
 
 
 
 

  
 

 
 

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 

 

 

Pályázat kódja VP2-4.1.1.4-16 

Keretösszeg 3,97 Mrd Ft 

Támogatási összeg 
Egyéni projekt esetén maximum 15 millió Ft 

Kollektív projekt esetén maximum 30 millió Ft 

Intenzitás 40–70% 

Pályázók köre 
 Mezőgazdasági termelők, 

 fiatal mezőgazdasági termelők, 

 szociális szövetkezetek. 

Területi szűkítés Magyarország teljes területe. 

Beadás kezdete 2016. május 5.  

Megvalósítási idő 24 hónap 

Támogatható tevékenységek 

 Építéssel járó állattartási technológia kialakítása, 

 építéssel nem járó, a juh- és kecsketartáshoz 

kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése, 

 megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 

alkalmazása.  
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A felhívás célja: 

A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. 

Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló 

épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek 

megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül.  

 

Pályázók köre: 

Mezőgazdasági termelők, amennyiben igazolják, hogy 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági 

termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. 

(Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 

2010. évi STÉ adatok az irányadók); 

 A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti 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 év TERA kérelme alapján nem tudja az előírt 

minimális üzemméretet igazolni, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére 

vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint 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 a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz 

nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját 

képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 

Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) a tenyészetben történő tartás során is egyedi 

azonosítóval történő megjelölése bejelentésre kötelezett, akkor a teljes lezárt üzleti év 

vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az 

üzemméret számításánál figyelembe venni. Ellenkező esetben az üzemméret nagyságát az 

állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földművelésügyi Főosztály hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján 

kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni; 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben –fiatal mezőgazdasági 

termelő és szociális szövetkezet esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-

a mezőgazdasági tevékenységből származott;  



 
 
 
 

  
 

 

 a NÉBIH által nyilvántartásba vett – a támogatási kérelemmel érintett projekt megvalósítási 

helyeként szolgáló – állattartó telepet működtetnek. 

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív 

projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett 

által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői 

csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, 

valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.  

 

Támogatható tevékenységek: 

Építéssel járó állattartási technológia kialakítása   

– Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított 

termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és 

fejlesztése: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és 

tejtárolás technológiájának kialakítása, telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló 

technológia kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás 

technológiájának kialakítása, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése. 

– Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése: istálló-, fejő- és tejház, 

szociális helyiség, állattartó sátor, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és 

hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, szálas- és erjesztett 

takarmány tárolását szolgáló építmények kialakítása, fürösztő kialakítása. 

Építéssel nem járó, a juh- és kecsketartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése  

– Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges 

eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, például: 

fejőberendezések, tejhűtők, válogatókarám (mobil), körmöző kaloda, lábfürösztő, elletőbox, 

drankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása. 

– A szálastakarmány betakarítás és kiosztás munkagépei: körbálázó, rendsodró, kaszáló adapter 

beszerzése. A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése. (A munkagépek 

beszerzésére igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a nettó 5 000 000 Ft-ot.) 

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek 

– 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. 

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 

– 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. A megvalósítandó megújuló 

energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi 

lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi 

számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A 

villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált 

elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves 

energiafogyasztását. 

 

Elszámolható költségek: 

Költségtípus 

 Maximális mértéke az 

összes elszámolható 

költségre vetítve (%) 

Általános költségek és immateriális javak költségei  

5% 

– közbeszerzési eljárások lefolytatása 1% 

– tájékoztatás, nyilvánosság 0,5% 

– műszaki ellenőri szolgáltatás 1% 

– könyvvizsgálat 0,5% 

– projektmenedzsment 2,5% 

Ingatlanvásárlás 2% 

Infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés 

15% 

ebből  
- terület előkészítés (régészeti feltárás, 

lőszermentesítés, földmunkák stb.) 2% 
- üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a 

vagyonvédelem gépei, eszközei max. 5 000 000 Ft 
 

Termény-, illetve takarmánytárolók kialakítása nettó 10 000 000 Ft 

Munkagépek beszerzése nettó 5 000 000 Ft 

 

Támogatás mértéke és összege:  

Egyéni projekt esetén maximum 15 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 30 millió forint. 

 

Támogatási terület 
Támogatást igénylő 

egyéni projekt kollektív projekt fiatal gazda 

Közép-Magyarországi régió 40% +10% +10% 

Konvergencia régió 50% +10% +10% 
 

 



 
 
 
 

  
 

 

 

 

Előleg mértéke: 

 Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke 

a megítélt támogatási összeg 50%-a. 

 

Határidő:   

 A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 5-étől 2018. május 5-éig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra:  

 

- 2016. július 5. 

- 2016. október 5. 

- 2017. január 5. 

- 2017. április 5. 

- 2017. július 5. 

- 2017. október 5. 

- 2018. január 5. 

- 2018. május 5. 

 

Projekt megkezdése: 

 A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére 

megkezdheti. 

 

Projekt megvalósítási ideje:  

 A Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll 

rendelkezésre.  


