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Állattartó telepek fejlesztésének támogatása 
VP2-4.1.1.-20* 

 

1. A támogatás célja 

 

A felhívás támogatja az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására 

szolgáló épületek, építmények létrehozását, kialakítását, továbbá építéssel nem járó 

projektek megvalósítását is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése révén. 

 

Emellett az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, 

technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló 

technológiák beszerzése is támogatásra kerül.  

 

1. célterület - Baromfitartó telepek korszerűsítése 

2. célterület - Sertéstartó telepek korszerűsítése 

3. célterület - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 

4. célterület – Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 

5. célterület - Egyéb állattartó telepek korszerűsítése 

 

2. Kik nyújthatnak be kérelmet? 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 

 Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, 

amennyiben igazolják, hogy: 

o 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 

6.000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. 

o fiatal mezőgazdasági termelő akinek az utolsó lezárt üzleti évben az árbevétel 

50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.  

 Kollektív beruházás keretében 

o kollektív projekt a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági 

termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet 

által végrehajtott projekt. 
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3. Milyen egyéb feltételekkel pályázhatnak? 

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, 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 6.000 euró STÉ 

üzemmérettel rendelkeznek.  

 

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 6.000 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. 

 

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv 

csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és 

az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta. 

 

Kizárólag az alábbi állatfajok tartásához kapcsolódó projektekhez nyújtható támogatás: 

 az 1. célterületen baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, 

gyöngytyúk); 

 a 2. célterületen sertésfélék (házi sertés, vaddisznó); 

 a 3. célterületen szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly); 

 a 4. célterületen juh- és kecske félék; 

 az 5. célterületen lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, 

fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla. 

 

A támogatást igénylőnek meg kell felelnie az alábbiaknak: 

 az 1. célterület esetén a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és 

működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet előírásainak; 

 a 2. célterület esetén a sertések jelöléséről valamint Egységes Nyilvántartási és 

AzonosításiRendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet előírásainak; 

 a 3. célterület esetén a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint 

Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI.5) FVM 

rendelet előírásainak; 
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 a 4. célterület esetén a juh és kecske fajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és 

Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet előírásainak; 

 az 5. célterület esetén a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes 

adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet 

előírásainak; 

 a projekt költségvetését reális és takarékos módon kell összeállítani; 

 üzleti terv benyújtása kötelező; 
 a projektek megvalósítási területe Magyarország; 

 engedélyköteles beruházás esetében az engedélyeztetési eljárás megindítása a 

benyújtás előtt kötelező; 

 építéssel járó beruházás esetében az építési tervdokumentációk benyújtása kötelező; 

 trágyatároló építése kizárólag zöldmezős beruházás kapcsán, új állattartó telep 

létesítése esetén támogatott; 

 építés esetén műszaki ellenőr alkalmazása kötelező; 

 kiskapacitású (50 kg/óra teljesítményt meg nem haladó) állati hullaégető berendezés 

beszerzése, létesítése esetén legkésőbb a záró kifizetési kérelemhez csatolni 

szükséges az illetékes állategészségügyi állomás által kiállított működési engedélyt, 

valamint a kapcsolódó dokumentációt; 

 az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10% 

fajlagos energiahatékonyság javulás kötelező; 

 a fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt, 

létesítményt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások 

betartásával kell használni, üzemeltetni; 
 felújítás, vagy bővítés esetében a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét 

követően kezdhető meg a projekt. Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően 

megkezdett projekt a támogatási kérelem teljes elutasítását vonja maga után; 

 a projekt fizikai befejezésére Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól 

számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre; 

 a fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem 

adható bérbe; 

 a fenntartási időszak 5 év; 

 építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a 

Kincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) 

alkalmazandó; 

 gép- és eszközbeszerzés esetén három egymástól független árajánlat benyújtása 

kötelező; 

 beszerezni kívánt gépeknek, eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai 

irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, 

szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak; 

 megkezdett projekt nem támogatott. 
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Kötelező vállalások 

 Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek: 

o amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia 

kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. A 

bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti 

átlaglétszáma adja; 

 Állatlétszám szinten tartására vonatkozó kötelezettségek: 

o a kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a 

fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett 

állattartó telep éves átlagos állatlétszámát. 

