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VP-5-4.1.1.6-15  Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése 

 

Benyújtási határidő:  

. A beérkező támogatási kérelmek szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra, a következő 

támogatási kérelem benyújtási időszakok szerint ütemezve: 

- 2016. január 11. – 2016. február 12.  

- 2016. május 9. - 2016. június 10. 

- 2016. szeptember 12. - 2016. október 12. 

Amennyiben a kedvezményezett fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül a fentieken kívül az 

alábbi időszakokban is benyújthat támogatási kérelmet:  

- 2017. január 9. – 2017. február 10.  

- 2017. május 8. – 2017. június 9.  

- 2017. szeptember 11- 2017.október 11. 

Támogatás mértéke: egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, kollektív projekt esetén 

maximum 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatás. 

A pályázók köre: 

 Mezőgazdasági termelők 

 Fiatal mezőgazdasági termelő 

 Mezőgazdasági termelők egy csoportja 

A Felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos 

előírásoknak. A Felhívás keretében támogatást kaphatnak azok a mezőgazdasági termelők, akik a 

jogszabályi határidő lejártáig nem tudták megvalósítani az előírásoknak megfelelő trágyatárolóik 

megépítését. 

Tervezett keretösszeg: 5,6 milliárd forint 

Támogatható tevékenységek bemutatása  

A Felhívás keretében az állattartó telepeken képződő trágya kezelését, tárolását, felhasználását 

szolgáló projektek, valamint gépbeszerzés valósítható meg. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység-csoport:  

 

I. Trágyatárolók kialakítása: 
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 a) Szigetelt, beton almostrágya tárolótér kialakítása oldalfalakkal, valamint 

trágyalé/csurgalékvíz gyűjtővel;  

b) Síkbeton karámterület kialakítása;  

c) Almos trágya átmeneti tároló szigetelt, beton tálca kialakítása;  

d) Szigetelt, istállóhoz, illetve kifutóhoz kapcsolódó, trágya átmeneti tároló beton tálca, illetve 

akna kialakítása;  

e) Monolit- és elemes hígtrágya tároló a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló 

szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk);  

f) Fémlemezes, műanyag vagy üvegszálas szerkezetű hígtrágya tároló tartály a beszerelt 

gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk);  

g) Szivárgásmentes, szivárgásjelzővel ellátott trágyatároló földmedence létesítése a beszerelt 

gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk);  

h) Szigetelt beton aljzatú, fedett trágyatároló szín létesítése; 

 i) Zárt, műanyag tömlős hígtrágya tároló létesítése a be- és kitárolás, a keverés és 

homogenizálás gépi berendezéseivel.  

Kapcsolódó, választható tevékenység-csoportok (II. – V.):  

II. A trágya kezelésére vonatkozó projektek: 

a) Beton gyűjtő-átemelő-kezelő medence az adagoló, be- és kitároló, keverő-homogenizáló 

berendezésekkel;  

b) Szilárd burkolatú, szigetelt komposztáló-trágyatároló tér;  

c) Hígtrágya fázisbontó berendezés kiépítése mechanikus szétválasztásra alkalmas (dobszűrő, 

csigás prés) berendezéssel;  

d) Szellőztetéses trágyaszárítási technológia ketreces baromfitartási technológiákhoz;  

e) Aerob fermentációs trágyakezelési technológia;  

f) Meglévő hígtrágya kezelő-kijuttató rendszerek fejlesztéséhez adagoló, villamos- és traktoros 

hajtású be- és kitároló, keverő-homogenizáló berendezések beépítése.  

III. A csapadék trágyarendszertől való elvezetése: 

a) Kifutók, várakozók, gyűjtőkarámok vagy trágyatároló terek tetőfedése,   esőcsatornák-

tetőereszek felszerelése;  

 b) Istállók esőcsatornáinak felszerelése;  
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 c) Nyitott felszíni csapadékelvezető, illetve szikkasztó árok kialakítása;  

 d) Felszín alatti csapadékelvezető betoncsatornák, illetve műanyag  csőrendszerek kialakítása.  

IV. A trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring rendszer, továbbá telepi közlekedő utak 

kialakítása : 

 a) Figyelőkutak telepítése;  

 b) Szivárgásjelző szenzorok és riasztó berendezések telepítése;  

   c) Szilárd beton, vagy aszfalt burkolatú telepi közlekedő út kialakítása;  

 d) Makadám telepi közlekedő út kialakítása.  

