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Vidékfejlesztési Program zárási adatai

2

DIT-ÚMVP tengely

Kifizetések alakulása 

rendelkezésre álló 

keret (millió Ft)

kifizetett támogatás, 

2007-2015 (millió Ft)

forrásfelhasználás 

aránya (%)

I. tengely - Mezőgazdasági és 

erdészeti ágazatok 

versenyképességének javítása

671 098 673 959 100,4%

II. tengely - Környezet és vidék 

fejlesztése
510 351 507 307 99,4%

III. tengely - Vidéki élet minősége és a 

vidéki gazdaság diverzifikálása
196 154 200 086 102,1%

IV. tengely LEADER 78 744 80 139 101,7%

Technikai segítségnyújtás 57 302 56 696 98,9%

Összesen 1 513 649 1 518 190 100,3%



19%

~ 281 Mrd 

HUF

81%

~ 1237 Mrd 

HUF

2007-2009

2010-2015
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ÚMVP kifizetések alakulása 

A teljes ÚMVP forrás: 1513,649 Mrd HUF 

A teljes ÚMVP kifizetés: 1518,190 Mrd HUF 

85%

15%

2015. évi kifizetés a teljes ÚMVP 

kifizetéshez viszonyítva

2007-2014

2015



TELJES VP FORRÁS

1 294, 354 Mrd HUF

A Vidékfejlesztési Program forrásszerkezete

EREDMÉNYEK:

• Beruházási támogatások: források 

legalább 80%-a csak a kis- és közepes 

méretű üzemek számára hozzáférhető

• Öntözés: lehetőség van az öntözött 

területek növelését célzó 

beruházásokra is

• 2016. febr.: a teljes keretből 610 Mrd Ft 

elérhetővé vált a gazdák és a vidék 

számára
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Pályázat neve

Pályázati 

keret

Mrd Ft

Kedvezményezettek
Meghirdetés 

időpontja

 Agrár–környezetgazdálkodási kifizetés 158,62 aktív mezőgazdasági termelők 2015. október 7.

 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai 

gazdálkodás fenntartása
51,48 aktív mezőgazdasági termelők 2015. október 7.

 LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének

támogatása
0,96 előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoportok 2015. november 10.

 Trágyatároló építése és korszerűsítése 5,66
mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők 

egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő
2015. november 20.

 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-

hatékonyság elősegítése a feldolgozásban
151,00 mg-i vállalkozások, élip mikro és kis 2015. december 28.

 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 

genetikai állományának in situ megőrzése
14,00 állattartók 2015. december 29.

 Ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai 

erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ védelme
3,78

aktív mezőgazdasági termelő; génmegőrző 

tevékenységet végző szervezet
2015. december 29.

 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 

helyreállítása
6,78 erdőgazdálkodók 2016. január 28.

 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14,00

mg-i vállalkozások 3.000-6.000 STÉ között, 

mezőgazdasági kisüzemmel rendelkező 

mezőgazdasági termelő.

2016. február 1.

 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, 

energiahatékonyságának növelése geotermikus energia 

felhasználásának lehetőségével

22,50

mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági 

termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja, 

fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. február 1.

 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására 

öntözés kialakításának lehetőségével című felhívás
19,00

mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági 

termelő,mezőgazdasági termelők egy 

csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. február 1. 

 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény 

termesztés fejlesztése című felhívás
3,00

mg-i vállalkozások (mezőgazdasági termelő, 

mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal 

mezőgazdasági termelő)

2016. február 1.

 Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak 

létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak 

korszerűsítését támogató felhívás

22,00

mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági 

termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, 

fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. február 1.

Megjelent pályázatok (19 db)

Összérték: 610,45 Mrd Ft
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Megjelent pályázatok (19 db)

Összérték: 610,45 Mrd Ft

Pályázat neve

Pályázati 

keret

Mrd Ft

Kedvezményezettek
Meghirdetés 

időpontja

 Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

26,90
önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi 

személy
2016. február 9.

 Egyedi szennyvízkezelés 12,00 önkormányzatok 2016. február 9.

 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal 

érintett területeken
23,62 aktív mezőgazdasági termelő 2016. február 9.

 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 23,70
aktív mezőgazdasági termelők, vagy 

mezőgazdasági termelők egy csoportja
2016. február  9. 

 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott 

kompenzációs kifizetések
25,85 aktív mezőgazdasági termelő 2016. február  9.