 

4. A támogatás formája, mértéke 

 

A támogatás vissza nem térítendő, összege az alábbiak szerint alakulhat: 

 

1. célterület - Baromfitartó telepek korszerűsítése - esetén minimum 100 millió, maximum 

2 milliárd forint lehet; 

2. célterület - Sertéstartó telepek korszerűsítése korszerűsítése - esetén minimum 100 

millió, maximum 2 milliárd forint lehet; 

3. célterület - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése korszerűsítése - esetén 

minimum 50 millió, maximum 2 milliárd forint lehet; 

4. célterület - Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése korszerűsítése - esetén minimum 

5 millió, maximum 2 milliárd forint lehet; 

5. célterület - Egyéb állattartó telepek korszerűsítése korszerűsítése - esetén minimum 5 

millió, maximum 2 milliárd forint lehet. 

 

A támogatás maximális mértéke a Közép-magyarországi régióban az összes elszámolható 

költség 40%-a, a konvergenciarégiókban az összes elszámolható költség 50%-a. 

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt 

támogatási intenzitásra jogosultak. 

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási 

intenzitásra jogosultak. 

 

Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a. 

 

5. Biztosíték 

Az EMVA-forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az 

előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.  
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6. A pályázat beadási határideje 

1. szakasz esetében: 2022. február 28. – 2022. március 16. 

2. szakasz esetében: 2022. március 17.- 2022. március 31. 

 

7. Elszámolható költségek: 

 beszerzés költségei; 

 építési költségek; 

 hatősági díjak; 

 műszaki ellenőr költsége; 

 projekt előkészítés költségei; 

 projektmenedzsment költsége; 

 tervezési költségek; 

 közbeszerzés költségei; 

 könyvvizsgálat díjai; 

 tájékoztatás és nyilvánosság költségei; 

 a műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül 

megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúra-fejlesztés 

és/vagy eszköz beszerzés; 

 a következő immateriális beruházások: 

o  számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése; 

o szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások 

megszerzése. 

 

8. Mire nyújtható be támogatási igény? 

Önállóan támogatható tevékenységek: 
1. Építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá állattartó telepi épületek, 

létesítmények építése, kialakítása, bővítése az alábbi célterületi bontás szerint: 

 

1. célterület - Baromfitartó telepek korszerűsítése: 

 az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, 

valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó 

technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés 

technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia 

kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, a 
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tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és 

fejlesztése); 

 állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, fejlesztése 

(például: istálló, tojás válogató-, keltető épület építése, férőhely kiépítése, energetikai 

hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások). 

 

2. célterület - Sertéstartó telepek korszerűsítése: 

 az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, 

valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó 

technológiák beszerzése és fejlesztése (például: szellőztetés-, hűtés- és fűtés 

technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia 

kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése); 

 állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, fejlesztése 

(például: istálló építése, férőhely kiépítése, állatválogató és kezelő kialakítása, 

energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások). 

 

3. célterület - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése: 

 az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, 

valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó 

technológiák beszerzése és fejlesztése (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, 

valamint a fejés technológiájának kiépítése, hídmérleg létesítése, tejhűtés és 

tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító 

technológia kialakítása (beleértve a falközi silótér létesítését), etetés és itatás 

technológiájának kialakítása); 

 állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: 

istálló-, fejő- és tejház építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, elektromos és 

hagyományos karám, állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, 

energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások). 

 

4. célterület – Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése: 

 az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, 

valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó 

technológiák beszerzése és fejlesztése (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, 

valamint a fejés technológiájának kiépítése, hídmérleg létesítése, tejhűtés és 

tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító 

technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a gyapjúnyírás 

technológiájának kialakítása és fejlesztése); 

 állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése (például: istálló-

, fejő- és tejház építése, állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -

felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató 
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kialakítása, férőhely kiépítése, fürösztő kialakítása, energetikai hatékonyságnövelést 

nem célzó korszerűsítések, felújítások). 

