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Az új elnökség célkitűzései, 
legfontosabb eredményei 1.

Szervezet   
igazítása az új 

KAP-hoz.

Informatikai 
háttér 

biztosítása

Támogatási folyamat során 
rendszeres visszajelzés a 
gazdáknak (monitoring, 
csaknem 35.000 elektronikus 
levél a gazdáknak)

Falugazdászok 
képzése

Folyamatos 
egyeztetések a 

NAK-kal a
gazdák 

érdekében.

Jogszabály-
módosítási  
javaslatok



Gazdabarát 
hivatal 

kialakítása

Ügyfélszolgálat 
átalakítása

Partneri hozzáállás az 
ellenőrzéseknél (nem 
szankcióorientált)

Call-center átalakítása 
a megyék szerepének 
erősítése érdekében

Nyitottság, közvetlen tájékozódás 
a  gazdák problémáiról (elnökség 

látogatása a kirendeltségeken, 
gazdafórumok tartása)

Új honlap 
létrehozása

Az új elnökség célkitűzései, 
legfontosabb eredményei 2.



Agrár- és vidékfejlesztési források a VP 
keretében (2014-2020) - új eljárásrend

Főbb változások a 2007-2013 időszakhoz képest:

Új eljárásrend! Az egységes 
rendszerhez illeszkedő eljárásrend a 

VP végrehajtására, elektronikus 
pályázatbenyújtás.

Munkaigényes ágazatok kiemelt 
fejlesztése (zöldség- és    
gyümölcstermesztés, 

állattenyésztés, élelmiszeripar)

Az előleg, saját teljesítés, 
természetbeni hozzájárulás, 

továbbá kamattámogatás 
igénybevételére is lesz lehetőség

Kollektív beruházások lehetősége 
(magasabb támogatási intenzitás)

� Egyszerűsített támogatás-típusok bevezetése egyösszegű átalány, 
egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás)

� Egyszerűsített elbírálás (adott összeghatárig a fejlesztések 
egyszerűsített követelményei és elbírálása)

E G Y S Z E R Ű S Í T É S

Ami nem változott: a VP középpontjában is a KKV-k állnak



VP források megoszlása



Ha a www.palyazat.gov.hu oldalon a pályázati keresőben a szűrési 
feltételeknél beállításra kerül az EMVA, akkor a már közzétett pályázati 
felhívások és a hozzájuk tartozó dokumentációik megjelennek. 

A felhívásokat a Miniszterelnökség teszi közzé
a VP Irányító Hatósága (Miniszterelnökség Agrár- és 

Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság) 
által jóváhagyott tartalommal

a Széchenyi2020 honlapon.

Az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség 
a változtatás jogát fenntartja, ezért figyelemmel kell kísérni 

a

honlapon megjelenteket.

Felhívások meghirdetése



elkészítésének támogatása 1.
A támogatási kérelem/pályázat

• 2015 novemberében elindult az MVH 
megújult, modern és felhasználóbarát 
honlapja, amely egy sokkal modernebb 
keresőfelület segítségével biztosítja az 
információkhoz való hozzáférést.

• 19 megyében személyes, továbbá országos 
telefonos tájékoztatás vehető igénybe  a 
megújított MVH Ügyfélszolgálaton keresztül.

• Kérdés esetén a Széchenyi 2020, illetve az 
MVH Ügyfélszolgálathoz lehet fordulni 
elektronikus úton vagy telefonon. 

• A támogatási kérelem elbírálásának 
folyamata a támogatást igénylő által nyomon 
követhető az elektronikus ügyfél-
tájékoztatási modul segítségével 

MVH honlap

Ügyfélszolgálat

Ügyfél-tájékoztatási 
modul



Megjelent felhívások 1.

