonságok 

• Ket. helyett 272/2014 Korm. rendelet: 

– ügyfélbarát eljárás (hiánypótlás szélesebb körben, 
adategyeztetés) → hosszabb eljárások 

• Benyújtás feltételei: 

– nem kell jogerős engedély (kivéve egyes öntözési 
beruházások) 

– nem kell önerőt igazolni 

– mezőgazdasági termelői státusz és üzemméret igazolása 



Beruházási pályázatok: eljárási újdonságok 

• Kifizetés feltételei 

– 50% előleg igénylési lehetőség: 100%-os bankgarancia, 
vagy azzal egyenértékű biztosíték 

– Időközi kifizetési igénylés: nem szükséges hozzá szakmai 
beszámoló 

– 10% támogatási összeggel el kell számolni a támogatási 
okirat kibocsátását követő 6 hónapon belül 

– közbeszerzési kötelezettség 



A kertészetek korszerűsítésére még 

nyitott pályázatok 

Ültetvénytelepítés támogatása 
öntözés kialakításának 

lehetőségével 

Gyógy- és fűszernövény 
termesztés fejlesztése 

Támogatási kérelmek 
benyújtásának kezdete: 

2016. március 3., 9. 

Max. támogatási összeg 
500 millió Ft  

(közös beruházás: 1 milliárd Ft) 

Keretösszeg:  
19,33 Mrd Ft 

Eddig igényelt: 
13,46 Mrd Ft 

Keretösszeg:  
3 Mrd Ft 

Eddig igényelt: 
462,79 millió 

Ft 

Max. támogatási összeg 
50 millió Ft  

(közös beruházás: 100 millió Ft) 

Max. támogatási összeg 
75 millió Ft  

(közös beruházás: 150 millió Ft) 

Pest megyei igénylés: 
1,07 Mrd Ft 

45 db TK 

Pest megyei igénylés: 
0,17 Mrd Ft 

19 db TK 



Támogatási keret: 

18,08 milliárd Ft 

Támogatási kérelmek benyújtása: 2017. január 6. - 2019. január 7. 

Kötelezően benyújtandó három,  azonos 
műszaki paraméterekkel rendelkező gépre 
vonatkozó, magyar nyelvű árajánlat. 

 

Max. támogatási összeg : 

10 millió Ft (közös beruházás: 20 
millió Ft) 

Traktor esetében: 5 M Ft 

 Értékelési határnapok: 

- 2017. február 6.  

- 2017. március 6.  

Kertészeti gépbeszerzés támogatása 

Támogatási intenzitás: 
50 % - konvergencia régiók 

40 % - Közép-Magyarországi régió 

+ 10 százalékponttal növelt 

intenzitás fiatal gazda, kollektív  

beruházás 

A felhívás megjelenése: 2016. november 8. 

Felfüggesztésig beérkezett 

kérelmek összesen: 4481 db 

Támogatási igény: 28,97 Mrd Ft 

Támogatás célja: 

• Kertészeti termeléshez 
kapcsolódó munkagépek, 
eszközök. 

• Önjáró betakarítógépek. 

Maximum 1 db, legfeljebb 80 kW 
motorteljesítményű traktor 
beszerzése → 75% kertészeti STÉ 
igazolás szükséges! 

 

FELFÜGGESZVE 2017.03.06. 
 

Pest megyei igénylés: 

1,26 Mrd Ft 
186 db TK 



Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-

hatékonyságának támogatása 

Támogatást igénylők: mg-i termelő, TCS és 

TSZ, mg-i termelőnek nem minősülő mikro- és 

kisvállalkozás. 

