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Pályázat címe VP2-4.1.4-16 – A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 

Pályázat 
benyújtása 

2016. augusztus 1-től 2022. december 30-ig 

Értékelési határnapok: 2016. november 7.; 2017. március 6.; 2017. július 6.; 2017. november 6.; 
2018. március 6.; 2018. augusztus 1.; 2018. december 3.; 2019. április 1.; 2019. szeptember 2.; 
2019. december 2.; 2020. április 1.; 2020. augusztus 3.; 2020. október 5. 2020. december 4. 2021. 
február 5. 2021. április 6. 2021. június 4., 2021. augusztus 4. 2021. október 4. 2021. december 3. 
2022. február 4. 2022. április 4. 2022. június 3. 2022. augusztus 4, 2022. október 4. 2022. december 
30. 

Projekt helyszíne A projektek megvalósítási területe Magyarország 

Pályázat célja és 
összege 

A mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a 
vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési 
technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható 
területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó 
állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása. 

Az igényelhető támogatás összege: egyéni projekt esetén és kollektív projekt esetén is max. 3 
milliárd Ft. 

A támogatás mértéke:  
- Közép-magyarországi régió: max. 40%,  
- Nem közép-magyarországi régió: max. 50%. 
- Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási 

intenzitás jár. 
- A kollektív módon végrehajtott projektek 20 százalékponttal megemelt támogatási 

intenzitásra jogosultak. 
- Amennyiben egy konzorcium minden tagja fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül, 

abban az esetben 10+10 százalékpont többlet támogatási intenzitásra jogosult a 
konzorcium által végrehajtott projekt. 

A kedvezményezett - eltérő szakaszokban benyújtott – több kérelem alapján is jogosult támogatás 
elnyerésére, de az elnyert támogatás együttes összege nem haladhatja meg az igényelhető vissza 
nem térítendő támogatási összeg maximális értékét, amely egyéni projekt esetén max. 2 milliárd 
Ft, kollektív projekt esetén max. 2 milliárd Ft. 

Előleg: megítélt támogatás max. 50%-a, maximum 1,5 milliárd Ft 

Keretösszeg: 99,57 milliárd Ft 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000 db 

A források legalább 80%-a kizárólag a legfeljebb 850 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező 
mezőgazdasági termelők számára kerül biztosításra. 

Kedvezményezette
k 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben: 

a) igazolja, hogy 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 – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ 
üzemmérettel rendelkezik;   
b) igazolja 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 - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 
származott; 
c) aki, vagy amely a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezi a nyilvántartásba 
vételét az MÁK által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben. 

2. Támogatási kérelem benyújtására kollektív formában is van lehetőség. 

3. Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség 

4. Termelői csoport, termelői szervezet és öntözési közösség esetén a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt 
megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok:  

- árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági 
tevékenységből kell származnia, és  
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- legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemméretettel való 
rendelkezést. 

5. Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet a Felhívás 4.1.1. a) és b) pontjaiban 
rögzített előírásokat önmagában és a tagjain keresztül (a termelői csoportra, a termelői szervezetre 
és az öntözési közösségre vonatkozó szabályozás szerint) is teljesítheti. 

Legfontosabb 
kizáró feltételek 

Támogatásban nem részesíthetők köre (ÁUF Kizáró okok listáján túl):  

1. Projekt tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban; 
2. Akinek, vagy amelynek a Vidékfejlesztési Program 4-16.5.1.-16. A fenntarthatóságot 

célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései c. műveletében 
meghatározott tevékenységei támogatásban részesülnek, ugyanazon megvalósítási hely 
és ugyanazon tevékenység vonatkozásában; 

3. Aki, vagy amely a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 150/2012. 
(XII.28.) VM rendelet alapján támogatásban részesülnek, ugyanazon tevékenység 
vonatkozásában; 

4. Aki, vagy amely a VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - Ültetvénytelepítés 
támogatására öntözés kialakításának lehetőségével című pályázati felhívás keretében 
ugyanazon megvalósítási hely és ugyanazon projekt kapcsán már támogatásban 
részesült. 

