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Kertészet korszerűsítése – gyógy- és 
fűszernövény termesztés fejlesztése 
Vidékfejlesztési Program 

KÓDSZÁM VP-2-4.1.3.3.-16 

A vissza nem térítendő tőketámogatás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének fokozása évelő gyógy-, 
aroma- és fűszernövény ültetvények telepítésével és korszerűsítésével. 

Támogatás összege 

 max. 100 M 

Támogatás mértéke 

40 – 60 % 

Támogatható pályázatok 

100 db 

PÁLYÁZATI IDŐSZAK 

A pályázat beadható 2016.03.03-től 2018.03.02-ig. A pályázatok standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan 
kerülnek elbírálásra. Értékelési határnapok: 

■ 2016. április 11. 

■ 2016. július 31. 

■ 2016. október 31. 

■ 2017. január 31. 

■ 2017. április 30. 

■ 2017. július 31. 

■ 2017. október 31. 

■ 2018. március 2. 

A megadott értékelési határnapokig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra. A forrás várható 
kimerülése esetén a szakaszon belül tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendet állítanak.  

KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE 

Támogatási kérelmet az alábbi feltételeket teljesítő támogatást igénylők nyújthatnak be: 

 

 

http://palyazatnet.hu/kapcsolat
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■ Mezőgazdasági termelő
1
, aki 

 mezőgazdasági tevékenységből
2
 származó legalább 6000 euró STÉ (Standard Termelési Érték

3
) 

üzemmérettel
4
 (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal 

számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók) rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes 
lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő

5
 esetében lezárt üzleti évben; 

                                                                 

1
 Mezőgazdasági termelő: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely Magyarország területén 

mezőgazdasági termelő tevékenységet végez. 
2 

Mezőgazdasági tevékenység: a mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy termesztése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és a 

mezőgazdasági célból történő állattartást. 
3 

A Bizottság 1242/2008/EK Rendelete alapján. Az ágazat kibocsátását fejezi ki termelői áron hektárra, vagy számolásállatra vetítve. A mutatót a termelési érték és a 

közvetlen támogatások (továbbá az általános forgalmi adó és egyéb termékadó) különbségeként fejezzük ki. Az STÉ megállapításakor a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján partner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak számító vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is 
figyelembe kell venni. 

4
 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 év TERA kérelme 
alapján nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazolni, 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 (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen 
tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a 
továbbiakban: ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az 
üzemméret számításánál figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj  nem ENAR bejelentésre kötelezett, az üzemméret nagyságát az állatállomány 
tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell a 
teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. 

5
 Fiatal mezőgazdasági termelő: 

1. a Vidékfejlesztési Program 6.1 alintézkedésében meghatározottak szerint, a támogatási kérelem benyújtáskor a támogatást igénylő: 

a) legfeljebb 40 éves természetes személy, aki 
I. államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik, és 
II. a támogatási kérelem benyújtásától számított 6 hónapnál nem régebben mezőgazdasági egyéni vállalkozói regisztrációt kezdeményezett az illetékes 
hatóságnál, továbbá 
III. legalább 6000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik (pl. termőföld esetében földhasználóként van jegyezve) 

b) jogi személy esetén annak személyében kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője, aki 
I. legfeljebb 40 éves, 
II. államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik, és 
III. a jogi személy legalább 6000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal személyében vagy a jogi személy kizárólagosan rendelkezik (pl. 
termőföld esetében földhasználóként be van jegyezve). 

2. az a természetes személy, aki a támogatási felhívás szerinti támogatási kérelem benyújtásának időpontjában 40 évesnél nem idősebb és első alkalommal a 
támogatási felhívás szerinti támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőző öt évnél nem régebbi időpontban hozott létre mezőgazdasági üzemet, melynek 
azóta vezetőjeként folyamatosan tevékenykedik. 

3. az a jogi személy, amelynek kizárólagos tulajdonosa és vezető tisztségviselője – aki ezáltal a tényleges és hosszú távú ellenőrzést kizárólagosan gyakorolja – a 
támogatási felhívás szerinti támogatási kérelem benyújtásának időpontjában 40 évesnél nem idősebb természetes személy, aki mezőgazdasági tevékenységét a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belüli időpontban kezdte meg és azóta folyamatosan végzi azt. 