Felhívás megnevezése
Fiatal gazda 

többletintenzitás % 

Kertészet korszerűsítése – üveg- és 
fóliaházak létesítése geotermikus energia 

felhasználásának és öntözés 
kialakításának lehetőségével

+10 %

Kertészet korszerűsítése –
ültetvénytelepítés támogatása öntözés 
kialakításának lehetőségével, továbbá
mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi 

fagykár megelőzésére szolgáló
beruházások

+10 %

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és 
fűszernövény termesztés fejlesztése +10 %

Kertészet korszerűsítése – gombaházak-
hűtőházak létrehozása, meglévő

gombaházak-hűtőházak korszerűsítése
+10%

Trágyatároló építése + 10 %

Intézkedés 
Száma

4.1.3.1  

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.1.6

A fiatal gazdáknak többlet támogatási forrásokat biztosító pályázatok

Keret összege 
(Mrd Ft)

22,5

19

3

22

5,6



Felhívás megnevezése
Fiatal gazda 

többletintenzitás % 
vagy többletpont

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés -

Ökológiai gazdálkodásra történő
áttérés, Ökológiai gazdálkodás 

fenntartása
-

Helyi Fejlesztési Stratégiák 
elkészítésének támogatása LEADER

Mezőgazdasági termékek 
értéknövelése és erőforrás-

hatékonyságának elősegítése a 
feldolgozásban

-

Ritka és veszélyeztetett növényfajták 
genetikai erőforrásainak és 
mikroorganizmusok ex situ 

megőrzése

-

Intézkedés 
száma

10.1.1

11.1.1
11.2.1

19.1

4.2.1

10.2.2

Megjelent felhívások 2.
A fiatal gazdáknak többlet támogatási forrásokat nem biztosító pályázatok

Keret összege 
(Mrd Ft)

158,6

51,5

1

151

3,8



Felhívás megnevezése
Fiatal gazda 

többletintenzitás % 
vagy többletpont

A védett őshonos és veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajták genetikai 

állományának in situ megőrzése 
-

Az erdőgazdálkodási potenciálban 
okozott erdőkárok helyreállítására 

nyújtandó támogatások 
-

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (korlátozott beadás)

Mezőgazdasági biztosítás díjához
nyújtott támogatás -

Egyedi szennyvízkezelés Önkormányzat, stb.

Intézkedés 
száma

10.2.1

8.4.1

6.3.1

17.1.1

7.2.1.1  

Keret összege 
(Mrd Ft)

14

6,8

14

23,72

12

Megjelent felhívások 3.
A fiatal gazdáknak többlet támogatási forrásokat nem biztosító pályázatok

• A VP Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése intézkedés keretében nem 
lehet támogatás igénylő, aki az EMVA fiatal mezőgazdasági termelők 
indulásához nyújtott támogatás keretében már részesült támogatásban. 



Az MVH új honlapján a pályázatok megnyitásával egyidejűleg megnyílik az adott témakörben a kérdés-
válasz felület.

Az MVH ügyfélszolgálata továbbra is közvetlenül válaszol a feltett kérdésekre

A pályázati felhívások a Széchenyi 2020 weboldalon érhetőek el, 
de a szükséges linkek az MVH honlapján is elérhetők.

Felhívás megnevezése
Fiatal gazda 

többletintenzitás % 
vagy többletpont

Településképet meghatározó épületek 
külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér  létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Önkormányzat, stb.

Natura 2000 mezőgazdasági
területeknek nyújtott kompenzációs

kifizetések
-

Natura 2000 erdőterületeknek
nyújtott kompenzációs kifizetések -

Intézkedés 
száma

7.4.1.1

12.1.1

12.2.1

Keret összege 
(Mrd Ft)

26,9

25,85

25,51

Megjelent felhívások 4.
A fiatal gazdáknak többlet támogatási forrásokat nem biztosító pályázatok



Megjelenés alatt álló pályázatok 1.

Felhívás
megnevezése

Fiatal gazda 
többletintenzitás % 
vagy többletpont

Állattartó telepek korszerűsítése 10%

Baromfitartó telepek 
korszerűsítése

10%

Szarvasmarhatartó telepek 
korszerűsítése

10%

Juh- és kecsketartó telepek 
korszerűsítése

10%

Sertéstartó telepek korszerűsítése 10%

Kisméretű terményszárító és -
tisztító korszerűsítése, kisméretű

terménytároló építése, 
korszerűsítése

10%

Keret összege 
(Mrd Ft)

