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Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása  
VP2-4.1.8-21 

 
 

Keretösszeg Támogatott projektek várható száma 

100 milliárd Ft 1 500 – 2 000 db 

 
Keretösszeg felosztása: 

- Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, 
mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek 
diverzifikálásának fokozása céljából – Keretösszege: 90 milliárd Ft; 

- A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének 
megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése – 
Keretösszege: 10 milliárd Ft. 

 

Pályázók köre 

- Mezőgazdasági termelők, akik 
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 6000 euró STÉ 
üzemmérettel rendelkeznek; 

o a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan 
nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal 
mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 
50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. 

- Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is 
van lehetőség. Kollektív projekt: a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági 
termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott 
projekt. 

 

Támogatás összege 

- Minimum 5 millió Ft – maximum 250 millió Ft. 
 

Támogatás mértéke 

- A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható 
költség 40%-a, nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) 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. 

 
Támogatható tevékenységek 
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1. Önállóan támogatható tevékenységek: 

A felhívás keretében az alábbi, szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és 
szőlőtermesztéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak önállóan: 

a) helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas 

mezőgazdasági erőgépek (beleértve az önjáró permetezőket), traktorok beszerzése, amelyek 

képesek a precíziós munkavégzésre alkalmas munkagépek üzemeltetésére (ISOBUS vagy 

soros portos csatlakozásra és munkagép vezérlésre alkalmasak) - legfeljebb 2 db traktor (össz. 

max. nettó 40 millió Ft), legfeljebb 1 db önjáró permetezőgép szerezhető be, 

b) helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, 
teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel felszerelt, szemestermény-betakarításra 
alkalmas kombájnok beszerzése és a hozzájuk kapcsolódó adapterek, vágóasztalok 

beszerzése  - legfeljebb 1 db kombájn (max. nettó 50 millió Ft) szerezhető be, 

c) helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, 

teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel vagy más, a precíziós gazdálkodás 

követelményeinek megfelelő egységekkel felszerelt egyéb betakarítógépek beszerzése, 

d) helyspecifikus, illetve precíziós munkavégzésre alkalmas (ISOBUS, illetve soros portos 

csatlakozású) munkagépek beszerzése (beleértve a növényvédelem során használt 

permetezőgépeket és sorközművelő eszközöket),  

e) a precíziós gazdálkodáshoz és a rendszeres adatgyűjtéshez, adattároláshoz és elemzéshez 

szorosan kapcsolódó infokommunikációs eszközök beszerzése: táblagép, laptop, asztali 

számítógép – legfeljebb 1 db laptop vagy számítógép, 1 db táblagép szerezhető be, 

f) a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges döntéstámogató eszközök programok, 

szoftverek (pl. automatizált növényvédelmi előrejelző rendszer és agrometeorológiai 

szenzorok és állomások kiépítése, egyéb szenzorok, drónok) beszerzése – legfeljebb 1 db drón 

szerezhető be, 

g) meglévő termesztő-berendezések (üveg-, fólia-, valamint gombaház) technológiai 

fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök, gépek beszerzése: abiotikus környezeti tényezők 

szabályozása (pl.: hőmérséklet, fény és páratartalom), precíziós víz- és tápanyag utánpótlás 

kiépítése, LED-farming technológia alkalmazása (a vegetatív fejlődés és a beltartalmi értékek 

befolyásolása),  

h) a támogatási kérelem benyújtásakor 10 évnél nem régebben (2021-ben benyújtott 

támogatási kérelem esetében legfeljebb 2011-ben) gyártott, meglévő mezőgazdasági 

erőgépek, traktorok, munkagépek helyspecifikus művelésre alkalmassá tétele berendezések 

és technológiák modernizálása révén 

 

2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) hatósági eljárási díjak, 
b) tanácsadói költségek, 
c) közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjai, 
d) tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei, 
e) műszaki ellenőri szolgáltatás költségei, 
f) könyvvizsgálat díja, 
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g) projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek, 
h) immateriális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek (számítógépes szoftverek 

megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek 
vagy eljárások megszerzése), 

i) mezőgazdasági területek vízelvezetését célzó meliorációs tevékenységhez kapcsolódó 
szolgáltatás igénybevétele (pl.: 3D-s térkép felvétele, árokrendszer digitális tervezése, GPS 
alapú ároknyitás, dréncső fektetés). 

 
2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) A mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatások igénybevétele és vásárlása az 
alábbi tématerületekhez kapcsolódóan (min. 7%): 

o precíziós, georeferált talajmintavétel és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási 
szolgáltatások igénybevétele, 

o agrometeorológiai és egyéb, növényállományban elhelyezett szenzorok alapján 
növényvédelmi előrejelzések készítése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási 
szolgáltatások igénybevétele, 

o abiotikus környezeti tényezők "okos" monitoringja (zárt termesztőberendezések 
esetében), 

o műholdas és földközeli távérzékelési adatok beszerzése és elemzése és az ahhoz 
kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, 

o menedzsment-zónák lehatárolása különféle eljárásokra alapozva és az ahhoz 
kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, 

o differenciált anyagkijuttatási tervek és térképek készítése és az ahhoz kapcsolódó 
tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, 

o farm-menedzsment, mezőgazdasági döntéstámogató szoftverek üzemeltetése és az 
ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, 

o a precíziós gazdálkodásra történő átálláshoz kapcsolódó képzések, oktatások 
támogatása. 

b) Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése (max. 0,5%) 
 
Megvalósítási időszak: 24 hónap   Fenntartási időszak: 5 év 
 
 
Előleg igénylése: támogatás maximum 50%-a 
 
Kötelező vállalások 

- A kedvezményezett köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi 
jogszabályokat betartani, valamint a projektnyilvánosság során esélytudatosságot kifejezni; 

- a fenntartási időszak alatt kötelező a bázislétszám fenntartása. 

 
A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2021. július 26. napjától 2021. november 19. 

napjáig lesz lehetőség. 
Első szakasz: 2021. július 26. – 2021. augusztus 9. 

Második szakasz: 2021. augusztus 10. – 2021. augusztus 23. 
Harmadik szakasz: 2021. augusztus 24. – 2021. szeptember 6. 
Negyedik szakasz: 2021. szeptember 7. - 2021. szeptember 20. 

Ötödik szakasz: 2021. szeptember 21. – 2021. október 20. 
Hatodik szakasz: 2021. október 21. – 2021. november 19. 
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