
 

VP2-4.1.1-20 

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása 
 

 a Támogatási kérelmek benyújtása: 2020. október 1. - 2022. március 31. 

 szakaszos elbírálás: 5. szakasz 2022. 02.28. – 2022. 03.16., 6. szakasz 2022. 

03.17. – 2022. 03.31. 

 rendelkezésre álló keretösszeg: 360 Mrd Ft (mezőgazdasági üzem gazdasági 

teljesítményének javítására– keretösszege: 247,1 Mrd Ft., a mezőgazdasági 

termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése– keretösszege: 

69,7 Mrd Ft, a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi 

energiafelhasználás hatékonyságának fokozása– keretösszege: 43,2 Mrd Ft) 

 projektméret: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a 

baromfitartó és sertéstartó telep célterületek tekintetében minimum 100 MFt, 

a szarvasmarhatartó telep célterület tekintetében minimum 50 MFt, a juh és 

kecsketartó, valamint egyéb állattartó telep célterületek tekintetében 

minimum 5 MFt, és az összes célterület tekintetében maximum 2 Mrd Ft 

 támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 

 támogatást igénylők köre: 

o állattartást és/vagy tenyésztést folytató mezőgazdasági termelők, ŐCSG, 

családi mezőgazdasági társaság, szociális szövetkezet termelői csoport, 

termelői szervezet, beleértve a fiatal mezőgazdasági termelőket is 

o szükséges, hogy a pályázó rendelkezzen az utolsó lezárt teljes üzleti 

évében legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel 

o vagy árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 

származzon 

 területi korlátozás: a projektek megvalósítási területe Magyarország teljes 

területe 

 támogatható tevékenységek:  

o baromfitartó-, sertéstartó-, szarvasmarhatartó-, juh és kecsketartó-, 

egyéb állattartó telepek korszerűsítése 

o a versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák 

beszerzése és fejlesztése 

o az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz 

kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére 

szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése 



 

o állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, 

bővítése, kiépítése 

o az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a 

megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása 

valamennyi célterület kapcsán egységesen 

 a támogatás maximális mértéke: közép-magyarországi régióban (KMR) az összes 

elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes 

elszámolható költség 50%-a 

 fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal 

megemelt támogatási intenzitásra jogosultak; a kollektív módon végrehajtott 

projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak 

 csatolandó melléklet lista: 

o mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret igazolását alátámasztó 

dokumentumok 

o Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított 

területadatokról / Hatósági állatorvos igazolása az éves átlagos 

állatlétszám igazolásához 

o árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik 

könyvvizsgálói igazolás, értékesítési betétlap, jövedelemadó bevallás 

o fiatal mezőgazdasági termelői feltételek való megfelelés esetén a 

mezőgazdasági jellegű végzettséget igazoló okirat 

o napelemes projekt esetén igénybejelentő 

o energiahatékonysági fejlesztések esetén 10% fajlagos energiahatékonyság 

javulást alátámasztó kalkuláció 

o épületenergetikai korszerűsítés esetén energetikai minőségtanúsítvány 

o technológiai leírás 

o ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre, valamint a gépekre, 

berendezésekre vonatkozólag 3 db árajánlat 

o ingatlanokra vonatkozó igazolások (tulajdoni lap, bérleti szerződés) 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

o projekt előkészítés, mérnöki feladatok, projektmenedzsment 

 

 

 

 



 

Önállóan nem, csak valamely, önállóan támogatható tevékenységgel együttesen 

támogathatóak: 

o telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy 

eszközbeszerzés 

o telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és 

egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi 

takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének 

telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének 

kialakítása 

o istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése 

o a szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése 

o építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek 

beszerzése 

o új állattartó telep létesítése kapcsán trágyatároló építése 

o termény, takarmány, illetve alomszalma tárolásához kapcsolódó 

tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatott tevékenységek: 

o tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek 

teljesítése 

 nem támogatható tevékenységek: 

o mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése 

o folyékony bioüzemanyag előállítása 

o mezőgazdasági géptároló / gépszín építése, átalakítása 


