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PÁLYÁZAT 

Program neve Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesztési Program 

Támogatás szakmai 

iránya 

Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése 

érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására 

Program kódja TP-1-2013 

Megvalósítandó cél 

A tanyai termékek nagyobb arányú piacra jutásának elősegítése, a 

külterületi föld- és dűlőutak karbantartásának gép- és 

eszköztámogatása, a villany nélküli tanyák villamosenergia- 

ellátásának javítása, a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, 

valamint megyei tanyafelmérések elvégzésére. 

Kedvezményezettek  

1) „Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése” esetén: 

 a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati 

konzorciumai, önkormányzatai által alapított a tanyás 

településeken székhellyel rendelkező gazdasági társaságok 

 a tanyás településeken székhellyel rendelkező és ott működő 

civil szervezetek  

 a tanyás településeken székhellyel rendelkező tanyai 

piacszövetkezetek 

 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 

Kamara tanyás térségekben működő megyei szervezetei és 

az általuk alapított gazdasági társaságok  

2) „tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi 

piacokon és tanyás térségek megyei jogú városainak piacain” 

esetén: 

 fővárosi kerületek önkormányzatai, önkormányzati 

konzorciumai és önkormányzatai által alapított gazdasági 

társaságok 

 a tanyás térségekbe tartozó megyei jogú városok helyi 

önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és 

önkormányzatai által alapított a tanyás településeken 

székhellyel rendelkező gazdasági társaságok 

3) „a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, 

rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök 

beszerzése” esetén:  

 tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati 

konzorciumai és tanyás térségek helyi önkormányzati 

társulásai; 

4) „a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító 

önkormányzati fejlesztések” esetén:  

 a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati 

konzorciumai és tanyás térségek helyi önkormányzati 

társulásai; 

5) „tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése” esetén: 
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5/a) „a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének 

fejlesztése” cél esetében a tanyás települések önkormányzatai és 

tanyás települések helyi önkormányzati társulásai, egyházak, tanyás 

térségekben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi 

szervek, tanyás térségekben működő támogatásra jogosult civil 

szervezetek; 

5/b) „a tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult civil 

szervezetek fejlesztése” cél esetében a tanyás térségekben működő 

tanyagondnoki feladatokat ellátó támogatásra jogosult civil 

szervezetek; 

5/c) „mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének 

szervezése tanyai lakosok számára” cél esetében a tanyás települések 

önkormányzatai és tanyás települések helyi önkormányzati 

társulásai, egyházak, tanyás térségekben működő önálló jogi 

személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségekben 

működő támogatásra jogosult civil szervezetek; 

6) „a megyei tanyafelmérések elvégzése” esetén:  

 a tanyás térségekben az adott megyében székhellyel, vagy 

telephellyel rendelkező agrár- és vidékfejlesztési 

felsőoktatási intézmények, mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

intézetek, valamint kutatóintézetek. 

 

A tanyás települések pályázhatnak az alábbi megyékről: 

 Bács-Kiskun megye; 

 Békés megye; 

 Csongrád megye; 

 Hajdú-Bihar megye; 

 Jász-Nagykun-Szolnok megye; 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; 

 Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, 

Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési 

járásának települései. 

Kizáró okok 

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki: 

 lejárt esedékességű adótartozással vagy köztartozással 

rendelkezik.  

 jogerős határozattal megállapított köztartozása van 

 csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll, vagy a 

helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 

1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó pályázó esetén 

adósságrendezési eljárás alatt, 

 Nem járul hozzá a nyilvánosságra hozatalhoz, adatainak 

kezeléséhez, felhasználásához. 

 a „tanyai termékek piacra jutásának elősegítése” illetve a 

„tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi 

piacokon és tanyás térségek megyei jogú városainak 

piacain”célok esetében a pályázat évében, valamint az azt 
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megelőző két évben már felhasználta a három évre vonatkozó 

általános „de minimis” támogatási keretet (200 000 euró); 

 a megelőző három éven belül a támogatási szerződésben 

vállalt kötelezettségét nem teljesítette; 

 a benyújtott pályázatban szándékosan valótlan vagy 

megtévesztő adatot szolgáltatott; 

 nem járul hozzá ahhoz, hogy nevét, a támogatás tárgyát, a 

támogatás összegét, a fejlesztés összköltségét, a támogatási 

program megvalósítási helyét, valamint időpontját 

nyilvánosságra hozzák; 

 nem nyilatkozik arról, hogy a pályázat szabályszerűségének 

és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának 

ellenőrzéséhez hozzájárul; 

 nyilatkozatával nem járul hozzá, hogy a Magyar 

Államkincstár által működtetett rendszerben lévő adataihoz 

hozzáférhessenek; 

 nem nyilatkozik arról, hogy a most benyújtott fejlesztési célra 

más támogatásban még nem részesült. 

 Gépjármű beszerzésére a tanyagondnoki szolgálatok 

fejlesztése cél keretében nem vehető igénybe támogatás. 

