
 
 
 
 

  
 

 
 

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése és 

korszerűsítése 

 

Pályázat kódja VP5-4.1.1.6-15 

Keretösszeg 5,6 Mrd Ft 

Támogatási összeg 
egyéni beruházás: 50 mFt 
kollektív beruházás: 100 mFt 

Intenzitás 
Konvergencia régió: 50% 
Közép-magyarországi régió: 40% 
Fiatal gazda, kollektív beruházás +10% 

Pályázók köre Mezőgazdasági termelők 

Beadás kezdete 

Szakaszos elbírálás alapján, az alábbi ütemezésben: 
2016. január 11. – 2016. február 12.  
2016. május 9. - 2016. június 10.  
2016. szeptember 12. - 2016. október 12.  
2017. január 9. – 2017. február 10.  
2017. május 8. – 2017. június 9.  
2017. szeptember 11. – 2017. október 11.  

Megvalósítási idő 24 hónap 

Támogatható 
tevékenységek 

 Trágyatárolók kialakítása  

 A trágya kezelésére vonatkozó beruházások 

 A csapadék trágyarendszertől való elvezetése 

 A trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring 

rendszer kialakítása 

 A trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, 

mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek 

beszerzése 

A felhívás keretében a 
felsorolt állatfajok tartása 
esetén igényelhető 
támogatás: 

 szarvasmarha, bivaly, 

 lófélék (ló, szamár, öszvér), 

 sertés, 

 juh, kecske, 



 
 
 
 

  
 

 

 baromfi és egyéb madárfajok, 

 nyúl. 
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A felhívás célja: 

 Az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak, ezáltal 

biztosítható a nitrát irányelv, valamint közvetetten csökkenthető az üvegház hatású gázok 

kibocsátása is. 

 

Pályázók köre: 

 Mezőgazdasági termelő:  

o a pályázat benyújtását megelőző, lezárt gazdasági évben 50%-os mezőgazdaságból 

származó bevétel, 

o minimum 6000 € STÉ üzemméret 

o a rendelkezésre álló forrás 80%-ára a maximum 1 275 000 € STÉ érték alatti 

üzemméretű gazdaságok pályázhatnak 

o regisztrált MVH ügyfél 

o a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által nyilvántartásba vett olyan 

állattartó telep, ahol a beruházást megvalósítja, vagy amely legkésőbb a támogatási 

kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi a nyilvántartásba vételét az MVH által 

vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben. 

 Fiatal mezőgazdasági termelő 

 Mezőgazdasági termelők egy csoportja: 

o TCS, TÉSZ, mezőgazdasági, erdészeti termelők tagságával működő szervezet, 

konzorcium, mezőgazdasági termelést végző szociális szövetkezet 

o kollektív beruházás 

 

Támogatható tevékenységek: 

Trágyatárolók kialakítása – kötelező elem 

 Szigetelt, beton almostrágya tárolótér kialakítása oldalfalakkal, valamint 

trágyalé/csurgalékvíz gyűjtővel;  

 Síkbeton karámterület kialakítása;  

http://www.nak.hu/hu/ste-kalkulator


 
 
 
 

  
 

 

 Almos trágya átmeneti tároló szigetelt, beton tálca kialakítása;  

 Szigetelt, istállóhoz, illetve kifutóhoz kapcsolódó, trágya átmeneti tároló beton tálca, 

illetve akna kialakítása;  

 Monolit- és elemes hígtrágya tároló a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló 

szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk);  

 Fémlemezes, műanyag vagy üvegszálas szerkezetű hígtrágya tároló tartály a beszerelt 

gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló 

szivattyúk);  

 Szivárgásmentes, szivárgásjelzővel ellátott trágyatároló földmedence létesítése a beszerelt 

gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló 

szivattyúk);  

 Zárt, műanyag tömlős hígtrágya tároló létesítése a be- és kitárolás, a keverés és 

homogenizálás gépi berendezéseivel.  

 

Kapcsolódó, választható tevékenység-csoportok: 

 A trágya kezelésére vonatkozó beruházások 

 A csapadék trágyarendszertől való elvezetése 

 A trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring rendszer kialakítása 

 A trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek 

beszerzése 

 

Elszámolható költségek: 

 A projekt keretében elszámolható a trágyatárolást, kezelést szolgáló épület, építmény 

építése (ehhez kapcsolódóan szükséges  ingatlan vásárlása maximum 2%-ig), valamint a 

trágyatárolást, kezelést szolgáló berendezés, gép vásárlása, beleértve az információs és 

kommunikációs technológiák beszerzését. 

 Az előző pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az 

építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment 

költségek (maximum 5%-ig). 



 
 
 
 

  
 

 

 Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, 

valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése 

(maximum 5%-ig). 

 A műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül 

megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúra-fejlesztés és/vagy 

eszköz beszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, 

ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások 

(maximum 15%-ig). 

 Természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már 

meglévő termőföld vagy ingatlan értéke (maximum 2%-ig). 

 Erő- és munkagépekre maximum nettó 5 000 000 Ft számolható el. A gépbeszerzés 

szabadon választható, kizárólag gépbeszerzésre irányuló kérelem nem nyújtható be. 

 

 

Támogatás összege:  

Egyéni beruházás esetén maximum 50 millió Ft 

Kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft 

 

Támogatási intenzitás 

Közép-magyarországi régióban 40%  

Nem közép-magyarországi régióban 50%  

 

Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 

százalékponttal megemelt támogatási intenzitás 

jár. 

A kollektív módon végrehajtott 

beruházások 10 százalékponttal megemelt 

támogatási intenzitásra jogosultak. 

 

Előleg mértéke: 

Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt 
támogatási összeg 50%-a. 

 

Projekt megkezdése: 



 
 
 
 

  
 

 

 A projekt megvalósítását a benyújtás követő napon a támogatásit igénylő saját 
felelősségére megkezdheti. 

 

 

Projekt megvalósítási ideje:  

 24 hónap 

 

Finanszírozással kapcsolatos információk: 

 A támogatás vissza nem térítendő tőketámogatásnak minősül. 

 

Nem elszámolható költségek: 

 A projekt keretében működési költségek, bérköltségek, tenyészállatok és forgóeszközök 

vásárlása;  

 a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, kivéve a támogatási kérelem 

benyújtása előtt legfeljebb 6 hónappal felmerülő előkészítő költségek (engedélyeztetés, 

tervezés, stb.)  nem számolható el. 

 