A 2. és 3. pont szerinti támogatást igénylő tekintetében a mezőgazdasági üzem létrehozásának, és a mezőgazdasági tevékenység megkezdése évének kell tekinteni 
azt az évet, 

a) melynek tekintetében a természetes személy, a jogi személy, vagy a támogatást igénylő jogi személy vezető tisztségviselője, mint természetes személy első 
alkalommal nyújtott be az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból valamint a központi költségvetésből 
finanszírozott egyes támogatások igénybevételére vonatkozó egységes eljárási szabályok szerint egységes kérelmet, 

b) amelyben a természetes személy, a jogi személy, vagy a támogatást igénylő jogi személy vezető tisztségviselője, mint egyéni vállalkozó, első alkalommal 
jelentett be az adóhatóságnál a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) alapján meghatározott mezőgazdasági termelő 
tevékenységet, amely mezőgazdasági termelő tevékenység alapján évente adóbevallást nyújt be vagy 

c) amelyben a természetes személy, vagy a támogatást igénylő jogi személy vezető tisztségviselője, mint természetes személy első alkalommal váltotta ki az 
őstermelői tevékenység végzéséhez szükséges őstermelői igazolványt, mely őstermelői tevékenységéből évente bevétele származott. 

A mezőgazdasági tevékenység akkor tekinthető folyamatosnak, ha a támogatást igénylő mezőgazdasági tevékenységéből a megkezdés évében és az azt követő évek 
mindegyikében bevétellel rendelkezik, vagy az a)-c) pontok szerinti feltételek valamelyike minden évben fennáll, amennyiben pedig jogi személy vezető 
tisztségviselője, mint egyéni vállalkozó vagy természetes személy folytatott megelőzően mezőgazdasági tevékenységet, úgy az ezzel való felhagyást követően 
legfeljebb 3 hónapon belül a kizárólagos tulajdonában álló szervezet az ő ügyvezetésével megkezdte mezőgazdasági tevékenységét. 

http://palyazatnet.hu/kapcsolat
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 árbevételének
6
 legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott a pályázat benyújtását 

megelőző, vagy ha erre vonatkozóan adatokkal nem rendelkezik, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti 
évben – fiatal mezőgazdasági termelő és szociális szövetkezet esetében lezárt üzleti évben. 

■ Kollektív beruházás 

Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a projekt megvalósítására legalább öt 
– jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által létrehozott konzorcium, a 
mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott 
projekt. 

A konzorcium
7
 minden egyes tagjának külön meg kell felelni a mezőgazdasági termelőre vonatkozó 

jogosultsági feltételeknek és rendelkeznie kell a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerinti ügyfél-azonosítóval. A 
konzorcium tagok nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói

8
, illetve nem rendelkezhetnek egymás 

felett közvetlen, vagy közvetett befolyással
9
. A konzorciumot a konzorciumi tagok által a konzorciumi 

szerződésben kijelölt tag képviselheti. 

Termelői csoport vagy termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben minden 
egyes tagja külön-külön megfelel az abban foglalt jogosultsági feltételeknek. 

Kizáró okok 

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, 

■ amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; 

■ amely nem minősül átlátható szervezetnek 
10

; 

■ amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll. 

Fenti felsorolás nem teljes körű, csak a leglényegesebb kizáró okokat tartalmazza. 

MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE 

A projektek megvalósításának helye Magyarország. 

                                                                 

6
 Mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel: a mezőgazdasági termelő tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából – a növénytermesztés, kertészet, és 

állattenyésztés ágazataiból – származó termékek értékesítéséből származó bevételek összege. 
7
 Konzorcium: több kedvezményezett támogatásával megvalósuló projektek esetében a  részes felek (tagok) polgári jogi szerződésben szabályozott 

munkamegosztásán alapuló együttműködése a projekt közös megvalósítása, valamint ennek érdekében közös gazdasági érdekeik előmozdítása és erre irányuló 
tevékenységük összehangolása céljából (272/2014. Korm. r. 3. § (1) bek. 19. pont). 

8 Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a 
testvér (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont). 

9
 Többségi befolyás: olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint 

felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik. A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy 
részvényese, és jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy a jogi személy 
más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a 
befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek. A többségi befolyás akkor is 
fennáll, ha a befolyással rendelkező számára a fenti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak. 

Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A 
közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben 
rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a 
jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni. 

A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani. (Ptk. 8:2. §). 

10
 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint. 

http://palyazatnet.hu/kapcsolat
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A projekt, amennyiben nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, igazolni kell a használat jogcímét, azzal, hogy a 
birtoklás, használat, hasznok szedésének joga legalább a fenntartási időszak végéig biztosított kell legyen, továbbá a 
tulajdonosok, osztatlan közös tulajdon esetén valamennyi tulajdonostárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
nyilatkozata szükséges, mely szerint hozzájárul(nak) a beruházás megvalósításához. 

Amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban olyan bejegyezett jog vagy feljegyzett tény szerepel, mely érinti az ingatlan 
használatát, hasznosítását, úgy a jogosultnak a beruházás megvalósításához hozzájáruló nyilatkozata feltétel. 

FEJLESZTHETŐ TEVÉKENYSÉGEK 

Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése (önállóan támogatható) 

■ Új cserjés típusú növényekből
11

 létrehozott ültetvény telepítése; 

■ Új nem cserjés és félcserje típusú évelő növényekből
12

 létrehozott ültetvény telepítése; 

■ Meglévő, a kötelező termesztésben tartási időt a pályázat benyújtásának időpontjában meg nem haladott 
korú cserjés típusú ültetvény területének növelése (amennyiben a projekttel, a támogatást igénylő 
művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri a lentebb meghatározott legkisebb támogatható 
ültetvényméretet); 

■ Meglévő, a kötelező termesztésben tartási időt a pályázat benyújtásának időpontjában meghaladott korú 
cserjés típusú ültetvények faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához 
(ültetvénycsere); 

■ Szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása; 

■ Gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása. 

 

Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítésével és korszerűsítésével kapcsolatos további szabályok: 

■ Cserjés típusú növények esetében a legkisebb támogatható összterületnek el kell érnie a 0,5 ha 
területnagyságot, a legkisebb önállóan támogatható parcellaméretnek a 0,25 ha területnagyságot, valamint 
kötelező az ültetvényt annak termőre fordulásától az egyes növényekre meghatározott ideig művelésben 
tartani.  

Cserjés típusú növények esetében legalább CAC. kategóriájú vagy erdészeti szaporítóanyag szállítói 
származási bizonylattal és EÍK növényútlevélel rendelkező szaporítóanyag használható fel telepítésre. 

■ A nem cserjés és félcserje típusú évelő növények telepítése esetében a legkisebb támogatható 
összterületnek el kell érnie a 0,5 ha területnagyságot, a legkisebb önállóan támogatható parcellaméretnek a 
0,25 ha területnagyságot, valamint kötelező az ültetvényt annak termőre fordulásától az egyes növényekre 
meghatározott ideig művelésben tartani. 

Nem cserjés és félcserje típusú évelő növények telepítés során legalább standard minősítésű szaporítóanyag 
használható fel (a felhasznált standard szaporítóanyagot kísérő hivatalos okiratnak vagy a szállító 
igazolásának és céggaranciális bizonyítványnak tartalmaznia kell a szaporítóanyag csíraképességére és 
tisztaságára vonatkozó információkat, amelyet legkésőbb az első kifizetési kérelemhez kell benyújtani). 

                                                                 

11 Homoktövis, medveszőlő, galagonya, közönséges boróka, valódi levendula, hibrid levendula, cserszömörce, csipkebogyó, egybibés  galagonya, tilia fajok, közönséges 
kutyabenge, fekete törpe berkenye, kökény, húsos som, madárberkenye, rozmaring, fekete ribizli. 

12 Angelikamag vagy gyökér, aranyvessző fű hajtás, bíbor kasvirág hajtás, borsosmentalevél, cickafark virág, cickafarkfű, citrom  fű levél, csalán gyökér, fehérürömfű, 
fodormenta levél, izsóp levél/virág, kerti kakukkfű morzsolt, kerti rutafű leveles szár, keserű édesköménymag (amari), keskenyútifű levél, kisvirágú füzikefű virágos 
hajtás, komlótoboz, lestyán gyökér, orbáncfű, orvosi zsályalevél, római kamillavirág, tárkony, torma gyökér, fehérmályva levél/gyökér, pemetefű hajtás, lósóska 
mag/hajtás, vasfű herba, római kamilla, szurokfű hajtás, muskotályzsálya hajtás. 

http://palyazatnet.hu/kapcsolat
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■ A felsorolásban nem szereplő, nem cserjés típusú évelő és félcserje típusú növény telepítése akkor 
támogatott, ha arról a támogatást igénylő a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács által kiállított szakmai 
ajánlással rendelkezik.  