Minden egyéb, a pályázati céllal összhangban lévő, a 

tanyagondnoki szolgálat működését segítő eszköz beszerzése 

támogatható. 

Leírás 

A támogatás igénybevétele: 

 

1) a tanyai termékek piacra jutásának elősegítésére 

(pályázónként max. 200 000 eurónak megfelelő forintösszeg, „de 

minimis” keret): 

1/a) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő 

piacra juttatására, 

1/b) a tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati 

fenntartású helyi termelői piacok létesítésére, fejlesztésére, 

1/c) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok 

létesítésére, fejlesztésére, 

1/d) a tanyai termékek feltárására, 

1/e) a tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének 

bevezetésére, fejlesztésére, 

1/f) a tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítő, 

a termékeik magasabb hozzáadott értékét biztosító vertikális 

integrációk, önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékű feldolgozó 

kapacitások létrehozására, fejlesztésére, 

1/g) a tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és 

helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások 

biztosítására, 

 

2) a tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi 



                                                                                         
 

TP-1-2013 4 

piacokon és tanyás térségek megyei jogú városainak piacain 

(pályázónként max. 200 000 eurónak megfelelő forintösszeg, „de 

minimis” keret) 
2/a) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő 

piacra juttatására, 

2/b) a tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati 

fenntartású helyi termelői piacok létesítésére, fejlesztésére, 

2/c) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok 

létesítésére, fejlesztésére, 

2/d) a tanyai termékek feltárására, 

2/e) a tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének 

bevezetésére, fejlesztésére, 

 

3) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, 

rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök 

beszerzésére (egy pályázatra max. 10. millió Ft) 

 

4) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító 

önkormányzati fejlesztésekre (egy pályázatra max 40. millió Ft) 

 

5) a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére (megítélhető 

támogatás maximális összege: a) és c) cél esetében együttesen 2 

millió Ft, b) cél esetében 4 millió Ft): 

5/a) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére, 

5/b) a tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult civil 

szervezetek fejlesztésére; 

5/c) mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése, 

tanyai lakosok számára; valamint 

 

6) megyei tanyafelmérések elvégzésére irányulhat (egy pályázatra  

maximum 10 milló Ft) 

 

Elszámolható költségek:  

- összhangban vannak a számviteli törvénnyel 

- teljesülésük számviteli bizonylattal igazolható és 

ellenőrizhető 

- a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában 

résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési és 

megvalósítási feladatait ellátók munkájához 

kapcsolódó személyi jellegű költségek keletkeztek 

- támogatási döntés és a fejlesztés befejezésének a 

hatósági szerződésben foglalt időpontjáig keletkezett 

költségek elszámolhatóak 

- előkészítő személyi jellegű költségek max. 10%-áig 

elszámolható, anyagi jellegű ráfordítások max. 10%-

áig elszámolható 

- ÁFA elszámolhat, ha a pályázó a cél kapcsán ÁFA-
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visszaigénylési joga nincs 

Speciális feltételek 

A támogatás általános feltételei, igénybevételének szabályai: 

 Pályázatot csak a pályázati kiírásban meghatározott tanyás 

települések valamelyikén élő pályázó nyújthat be. 

 Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. 

 Egy tanyára csak egy pályázat nyújtható be. 

 A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie. 

 A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 

 A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg. 

 A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a 

nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tegyen, vagy 

igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: 

MVH) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-

nyilvántartási Rendszerbe. 

 Konzorciális együttműködés esetén a nyilatkozatok 

megtételére a gesztor köteles. 

 minimum 10%-át saját forrást biztosítani kell 

 

A „tanyai termékek piacra jutásának elősegítése” illetve a 

„tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi 

piacokon és tanyás térségek megyei jogú városainak piacain” 

célok esetében a csekély összegű (általános „de minimis”) 

támogatása további feltétel, nyilatkozat:  

I. megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi 

évben nem használta fel az általános de minimis rendeletben 

meghatározott 200.000 euró összegű támogatási keretét, továbbá 

II. a pályázat benyújtását megelőző kettő és az idei évben kapott 

de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás 

euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási, vagy 

egyéb szerződés számáról és a támogatástartalomról szóló 

határozat számáról,  

III. nem minősül nehéz helyzetben levő vállalkozásnak. 

Benyújtás időpontja 2013. július 8-tól, legkésőbb 2013. augusztus 7-ig 

Pályázati összeg  

 A tanyai termékek piacra jutásának elősegítésére: max. 

200 000 euró 

 A tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi 

piacokon és tanyás térségek megyei jogú városainak piacain: 

max. 200 000 euró 

 A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, 

rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, 

eszközök beszerzésére: max. 10 millió Ft 

 A villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító 

önkormányzati fejlesztésekre: max. 40 millió Ft 
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 A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére: max. 2-4 milló Ft 

 Megyei tanyafelmérések: max. 10 milló Ft 

Támogatás formája és 

mértéke 
max. 90%-a. 

 


