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VP2-4.1.8-21 Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések 

támogatása 

 

1. Pályázati cél 

A Felhívás célja a szántóföldi növénytermesztés, illetve a kertészeti ágazatok versenyképességének, 

hozzáadott érték termelésének fokozása, az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák és 

precíziós termesztési módok elterjesztésének támogatása, a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó 

szolgáltatások igénybevételének ösztönzése.  

 

2. Támogatható tevékenységek 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 milliárd Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1500-2000 db. 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

A felhívás keretében az alábbi, szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és 

szőlőtermesztéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak önállóan: 

• 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), 

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

teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel felszerelt, szemestermény-betakarításra 

alkalmas kombájnok beszerzése, 

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

teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel vagy más, a precíziós gazdálkodás 

követelményeinek (lásd: Fogalomtár) megfelelő egységekkel felszerelt egyéb betakarítógépek 

beszerzése, 

• helyspecifikus, illetve precíziós munkavégzésre alkalmas (ISOBUS, illetve soros portos 

csatlakozású) munkagépek beszerzése (beleértve a növényvédelem során használt 

permetezőgépeket és sorközművelő eszközöket), 

• a precíziós gazdálkodáshoz és a rendszeres adatgyűjtéshez, adattároláshoz és elemzéshez 

szorosan kapcsolódó infokommunikációs eszközök beszerzése: táblagép, laptop, asztali 

számítógép, 
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• a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges döntéstámogató eszközök (pl.: automatizált 

növényvédelmi előrejelző rendszer és agrometeorológiai szenzorok és állomások kiépítése, 

egyéb szenzorok, drónok) beszerzése 

• 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), 

• a támogatási kérelem benyújtásának évéhez képest 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 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

• szoftverek és hardverek 

• szabadalmak 

• licenszek 

• mezőgazdasági területek vízelvezetését célzó meliorációs tevékenységhez kapcsolódó 

szolgáltatás igénybevétele (pl.: 3D-s térkép felvétele, árokrendszer digitális tervezése, GPS 

alapú ároknyitás, dréncső fektetés) 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 
• precíziós, georeferált talajmintavétel és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások 

igénybevétele,  

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

• abiotikus környezeti tényezők "okos" monitoringja (zárt termesztő berendezések esetében),  

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

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

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

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

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

Az ide sorolt kiadások együttes összegének el kell érnie a projekt összes elszámolható kiadásának a 

legalább 7%-át! 

 

Nem támogatható tevékenységek 

• öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) 

beszerzése, 

• tehergépkocsi, mezőgazdasági pótkocsi, 
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• mobiltelefonok beszerzése, 

• természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések, 

autonóm és vontatott hőtermelő berendezések) beszerzése, 

• betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, 

válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló eszközök beszerzése, 

• üzemen belüli anyagmozgatás gépei, 

• azon egyszerű talajművelő munkagépek, amelyek nem járulnak hozzá a talajkímélő 

műveléshez, illetve munkájuk alapján nem sorolhatók a precíziós művelő eszközök közé: ekék, 

boronák, hengerek, simítók, talajmarók, 

• építési tevékenység, 

• új geotermikus termelő kút/rendszer fúrása, meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem 

használt, vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá 

alakítása. 

 

Felhívás alapján támogatott projekt keretében: 

• legfeljebb két darab pont szerinti traktor, (max 40 m Ft támogatás!) 

• legfeljebb egy darab önjáró permetezőgép, 

• legfeljebb egy darab szemestermény-betakarításra alkalmas kombájn, (max 50 m Ft 

támogatás!) 

• egy darab drón, egy darab táblagép, egy darab laptop - vagy a laptop helyett egy darab 

asztali számítógép - szerezhető be. 

 

3. Megvalósítási és fenntartási idő 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 

24 hónap áll rendelkezésre. 

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási 

időszak (5 év) alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év 

foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A foglalkoztatotti átlaglétszám kiszámításának módját a Központi 

Statisztikai Hivatal (KSH) „Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz” című kiadványa 

tartalmazza. 

 

4. Támogatást igénylők köre 

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, 

hogy: 

• 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. 

• 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. 
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• Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására az alábbiak szerint meghatározott 

kollektív beruházás keretében is van lehetőség. 

 

5. A támogatás mértéke, összege 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 millió Ft maximum 250 millió Ft. 

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 

40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a. 

Az előleg mértéke 50% lehet. 

 

 

Benyújtási időszak: 2021. július 26-aug 9-ig 

 

A sikeres pályázás érdekében javasolt a pályázati benyújtási kezdőnapon beadni a pályázatot! 

Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel, vagy ötlettel és elképzeléssel rendelkeznek a fenti pályázati 

kiírások kapcsán, keressék bizalommal kollégánkat az alábbi elérhetőségeken: 

Horváth Krisztián 

telefon: 06 (20) 954 15 45 

e-mail: horvath.krisztian@palyazatakademia.hu 

www.palyazatakademia.hu 
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