Elszámolható költségek  

A fenti önállóan támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan az alábbi költségek számolhatók el: 

■ ültetvénytelepítés esetében:
13

 

 terület-előkészítés; 

 a tápanyagfeltöltés; 

 a szaporítóanyag-beszerzés; 

 a telepítés; 

 a tápanyag-gazdálkodási tervhez szükséges talaj- és növényi analízis vizsgálat; 

 támrendszer kialakítása; 

 gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása. 

■ cserje típusú növényből létrehozott ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítése vagy 
megváltoztatása (ültetvénycsere) és meglévő ültetvény területének növelése esetében:

14
 

 ültetvény felszámolása, kivágása; 

 terület-előkészítés; 

 a tápanyagfeltöltés; 

 a pótláshoz, fajtaváltáshoz szükséges szaporítóanyag-beszerzés; 

 a telepítés; 

 a tápanyag-gazdálkodási tervhez szükséges talaj- és növényi analízis vizsgálat; 

 támrendszer kialakítása; 

 gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása. 

 

A fenti önállóan támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan az alábbi költségek az alábbi korlátozásokkal 
minősülhetnek elszámolható költségnek: 

■ Általános költségek pl.: közbeszerzési költségek, építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, 
tanácsadói és projektmenedzsment költségek, egyéb szolgáltatások költségei (pl.: tájékoztatás és 
nyilvánosság)  
Immateriális beruházás, így számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint 
szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése. 

Összes elszámolható költség max. 5%-áig, ezen belül: 

 Közbeszerzési eljárások lefolytatása – Maximum 1% 

 Tájékoztatás, nyilvánosság – Maximum 0,5% 

                                                                 

13 Maximális elszámolható fajlagos költségek (ezer Ft/hektár) terület előkészítés, tápanyagfeltöltés, szaporítóanyag beszerzés és telepítés esetén: homoktövis – 1900, 
medveszőlő – 2000, galagonya – 2000, közönséges boróka – 1500, valódi levendula, hibrid levendula – 2200, cserszömörce – 1500, csipkebogyó – 1500, egybibés 
galagonya – 2000, tilia fajok – 1200, közönséges kutyabenge – 1500, fekete törpe berkenye – 1600, kökény – 1500, húsos som – 1500, madárberkenye – 1500, 
rozmaring – 1800, fekete ribizli – 1500. 

14 Maximális elszámolható fajlagos költségek (ezer Ft/hektár) terület előkészítés, tápanyagfeltöltés, pótláshoz/fajtaváltáshoz szükséges szaporítóanyag beszerzés és 
telepítés esetén a 13. lábjegyzetben meghatározottaknak megfelelően. 
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 Műszaki ellenőri szolgáltatás – Maximum 1% 

 Könyvvizsgálat – Maximum 0,5% 

 Projektmenedzsment – Maximum 2,5% 

■ Ültetvénytelepítéshez szükséges ingatlan vásárlása (Összes elszámolható költség max. 2%-áig). 

■ Mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés (évelő gyógy, aroma és 
fűszernövény ültetvény telepítéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódóan): kerítés kialakítása, felújítása. 
(Összes elszámolható költség max 15%-áig, azzal, hogy a terület előkészítés (régészeti feltárás, 
lőszermentesítés, földmunkák stb.) az összes elszámolható költség max. 2%-a lehet). 

