
Nem mezőgazdasági tevékenységek 
elindításának támogatása - 

Mezőgazdasági tevékenységek 
diverzifikációja, mikrovállalkozás 

indítása  

VP6-6.2.1-16  



Felhívás 
• A Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében megjelent a 

„Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának 
támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, 
mikrovállalkozás indítása” című (VP6-6.2.1-16 kódszámú) 
felhívás. 

• A meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 
keretösszeg 13,85 milliárd Ft. 

• A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24-től - 
2018.10.23-ig lehetséges. 

• A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató, az 
Általános Szerződési Feltételek és a szakmai mellékletek. A 
támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt 
együttesen tartalmazzák. (www.palyazat.gov.hu 
www.szechenyi2020.hu) 

 

http://www.palyazat.gov.hu/�
http://www.szechenyi2020.hu/�


A támogatás fő céljai és a 
rendelkezésre álló forrás 

 
• 1. célterület: A vidéki térségekben a már működő, legalább egy 

teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-
vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő 
gazdasági több lábon állásának biztosítása  

 „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - 
Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja” 5,54 Mrd Ft 

 

• 2. célterület: A vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló 
szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása 

 „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – 
mikrovállalkozás indítása” 8,31 Mrd Ft  

 



Pályázó lehet: 
1. célterület:  

A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, 
aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:  

 
• a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;  
• a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért 

éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 
származik (a mezőgazdasági árbevétel kiszámítására a 9. számú melléklet 
az irányadó);  

• székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. vagy a 4. számú 
mellékletben felsorolt településen van;  

• rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval.  
• a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé 

bejelentett) tevékenységei között.  
 



• Mikrovállalkozás: 

– Összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb 

– Éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió 
eurónak megfelelő forintösszeg (kb. 600 millió Ft) 

 

• Életvitelszerű tartózkodási hely: az ügyfél nyilatkozata alapján 
állandó vagy ideiglenes tartózkodási helye, ahol évente több mint 
hat hónapot tölt, rendszerint elérhető, amelyeket életkörülményei 
alátámasztanak 

 

 



Pályázó lehet II. 
2. célterület:  

A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki 
együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:  

 
• legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától 

életvitelszerű tartózkodási hellyel a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt 
településen;  

• 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;  

• rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;  

• első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem 
tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban 
bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.  

 



Nem lehet pályázó 

 

Általános Útmutató 2. pontjában foglalt kizáró okok, továbbá nem nyújtható támogatás:  
 
• annak a támogatást igénylőnek, aki/amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a 

Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;  

• aki/amely a jelen - VP6-6.2.1-16 kódszámú - felhívás keretében már rendelkezik támogatói okirattal;  

• aki támogatást nyert a GINOP 5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása- Vállalkozás indítási költségeinek 
támogatása címen;  

• nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére ;  

• azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;  

• olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;  

• a harmadik országokba vagy a tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, 
nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez 
vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó költségekhez közvetlenül 
kapcsolódó támogatás;  

• olyan támogatás, amelyet a hazai áruk használatának az importáruk használatával szemben történő 
előnyben részesítése függvényében állapítottak meg.  



A támogatási kérelem benyújtásának 
határideje és módja 

• A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében kizárólag egy 
támogatási kérelmet nyújthat be. Ezen időszak alatt az alábbi 
értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 
együttesen elbírálásra:  

   - 2016.11.24  

   - 2017.02.24  

   - 2017.04.14  

   - 2018.10.24 

 Az adott szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek 
elbírálásra. 

• A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun 
keresztül lehet benyújtani 

• Csatolandó mellékletek – Felhívás 6. pontja 

 



Csatolandó mellékletek 

• Életvitelszerű tartózkodási hely igazolása 

• A Támogatás igénylő tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó 
igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok, valamint az üzleti terv 
értékeléséhez szükséges dokumentumok. 

• Mezőgazdasági árbevétel arányának igazolása 

• Az 1. célterület esetén társas vállalkozás esetén legfeljebb a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző 30 napon belüli hiteles cégkivonat, vagy 
egyéni vállalkozó esetén legfeljebb a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 30 napon belüli hatósági bizonyítvány. 



