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Az alábbiakban a már megjelent Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) és Ökológiai gazdálkodásra való áttérés, 

ökológiai gazdálkodás fenntartása, valamint a hamarosan megnyíló Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK, 

Trágyatárolás célterület) és Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának 

elősegítése a feldolgozásban, illetve A kertészeti ágazat fejlesztése – Üveg és fóliaházak létesítése 

jogcímekről szeretnénk pár információt adni. 

 

1, Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) 
 

http://palyazat.gov.hu/doc/4524 

Keretösszeg: 158,6 Mrd Ft 

Várható kérelmek száma: 11000 db 

Az AKG egy önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, melyben a résztvevők gazdálkodásuk során többlet 

tevékenységek elvégzését vállalják. 

A támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít, amelyek közvetett vagy közvetlen hatásuk által érik el a 

támogatás által meghatározott célokat. A támogatás alapját a területhasználat adja. 

A földhasználati kategóriák mindegyikében az előírások az alábbi két kategóriába tartozhatnak: 

- AKG alapcsomagok (kötelező): az előírásokat, illetve előírás kombinációkat földhasználati kategóriánként 

(szántó, gyep, ültetvény, nádas), illetve területi lehatárolás kategóriánként [horizontális (A), zonális (ZA)] kell 

teljesíteni és a kifizetés nem előírásonként, hanem az összes előírásra vonatkozóan, egy összegben történik. 

- Választható előírások (V): az alapcsomagon túli olyan előírások, amelyek különböző környezeti kihívásokat 

(vetésszerkezeti elvárások, talaj- és vízvédelem, biodiverzitás megőrzése, stb.) kezelnek, és amelyekből a 

támogatást igénylők szabadon választanak. A kifizetési összeg előírásonként kerül meghatározásra. 

A projektek 2016. január 1. és 2020. december 31. között valósulnak meg. Az 5 éves vállalási időszak 

kifizetései évente az adott évi egységes kérelem keretében valósíthatóak meg. 

 

A pályázat azon gazdálkodóknak lehet érdekes, akiknek gyengébb minőségű földjük van, és azt művelik. 

 

http://palyazat.gov.hu/doc/4524
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A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékletet szükséges csatolni: 

- Hatósági bizonyítvány az ültetvény életkoráról az ültetvény földhasználati kategória esetében a 

“hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás választása kivételével. 

A támogatási kérelem benyújtása során az értékelési szempontokhoz mellékelni kell: 

1. családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot, 

2. végzettséget igazoló oklevél/bizonyítványt, 

3. gazdasági társaság alkalmazottjának munkaszerződését, amennyiben az alkalmazott végzettségét igazoló 
oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra, 

4. szaktanácsadó által kiállított igazolást, melyen igazolja, hogy az előírások a közreműködésével kerültek 
összeállításra, 

5. őshonos és veszélyeztetett állatok tartása esetén a tenyésztő szervezeti igazolást.  

A támogatási kérelmek elektronikus úton történő benyújtására 2015. november 7. és 2015. december 7. 

között van lehetőség. 

Az Agrárkamara oldalán az alábbi kézikönyv elérhető: 

http://www.nak.hu/images/Egyseges-kerelem/AKG-Kezikonyv.pdf 

Akinek van szüksége AKG-szakértőre, annak tudunk javasolni 1-2 tapasztalt, segítőkész tanácsadót, aki be is 

adja a kérelmet. 

http://www.nak.hu/images/Egyseges-kerelem/AKG-Kezikonyv.pdf
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2, Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás 

fenntartása. 
 

http://palyazat.gov.hu/doc/4525 

Keretösszeg: 51,5 mrd Ft 

Várható kérelmek száma: 5000 db 

A támogatás 5 éven keresztül, évente kerül odaítélésre normatív, területalapú, vissza nem térítendő 

támogatás formájában. A támogatás alapját a területhasználat adja. 

A támogatás feltétele az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása az 

átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt. 

Ha a kötelezettségvállalási időszak kezdete az adott terület vonatkozásában az átállási időszak 1. évében 

van, úgy 

- szántó és gyep művelési ág esetén 2 év, 

- ültetvény esetén 3 év átállási idő támogatható. 

Korábban indult átállás esetén az átállási idő a támogatás igénylésétől számított fennmaradó ideje 

támogatható. 

Az 5 éves kötelezettségvállalás átállás után fennmaradó éveiben a területek fenntartási támogatásban 

részesülhetnek. 