Támogatási összeg:  

maximum 200 millió Ft 

Támogatási intenzitás: 

50 % (Pest megye: 40%) 

A felhívás megjelenése: 2016. július 12. 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

• gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztés, energiahatékonyság 

(megújuló energia) 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

• Egyéb szolgáltatások, Telepi infrastruktúra fejlesztése 

• Ingatlan vásárlása 

• Tartálykapacitás bővítése, Fahordó vásárlása 

• Informatikai eszközök beszerzése 

Keretösszeg: 

39,23 Mrd Ft 

 
 

Eddigi igénylés: 
43,77 Mrd Ft 

652 db 
 

Jogosultak: 
mg-i termelők (min. 50% mg. árbevétel), valamint annak nem minősülő mikro – és 

kisvállalkozások kizárólag borászati tevékenység végzése esetén  

A Támogatási kérelmek benyújtásának ötödik szakasza: 2017.március 14.-2017.június 12. 



Vissza nem 
térítendő átalány 

támogatás, az 
üzleti tervben 

vállalt 
kötelezettségek 

teljesítésére 

Üzleti terv 
benyújtása 

kötelező 

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló 

támogatás 

A felhívás megjelenése: 2016. december 20. 

 

A felhívás célja: 

• Generációváltás elősegítése 

• Fejlesztési forrás biztosítása 

• Önálló, életképes családi    

   gazdaság kialakítása 

 

Kötelezettségvállalás 
időtartama: 

 5 év 

Jogosult:  
1. legfeljebb 40 éves természetes 

személy 

- mezőgazdasági jellegű szakismeret 

- 12 hónapnál nem régebbi 

mezőgazdasági egyéni vállalkozói 

regisztráció 

- legalább 6000, de legfeljebb 

      25000 euro STÉ értékű 

      termelési potenciál megléte 

2. jogi személy esetén, annak 

személyében kizárólagos tulajdonosa 

és ügyvezetője 

 

Támogatás mértéke:  
40 ezer eurónak 

megfelelő forintösszeg 

(~12 millió Ft), két 

részletben (75%+25%) 

Keretösszeg: 

37,75 Mrd Ft 

Támogatási kérelmek benyújtásának második szakasza:  2017. március 31. – 2017. május 2. 

Módosítás megjelent 
2017.03.06. 



 

• Nem mezőgazdasági 

tevékenységek fejlesztésének 

támogatásának keretösszege:  

 
 

 

 

35,9 Mrd Ft 

Nem mezőgazdasági tevékenységek  

fejlesztésének támogatása : 

A felhívás megjelenése: 2016. december 28. 

A felhívás célja: A vidéki 
térségek mezőgazdasági 
vállalkozásainak 
jövedelemstabilizálását, valamint 
a mezőgazdaságon kívüli 
vállalkozások elindítását szolgálja  
 

Igényelhető támogatás: 
max. 160 000 eurónak megfelelő 
forintösszeg 

Támogatási kérelmek benyújtásának 

 első szakasza:  2017. május 8. – 2017. június 8 



Támogatási összeg:  

1. célterület esetében max. 50 m Ft;  

2. célterület esetében max. 20 millió Ft 

Keretösszeg: 

12,64 Mrd Ft 

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok  

infrastrukturális fejlesztése,  

közétkeztetés fejlesztése  

A felhívás célja:  

A vidéki térségekben élők életminőségének 

javítása, a helyi termelők piacra jutásának 

elősegítése, a helyi alapanyagok 

felhasználásának támogatása, helyi gazdaság 

fejlesztése. 
Jogosultak: 

• önkormányzatok  

• non-profit szervezetek  

• egyházi jogi személyek  

Piacok fejlesztése – 3,54 Mrd Ft 

közétkeztetés fejlesztése – 9,1 Mrd Ft 

A támogatási kérelmek benyújtása: 2017. május 22. – 2019. május 21. 

Kötelezően megvalósítandó elemek: 

Mindkét célterület esetében: 

- szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók  

- akadálymentesítés 

- tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. 

amennyiben nincs még ilyen 



A felhívás keretében megalakult REL csoportok vagy tagjaik 

élelmiszeripari és borászati beruházások tekintetében  

a VP3-4.2.1-15 számú Mezőgazdasági termékek értéknövelése és 

erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban, valamint  

a VP3-4.2.2-16 számú Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-

hatékonyságának támogatása című felhívások keretében 

részesülhetnek támogatásban. 