A támogatás mértéke, összege 

• A támogatás: 
o Egyösszegű átalány formájában, két részletben(75%-25%)nyújtható, vissza nem 

térítendő támogatás  

o Igényelhető támogatás: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre. Az első 
kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.  

o A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése 
előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 
hónap elteltével, de legkésőbb 48 hónapon belül tervezhető és igényelhető.  

o A támogatás folyósítása a bejelentett a kedvezményezett ügyfél-nyilvántartási 
rendszerben rögzített fizetési számlájára történik (2007. évi XVII. törvény 28/A. § 
(2) bekezdés) . 

• Az elszámolható költségek köre: az egyszerűsített elszámolási mód 
alkalmazása kötelező, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek 
nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal és a piaci áraknak való 
megfelelést sem kell vizsgálni.  



Támogatható tevékenységek 

• 1. célterület: a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-
vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása vagy  

• 2. célterület: a vidéki térségekben nem mezőgazdasági 
mikrovállalkozás indítása 

 
Egyszerre két támogatási célterületre nem nyújthat be támogatási kérelmet a 

támogatást igénylő. 



 
Nem támogatható tevékenységek 

• mezőgazdasági termék feldolgozására (Az Annex I terméklistát 
a Felhívás 2. számú melléklete tartalmazza) és értékesítésére 
irányuló fejlesztés;  

• energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló 
beruházás és fejlesztés;  

• az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő 
tevékenységek;  

• elsődleges mezőgazdasági termelés. 



Annex I termékek 
Nem támogatható tevékenységek 

 
• 1. ÁRUCSOPORT Élő állatok  
• 2. ÁRUCSOPORT Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek  
• 3. ÁRUCSOPORT Halak, rákfélék és puhatestűek  
• 4. ÁRUCSOPORT Tejtermékek; madártojások; természetes méz  
• 5. ÁRUCSOPORT Állati belső részek, stb. 
• 6. ÁRUCSOPORT Élő fák és egyéb növények; gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és 

  díszítő lombozat  
• 7. ÁRUCSOPORT Élelmezési célra alkalmas zöldségek, gyökerek és gumós gyökerek  
• 8. ÁRUCSOPORT Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrus- és dinnyefélék héja  
• 9. ÁRUCSOPORT Kávé, tea és fűszerek, a matétea (09.03 vtsz.) kivételével  
• 10. ÁRUCSOPORT Gabonafélék  
• 11. ÁRUCSOPORT Malomipari termékek; maláta és keményítő; sikér; inulin  
• 12. ÁRUCSOPORT Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és  

  gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány  
• Stb-stb. 

 



Műszaki–szakmai tartalommal 
kapcsolatos elvárások 

• 4. üzleti év végére támogatás igénylő teljesíti az üzleti tervben vállalt 
kötelezettségeket. Az új tevékenység vagy az új mikrovállalkozás működése 
alapján kifizetett jövedelemnek el kell érnie legalább a teljes munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított garantált bérminimumot 
(éves), vagy részmunkaidős foglalkoztatás esetén annak a foglalkoztatással 
arányos részét. 

• Legfeljebb 9 hónapon belül megkezdi az üzleti terv végrehajtását, melyet 
legkésőbb a második kifizetési kérelem benyújtásakor kell, hogy igazolja. 

• A támogatási összeg 75%-a folyósításának feltétele, hogy a kedvezményezett 
támogatói okirattal rendelkezzen, és kifizetési kérelmet nyújtson be. 

• Új turisztikai tevékenység indítása esetén a kedvezményezett - amennyiben 
turisztikai irányú végzettséggel nem rendelkezik -, köteles akkreditált képzésen 
részt venni, amely számára térítésmentes. 

• A támogatási összeg fennmaradó 25%-a folyósításának feltétele, hogy a 4. 
gazdálkodási év végére megfelelően teljesítse az üzleti tervben vállalt 
kötelezettségeket és második kifizetési kérelmet nyújtson be valamint 
igazoltan részt kell vennie képzésen. 



Mérföldkövek tervezése 

Határidő:  Előírás:  

Az üzleti terv megkezdésének 
megvalósítását követő 24 hónap elteltével  

Előrehaladási jelentés benyújtása   
 

Támogatói Okirat kézbesítését követő 
naptól számított 9 hónapon belül.  

Kifizetési kérelem benyújtása a támogatási 
összeg 75%-ára.  

Legkorábban az első kifizetési kérelem 
benyújtásától számított, 36 hónap 
elteltével tervezhető és igényelhető, de 
legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését 
követő naptól számított 48 hónapon belül 
tervezhető és igényelhető   

A támogatási összeg fennmaradó 25%-ára 
vonatkozó második kifizetési kérelem, 
amennyiben teljesítette az üzleti tervben 
vállalt kötelezettségeket és - új turisztikai 
tevékenység-indításakor részt vett a 
kötelező akkreditált képzésen.  