5,95

19,85

19,85

3,97

19,85

19,66

A 1012/2016 (I.20) Korm. határozat alapján

A fiatal gazdáknak többlet támogatási forrásokat biztosító pályázatok

Intézkedés
száma

4.1.1.1

4.1.1.2

4.1.1.3

4.1.1.4

4.1.1.5

4.1.2



Felhívás
megnevezése

Fiatal gazda 
többletintenzitás % 
vagy többletpont

Kertészet korszerűsítése –
kertészeti gépbeszerzés 

támogatása
10%

Az agrár-innovációs operatív 
csoportok innovatív projektjeinek 

megvalósításához szükséges 
beruházások megvalósítása

10%

Mezőgazdasági termelők EU-s és 
nemzeti minőségrendszerhez 

történő csatlakozásának 
támogatása

pontozás

Mezőgazdasági vízgazdálkodási 
ágazat fejlesztése

10%

A tejágazat szerkezetátalakítását 
kísérő állatjóléti támogatás

többletpont

Megjelenés alatt álló pályázatok 2.

Keret összege 
(Mrd Ft)

10

9,8

7,96

49,5

36,51

A fiatal gazdáknak többlet támogatási forrásokat biztosító pályázatok

Intézkedés 
száma

4.1.3.5

4.1.5

3.1.1

4.1.4

14.1.1



További lehetőségek a fiatal mezőgazdasági 
termelők számára

A fiatal mezőgazdasági termelők közvetett kedvezményezettjei az
• 1.1.1 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek műveletnek, melynek 

keretében a VP egyes műveleteinek (így a Fiatal mezőgazdasági termelők 
induló támogatása művelet) kedvezményezettjei számára kötelező 1-2 napos 
képzések kerülnek megtartásra

A fiatal mezőgazdasági termelők kedvezményezettjei lehetnek a
• 1.2.1 Bemutató üzemi programok

• 1.2.2 Tájékoztatási szolgáltatás

• 1.3.1 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok műveleteknek 
• az M02 Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési 

szolgáltatások intézkedésnek egyedi (2.1.1) és csoportos szaktanácsadás 
(2.1.2) keretében

• 3.1.1 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő
csatlakozásának támogatása műveletnek



A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott támogatás
(EMVA támogatás)



A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott támogatás
(EMVA támogatás)



A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott támogatás
(EMVA támogatás)



A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott támogatás
(EMGA támogatás)



Szeptemberben megjelenő felhívás 

Felhívás megnevezése Kedvezményezettek

A fiatal mezA fiatal mezőőgazdasgazdasáági gi 
termeltermelőők k 

számára nyújtott induló
támogatás

18-40 év közötti, 
mezőgazdasági 
szakismerettel 

rendelkező
természetes személy, 

vagy jogi személy

A 1012/2016 (I.20) Korm. határozat alapján

Intézkedés
száma

6.1.1. 

Keret összege 
(Mrd Ft)

37,73



• a Felhívás várható meghirdetése: 2016. szeptember

• 37,73 Mrd Ft

Készültség:Készültség:

Jogosultak:Jogosultak:

Támogatási 
keret:

Támogatási 
keret:

• 40 ezer eurónak megfelelő forintösszegMax. tám. 
összeg:

Max. tám. 
összeg:

Támogatási 
cél:

Támogatási 
cél:

A fiatal mezőgazdasági termelők 
számára nyújtott induló támogatás - 6.1.1

• Egyéni vállalkozóként első ízben induló, 18 és 40 év közötti természetes 
személy, aki mezőgazdasági szakismerettel rendelkezik;

• Jogi személy, amelynek kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője 18 és 40 év 
közötti természetes személy, aki mezőgazdasági szakismerettel rendelkezik.

• Termelési potenciál 6000-25000 STÉ között van. 

• Támogatási kérelem benyújtását megelőző 6 hónapnál nem régebben 
mezőgazdasági egyéni vállalkozói regisztrációt kezdeményezett.

• Az intézkedés a vidéki térségekben a mezőgazdasági termelés 
életképességének és versenyképességének javítására irányul,

• a fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek számára lehetőséget 
biztosítva új mezőgazdasági vállalkozás létrehozására.



