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Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés 

támogatása 

– társadalmi egyeztetésen – 

Pályázat kódja VP2-4.1.3.5-16 

Keretösszeg 18,08 milliárd Ft 

Támogatási összeg 
Egyéni beruházás esetén: 10 millió Ft  
Kollektív beruházás esetén: 20 millió Ft 

Intenzitás 40–70% 

Pályázók köre 
 Mezőgazdasági termelők, 
 termelői csoportok, termelői szervezetek 

Területi szűkítés Magyarország teljes területe 

Beadás kezdete 2016. december 19. 

Megvalósítási idő 24 hónap 

Támogatható tevékenységek 

 Kertészeti tevékenység végzéséhez 
szükséges – mezőgazdasági erőgéphez, 
traktorhoz kapcsolható – munkagépek 
beszerzése,  

 kertészeti tevékenység végzéséhez 
szükséges önjáró betakarítógépek 
beszerzése,  

 kertészeti tevékenység végzéséhez 
szükséges, gépek, eszközök beszerzése,  

 maximum 1 db, legfeljebb 80 kW 
motorteljesítményű kertészeti traktor 
beszerzése. 

VTSZ, TESZOR lista nincs 
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Pályázók köre: 

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

a) 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 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, amely tartalmazza az 
üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.  

 Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal által 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 kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a felhívás 4. 
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.  

b)  a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 
rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági 
termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági 
tevékenységből származott.  

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.  

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy 
amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre 
vonatkozóan a tagok:  

 árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának 
mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és  

 legalább 50%-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való 
rendelkezést.  
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Amennyiben a pályázó munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási 
mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése:  

a) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz 
kapcsolható – munkagépek beszerzése,  

b) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,  
c) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,  
d) maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor beszerzése.  

 

Nem támogatható tevékenységek:  

 mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges 
önjáró betakarítógépek beszerzése,  

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

 göngyöleg beszerzése,  
 természeti katasztrófák (jégeső; tavaszi fagy, hirtelen lezúduló, bőséges csapadék) 

megelőzését szolgáló gépek, eszközök beszerzése,  
 post-harvest tevékenység eszközeinek (pl. szállítórendszerek, válogató, mosó, tisztító, 

osztályozó, csomagoló berendezések) beszerzése,  
 talajművelő géptípusok közül az alábbiak beszerzése:  

 sorközművelő kultivátorok  

 egyéb kultivátorok  

 magágykészítők  

 talajlazítók  

 simítók  

 ekék  

 tárcsás talajművelők  

 kombinátorok  

 hengerek  

 műtrágyaszóró gépek. 

Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki vagy amely: 

 a Kertészet korszerűsítése – Üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának 
növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével című, VP-2-4.1.3.1.-16 
kódszámú felhívás keretén belül ugyanezen célra támogatásban részesült az adott 
megvalósítási hely tekintetében; 
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 a Kertészet korszerűsítése – Gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak 
- hűtőházak korszerűsítése című, VP5-4.1.3.4-16 kódszámú felhívás keretén belül ugyanezen 
célra támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében. 

 

Közbeszerzési kötelezettség: 

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen 
fennálló közbeszerzési kötelezettségre.  

A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben meghatározott kötelezettségek megállapítása 
és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata. 

 

Támogatás összege:  

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 10 millió 
Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft. 

 
Támogatási terület 

Támogatást igénylő 

egyéni projekt kollektív projekt 
fiatal mezőgazdasági 

termelő 

Közép-Magyarországi régió  40% + 10 százalékpont + 10 százalékpont 

Nyugat-Dunántúli régió  50% + 10 százalékpont + 10 százalékpont 

Közép-Dunántúli régió  50% + 10 százalékpont + 10 százalékpont 

Dél-Dunántúli régió  50% + 10 százalékpont + 10 százalékpont 

Észak-Magyarországi régió  50% + 10 százalékpont + 10 százalékpont 

Észak-Alföldi régió  50% + 10 százalékpont + 10 százalékpont 

Dél-Alföldi régió  50% + 10 százalékpont + 10 százalékpont 

 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások: 

Költségtípus 
Maximális mértéke az 
összes elszámolható 
költségre vetítve (%) 

Általános költségek és immateriális javak költségei 5% 

ebből:  

 közbeszerzési eljárások 
lefolytatása  

 tájékoztatás, nyilvánosság  

 könyvvizsgálat 

 projektmenedzsment 

 
1% 

0,5% 
0,5% 
2,5% 

Maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű 
kertészeti traktor beszerzése (nettó) 5 000 000 Ft 
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Előleg mértéke:   

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre 
igénybe vehető maximális támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a. 

 

Határidő: 

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. december 19-étől 2018. december 18-áig van 
lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 
együttesen elbírálásra: 

- 2017. január 19. 
- 2017. február 20. 
- 2017. március 20. 
- 2017. június 19. 
- 2017. szeptember 19. 
- 2017. december 19. 
- 2018. március 19. 
- 2018. június 19. 
- 2018. szeptember 19. 
- 2018. december 18. 