■ Saját kivitelezésben elvégezhető munkaműveletek, és azokhoz kapcsolódó maximálisan elszámolható 
költségek az alábbiak szerint:

15
 

 Cserje típusú növények esetében a saját kivitelezésben elvégezhető munkaműveletek, és azokhoz 
kapcsolódó maximálisan elszámolható egységköltségek: 

Munkaművelet Elszámolható költség maximum Mértékegység 

Ültetvény felszámolása, kivágása  100 000 Ft ha 

Talajelőkészítés  150 000 Ft ha 

Tápanyagutánpótlás  150 000 Ft ha 

Kerítésépítés  500 Ft méter 

Ültetés, cserje típusú  200 000 Ft ha 

Támrendszer építés  650 Ft méter 

 Nem cserjés és félcserje típusú növények esetében a saját kivitelezésben elvégezhető 
munkaműveletek, és azokhoz kapcsolódó maximálisan elszámolható egységköltségek: 

Munkaművelet  Elszámolható költség maximum Mértékegység 

Talajelőkészítés  100 000 Ft ha 

Tápanyagutánpótlás  150 000 Ft ha 

Kerítésépítés  500 Ft méter 

Ültetés, palántázás nem cserje és 
félcserje típusú  

100 000 Ft ha 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás 
összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában. 

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét. 

Nem elszámolható költségek 

Mindazon költség, amely nem szerepel az elszámolható költségek között, különösen: 

■ a projekt keretében működési költségek és bérköltségek; 

■ forgóeszközök; 

■ évelő növények vásárlása; 

                                                                 

15 Ültetvénycsere esetén akkor számolható el a saját kivitelezésben elvégezhető munkaműveletek keretében ültetvény felszámolására, kivágására meghatározott 
költség, amennyiben a meglévő ültetvény a támogatási kérelem benyújtása után került felszámolásra, kivágásra, de legkésőbb az  e támogatási kérelemmel érintett 
projekt befejezéséig felszámolásra, kivágásra kerül. 

A kivágásra, felszámolásra kerülő cserjés típusú ültetvénynek a támogatást igénylő tulajdonában, használatában kell lennie, vagy ha más személy tulajdonában van 
az ültetvény, ebben az esetben az ültetvény tulajdonosának nyilatkoznia kell arról, miszerint tudomásul veszi, hogy a tulajdonában lévő ingatlant a kérelmező az e 
pályázati felhívásban szabályozott cserjés típusú ültetvény telepítési támogatásához szükséges kivágási kötelezettség teljesítéséhez veszi igénybe. 

http://palyazatnet.hu/kapcsolat
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■ a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, kivéve a támogatási kérelem benyújtás előtt 
2014. január 1-nél nem régebben hónappal felmerült általános költségek (például az építészek, mérnökök 
díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek). 

ENGEDÉLYEZTETÉSSEL, DOKUMENTUMOKKAL, NYILVÁNTARTÁSOKKAL 
KAPCSOLATOS FELTÉTELEK 

■ Amennyiben szükséges, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezeti hatástanulmányt

16
 kell készíteni, 

melyet legkésőbb az első kifizetési kérelemhez szükséges mellékelni. 

■ Telepítési engedélyhez, vagy bejelentési kötelezettséghez kötött ültetvénytelepítés esetén a támogatási 
kérelemhez a telepítési engedélyezési eljárás megindítását, vagy a bejelentési kötelezettség teljesítését 
igazoló dokumentumot szükséges benyújtani (legkésőbb az első kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 
jogerős telepítési engedélyt). 

■ A támogatást igénylőnek a projektet a telepítési engedély, ennek hiányában a telepítési terv szerint kell 
megvalósítania, amelyről telepítési naplót köteles vezetni. 

■ A támogatást igénylő cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény esetében köteles az ültetvény 
termőre fordulását a Felhívás 1. mellékletének F oszlopa alapján bejelenteni az MVH-nak. 

■ Valamennyi, a beruházás megvalósításához szükséges anyag, eszköz vonatkozásában 3 db egymástól és a 
kedvezményezettől független, nem kizárólagosan magyar forgalmazótól származó, azonos műszaki 
paraméterekkel rendelkező anyagra, eszközre vonatkozó magyar nyelvű árajánlatot kell benyújtani. 

Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó 
nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az anyag, eszköz más forgalmazótól nem szerezhető be. 

Az árajánlatok közül a pályázatban a legkedvezőbb árajánlattal rendelkező anyagot, eszközt kell feltüntetni, 
szakmai indokolással ellátva. 

■ A beszerezni kívánt eszközöknek, anyagoknak meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, 
szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi 
előírásoknak. 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE 

Támogatás összege 

Igényelhető vissza nem térítendő tőketámogatás:  

■ egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft,  

■ kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft.  