V. A trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzése: 

a) Az almos istállótrágya mozgatására is alkalmas erő- és munkagépek;  

b) Hígtrágya szállítására alkalmas erő- és munkagépek.  

Az I. tevékenység-csoport alá tartozó beruházások legalább egyike kötelező projektelem. A II.-

V. tevékenység-csoport alá tartozó építés/gépbeszerzés önállóan nem, kizárólag az I. 

tevékenységcsoporthoz kapcsolódóan támogatható. Önállóan nem támogatható tevékenység: 

- a projekt előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés),  

- mérnöki feladatok, projektmenedzsment,  

- egyéb szolgáltatások (beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező 

tevékenységét), valamint az infrastrukturális és ingatlan beruházások. 

Általános elvárások  

1. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell 

összeállítani.  

2. A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell tölteni.  

3. A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot fenn kell tartani, mind a projekt végrehajtására 

rendelkezésre álló, mind a fenntartási időszak alatt.  

 4. A projekttel szemben elvárás, hogy a projektben érintett állattartó telepen képződő trágya 

megfelelően, szakszerűen és biztonságosan kerüljön tárolásra. 

 5. A projektnek meg kell felelnie a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és 

nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben foglaltaknak.  

6. A támogatást igénylőnek üzleti tervet kell benyújtania.  
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7. A későbbiekben meghirdetésre kerülő, a Vidékfejlesztési Program fiatal mezőgazdasági termelők 

számára nyújtott induló támogatás (6.1.1) alintézkedése szerint kiírt pályázati felhívásban támogatott 

fiatal mezőgazdasági termelő rendelkezhetnek úgy, hogy a 6.1.1 alintézkedés szerinti pályázati 

felhíváshoz benyújtott üzleti terv releváns részei figyelembe vehetők a jelen pályázati felhívás 

értékelése során.  

8. A Felhívás keretében az alábbi állatfajok tartása esetén igényelhető támogatás: szarvasmarha, 

bivaly, lófélék, (ló, szamár, öszvér), sertés, juh, kecske, baromfi (pl. házityúk, pulyka, kacsa, lúd, 

gyöngytyúk) és egyéb madárfajok (galamb, strucc, emu), nyúl.  

9. A projektnek meg kell felelnie az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek. 

 10. A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Kormány 

rendeletben (a továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet) foglaltaknak.  

 

Kötelező vállalások  

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek: Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat 

foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a projekt végrehajtására rendelkezésre álló, mind a 

fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot, illetve a 4.4.3. tartalmi értékelési szempontok 6. 

pontjában a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását.  

Állatlétszám szintentartására vonatkozó kötelezettségek: A kedvezményezett köteles a projekt 

megvalósításának befejezése után a fenntartási időszak végéig szinten tartani a projekttel érintett 

állattartó telep – a Felhívás 10. melléklete alapján számított állategységben kifejezett – éves átlagos 

állatlétszámát. 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap 

Fenntartási kötelezettség: A kedvezményezett a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig.  

A projekt elszámolható költségei között az alábbi költségek tervezhetők:  

1. Építéssel, eszköz-, és gépbeszerzéssel kapcsolatos elszámolható költségek:  

 A projekt keretében elszámolható a trágyatárolást, kezelést szolgáló épület, építmény építésének 

költsége, valamint a trágyatárolást, kezelést szolgáló berendezés, gép vásárlása.  

     2. A projekt előkészítéshez kapcsolódó általános költségek:  
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 Az 1. pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök 

díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek.  

     3. A fejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések, erő és munkagépbeszerzés:  

 A műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a megvalósítási helyen belül megvalósítandó, 

infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzése, így az üzemen belüli anyagmozgatás gépei, 

eszközei, a trágyatároló, komposztáló tér szállítási úthoz való csatlakoztatása, telepi közlekedő utak 

kialakítása.  

    4. Ingatlan vásárlása: 

  az 1. ponthoz kapcsolódó szükséges ingatlan értéke elszámolható. A támogatási kérelem részeként 

benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költséget. 

 