A projekt végrehajtása során 3 mérföldkövet szükséges tervezni. 



A projekt szakmai megvalósításával 
kapcsolatos egyéb elvárások 

1. célterület esetén:  
• A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 9 hónapon belül köteles 

megkezdeni az üzleti terv végrehajtását és az üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől számított 6 
hónapon belül bejegyeztetni a fejlesztéssel érintett új tevékenységet.  

• Amennyiben a támogatást igénylő az önfoglalkoztatás mellett vállalja 1 fő teljes munkaidős létszám 
foglalkoztatását, úgy a foglakoztatást köteles a tevékenységének bejelentetését követő hónaptól egészen a 
második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig fenntartani.  

2. célterület esetén:  
• A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 9 hónapon belül köteles 

megkezdeni az üzleti terv végrehajtását és az üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől számított 6 
hónapon belül az új mikrovállalkozásra vonatkozó egyéni vagy társas vállalkozást befejezetten megalapítani 
és tevékenységét bejelenti. A kedvezményezettnek társas vállalkozás esetén, vezető tisztségviselőnek kell 
lennie.  

• A kedvezményezett a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig nem haladhatja meg a 
mikrovállalkozás méretet.  

• A kedvezményezettnek egyéni és társas vállalkozási forma esetében is kötelező főállás fenntartása, 
legalább a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig.  

• Amennyiben a támogatást igénylő az önfoglalkoztatás mellett további 1 fő legalább részmunkaidőben 
történő foglalkoztatását vállalta, úgy a foglakoztatást köteles az egyéni vagy a társas vállalkozás befejezett 
megalapítását és tevékenységének bejelentetését követő hónaptól egészen a második kifizetési kérelem 
jóváhagyásának időpontjáig fenntartani. 



Értékelés 

• Tanyás ill. aprófalvas településen van a székhely/tartózkodási hely – 
10 pont 

• 1. célterületen 1 fő teljes, illetve a 2. célterületen 1 fő 
részmunkaidős foglalkoztatása – 15 pont 

• Hátrányos helyzetű járásban van a székhely/tartózkodási hely 
– Komplex programmal fejlesztendő járás – 10 pont 
– Fejlesztendő járás – 8 pont 
– Kedvezményezett járás – 5 pont 

• Üzleti terv minősége (össz. 65 pont) 
– Megalapozottság és fenntarthatóság – 30 pont 
– Innovatív tartalom – 15 pont  
– Pénzügyi terv – 5 pont 
– Költséghatékonyság – 5 pont 
– Környezeti és klíma-adaptációs szempontok érvényesítése – 5 pont 
– Releváns minősítési rendszerben való részvétel (pl. napraforgó) – 5 

pont 
 

 



Jogkövetkezmények 

• Teljes visszafizetés, ha a kedvezményezett az üzleti terv megkezdésétől 
számított 6 hónapon belül nem jegyezteti be az új tevékenységet illetve 
nem történik meg a mikrovállalkozás befejezett megalapítása nem történik 
meg. 

• Minden jogosulatlan többletpont után a támogatási összeg 1 ill. 2%-át 
vissza kell fizetni, ha aprófaluról áthelyezi a székhelyét ill. életvitelszerű 
tartózkodási helyét máshová (nem aprófaluba). Mivel ez 10 pontot ért, 
ezért a visszafizetendő összeg 1,2 vagy 2,4 millió Ft. 

• A támogatási döntéstől számított legfeljebb 9 hónapon belül nem kezdi 
meg az üzleti terv végrehajtását 

• Amennyiben a kedvezményezett az üzleti tervben tett minősítési 
rendszerben való részvételi vállalása megszűnik (1 ill. 2%) 

 



• A felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon 
találják, ahol az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségei is 
megtalálhatók. 

 
• A támogatást igénylők az ügyfélnyilvántartásba vételről a www.mvh.gov.hu 

oldalon tájékozódhatnak. A támogatási kérelem benyújtására e honlapon 
keresztül az Elektronikus ügyintézés felületen regisztráció után van 
lehetőség.  

 
• A Széchenyi 2020 ügyfélszolgálaton a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású 

telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8:30-16.00 óráig, pénteken 8:30-14.00 
óráig fogadják hívását.  
 

• www.palyazat.gov.hu 

Folyamatosan frissülő információk 
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