Támogatható 
tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

I. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása 
fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének 
támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy 
öntözővíz kivétel is lehetséges legyen: 

a) tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz 
visszatartására, tárolására; 

b) geotextíliák elhelyezése; 
c) tározó terek vízzáró szigetelése; 
d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának 

kialakítása (csatorna, vizes árkok); 
e) partvédő művek, földművek kialakítása. 

II. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából 
káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba 
történő továbbítása céljából:  

a) a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése; 
b) szűrőmező kialakítása; 
c) rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése. 

III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása: 

a) szilárd burkolattal ellátott, ill. burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, 
szélesítése; 

b) egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása; 
c) szükséges átemelők; 
d) forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése. 

IV. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési 
infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója: 

a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése; 
b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz – és energiatakarékos) 

gépek, berendezések és szerelvények telepítése: új öntözőgépek telepítése; új 
csővezetékek; jobb hatásfokú szórófejek beépítése; automatizált öntözőtelepek 
kialakítása; az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése; 
talajszondák telepítése; szivattyútelepek felújítása. 

c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes 
szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása; 

d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása; 
e) földmedrű csatornák burkolása. 

V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása: 

a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése; 
b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása; 
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c) új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése: 
öntözőgépek; szivattyúk; szűrők; csővezetékek; szerelvények; távvezérlő rendszerek; 
meteorológiai állomás; talajszondák. 

d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes 
szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása; 

e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása. 

VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása:  

a) meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek 
beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az 
elvárás; 

b) megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása). 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

- hitelesített vízfogyasztásmérő berendezések beszerzése és telepítése; 
- III. pont szerinti tevékenység (mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak 

kialakítása) esetén: az ÉNGY-ben megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzése. 

Különösen nem támogatható tevékenységek: 

- működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök vásárlása; 
- III. pont szerinti tevékenység (mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak 

kialakítása) esetén: drénezési eljárás és burkolt felületű vízgyűjtő árok kialakítása. 

Kötelezettség-
vállalások 

A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások: 

Az engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat 
kell figyelembe venni: 

1. Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy 
a támogatási kérelem benyújtásakor – alábbi 2. pontot kivéve - elegendő a vízjogi 
engedély iránti eljárás megindítását igazoló dokumentumot benyújtani. Amennyiben a 
támogatást igénylő a megvalósítandó projekt tekintetében rendelkezik jogerős vízjogi 
engedéllyel, akkor ezt kell benyújtania a támogatási kérelemmel egyidejűleg. 

2. Új öntözőberendezések beszerzése, új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása 
esetében - amennyiben a tevékenységek az öntözött terület nettó növekedését 
eredményezik - a támogatási kérelem benyújtásakor a jogerős vízjogi engedély 
csatolása szükséges. 
Meglévő vízi létesítményre kiadott jogerős üzemeltetési és vagy fennmaradási 
engedélyben meghatározott azonos paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció 
esetében a jogerős üzemeltetési és/vagy fennmaradási vízjogi engedély megléte és 
benyújtása szükséges. 
Amennyiben az öntözés kizárólag újrahasznosított, víztestet mennyiségi szempontból 
nem érintő vízzel (technológiai, illetve szürke vízzel) történik, a fenti 1. pont 
alkalmazandó. 
 

I. (amennyiben a projekt során létesített víztározó öntözési célt is szolgál), IV., V., VI. pont 
tevékenységeire vonatkozó közös feltételek: 

- Amennyiben még nem áll rendelkezésre, a projekt részeként ki kell építeni egy olyan 
vízfogyasztás-mérő rendszert, amely a támogatott projekt szintjén lehetővé teszi a 
vízfogyasztás mérését. 

IV. pont tevékenységei (Meglévő öntözőberendezések hatékonyságának javítása): 

- Kizárólag akkor támogathatók, ha az előzetes értékelés azt állapítja meg, hogy azok a 
meglévő berendezés vagy rendszer műszaki paramétereiből kiindulva mikroöntözés 
tekintetében legalább 5%, lineár és csévélődobos berendezések tekintetében legalább 
10% mértékű potenciális vízmegtakarítást eredményeznek majd. 

