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Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó fejlesztésének 
támogatása 

 
 a Támogatási kérelmek benyújtása: 2021. július 26. – 2021. november 19.  

 szakaszos elbírálás 1. szakasz 07.26. - 08.09., 2. szakasz 08.10. - 

08.23., 3. szakasz 08.24. - 09.06., 4. szakasz 09.07. - 09.20., 5. 

szakasz 09.21. - 10.20., 6. szakasz 10.21. - 11.19. 

 rendelkezésre álló keretösszeg 100 Mrd Ft  

 önállóan támogathatók helyspecifikus, illetve precíziós: 

o mezőgazdasági erőgép, beleértve az önjáró permetezőt 

o szemestermény-betakarításra alkalmas kombájn 

o egyéb betakarítógép 

o egyéb munkagép (permetezőgép, sorközművelő eszköz) 

o infokommunikációs eszköz, döntéstámogató program/szoftver 

o meglévő termesztő berendezés technológiai fejlesztése 

o meglévő erőgépek, traktorok helyspecifikus művelésre alkalmassá 

tétele 

 kötelezően megvalósítandó a mezőgazdaság digitális átállásához 

szükséges szolgáltatások igénybevétele és vásárlása a következők 

szerint: talajmintavétel és tanácsadás, szenzoros előrejelzés 

készítése, környezeti tényezők monitoringja, távérzékelés, menedzsment 

zónák lehatárolása, differenciált anyagkijuttatási tervek készítése, 

mezőgazdasági döntés-támogató szoftverek, képzések és oktatások 

 az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 MFt, 

maximum 250 MFt 

 az előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, ezzel megegyező összegű 

biztosíték nyújtása mellett 

 a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes 

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

összes elszámolható költség 50%-a 



 

 a fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 

százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak 

 kötelező vállalás a vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám 

fenntartása a fenntartási időszak (5 év) alatt, a létszám növelésére 

tett vállalás többlet pontszámot eredményezhet 

 a projektek megvalósítási területe Magyarország teljes területe 

 a megvalósításra rendelkezésre álló időtartam a Támogatói Okirat 

hatályba lépésétől számított 24 hónap 

 többszöri elszámolás esetén a projektet Kedvezményezett köteles 12 

hónapon belül megkezdeni, ez egyszeri elszámolás esetén nem releváns 

 támogatást igénylők köre: 

o mezőgazdasági termelők, akik a Támogatási kérelem benyújtását 

megelőző teljes lezárt üzleti évben (fiatal mezőgazdasági termelő 

esetében lezárt üzleti évben) legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel 

rendelkeznek 

o mezőgazdasági termelők, akiknél a Támogatási kérelem benyújtását 

megelőző teljes lezárt üzleti évben (fiatal mezőgazdasági termelő 

esetében lezárt üzleti évben) az árbevétel legalább 50%-a 

mezőgazdasági tevékenységből származott 

o ugyanezen feltételeket teljesítő termelői csoport, termelői 

szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, 

őstermelők családi gazdasága és családi mezőgazdasági társaság 

 


