
 
 
 

 

 

1 VP2-4.1.3-20 Kertészeti üzemek korszerűsítése 

Pályázat benyújtása 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. 
október 1. naptól 2021. február 5. napjáig van lehetőség. 
  
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra 
került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 
  
Első szakasz: 2020. október 1. - 2020. november 2. 
Második szakasz: 2021. január 4. – 2021. február 5. 

Projekt helyszíne A projektek megvalósítási területe Magyarország. 

Pályázat célja és 

összege 

1. A támogatás célja: 

A felhívás támogatja a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás 

hatékonyságának javítását és az ágazat által okozott környezetterhelés 

csökkentését. A felhívás a kertészeti létesítmények esetében az 

épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő 

korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást 

hasznosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti 

gazdaságok energiahatékonyságának javulását. 

2. Támogatás mértéke, összege: 
 
A támogatás formája: 

 Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem 
térítendő támogatásnak minősül. 

A támogatás mértéke, összege: 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - 
egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 2 milliárd 
forint. 

 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. 
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 A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 

százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 
 A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal 

megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 

Kedvezményezettek 

3. A támogatást igénylők kör 

 
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
  
1. 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 teljes lezárt üzleti 
évének egységes területalapú támogatási kérelme (a 
továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági 
tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági 
termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt 
üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 5.számú 
szakmai mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a 
mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” 
című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági 
tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem 
szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a 
mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell 
a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes 
megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási 
jogkörben kiállított igazolással. 

 Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataláltal a támogatást igénylőhöz, 
mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat 
lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat 
szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett 
állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az 
ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot 
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kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 6. 
számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret 
nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei 
kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított 
igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az 
éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-
be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett 
módosítások kerülnek figyelembe vételre; 

 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. 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására 
kollektív beruházás keretében is van lehetőség. 
  
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve 
központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási 
kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről 
szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta. 

 

Támogatható 

tevékenységek 

4.Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek: 
  
1. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló 
növényházak építése, korszerűsítése: 

 Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése. 
 Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai 

korszerűsítése. 
 Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése. 

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 

 meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hőtechnikai 
adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos 
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külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/korszerűsítés, 
hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.). 

 meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak fűtési, hűtési és 
használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, 
hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, 
hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, 
hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő 
hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.). 

 meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak világítási 
rendszerek korszerűsítése. (Fényforrások, világítótestek 
cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és 
az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben 
alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben 
energia-megtakarítást eredményeznek stb.). 

 meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, temperált 
levegőjű létesítményeinek (Termékmanipuláló, osztályozó, 
csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek 
[göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák} 
technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése. 

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: 
  
Geotermikus energia hasznosítása: 

 új termelő kút/rendszer fúrása. Meglévő, ám hőhasznosításra 
jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak, meddő 
szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása. 

 a használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése 
és az elhelyezését szolgáló projektek. A kapcsolódó tartozékok, 
berendezések, szerelvények, szűrőrendszerek, hő és 
ioncserélők, sótalanítók valamint hűtőtó kialakítása – beleértve 
a vízvisszasajtoló kutat és berendezéseit is -, valamint a 
működést szolgáló építmények létesítése. 

 a geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új 
berendezések beszerzése. Meglévő geotermikus hőhasznosító 
rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály, 
kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek 
kiépítése. 

 vízfogyasztásmérő eszközök telepítése. 
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Egyéb megújuló energia hasznosítása: 

 napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni 
vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre. 

 amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után 
kinyerhető hulladékhő nem áll rendelkezésre, földhő 
kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy 
használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre. 

 biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, 
kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, 
erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és 
egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény 
részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre 
(kazánrendszer kiépítése). 

 napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm 
villamosenergia-termelés céljából. 

2. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló 
hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a 
betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények 
létrehozása, korszerűsítése: 

 Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és 
burgonyatárolók, valamint az áruvá készítést szolgáló 
temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló 
létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek létesítése. 

 Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, 
valamint az áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű 
termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, 
közlekedők, kiszolgáló terek bővítése. 

 Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, 
valamint az áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű 
termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, 
közlekedők, kiszolgáló terek technológiai korszerűsítése. 

A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök 
beszerzése: 

 válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy 
gépsorai, kapcsolódó technológiai berendezései, valamint az 
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ezekhez szükséges szoftverek (a Felhívás 5.7 pontjának 
figyelembevételével). 

 Feldolgozott zöldség és gyümölcs termékek előállításhoz 
kapcsolódó gép, eszköz beszerzésre nem igényelhető 
támogatás. 

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 

 meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók 
hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének 
csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-
csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, 
létesítése stb.). 

 meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók 
fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek 
korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek 
korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú 
berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos 
korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása 
stb.). 

 meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók 
világítási rendszerek korszerűsítése. (Fényforrások, 
világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek 
korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és 
időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, 
amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.). 

 meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók 
temperált levegőjű létesítményeinek (termékmanipuláló, 
osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló 
terek [göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák} 
technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése. 

 meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók 
szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé 
tevő korszerűsítése (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak 
cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai 
berendezéseinek beszerzése/cseréje (Nitrogén generátor, CO2 
abszorber, vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő 
elemek,). 

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: 
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Geotermikus energia hasznosítása: 

 új termelő kút/rendszer fúrása. Meglévő, ám hőhasznosításra 
jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak, meddő 
szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása. 

 a használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése 
és az elhelyezését szolgáló projektek. A kapcsolódó tartozékok, 
berendezések, szerelvények, szűrőrendszerek, hő és 
ioncserélők, sótalanítók valamint hűtőtó kialakítása – beleértve 
a vízvisszasajtoló kutat és berendezéseit is -, valamint a 
működést szolgáló építmények létesítése. 

 geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új 
berendezések beszerzése. Meglévő geotermikus hőhasznosító 
rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály, 
kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek 
kiépítése. 

 vízfogyasztásmérő eszközök telepítése. 

Egyéb megújuló energia hasznosítása: 

 napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni 
vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre. 

 amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után 
kinyerhető hulladékhő nem áll rendelkezésre, földhő 
kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy 
használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre. 

 biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, 
kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, 
erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és 
egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény 
részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre 
(kazánrendszer kiépítése). 

 napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem 
kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Növényházi művelő eszközök beszerzése: Növényházban 
használható speciális művelőkocsik, szedőkocsik, 
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növényvédelem és fertőtlenítés gépei, eszközei, palántanevelés 
és palántakezelés gépei, eszközei valamint a növényházak 
működtetését szolgáló gépek, eszközök. 

 Fejlesztéshez kapcsolódóan támogathatóak a következő 
beruházások: A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-
fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek szintén önállóan 
nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel 
együttesen támogathatóak: 
  

 Projekt előkészítés 
 szakmai előkészítés 
 közbeszerzés. 
 Mérnöki feladatok. 
 Projektmenedzsment. 
 Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság 

biztosításának kötelező tevékenységét. 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 
tevékenységek: 

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése  

5. Önerő: 
 
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt 
támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell 
rendelkeznie. 
 
6. Fenntartási kötelezettség: 

A kedvezményezett a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig. 

 

 

 


