
VP2-4.1.1.1-16 
Állattartó telepek korszerűsítése 

 
1. Jogosultak köre:  

I. Mezőgazdasági termelő, amennyiben 
a. utolsó lezárt teljes üzleti évben, fiatal termelő esetében lezárt üzleti 

évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik 
b. utolsó lezárt beszámolóban az Mg tevékenység árbevétele 

meghaladja az 50 %-ot 
c. NÉBIH által nyilvántartásba vett állattartó telepet működtet 

 
II. Kollektív beruházás konzorciumban: legalább 5 I. vagy II. pont szerinti 

egymástól független tag együttműködésében 
 

2. Támogatható állattartó telepek fajtái 
- lófélék (ló, szamár, öszvér),  
- húshasznosítású galamb, 
- strucc, emu,  
- fürj,  
- nyúl,  
- méh,  
- csincsilla 

 
3. Önállóan Támogatható Tevékenységek 

A) Építéssel járó technológia és gépbeszerzés 
1. Építéssel járó technológia 
- szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, telepi 

takarmánykeverőkhöz takarmánytároló technológia kialakítása, 
takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és 
itatás technológiájának kialakítása,  tojásgyűjtés, tojásosztályozás és 
tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése 

- istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület-, szociális helyiség 
építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és 
hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely 
kiépítése, termény, illetve takarmány tárolását szolgáló építmények 
kialakítása, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és 
használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben 
történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a 
méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása 
 



2. Gépbeszerzés 
- Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az 

állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű 
kezelésének eszközei és gépei 

 
B) Épületenergetika és megújuló energia 
1. Épületenergetika (legalább 10 %-os javulást el kell érni) 
- Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, 

hőveszteségének csökkentése 
- Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek 

korszerűsítése. 
- Világítási rendszerek korszerűsítése. 
- Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti 

fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, 
energiatakarékos berendezések beszerzése 
 

 
2. Megújuló energia  
- 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) 
 

4. Önállóan Nem Támogatható Tevékenységek 
- Üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, 

telepi közlekedő utak kialakítása, a közművekhez és a 
munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások 

- 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 

- Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése 
- ingatlan vásárlása 
- Projektelkészítés: szakmai előkészítés és közbeszerzés 
- Mérnöki feladatok 
- Projektmenedzsment 
- Egyéb szolgáltatások, köztük tájékoztatás és nyilvánosság 

 



5. Nem támogatható tevékenységek 
- istállón kívüli trágyakezelés, trágyatároló építése 
- erőgépek beszerzése 
- A mindenkor hatályos Nemzeti Méhészeti Programban támogatott 

tevékenységek, továbbá kaptárak, méhészkonténerek beszerzése 
 

6.  Egyéb támogatási feltételek 
- A támogatást igénylőnek meg kell felelnie a tartási helyek, a tenyészetek 

és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet előírásainak 

- egy pályázatban egy megvalósítási hely lehet, egy elbírási szakaszban 
egy pályázó egy támogatást nyújthat be, (új időszakban másik 
megvalósítási helyre beadható új pályázat)  

- Építési engedély köteles beruházás esetén az építési eljárást megindítását 
kell igazolni, a jogerős építési engedély az első építési elszámoláshoz 
kell benyújtani 

- Nem építés engedély köteles tevékenység esetén a hatság erről szóló 
nyilatkozatát szükséges benyújtani 

- Vízjogi engedélyes beruházás esetén a pályázathoz csatolni kell 
o elvi vízjogi engedély 
o meglévő felújítása esetén a jogerős vízjogi engedélyt 

Amennyiben nem vízjogi engedély köteles akkor az eljáró hatóság 
nyilatkozata szükséges a benyújtáshoz 

- Napelemes rendszer esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt a 
támogatási kérelemhez mellékelni kell 

- A napelemes rendszer mérete csak az üzem által éves szinten felhasznált 
mennyiség megtermeléséig tervezhető 

- Hűtéssel és vagy Fűtéssel érintett épület energetikai fejlesztése esetén a 
meglévő állapotra (176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint) 
tanúsítvány a tervezett állapotra (7/2006. (V.24.) TNM rendelet) 
számításokat kell beadni (energetikai vagy technológiai tervezőnek vagy 
szakértőnek kell lennie) 

