
 

 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági kisüzemek 

fejlesztése” című (VP2-6.3.1-16 kódszámú) felhívás 

 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi 

pontokat érintik: 

 

1. Módosításra került a Felhívás 1. oldalán található 3. számú lábjegyzet: 

 

A támogatás forintösszege a folyósítás évének január 1-jén érvényes, Európai 

Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által rögzített árfolyamon kerül kifizetésre. 

 

2. Módosultak a támogatás igénybevételének általános feltételei: 

6. pont: Egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kedvezményezett 

lehet jogosult a támogatásra, amennyiben egy életvitelszerű tartózkodási 

helyről több kérelem érkezik be, akkor a magasabb pontszámot elért pályázó 

lesz a kedvezményezett. Amennyiben egy adott életvitelszerű tartózkodási 

helyről beérkezett támogatási kérelem jóváhagyásra került, akkor a benyújtási 

időszakon belül a következő szakasz zárásig ugyanarról az életvitelszerű 

tartózkodási helyről beérkezett támogatási kérelem elutasításra kerül, 

függetlenül annak pontszámától. 

 

3. Módosult a támogatás igénybevételével vállalt kötelezettségek: 

 

1)Az üzleti tervben vállalt (legfeljebb négy éves) időszak elteltével, legkésőbb a 

támogatói okirat kézbesítésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő 

tevékenységből származó üzemmérete meg kell, hogy haladja a 6000 euro STÉ 

értéket, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenységből és Annex 1 termék 

feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele a 6000 eurót. 

4) Az utolsó részlet kifizetésnek feltétele, hogy legkésőbb a támogatói okirat 

kézbesítésétől számított 4. év végére megfelelően teljesíti az üzleti tervben vállalt 

kötelezettségeket 

5. Kötelező képzésen való részvétel, mely a kedvezményezett számára 

térítésmentes. A kedvezményezettnek a támogatási okirat kézbesítésétől 

számított 24 hónapon belül igazoltan részt kell vennie a képzésen. A kötelező 

képzésen való részvételt a pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig 

köteles igazolni. 

 

4. Módosult az „egyes mérföldkővel kapcsolatos elvárások a következők”: 

Határidő:  Előírás:  

Támogatói Okirat kézbesítésétől 

számított 6 hónapon belül. 

Kifizetési kérelem benyújtása a támogatási 

összeg 75%-ára. 

Legkorábban az első kifizetési 

kérelem benyújtásától számított, 

36 hónap elteltével tervezhető és 

igényelhető 

A támogatási összeg fennmaradó 25%-ára 

vonatkozó kifizetési kérelem, amennyiben 

teljesítette az üzleti tervben vállalt 

kötelezettségeket illetve a mezőgazdasági 

termelő tevékenységből származó 

üzemmérete meg kell, hogy haladja a 6000 

euró STÉ értéket vagy a mezőgazdasági 

termelésből és élelmiszer feldolgozási 

tevékenységből származó értékesítés nettó 

árbevétele a 6000 eurót. 

 



 

 

 

5. Módosult a Felhívás 5. 3.3.2. pontja A projekt végrehajtására rendelkezésre 

álló időtartam: 

 A 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjára 

tekintettel egy projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, az üzleti 

tervben foglalt árbevételi vagy STÉ célt elérte a 3.2.1 pont II. 1. alpontjában 

foglaltaknak megfelelően, valamint a kedvezményezett utolsó kifizetési igénylését a 

kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént. 

 

6.Módosult a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: 

 

A fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni és használati viszonyai tekintetében az 

ÁÚF 7. pontjában foglaltak nem alkalmazandók. A projekt megvalósítása érdekében 

azonban, amennyiben az nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, igazolni kell a 

támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg a használat jogcímét, azzal, hogy a 

birtoklás, használat, hasznok szedésének joga legalább a fenntartási időszak végéig 

biztosított kell legyen, továbbá a tulajdonosok, osztatlan közös tulajdon esetén 

valamennyi tulajdonostárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata 

szükséges, mely szerint hozzájárul(nak) a beruházás megvalósításához.  

Amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban olyan bejegyezett jog, vagy feljegyzett tény 

szerepel, mely érinti az ingatlan használatát, hasznosítását, úgy e jog jogosultjának 

nyilatkozata csatolandó a támogatási kérelemhez, hogy a beruházás 

megvalósításához hozzájárul. 

 

7. Kiegészítésre került a 3.5.1. Indikátorok pont : 

 

A 1-es projekt szintű indikátor esetében a benyújtást megelőző év nettó árbevétele 

illetve a benyújtást megelőző 3 év nettó értékesítési árbevételének átlaga és az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtását megelőző év árbevételének növekedése 

vizsgálandó. 

A 2-es projekt szintű indikátor esetében a benyújtást megelőző év üzemmérete (STÉ) 

és az utolsó kifizetési kérelem benyújtását megelőző év üzemmérete (STÉ) 

növekedése vizsgálandó, a pénzügyi tervben vállalt utolsó évi STÉ érték alapján. 

A 100%-ot a kötelezően elérendő érték jelenti az 1-es projektszintű indikátor 

esetében a 6000 euró nettó árbevétel és a 2-es projektszintű indikátor esetében a 

6000 euró STÉ. Az üzleti tervben a projektszintű indikátortól függetlenül, 

kötelezettséggé válik mindkét esetben a beírt érték. 

 

8. Kiegészítésre került a 4.1 pont Támogatást igénylők köre:  

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

2004. évi XXXIV. törvény alapján legfeljebb mikro vagy kisvállalkozásnak minősülő 

mezőgazdasági termelő, aki/amely a pályázat benyújtását megelőző évben: 

1. főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek 

minősülő főállású egyéni vállalkozó (2. számú melléklet szerinti biztosított 

(főfoglalkozású), vagy szociális szövetkezet, amennyiben: igazolja, hogy a támogatási 

kérelem  benyújtását megelőző naptári évben az Standard Termelési Érték (STÉ) 

módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó mezőgazdasági 

termelés értéke eléri a 3000 euro STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 euro STÉ 

értéket vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből 

vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból az előző naptári 

évben, vagy a megelőző három év átlagában. Amennyiben a pályázónak, nincs 

megelőző három év átlagában árbevétele, úgy csak az előző naptári év árbevételét 



 

 

kell feltűntetni. A projekt lezárásáig a kedvezményezett köteles főállású őstermelő, 

vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni 

vállalkozó, vagy szociális szövetkezet minősítését fenntartani. Az üzemméret 

megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ 

adatok az irányadók. 

1. a) a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemméret nagysága a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évének: - egységes területalapú 

támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági 

tevékenységből származó üzemméret.  

- ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes 

lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 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 tevékenységre vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő 

székhelye/lakhelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi 

igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret 

számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.  

- állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó 

telepen 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 

13. számú szakmai 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. 

1. b) Mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból származó 

nettó árbevétel nagysága, amely: 

- az előző naptári évben értékesített termékek értéke forintban, osztva a 

megelőző év január elsején az Európai Központi Bank (EKB) hivatalos euró/forint 

árfolyamával, 

- megelőző három évben értékesített termékek értékének átlaga, osztva a 

megelőző három év január elsején érvényes EKB euró/forint árfolyam átlagával. 

(lásd 4. számú szakmai melléklet) 

A zárt kertet (üzemméret megállapítása esetén) külterületként a 14. számú 

melléklet 2. pontjában (Az egységes területalapú kérelemben nem jelölt területek 

adatai) kell feltűntetni. A zárt kert abban az esetben fogadható el életvitelszerű 

tartózkodási helyként, ha megfelel a felhívás 3. számú mellékletében szereplő 

települések listájának.  

Az őstermelői (közös őstermelői) igazolvány esetében igazolványt annak a 

családtagnak a nevére kell kiállítani, akit a családtagok egybehangzóan 

megneveznek az együttes nyilatkozatukban. Ha a magánszemélyek közös 

őstermelői igazolvány alapján folytatják a mezőgazdasági őstermelői 

tevékenységet és költségeiket tételesen számolják el, úgy az e tevékenységükből 

elért bevételeiket és költségeiket létszámarányosan meg kell osztaniuk. A 

bevételek és költségek igazolására a közös őstermelői tevékenységben résztvevő 

bármelyik magánszemély nevére kiállított bizonylat egyenértékű.  

