
 
 
 
 

  
 

 
 

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 

 

 

Pályázat kódja VP2.-4.1.4-16 

Keretösszeg 49,5 Mrd Ft 

Támogatási összeg 
Egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft 

Kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft 

Intenzitás 40–70% 

Pályázók köre 

 Mezőgazdasági termelők, 

 fiatal mezőgazdasági termelők, 

 szociális szövetkezetek, 

 termelői csoport, termelői szervezet.  

Területi szűkítés Magyarország teljes területe 

Beadás kezdete 2016. július 6.  

Megvalósítási idő 24 hónap 

Támogatható tevékenységek 

 Tározótér kialakítása, építése,  

 természetes szűrőmezők kialakítása,  

 mezőgazdasági területekhez kapcsolódó 

meliorált utak kialakítása,  

 meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás-

hatékonyságának kialakítása,  

 új öntözőberendezések beszerzése, 

  öntözőberendezések energiafelhasználás-

hatékonyságának javítása.  
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A felhívás célja: 

A felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása 

érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési 

technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható 

területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba 

hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.  

 

Pályázók köre: 

Mezőgazdasági termelő, amennyiben 

 igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre 

vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal 

mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből 

származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik; 

• a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének – fiatal mezőgazdasági 

termelő esetében 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 nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat 

lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) bejelentésre kötelezett, 

akkor a teljes lezárt üzleti év – fiatal mezőgazdasági termelő esetében a lezárt üzleti év – 

vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az 

üzemméret számításánál figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem 

ENAR bejelentésre kötelezett, ez 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 az üzemméretet számolni; 

 igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

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



 
 
 
 

  
 

 

termelő esetében lezárt üzleti évben ‒ árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági 

tevékenységből származott; 

 
A támogatási kérelem benyújtására kollektív formában is van lehetőség. Termelői csoport és 
termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző 
teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt 
árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a 
csoportban részt vevő tagok legalább 50%-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 
euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, 
vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes 
lezárt üzleti év vonatkozásában.  
 

Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére: 

 akinek, vagy amelynek a Vidékfejlesztési Program 4-16.5.1.-16. A fenntarthatóságot célzó 
tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései c. műveletében meghatározott 
tevékenységei támogatásban részesülnek, ugyanazon megvalósítási hely és ugyanazon 
tevékenység vonatkozásában; 

 aki, vagy amely a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 150/2012. 
(XII.28.) VM rendelet alapján támogatásban részesülnek, ugyanazon tevékenység 
vonatkozásában. 
 
 

Támogatható tevékenységek: 

I. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása 
fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének 
támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy 
öntözővíz kivétel is lehetséges legyen. 

a) Tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz 
visszatartására, tárolására, 

b) geotextíliák elhelyezése, 

c) tározó terek vízzáró szigetelése,  

d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának 
kialakítása (csatorna, vizes árkok),  

e) partvédő művek, földművek kialakítása. 

 

II. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából 
káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó 
vízfolyásba történő továbbítása céljából: 

a) a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése, 



 
 
 
 

  
 

 
b) szűrőmező kialakítása,  

c) rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése. 

 

III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:  

a) meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése, 

b) egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása, 

c) szükséges átemelők,  

d) forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése. 

Nem támogatható drénezési eljárás és burkolt felületű vízgyűjtő árok kialakítása. 

 

IV. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési 
infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója: 

a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése, 

b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, 
berendezések és szerelvények telepítése,  

• új öntözőgépek telepítése, 

• új csővezetékek,  

• jobb hatásfokú szórófejek beépítése,  

• automatizált öntözőtelepek kialakítása, 

• az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése, 

• talajszondák telepítése, 

• szivattyútelepek felújítása, 

c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes 
szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása, 

d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása, 

e) földmedrű csatornák burkolása. 

 

V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása: 

a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése, 

b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,  

c) új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,  



 
 
 
 

  
 

 
• öntözőgépek, 

• szivattyúk, 

• szűrők, 

• csővezetékek,  

• szerelvények,  

• távvezérlő rendszerek, 

• meteorológiai állomás,  

• talajszondák, 

d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes 
szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása, 

e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása. 

 

VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása: 

a) meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek 
beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az 
elvárás, 

b) megújuló energiaforrások használata (különösen szél- és napenergia felhasználása). 

 

Nem támogathatóak azon projektek, amelyek az alábbiakban meghatározott 
gyümölcsfajtákból létrehozott ültetvényekhez kapcsolódnak: áfonya, alma, birs, bodza, 
csemegeszőlő, cseresznye, dió, gesztenye, homoktövis, kajszi, körte, köszméte (törzses és 
bokor), mandula, málna, meggy, mogyoró, őszibarack, piros ribiszke törzses oltvány, piros 
ribiszke, spárga, szamóca, szilva, tüske nélküli szeder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  
 

 
 

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% 

– projektelőkészítés költségei 5% 

Ingatlanvásárlás 2% 

Infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés 

15% 
ebből  

– terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, 

földmunkák stb.) 2% 

 

Támogatás mértéke és összege:  

Egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft. 

 

Támogatási terület 

Támogatást igénylő 

egyéni projekt 
kollektív projekt 

amennyiben a konzorcium minden tagja 

fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül 
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. július 6-ától 2018. július 6-áig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra: 

2016. november 7. 

2017. március 6. 

2017. július 6. 

2017. november 6. 

2018. március 6. 

2018. július 6. 

 

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.  