- Hűtéssel és fűtéssel el nem látott építmények esetén energetikai 
méretezéssel kell a legalább 10 %-os javulást alátámasztani (energetikai 
vagy technológiai tervezőnek vagy szakértőnek kell lennie) 

- gép beszerzés esetén kizárólag a benyújtást 2 évvel megelőző, vagy attól 
később gyártott eszköz vásárolható 

- Az 2015 évi átlagos statisztikai létszámot a vállaltakkal együtt fent kell 
tartani a megvalósítás végéig 



- A benyújtáskor számított éves átlagos állatlétszámot fent kell tartani a 
megvalósítás végéig 

- Az önerőt a támogatási kérelem során nyilatkozattal kell igazolni, az 
önerő rendelkezésre állását az első kifizetési igénylés során kell igazolni. 
Természetes személynek nem kell igazolni 

- Nem egy összegben történő elszámolás esetén a támogatói okirat 
kézhezvételétől számított 6 hónapon belül el kell számolni a támogatási 
összeg legalább 10 %-ával 

- Tulajdoni viszonyok 
o legalább a fenntartás végéig igazolni kell a használati jogot 
o tulajdonosi hozzájárulás kell 
o osztatlan közös esetén valamennyi tulajdonos hozzájárulása 

kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva 
o használatot érintő bejegyzett jog esetén a jogosult 

hozzájárulása kell 
 

 
7. Fenntartási kötelezettség: 5 év 

 
8. Előleg 

A támogatás 50 %-a, de ennek megfelelő fedezet kell hozzá. Az előleg kifizetésnek 
számít, így ekkor igazolni kell az önerőt 
 

9. Projekt megkezdése, megvalósítása: 
A beadás előtt nem kezdhető meg, beadást követő napon saját felelőségre 
megkezdhető.  
Építés és bővítés esetén az előzetes MVH szemle után kezdhető meg. 
A projekt megvalósítására a megkezdéstől/támogatói okirat hatályba lépésétől 
számított 24 hónap áll rendelkezésre 
A 2014. január 1. után kiállított tervezési számlák elszámolhatóak 
 

10. Projekt benyújtása: 
Kezdő időpont:  2016.05.06-tól 
 

11. Pontozásnál előnyt jelent (elsősorban a feldolgozó iparnak kedvez) 
- ökológiai gazdálkodás: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft/ Hungária 

Öko Garancia Kft. igazolása alapján 
- Minőségrendszer az alábbiak közül 

o Kiváló Magyar Élelmiszer (KMÉ) 
o Hagyományok – Ízek – Régiók (HÍR) 



o Nemzeti Parki Termék (NPT) 
o Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj (MAMD). 
o 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. a) pontja szerinti 

- Termelői csoport/Termelő szervezeti tagság 
- Energiahatékonysági projektelem megvalósításával 10%-ot meghaladó 

javulás 
- Megújuló energiaforrás alkalmazása 
- Munkahelyteremtés 

o 10 – 50 millió Ft / új munkahely + 3 pont 
o Kevesebb, mint 10 millió Ft / új munkahely + 6 pont 

- Környezeti szempont érvényesítése 
o hulladékcsökkentés ártalmatlanítással 20 %-al + 3 pont 
o keletkező tárgya 50 %-nak felhasználása (saját komposztálás/saját 

biogázüzemi felhasználás; átadás komposztáló vagy biogáz erőmű 
részére; átadás más feldolgozó részére) + 3 pont 

o istállón belüli trágyakezelés megvalósítása + 3 pont 
 

12. Támogatás összege 
- egyéni pályázat esetén:  max 100 millió Ft 
- kollektív pályázat esetén:  max 200 millió Ft 

 
13. Támogatás mértéke 

Nem Közép-Mo. régiókban:   50 % 
Közép-Mo. régióban    40 % 
 
Fiatal mezőgazdasági termelő esetében:  + 10 % 
Kollektív pályázat esetében:   + 10 % 

 
Amennyiben kollektív pályázat esetében minden tag fiatal mezőgazdasági termelő 
akkor + 20 % érvényesíthető 
 

14. Költségvetés belső korlátjai: 
 



 