 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs 

kifizetések
25,50

magánjogi erdőgazdálkodók, vagy 

csoportjaik
2016. február  9.
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Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

Keretösszeg:
158,6 Mrd Ft

Kérelmek benyújtása:

2015. november 7. –

2015. december 31.

Normatív, 
területalapú,  
vissza nem 
térítendő 
támogatás 

Kötelezettségvállalás 
időtartama:

5 év

2016. január 1. –

2020. december 31.

Önkéntesség és 
területi 

különbözőségek

Alapelv:

Agrár-környezetgazdálkodási 
célok elérésének érdekében 

többlet tevékenységek 
elvégzése.

A vállalható 
kötelezettségeket 

előírás alapon 
határozza meg.

Kedvezményezett: 
aktív mezőgazdasági 

termelő
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Támogatási keret:

5,6 Mrd Ft

Támogatási kérelmek 
benyújtásának első szakasza:

2016. 01. 11. – 2016. 02. 12.

Támogatási 
intenzitás:

50% (Pest megye: 40%, 
fiatal gazda és kollektív 
beruházás: +10-10 %)

Jogosultak:

Legalább 6000 STÉ-vel 
rendelkező mg-i termelők        
(+ legalább 50 % mg-i 
tevékenységből származó 
árbevétel)

Max. támogatási összeg:

50 millió Ft (kollektív 
beruházás: 100 millió Ft)

Felhívás megjelenése: 

2015. 11. 20.

módosítás: 2016.01.08.

Támogatási célok:

• trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak
történő megfelelés, trágyatárolók kialakítása;

• trágyakezelés és komposztálás agrotechnikai
eszközei és a kiszolgáló infrastruktúra beszerzése
és felújítása (önállóan nem);

• trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, mozgatáshoz
szükséges erő és munkagépek beszerzése
(önállóan nem).

Trágyatároló építése

Beadott kérelmek 2016. 
február 11-én: 

576 db
Az igényelt támogatási összeg:

12,12 Mrd Ft
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Támogatási keret:

151 Mrd Ft Támogatási kérelmek 
benyújtásának kezdete:

2015. 02. 25.

Támogatási intenzitás:

50% (KMR régió - Pest 
megye: 40%)

Jogosultak:

Mg-i termelők és mg-i termelőnek 
nem minősülő mikro- és    
kisvállalkozások

Max. támogatási összeg:

500 millió Ft (kollektív 
beruházás: 1,5 milliárd Ft)

Felhívás megjelenése: 

2015. 12. 28.

Támogatási célok:

• Hozzáadott érték növelése, versenyképesebb
vállalati-, termelési- és termékstruktúra
kialakítása, a vidéki területeken a foglalkoztatás
bővítése;

• Az energiahatékonyság és a környezeti
erőforrás-hatékonyság fokozása.

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-
hatékonyság elősegítése a feldolgozásban



A kertészetek korszerűsítésére megjelent 
négy pályázati felhívás

Keretösszeg 
22,5 Mrd Ft

Üveg- és fóliaházak létesítése, 
energiahatékonyságának 

növelése geotermikus energia 
felhasználásának lehetőségével

Gombaházak - hűtőházak 
létrehozása, meglévő 

gombaházak - hűtőházak 
korszerűsítése

Keretösszeg 
22 Mrd Ft

Ültetvénytelepítés támogatása 
öntözés kialakításának 

lehetőségével

Gyógy- és fűszernövény 
termesztés fejlesztése

Támogatási kérelmek 
benyújtásának kezdete:

2016. március 3., 4., 7., 9.

Max. támogatási összeg
500 millió Ft 

(közös beruházás: 1 milliárd Ft)

Keretösszeg 
19 Mrd Ft

Keretösszeg 
3 Mrd Ft

Max. támogatási összeg
50 millió Ft 

(közös beruházás: 100 millió Ft)

Max. támogatási összeg
75 millió Ft 

(közös beruházás: 150 millió Ft)



Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

Max. támogatási összeg

a pályázó egyösszegű 
átalány formájában, két 

részletben nyerhet 15.000 
eurónak megfelelő 

támogatást

Jogosultak
főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és 

mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású 
egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet. A 
kérelem benyújtását megelőző naptári évben a 

mezőgazdasági tevékenységből származó 
mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euro 

STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 euro 
STÉ értéket.

Felhívás megjelenése: 

Támogatási kérelmek 
benyújtásának kezdete:

Támogatási célok:

2016. 03. 21.

2016. 02. 01.

A mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésével
a kormány a fejlődőképes
kis méretű mezőgazdasági termelők
jövedelemszerzését és stabilitását,
valamint a vidéki térség felzárkóztatását
kívánja elősegíteni.

Támogatási keret

14 Mrd Ft 
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Pályázat neve

Pályázati 

keret

Mrd Ft

Kedvezményezettek Tervezett meghirdetés

Baromfitartó telepek korszerűsítése 19,85

baromfitartó mg-i vállalkozások (80% korlát) 

(mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy 

csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. március

Szarvasmarhatartó telepek 

korszerűsítése 
19,85

szarvasmarha tartó  mg-i vállalkozások (mezőgazdasági 

termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal 

mezőgazdasági termelő)

2016. március

Juh és kecsketartó telepek 

korszerűsítése 
3,97

juh,kecsketartó mg-i vállalkozások (80% korlát) 

(mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy 

csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. március

Állattartó telepek korszerűsítése 5,95

állattartó mg-i vállalkozások (80% korlát)  

(mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy 

csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. március

Sertéstartó telepek korszerűsítése  19,85

sertéstartó mg-i vállalkozások (80% korlát) 

(mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy 

csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. március

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő 

állatjóléti támogatás
36,51 tejtermelő mg-i vállalkozások 2016. április

Védett őshonos és veszélyeztetett 

mezőgazdasági állatfajták genetikai 

állományának ex situ vagy in vitro 

megőrzése, továbbá a genetikai 

beszűkülést megelőző tanácsadói 

tevékenységek támogatása

3,80

tenyésztő szervezet/egyesület, ezek tagjai;  tenyésztési 

hatóság, oktatási-kutatási intézmények, mesterséges 

termékenyítő állomás, embrió-átültető állomás, 

spermatároló központok, fajta fenntartásáért felelős 

tenyésztő szervezetek;  fajta fenntartásáért felelős 

tenyésztő szervezetek/egyesületek vagy azok szövetsége.

2017. 

Összesen: 109,78 Mrd Ft

Állattenyésztési ágazat további 

pályázatai



16

Kertészeti ágazat további 

pályázatai

Pályázat neve

Pályázati 

keret

Mrd Ft

Kedvezményezettek
Tervezett 

meghirdetés

Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások 

támogatása
6,51

kertészeti mg-i vállalkozások (mezőgazdasági 

termelő, 

mezőgazdasági termelők egy csoportja, 

közjogi szerv vagy azok csoportja)

2016. tavasz

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-

hatékonyságának támogatása 
20,00 mg-i, élip-, mikro-, és kis vállalkozások 2016. május

Kertészet korszerűsítése -kertészeti gépbeszerzés 

támogatása
10,00

mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági 

termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, 

fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. június

Összesen: 36,51 Mrd Ft
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Erdészeti ágazat pályázatai

Pályázat neve

Pályázati 

keret

Mrd Ft

Kedvezményezettek
Tervezett 

meghirdetés

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló 

tevékenységek
2,69

magánjogi, vagy önkormányzati erdőgazdálkodók, 

vagy társulásaik
2016. március

Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, 

fejlesztése
3,35 erdőgazdálkodók 2016. március

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 2,25 földhasználó, önkormányzat 2016. március

Erdősítés támogatása 33,05
jogszerű mezőgazdasági földhasználók és azok 

társulásai
2016. március

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-

feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos 

szaktanácsadás

13,88 szaktanácsadó szervezetek 2016. május

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és 

környezeti értékének növelését célzó beruházások
9,76 erdőgazdálkodók 2016. június

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott 

erdőkárok megelőzése 
3,83 erdőgazdálkodók 2016. június

Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott 

közjóléti funkcióinak fejlesztése
2,00 erdőgazdálkodók 2016. július

A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-

és tájhasználatváltás együttműködései
4,39

Erdőgazdálkodók, vagy mezőgazdasági termelők 

egy csoportja
2016. július 

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek 

feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló 

beruházások

4,49
magánjogi v. önk. erdőgazdálkodók, erdészeti 

vállalkozások
2016. augusztus

Erdő-környezetvédelmi kifizetések 12,66 erdőgazdálkodók 2016. szeptember

Összesen: 92,35 Mrd Ft
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Önkormányzati típusú pályázatok

Pályázat neve

Pályázati 

keret

Mrd Ft

Kedvezményezettek Tervezett meghirdetés

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló 

tevékenységek
2,69

magánjogi, vagy önkormányzati 

erdőgazdálkodók, vagy társulásaik
2016. március

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukturális

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
10,60

önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi 

személy
2016. március

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 2,25 földhasználó, önkormányzat 2016. március

LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 47,67
non-profit szervezetek, önkormányzatok, 

egyházak, vállalkozások
2016. április

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

18,40 önkormányzatok 2016. április

Jármű-és eszközbeszerzés: köz-, és vagyonbiztonságot 

szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat 

fejlesztése jármű-, és eszközbeszerzéssel

8,30
önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi 

személy
2016. május

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek 

feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló 

beruházások

4,49
magánjogi v. önk. erdőgazdálkodók, 

erdészeti vállalkozások
2016. augusztus

Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott 

mezőgazdaság
1,30

mg-itermelő és non-profit ,  

önkormányzatok, egyházak
2016. október

Összesen: 95,7 Mrd Ft
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Egyéb pályázatok (élip., vízgazd., mg.)

Pályázat neve

Pályázati 

keret

Mrd Ft

Kedvezményezettek
Tervezett 

meghirdetés

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának 

támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek 

diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

13,85
mikrovállalkozás, helyben lakó, 18. életévét betöltött,  

természetes személy
2016. március

Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 3,50 aktív mezőgazdasági termelő 2016. március

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások 2,38 aktív mezőgazdasági termelő 2016. március

Tájékoztatási szolgáltatás 7,79 a tájékoztatást szolgáltató szervezet 2016. március 

Szaktanácsadók továbbképzése 0,18 a továbbképzést szolgáltató szervezet 2016. március

LEADER – Működési és animációs költségek 

támogatása
8,92 LEADER Egyesületek 2016. március

Kisméretű terményszárító és tisztító korszerűsítése, 

kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése
19,66

sz. növénytermesztő mg-i vállalkozások

(mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy 

csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. március

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,18 A képzést szolgáltató szervezet 2016. március 

Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49,50
mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy 

csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő
2016. április

Termelői csoportok és termelői szervezetek 

létrehozása
26,08 Termelői csoportok és TÉSZ-ek 2016. április 

Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 1,49

Mezőgazdasági termelő, erdőgazdálkodó, REL 

együttműködés termelője, gazdálkodói vagy szakmai 

szervezet

2016. május 

Agrár-Innovációs Operatív csoportok létrehozása és az 

innovatív projekt megvalósításához szükséges 

beruházás támogatása

10,29 mg-i termelő 2016. május

Élelmiszer-feldolgozási Innovációs Operatív csoportok 

létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához 

szükséges beruházás

16,42 
Mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelőnek nem 

minősülő mikro- és kisvállalkozás
2016. május
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Egyéb pályázatok (élip., vízgazd., mg.)

Pályázat neve

Pályázati 

keret

Mrd Ft

Kedvezményezettek
Tervezett 

meghirdetés

Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív csoportok 

létrehozása és az innovatív projekt 

megvalósításához szükséges beruházás 

6,63
Közjogi és magánjogi erdőgazdálkodók, magánjogi 

földhasználók, települési önkormányzatok
2016.. május

Nem mezőgazdasági tevékenységek  beindítására

és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
35,93

vidéki térségekben működő, mikrovállalkozásnak nem minősülő 

mezőgazdasági termelő
2016. május

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és 

vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztése
10,20 természetes személy 2016. május 

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti 

minőségrendszerhez történő csatlakozásának 

támogatása

7,96 mezőgazdasági termelő, vagy csoportjaik 2016. június 

Kis gazdasági szereplők között létrehozott 

együttműködések, beleértve a turisztikai 

együttműködéseket

2,96 Mikro- és kisvállalkozások 2016. július 

Együttműködések támogatása a rövid ellátási 

láncok és a helyi piacok kialakításáért, 

fejlesztéséért és promóciójáért

3,84 Mezőgazdasági termelő és piacszerv. (non-profit) 2016. augusztus

Bemutató üzemi programok 1,04 mezőgazdasági vállalkozások 2016. augusztus

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott 

induló támogatás
37,73

18-40 közötti természetes személy, aki mg-i egyéni

vállalkozóként első ízben indít saját nevében és vezetése alatt 

mg-i vállalkozást

2016. szeptember 

Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, 

termelői csoportosulások tájékoztatási és 

promóciós tevékenysége

2,40 Mezőgazdasági termelők csoportja 2016. szeptember

LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési 

tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása
1,92 LEADER Egyesületek 2016. november 

Összesen: 276,85 Mrd Ft
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