 

5. célterület - Egyéb állattartó telepek korszerűsítése: 

A célterület keretében lófélék- (ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, 

fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartáshoz kapcsolódóan igényelhető 

támogatás. 

 Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, 

valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó 

technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés 

technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia 

kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, tojásgyűjtés, 

tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése). 

 Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése fejlesztése. 

(például: istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület építése, állatválogató, -

kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és 

jártató kialakítása, férőhely kiépítése, termény, méhészeti eszközök és berendezések 

tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön 

légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a 

méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása, energetikai 

hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások). 

 

A támogatást igénylők – valamennyi célterület tekintetében – csak a támogatási kérelemmel 

érintett telepen tartott állatfajjal kapcsolatosan nyújthatnak be támogatási kérelmet. 

 
2. Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia 

felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán 

egységesen: 

 
1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-

hatékonyság javítása: 

 épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, 

felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló 

technológiák alkalmazása. Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek 

elsődleges célja az állattartó telepen belüli energiahatékonyság fokozása: 

o épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, 

hőveszteségének csökkentése; 

o épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz 

rendszereinek korszerűsítése; 

o világítási rendszerek korszerűsítése; 

o beépített technológiai berendezések korszerűsítése, épületgépészeti 

fejlesztések; 
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o új, energiatakarékos technológiák kiépítése; 

o energiatakarékos berendezések beszerzése. 
 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: 

 azon tevékenységek tartoznak ide, melyek célja a gazdasági-termelési 

folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének 

fedezése megújuló energia előállításával: 

o 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). 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 projekt előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés); 

 mérnöki feladatok; 

 projektmenedzsment; 

 egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának 

kötelező tevékenységét; 

 a telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés, 

amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem 

gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását; 

 telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi 

teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló 

rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek 

automatizált szabályozási rendszerének kialakítása; 

 istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése; 

 a szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: 

hígtrágya injektáló); 

 új állattartó telep létesítése kapcsán (kizárólag zöldmezős - újonnan létesülő, 

építészeti előzmények nélküli - beruházás esetén) trágyatároló; 

 termény, takarmány, illetve alomszalma tárolásához kapcsolódó tevékenységek: 

o a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló 

építmények kialakítása; 

o a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó 

technológiák beszerzése és fejlesztése (pl.: telepi 

takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia 

kialakítása); 

 építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése az 

alábbi célterületi bontás szerint: 

o Baromfitartó telepek korszerűsítése: 

 takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az 

állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek 

telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz 

kapcsolódó eszközök, gépek; 
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 tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések 

beszerzése, beépítése. 

o Sertéstartó telepek korszerűsítése: 

 takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az 

állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek 

telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz 

kapcsolódó eszközök, gépek. 

o Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése: 

 takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az 

állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati 

termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, 

állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (például:  

fejőberendezések, tejhűtők, mobil karám, mobil kapu, mobil vályú, 

kezelő- és körmölő kaloda, körbála etető, mobil borjú 

óvoda); 

 a szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek 

(például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter); 

 önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése. 

o Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése: 

 takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az 

állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati 

termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, 

állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (például: 

fejőberendezések, tejhűtők, válogatókarám (mobil), körmölő kaloda, 

lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és 

mobil villanypásztor rendszer kialakítása); 

 a szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek 

(például: körbálázó, rendsodró, kaszáló adapter). 

o Egyéb állattartó telepek korszerűsítése: 

 takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az 

állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek 

telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz 

kapcsolódó eszközök, gépek. 

 

Nem támogatható tevékenységek: 

 mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése; 

 a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási 

időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia 

Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól 

szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet keretében támogatott tevékenységek. 

 folyékony bioüzemanyag előállítása; 

 mezőgazdasági géptároló / gépszín építése, átalakítása. 

*A leírt információk, feltételek tájékoztató jellegűek, minden vállalkozás, illetve projekt esetében 

szükséges a feltételeknek való megfelelés egyedi vizsgálata! 
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