A felhívásra pályázni konzorcium formájában nincs lehetőség, a projekt 

kedvezményezettje nem lehet konzorcium. 

 



 

 

9. Módosult a 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre 

 

5. Az a kedvezményezett, aki már részesült Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból - a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatásból. 

 

10. Felhívás 4.3 pontja az alábbiakban változott: 

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.03.21-től - 2018. 03. 20-ig lehetséges. Ezen 

időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra: 

Az első szakasz zárása: 2016.04.22 

A második szakasz zárása: 2016.09.23 

A harmadik szakasz zárása: 2017.03.03 

A negyedik szakasz zárása: 2018.03.20 

 

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő 

nyújthat be, az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén. 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a 

támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak 

kimerülése előre jelezhető, az irányító hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás 

lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja. 

Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem 

legkésőbb az IH közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható 

be.  

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-

vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás 

alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő 

szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet 

benyújtani. 

A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés 

útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez. A támogatási kérelem 

MVH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató 

Rendszerben (a továbbiakban: KR) a támogatást igénylő ügyfél ügyfélkapus 

tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig a támogatást 

igénylő vagy meghatalmazottjának ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére 

automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. Az IH elektronikus úton értesíti a 

támogatást igénylőt a beérkezett támogatási kérelem adatairól. 

 

11. A Felhívás 4.4.1. pontja „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok 

módosult: 

 

b. Életvitelszerű tartózkodási hely igazolásához a lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány másolata vagy az támogatást igénylő lakhelye szerint illetékes 

Polgármesteri Hivatal vagy kormányablak által kiállított 30 napnál nem régebbi 

eredeti lakcímigazolás másolata hiányzik, a pályázó nem csatolta 

12. Módosult a 4.4.2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

a) életvitelszerű tartózkodási hely igazolásához a lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

másolata vagy a támogatást igénylő  lakhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal 

vagy kormányablak által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti lakcímigazolás, nem 

olvashatóan szkennelt másolata  

b) a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek, a fejlesztéssel 

érintett ingatlannal kapcsolatos csatolandó dokumentumok és az üzleti terv 

alátámasztásához szükséges dokumentumok. 



 

 

13. Tartalmi értékelési szempont módosult a lábjegyzet: 

Az támogatást igénylőnek egy választási lehetősége van a három opcióból. A 

tevékenység iránya vagy kertészet, vagy élelmiszer feldolgozás, vagy állattenyésztés, 

akkor is, ha egyszerre több területen végez tevékenységet. Az első pontban 

maximum 15 pont érhető el.  

 

  Több elfogadható tagsági igazolás esetén is maximum 2 pont adható. Termelői 

csoport vagy termelői szervezet igazolása esetén kizárólag a támogatási kérelem 

benyújtásakor elismert termelői csoportok vagy termelői szervezetek igazolása 

fogadható el. 

14. Módosult a Felhívás A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI:  

1. számú melléklet- Jogszabályok gyűjteménye 

2. számú melléklet- Fogalomjegyzék 

3. számú melléklet- Településlista 

4. számú melléklet- Jogosultsági kritériumok megállapításához segédlet 

5. számú melléklet- Annex I lista  

6. számú melléklet- A Standard Termelési Érték (STÉ) 2010 értékei Magyarországon-

segédlet 

7. számú melléklet- TCS-TÉSZ Szakmaközi Szervezeti Igazolás 

8. számú melléklet- Szankciós táblázat 

9. számú melléklet- Mezőgazdasági Szociális Szövetkezeti tagság igazolás 

10. számú melléklet- Monitoring táblázat 

11. számú melléklet- Segédlet az üzleti terv részét képező pénzügyi terv kitöltéséhez 

12. számú melléklet- Kitöltési útmutató a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című 

pályázati felhívás üzleti tervéhez 

13. számú melléklet- Állatorvosi igazolás 

14. számú melléklet- Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel 

hasznosított területadatokról 

 

 
 

 