A felhívás célja: 
az ellátási lánc szereplőinek horizontális és vertikális együttműködése keretében a rövid ellátási láncok és a 

helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és fejlesztése, valamint a mezőgazdasági termelők 

piacra juttatása által a jövedelmük növelése, amely megvalósítható a promóciós tevékenységek 

előmozdítása, és a közös projekttervre alapozott értékesítési formák kialakítása, fejlesztése segítségével 

 Együttműködések támogatása a REL és a helyi 
piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért 

Keretösszeg: 

3,84 Mrd Ft 
A felhívás megjelenése: 2017. március 30. 

Max. 300 000 eurónak megfelelő forintösszeg/projekt/3 év 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

 új REL csoport kialakítása és működtetése (a projektterv megvalósítása); 

 létező REL csoport esetén a projekttervben meghatározott új projekt megvalósítása. 

A támogatási kérelmek 

benyújtása:  

 

2017. június 6. – 2019. 

június 5. 



16 

Innovációs operatív csoportok létrehozása 

és az innovatív projekt megvalósításához 

szükséges beruházás támogatása I. 

Keretösszeg: 

 24,95 MRD 
Ft. 

A felhívás célja:  

Az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok célkitűzése olyan projektek 

megvalósítása, amely az agrárgazdaság termelékenységének és 

környezeti hatékonyságának javítását szolgálja, különös tekintettel az 

erőforrás hatékonyságra és a klímaváltozáshoz való adaptációra. 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható 

tevékenységek: 
- Mg-i termeléssel 
- Élelmiszer-feldolgozással, borászattal  
- REL-el kapcsolatos operatív csoportok 
- Erdőgazdálkodással 

A támogatási kérelmek benyújtása: 2017. május 30-tól 2017. november 30-ig 

kapcsolatos operatív 
csoportok közös 
innovációs 
tevékenysége 
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1. Agrár-Innovációs Operatív 

Csoport tag jogosultság:  

mg-i termelők 

élelmiszer-feldolgozók 

erdőgazdálkodók  

Kutatóhelyek (több projektben is), 

kutatók  

tanácsadók, szaktanácsadók.  

Az Operatív Csoportban: 

legalább öt és legalább 40%-a az 

adott szakágazatban, gazdasági 

tevékenységet folytató 

természetes vagy jogi személy 

minden tagjának részt kell venni 

a projektben, 

működését írásba foglalt 

konzorciumi együttműködési 

megállapodás szabályozza.  

2. A beruházások esetében:  

Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos beruházások megvalósítása 

esetén: 

• Mg-i termelők 

• Fiatal gazda 

• Mg-i termelők csoportjai 

 

Élelmiszer-feldolgozással kapcsolatos beruházások megvalósítása 

esetén: 

• Mg-i termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás 

• Mg-i termelő 

• Az előző pontban foglaltak jogosultsági csoportjai 

 

Borászattal kapcsolatos beruházások megvalósítása esetén: 

• Mg-i termelő 

• TCS és TSZ 

• Mg-i termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás 

 

Erdőgazdálkodással kapcsolatos beruházások megvalósítása esetén: 

• Erdőgazdálkodók 

• Földhasználók 

• Települési önkormányzatok és azok társulásai 

• Vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéb 

mikro-vállalkozások vagy kisvállalkozások 

Jogosultak köre 

Innovációs operatív csoportok létrehozása és az 

innovatív projekt megvalósításához szükséges 

beruházás támogatása II. 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

www.palyazat.gov.hu   

www.kormany.hu   

Miniszterelnökség 
Agrár-vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság 

6000 Kecskemét, Ipoly u. 1. 