A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott támogatás
(ÚMVP és VP közti különbségek)

VP 
Fiatal 

gazda:

VP 
Fiatal 

gazda:

ÚMVP 
Fiatal 
gazda:

• Támogatási kérelem benyújtásakor 18 és 40 év közötti 
természetes személy,

• Meghatározott mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik,
• Vállalja, hogy első alkalommal hoz létre gazdaságot,
• Mezőgazdasági üzemét a vállalt EUME értékre növeli.

• Egyéni vállalkozóként első ízben induló, 18 és 40 év közötti 
természetes személy, aki mezőgazdasági szakismerettel 
rendelkezik;

• Jogi személy, amelynek kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője 
18 és 40 év közötti természetes személy, aki mezőgazdasági 
szakismerettel rendelkezik.

• Termelési potenciál 6000-25000 STÉ között van. 
• Támogatási kérelem benyújtását megelőző 6 hónapnál nem 

régebben mezőgazdasági egyéni vállalkozói regisztrációt 
kezdeményezett.

• Az ügyfél köteles a tevékenységet a 4. naptári év elejére főállású
egyéni vállalkozóként végezni.



2015. év számokban
A források kifizetése: 2015. december végéig.

• Területalapú erdészeti intézkedések jogcímben: 13,5 Mrd Ft

• Termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatása: 16,5 Mrd Ft 
(előleg és részfizetés együtt).

• Mezőgazdasági kistermelői támogatás: 7 Mrd Ft

• Termeléstől elválasztott intézkedések:
- Nemzeti tejtámogatás 9,2 Mrd Ft
- KAT Juh 370 millió Ft

• EMVA KAT : 2,1 Mrd Ft

• EMVA Natura 2000 gyepterületek támogatása: 1,5 Mrd Ft

• EMVA AKG rendszer: 39 millió Ft

• EMVA Fiatal mezEMVA Fiatal mezőőgazdasgazdasáági termelgi termelőők tk táámogatmogatáása: 48,3 millisa: 48,3 milliáárd Ftrd Ft

• Mezőgazdasági biztosítás díjtámogatás: 1,3 Mrd Ft

• Növényi génmegőrzés: 540 millió Ft



1.1.

Jogcím
Beadott 

kérelmek 
db 

Kifizetések  Ft.
(2016.02.22-ig)

SAPS (normál) 123 486
119 834 db

176,8    Mrd

Kistermelői 
támogatás

50 577
44 665 db

7      Mrd

Zöldítés 123 698
86 697 db

44,02  Mrd

Tejhasznú tehén 2 890
2 435 db

17,1   Mrd 

Termeléshez kötött 
közvetlen 
anyajuhtartás

6 795
6 230 db

5,46  Mrd

2016 évi kifizetések aktuális állapota



2.2.

Jogcím
Beadott 

kérelmek 
db 

Kifizetések  Ft.
(2016.02.22-ig)

Termeléshez kötött 
közvetlen 
hízottbikatartás

5 788
4 221 db

0,51  Mrd

Fiatal mezőgazdasági 
termelők támogatás

10 182
5 963 db

2,28  Mrd

Átmeneti nemzeti 
tejtámogatás 

4 634
4 634 db

9,27  Mrd

Mezőgazdasági 
biztosítási díjtámogatás

8 786
8 606 db

3      Mrd

2016 évi kifizetések aktuális állapota

ÖSSZES JOGCÍMBEN 
TÖRTÉNT KIFIZETÉS: cc. 270 Mrd



Aktuális kifizetések

SAPS

Termeléshez kötött közvetlen 
anyajuhtartás

Termeléstől elválasztott 
hízottbikatartás támogatása

Termeléstől elválasztott extenzifikációs 
szarvasmarhatartás támogatása

Mezőgazdasági biztosítási 
díjtámogatás

Termeléstől elválasztott
tejtámogatás

Zöldítés



Tervezett kifizetések:

A termeléshez kötött hízottbika tartás

Ideiglenes rendkívüli 
tejtámogatás

Márciusra

Februárra

Zöldítés, SAPS

Folyamatos



Központi ügyfélszolgálat címe:

Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Telefon: (1) 374-3603 

Email: ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu



Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!


