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VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára 

nyújtott induló támogatás 

 

A pályázat tárgya 

A felhívás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel 

együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő 

korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a 

mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása. A magas hozzáadott értékű, 

munkaerő-intenzív agrárágazatokban - az állattenyésztésben és a kertészetben – 

tevékenykedni kívánó fiatalok támogatását a felhívás kiemelten kívánja kezelni. Jelen 

felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek 

megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

A pályázók köre 

Természetes személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek: 

 Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki a 

mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként a támogatási kérelem 

benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatja, 

 A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 18 és legfeljebb 40 éves, 

 Államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik (6. és 7. sz. 

melléklet), 

 A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ 

értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik. 

Jogi személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek: 

 Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem 

benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytat, 

 A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja folytat 

mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet egyéni vállalkozóként vagy 

mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző jogi személy 

tulajdonosaként és ügyvezetőjeként, 

 A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője, ezáltal a tényleges és 

hosszú távú ellenőrzést kizárólagosan gyakorló személy legalább 18, legfeljebb 40 

éves, 

 A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert 

mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik (6. és 7. sz. melléklet), 

 A támogatási kérelem benyújtásakor a jogi személy kizárólagosan legalább 6 000 

STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője 

együttesen legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal rendelkezik. 
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 Jogi személy kizárólagos tulajdonosának és ügyvezetőjének partner- és 

kapcsolódó vállalkozásainak üzemmérete a kizárólagos tulajdonos és ügyvezető 

ezen partner- és kapcsolódó vállalkozásaiban a támogatási kérelem benyújtásakor 

meglévő szavazati arányában kerül figyelembevételre abban az esetben, ha ez a 

szavazati jog eléri a többségi befolyáshoz szükséges mértéket vagy meghatározó 

befolyással rendelkezik. Ilyen befolyás tényéről a támogatási kérelemben a 

támogatást igénylő köteles nyilatkozni. 

Üzemméret igazolása: 

 Növénytermesztés esetén a támogatási kérelem benyújtási évében beadott TERA 

kérelem, vagy ha az még nem került benyújtásra, akkor a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző évben beadott TERA kérelme alapján számolt, 

mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. 

 Állattartás esetén a NÉBIH által a támogatást igénylő által létesített tenyészetet 

nyilvántartásba vette, valamint be kell nyújtani az állatállomány tartási helye 

szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által 

kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást (14. számú melléklet).  

 Üzemméret igazolása esetén: Szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske esetén 

az érintett állatfaj tekintetében az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos 

állatlétszám releváns. Egyéb, a felhívás 3. számú melléklet szerinti állatfajok 

esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes 

megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás 

alapján kell az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. 

Pénzügyi adatok 

Rendelkezésre álló forrás: 37,75 milliárd Ft 

Támogatás mértéke: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyösszegű átalány 

formájában, két részletben, 5 évre nyújtva: 

 az első kifizetési kérelem benyújtásával a támogatás a teljes összeg 75%-a, 

 a támogatási összeg fennmaradó 25%-a a felhívás szerinti- és az üzleti tervben 

vállalt kötelezettségek teljesítésének függvényében, legkorábban az első 

igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb a működési időszak 

megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napjáig tervezhető és igényelhető. 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 

 

Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek: 

Az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek 

teljesítése. 
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A felhívás keretében az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, 

amennyiben a felhívásban rögzített feltételeknek a projekt megfelel.  

Egyszerűsített elszámolás esetén a kedvezményezett nem köteles kifizetési igényléshez 

benyújtani a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat, és azok elkülönített 

tárolása sem szükséges a NAV felé bejelentett iratmegőrzési helyen. A felmerült 

költségeket alátámasztó bizonylatok helyszíni ellenőrzés keretében nem kerülnek 

vizsgálatra. 

Egyéb részletek 

A kedvezményezett köteles: 

1. A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül 

megkezdeni az üzleti terv végrehajtását. 

2. Legkésőbb az egyéni vállalkozói regisztrációját vagy jogi személy bejegyzését illetve a 

mezőgazdasági tevékenységének, mint főtevékenységnek megkezdését követő évben 

benyújtani a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó első adóbevallását. 

3. A mezőgazdasági tevékenység megkezdésétől számított legkésőbb 18 hónapon belül 

megfelelni az 1307/2013/EU rendelet 9. cikk szerinti aktív mezőgazdasági termelő 

előírásoknak. Az aktív mezőgazdasági termelői státusz megállapítására irányuló eljárás 

szabályait a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás 

igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III.13.) FM rendelet rögzíti. 

4. A működtetési időszak 3. évének január 1. napjától a természetes személy 

kedvezményezett főállású egyéni vállalkozóvá válni, a jogi személy kedvezményezett 

esetében a jogi személy kizárólagos tulajdonosának és egyben ügyvezetőjének főállású 

társas vállalkozóvá válni. 

5. Az egyéni vállalkozó, illetve a társas vállalkozó köteles a működtetési időszak 4. lezárt 

évében a mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelem tekintetében elérni legalább az 

előző évi kötelező garantált bérminimum mértékét. 

6. Legkésőbb a működtetési időszak 4. év december 31. napjáig teljesíteni az üzleti 

tervben vállalt kötelezettségeket. 

7. Legkésőbb a támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozó kifizetési kérelem 

benyújtásáig kötelező képzésen részt venni (a kedvezményezett számára térítésmentes). 

8. A támogatói okirat kézhezvételét követő 12 hónapon belül kifizetési kérelmet 

benyújtani a támogatási összeg 75%-ára. 

9. A támogatási kérelem benyújtásától kezdődően a minimális jogosultsági feltételként 

előírt, legalább 6 000 STÉ üzemméretet fenntartani a működtetési időszak végéig. 
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A jogi személy támogatási kérelmet benyújtó esetében a kizárólagos 

tulajdonos és egyben ügyvezető fiatal mezőgazdasági termelő személye a működtetési 

időszak végéig nem módosítható. 

Benyújtás 

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig 

van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került 

projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

 2017. március 31. 

 2017. május 2. 

 2017. június 1. 

 2017. augusztus 31. 

 2018. november 30. 

 2018. február 28. 

 2018. május 31. 

 2018. augusztus 31. 

 2018. november 30. 

 2019. február 28. 


