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Tájékoztató  

 
Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a várva 
várt VP5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók 

építése című pályázati felhívás! 
 
 

 
A pályázati kiírás elsősorban az állattartó telepeken trágyatárolók építésére, kialakítására 
irányul.  
 
A támogatási kérelmeket az első szakaszban:  

2015. december 22-től 2016. január 20-ig lehet benyújtani. 

 
További támogatási kérelem benyújtásának szakaszai:  
 

 2016. április 20 - 2016. május 20.  
 

 2016. augusztus 21 - 2016. szeptember 21.  
 

 2016. december 20. – 2017. január 20.  
 

 2017. április 20. – 2017. május 20.  
 

 2017. augusztus 21. – 2017. szeptember 21.  
 
 
Forráskimerülés esetén már nem lesz lehetőség a támogatási kérelem benyújtására, ezért 

mindenképpen érdemes minél hamarabb benyújtani a pályázatot! 

 
 

 

Keressen meg bennünket és mi hozzá segítjük egy sikeres, hozzáadott értéket 
teremtő beruházás megvalósításához! 
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Pályázat kiírás: 
VP5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - 
trágyatárolók építése 

Pályázók köre 

 Mezőgazdasági termelő 
o A pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt 

üzleti évben, vagy ha arra vonatkozóan adatokkal 
nem rendelkezik, az azt megelőző teljes lezárt 
üzleti évben legalább 6000 euró értékű 
üzemmérettel rendelkezik. 

o A pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt 
üzleti évben, vagy ha arra vonatkozóan arra nem 
rendelkezik, az azt megelőző teljes lezárt üzleti 
évben árbevételének legalább 50%-a 
mezőgazdasági tevékenységből származott. 

o NÉBIH által nyilvántartásba vett állattartó telep. 
o Aki, vagy amely legkésőbb a támogatási kérelem 

benyújtásával egyidejűleg kérelmezi a 
nyilvántartásba vételét az MVH által vezetett 
ügyfél-nyilvántartási rendszerben. 

 Fiatal mezőgazdasági termelő 

 Mezőgazdasági termelők egy csoportja 

Támogatható 

tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység-csoport:  

(Az I.tevékenység-csoport alá tartozó beruházások legalább 

egyike kötelezően választandó projektelem.) 

I. Trágyatárolók kialakítása  

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 
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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) Zárt, műanyag tömlős hígtrágya tároló létesítése a be- 

és kitárolás, a keverés és homogenizálás gépi 

berendezéseivel; 

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

(II.-V. tevékenység-csoport alá tartozó építés/gépbeszerzés az I. 

tevékenység-csoporthoz kapcsolódóan szabadon választható 

azzal, hogy kizárólag gépbeszerzésre irányuló kérelem nem 

nyújtható be.) 

II. A trágya kezelésére vonatkozó beruházások: 

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: 
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a) Kifutók, várakozók, gyűjtőkarámok vagy trágyatároló 

terek tetőfedése, esőcsatornák-tetőereszek felszerelése; 

b) Istállók esőcsatornáinak felszerelése; 

c) Nyitott felszíni csapadékelvezető, illetve szikkasztó árok 

kialakítása; 

d) Felszín alatti csapadékelvezető betoncsatornák, illetve 

műanyag csőrendszerek kialakítása; 

IV. A trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring rendszer 

kialakítása: 

a) Figyelőkutak telepítése; 

b) Szivárgásjelző szenzorok és riasztó berendezések 

telepítése; 

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; 

Elszámolható költségek 

 

Támogatható tevékenységek Százalékos korlát 

• Építéssel, eszköz-, és 
gépbeszerzéssel kapcsolatos 
költségek 

nincs korlát 

• az építészek, mérnökök 
díjai, 

• hatósági eljárási díjak, 

• tanácsadói és projekt 
menedzsment költségek, 

• immateriális 
beruházások: számítógépes 
szoftverek megvásárlása vagy 
kifejlesztése 

• szabadalmak, licencek, 

5% 
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szerzői jogok és védjegyek vagy 
eljárások megszerzése összesen 

• Közbeszerzési eljárások 
lefolytatása 

• Tájékoztatás, 
nyilvánosság 

• Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 

• Könyvvizsgálat 

• Projektmenedzsment 

1 % 

0,5% 

1% 

0,5% 

2,5 % 

• A fejlesztéshez 
kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztések 

15% 

Ebből: 

• Terület-
előkészítés(régészeti feltárás, 
lőszermentesítés, földmunkák, 
stb.) 

• erő-, és munkagépekre 
elszámolható (nettó): 

 

2% 

 

 

 

5 000 000 Ft 

• Ingatlan vásárlása 2% 

Kötelező vállalások 
• Létszámtartás 

• Állatlétszám szinten tartása 

Benyújtási határidő 

• 2015. december 22- 2016. január 20 
• 2016. április 20 - 2016. május 20.  
• 2016. augusztus 21 - 2016. szeptember 21.  
• 2016. december 20. – 2017. január 20.  
• 2017. április 20. – 2017. május 20.  
• 2017. augusztus 21. – 2017. szeptember 21. 

Támogatás mértéke 

 
• Közép-magyarországi régióban: 40% 
• NEM közép-magyarországi régióban: 50% 
• Fiatal mezőgazdasági termelő: + 10 százalékpont 
• Fiatal gazdák által kollektív módon végrehajtott projektek: 
+ 20   százalékpont 
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Támogatás összege 
• Egyéni beruházás esetén maximum 50 millió Ft, kollektív 
beruházás esetén maximum 100 millió Ft. 

Támogatási előleg • 50 % 

 

 

Amennyiben bővebb információkat szeretne az aktuális pályázati lehetőségekről, vagy 
pályázni szeretne, Keressen meg bennünket személyesen!         

 
Elérhetőségünk: 

Boros Rebeka Tel: 76/503-646, 20/964-8486, e-mail: borosrebeka@hbfhungaricum.hu                         
Tel: 76/503-640; titkarsag@hbfhungaricum.hu 

 