- Amennyiben a projekt olyan felszín alatti vagy felszíni vizekből álló víztesteket érint, 
amelyek a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vízmennyiséggel kapcsolatos okok 
miatt jónál rosszabb minősítést kaptak, annak az alábbi együttes feltételeknek is meg 
kell felelnie:  
a) potenciális vízmegtakarítás 50 %-ának megfelelő mértékű tényleges vízfogyasztás 
csökkenés történjen; ÉS 
b) amennyiben a projekt az adott mezőgazdasági üzem öntözött területeinek csak egy 
részét érinti, a mezőgazdasági üzem teljes – üzemszintű – vízfogyasztása legalább az a) 
pontnak megfelelő mértékben kell, hogy csökkenjen. A mezőgazdasági üzem teljes 
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vízfogyasztásához az üzem által értékesített, vagy bármilyen más módon öntözési célból 
átadott vízmennyiséget is hozzá kell számítani. 

I. (amennyiben a projekt során létesített víztározó öntözési célt is szolgál) és V. pont 
tevékenységei: 

- Az érintett víztest vonatkozásában az öntözött területek nettó növekedését 
eredményező projektek kizárólag abban az esetben támogathatók, ha  
a) az érintett víztest a vízjogi engedély jogerőre emelkedésekor hatályos vízgyűjtő-

gazdálkodási tervben nem kapott jónál rosszabb minősítést vízmennyiséggel 
kapcsolatos okok miatt; 

b) Nem minősül öntözött terület növekedését eredményező projektnek az a projekt 
(azaz esetében a fenti, 1. pont nem alkalmazandó), amely olyan területen valósul 
meg, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 évben - 
bármilyen időtartamig - öntözésre jogosító vízjogi engedéllyel rendelkeztek, és 
amelyet legalább egyszer ténylegesen öntöztek, de a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjában az öntözéssel már ténylegesen felhagytak, azaz annak 
vonatkozásában nem rendelkeznek öntözésre jogosító hatályos vízjogi üzemeltetési 
engedéllyel. 

c) Az a) ponttól eltérve az érintett víztest vonatkozásában az öntözött területének 
nettó növekedését eredményező projektek abban az esetben is támogathatók, ha 
a projekt tartalmazza a meglévő öntözőberendezések vagy a meglévő 
öntözőrendszerek részeinek fejlesztését (IV. tevékenység), és ezek esetében az 
előzetes értékelés azt állapítja meg, hogy azok a meglévő berendezés vagy rendszer 
műszaki paramétereiből kiindulva legkevesebb 10 % mértékű potenciális 
vízmegtakarítást eredményeznek, ÉS a projekt egésze a projekt teljes szintjén a 
vízfogyasztás mértékét a meglévő öntözőberendezések vagy a meglévő 
öntözőrendszerek részeinek fejlesztésére irányuló beruházás által lehetővé tett 
potenciális vízmegtakarítás legalább 50 %-ának megfelelő mértékben ténylegesen 
csökkenti. 

VI. pont tevékenységei (Energiafelhasználás hatékonyságának javítása): 

- Legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás. 

Létszámtartás: fenntartási időszakban fenn kell tartani a bázislétszámot, ill. a foglalkoztatottak 
számának bővítésére tett vállalást. 
Legalább 2, de legfeljebb 4 mérföldkövet szükséges tervezni. 
A projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap 
Fenntartási kötelezettség: 5 év. 

Önerő 

Ha a kedvezményezett természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag a 
nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani 
fogja az önerő rendelkezésre állását. 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás 
alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. 

Kapcsolat 

Amennyiben szeretne részt venni jelen pályázati kiíráson, forduljon hozzánk bizalommal! Szakértő 
kollégáink állnak szíves rendelkezésére a támogatási kérelem szakszerű elkészítésében! 

  Vulcz László - Ügyvezető Bali László - Tanácsadó 
Aradiné Bobál Beatrix - 
Tanácsadó 

Tel.: 30/466-0702 70/390-2110 70/502-4022 

E-mail: vulcz.laszlo@otphp.hu  bali.laszlo@otphp.hu  bobal.beatrix@otphp.hu  

 

 