Az átállási időszak kezdete elismert ökológiai ellenőrző, tanúsító szervezetigazolása alapján kerül 

meghatározásra. 

A kötelezettségvállalás 2016. január 1-től 2020. december 31-ig tart. 

Az 5 évben jogszerű földhasználónak kell lenni és be kell tartani az ökológiai gazdálkodás előírásait. 

A gazdálkodónak részt kell vennie kötelező képzésen, gazdálkodási naplót kell vezetnie. 

Az ültetvény művelési ágban a faiskola és csemetekert kivételével minden gyümölcsfaj támogatásra jogosult. 

A támogatási kérelem keretében nem termő ültetvény is támogatható. 

A támogatási kérelmek elektronikus úton történő benyújtására 2015. november 7. és 2015. december 7. 

között van lehetőség. 

A támogatással érintett tábla minimális mérete 0,3 ha nagyságú. A támogatással érintett terület minden 

művelési ág esetében minimum 1 ha. 

http://palyazat.gov.hu/doc/4525
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Az ökológiai gazdálkodástámogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett terület egyúttal nem vonható 

be az AKG támogatásba is. 

A gazdaság teljes területébe a 2015. évi területalapú támogatási kérelmében szereplő összes szántó, gyep és 

ültetvény hasznosítási módú területet veszik figyelembe. 

Csatolandó mellékletek: 

- hazai akkreditációval rendelkező ellenőrző szervezettel kötött szerződés 

- értékelési szempontokhoz – amennyiben releváns – mellékelni kell: szaktanácsadóval kötött szerződés, 

családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot, végzettséget igazoló oklevelet/bizonyítványt, 

gazdasági társaság alkalmazottjának munkaszerződése, ha az alkalmazott végzettségét igazoló 

oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra. 

 

3, Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK, Trágyatárolás célterület) (!) 
 

Cél: állattartó telepeknek a jogszabályból adódó kötelezettségük betartásához trágyatároló kialakításához. 

Nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott 

beruházások. 

Pályázhat mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők csoportja, fiatal gazdák. Előző évi üzemméret 

minimum 6000 STÉ méretű, előző évi árbevétel minimum 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. 

Keretösszeg: 5,6 milliárd Ft 

Meghirdetés dátuma: október, elektronikus beadás: november 

Támogatás: egyéni fejlesztés max. 50 millió Ft, közös: 150 millió Ft. A támogatás – a megítélt vissza nem 

térítendő tőketámogatás maximum 10 %-a terhére – kamattámogatás formájában is igénybe vehető. 

Intenzitás: Közép-Magyarországon 40%, egyébként 50%. Fiatal gazda vagy kollektív beruházás esetén +10% 

jár. 

Előleg: 15-25% üzemmérettől függően. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

- istállón kívüli trágyatechnológia: hígtrágya-elvezetés, trágyaszállítás, trágyatárolás a tárolók lefedésének 

lehetőségével, trágyakezelés, trágyahasznosítás, trágyafeldolgozás, csapadékelvezetés, monitoring rendszer 

- istállón belüli trágyatechnológia: épített, beszerelt, áttelepíthető. 

Támogatható állatfajok: szarvasmarha, bivaly, lófélék, sertés, juh, kecske, baromfi, nyúl. 
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Jogszabály alapján, ha szükséges, környezeti hatástanulmány készítése szükséges. 

Építési beruházás esetében a kérelem benyújtásakor hatályos Építési Normagyűjtemény (ÉNGY) 

alkalmazandó.  

Nem építési engedélyköteles beruházás esetén az építészeti-műszaki tervdokumentációt és annak 

szakhatósági igazolását, hogy a beruházás nem engedélyköteles be kell adni. Az elszámolás az ÉNGY-ben 

szereplő tételek azonosítója szerint történik. A tételhez tartozó elszámolható kiadás nem haladhatja meg az 

ÉNGY-ben szereplő referenciaárat. Ha az elszámolási tételek nem sorolhatóak be az ÉNGY tételazonosítói 

szerint, akkor az ügyfélnek legalább 2, hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot kell támogatási 

kérelméhez csatolni.  

Építéssel nem járó beruházás esetében csatolni kell az arra vonatkozó műszaki leírást és dokumentációt.  

Építési engedélyköteles beruházásnál a jogerős építési engedély hiteles másolatát a hozzá tartozó 

záradékolt tervdokumentáció másolatával együtt, vagy az építési engedélyezési eljárás megindítását igazoló 

dokumentumot és az építési hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció másolatát is be kell 

adni. 

4, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának 

elősegítése a feldolgozásban 

Cél: a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, technológiai fejlesztést, továbbá a 

környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati 

hatékonyságának növelése érdekében. 

Pályázhat: mezőgazdasági vállalkozás, élelmiszeripari mikro- és kisvállalkozás. 

Keretösszeg: 151 milliárd Ft 

Megjelenés: december, elektronikus beadás: január 

TEVÉKENYSÉGEK: 

- közvetlenül a technológiához, illetve az üzem működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó, valamint az 

üzem működtetéséhez szükséges épület, építmény építése vagy fejlesztése. 

- új és használt gépek és berendezések vásárlása, beleértve számítógépes szoftvereket, IKT fejlesztéseket 

- az előző pontokban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, pl.: építészek, mérnökök díjai, 

tanácsadási díjak, környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, 

megvalósíthatósági tanulmányok költsége. 

A támogatás vissza nem térítendő és kamattámogatásnak minősül. Egyéb forrásból kapcsolódhat hozzá 

maximális támogatási intenzitása belüli összeszámítási kötelezettséggel: kamattámogatás, kedvezményes 

hitel, kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás. 

Támogatási intenzitás: 40-50% a Közép-Magyarországi régióban, 50-60% azon kívül. 
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Kiválasztási kritériumok: üzleti terv minősége, kapcsolódás egyébtámogatott fejlesztési projektekhez, 

vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám növelése, termelői csoport vagy termelői szervezeti tagság, 10%-

ot meghaladó egységnyi energiahatékonyság-javulás, komplex eszközök alkalmazása, környezeti szempontok 

érvényesítése, megújuló energiaforrás használata, mezőgazdasági termelő esetén ökológiai gazdálkodás 

folytatása, minőségrendszerben való részvétel, térségi szempontok 

 

5, A kertészeti ágazat fejlesztése – Üveg és fóliaházak létesítése 

Nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott 

beruházások. 

Cél: kertészeti ágazat versenyképességének, energiahatékonyságának javítása, kertészeti termesztő-

berendezések és a hozzájuk kapcsolódó beépített technológia, beszerzésének támogatása. A megújuló 

energiaforrások között kiemelt műveleti cél a geotermikus energiaellátás biztosítása, a meglévő 

berendezések korszerűsítése. 

Pályázhat: mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők csoportja, fiatal gazdák (ha a kérelembenyújtás 

előtti 5 évben kezdte meg agrártevékenységét). Minimális üzemméret pályázat beadást megelőző évében 

6000 STÉ volt (területalapú vagy kormányhivatali igazolás alapján). Előző évi árbevétel legalább 50%-a 

mezőgazdasági tevékenységből származik. 

Keretösszeg: 30 milliárd Ft 

Meghirdetés dátuma: november, elektronikus beadás: december. 

Támogatás: egyéni fejlesztés max. 500 millió Ft, közös: 1 milliárd Ft. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

- Kertészeti tevékenységek fejlesztése 

       - a kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése és korszerűsítése 

       - a meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése 

       - a kertészeti termelőtevékenységet szolgáló (post-harvest) eszközök beszerzése 

- Termesztő berendezések energiaellátásának fejlesztése 

- Termesztő berendezésekben kiépített öntözőberendezés vízellátásának fejlesztése 

- A fiatal gazdák által indított kertészeti gazdaságok megerősítése, az 5 évnél nem régebben gazdálkodó fiatal 

gazdák kertészeti gazdaságának fejlesztése 

Támogatási intenzitás: 50% (40%, ha Közép-Magyarországi régióban valósul meg), +10% termelői 

csoportoknak, fiatal gazdáknak. 
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Előleg: max. 50%. 

A szokásos nyilatkozatok, igazolások mellett be kell adni: 

- 3 árajánlatot gépek esetén, 

- energiaellátást biztosító beruházás esetén a vonatkozó technológiai tervet és a terv készítőjének 

végzettségét igazoló okirat hiteles másolatát, 

- 6. 50 millió forint teljes projektösszeg alatt a pénzügyi tervet, 

- 7. 50 millió forint teljes projektösszeg felett az üzleti tervet és pénzügyi tervet. 

 

Kapcsolat 

info@millenniumkozpont.hu 

www.millenniumkozpont.hu 

 
 

mailto:info@millenniumkozpont.hu
http://www.millenniumkozpont.hu/