Támogatás mértéke 

                                                                 

16 
Környezeti hatástanulmány: a környezeti hatásvizsgálati eljárást megalapozó szakmai dokumentum, amely a környezetvédelmi engedély megadására vonatkozó 

döntéshez szükséges információkat tartalmazza. 
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Támogatás kategória 
KMR (közép- 

magyarországi régió) 
nem KMR 

Mezőgazdasági termelők 40 % 50 % 

Fiatal mezőgazdasági termelők 50 % 60 % 

Kollektív módon végrehajtott 
projektek 

50 % 60 % 

PROJEKT ÜTEMEZÉSE 

A projekt ütemezésével kapcsolatos szabályok: 

■ A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon saját felelősségre megkezdhető.
17

 Meglévő, cserjés 
típusú ültetvény területének növelése valamint meglévő ültetvény kivágása, felszámolása esetében az MVH 
által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás. 

■ A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles 
elszámolni a megítélt támogatás legalább 10%-ával. 

■ A projekt végrehajtása során legalább 1, de legfeljebb 4 mérföldkövet szükséges tervezni. A mérföldkövek 
között legfeljebb egy időközi kifizetési kérelem nyújtható be, amennyiben az igényelt támogatás összege 
meghaladja a megítélt támogatás 10%- át, de legalább a kétszázezer forintot. 

■ A kedvezményezett köteles a Támogatói Okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 
80%-át teljesíteni. 

■ A projekt fizikai befejezésére, illetve a záró kifizetési kérelem benyújtására a Támogatói Okirat kézbesítését 
követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.  

FINANSZÍROZÁS 

A projekt finanszírozásával kapcsolatos szabályok: 

■ A kedvezményezettnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett 
részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből 
származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.  

Az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat legkésőbb az első kifizetési kérelem (ideértve az 
előleget is) benyújtásakor kell igazolni, kivéve, ha a pályázó nem igényel előleget és az egyszeri elszámolás 
lehetőségét választja. Ha a pályázó természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag egy 
olyan nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja 
azt. 

Igazolás módja lehet például számlapénz, bankbetét, értékpapír, bankhitel, tagi kölcsön, tőkeemelés, 
zártvégű pénzügyi lízing, stb. 

■ A maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a (előleg igénybevétele esetén biztosítéknyújtás is 
szükséges). 

                                                                 

17
 A projekt részét képező gép/berendezés, beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy 

előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál. 
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■ A kedvezményezett a projekt megvalósítás időszakában a megítélt támogatás 90%-áig a kifizetési 
igénylésben szereplő elszámolni kívánt költségeket teljes egészében lehívhatja (halasztott önerő). 

■ A megítélt támogatás kifizetése a projekthez közvetlenül kapcsolódó számlák, illetve a projekt 
tevékenységek elvégzését, a költségek felmerülését igazoló egyéb dokumentumok alapján összeállított 
időközi és záró kifizetési igénylések alapján történik. Átalány alapú elszámolásra nincs lehetőség.  

A pályázat keretében alapvetően egyszeri elszámolásra van lehetőség, az egyszeri elszámolásról többszöri 
elszámolásra történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető.  

Ha a kedvezményezett köztartozása meghaladja a megítélt támogatás 5%-át, de legalább az egymillió 
forintot, nem fizethető ki támogatás a részére, amíg köztartozását nem rendezte. 

A záró kifizetési kérelem alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a 
Kedvezményezett nem nyújtja be a kifizető ügynökséghez valamely a projektmegvalósításhoz kapcsolódó 
jogerős engedélyt. 

BIZTOSÍTÉKOK 

A kedvezményezettnek kizárólag az előleg igénylése esetén kell az előlegigényléssel egyidejűleg az előleg összegével 
megegyező összegű biztosítékot nyújtani. Az MVH nem adhat felmentést a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. 

A biztosíték formája lehet készpénzletét, garanciavállaló nyilatkozat, garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény. 

KÖZBESZERZÉS 

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló 
közbeszerzési kötelezettségre, melynek költségei elszámolhatók a pályázatban. 

Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a 
kedvezményezett feladata és felelőssége. A közbeszerzési kötelezettség megállapításához, a közbeszerzési eljárások 
szabályos lefolytatásához minden esetben a hatályos közbeszerzési törvényt és végrehajtási rendeleteit kell 
alkalmazni, amelyekről a Közbeszerzési Hatóság www.kozbeszerzes.hu honlapján is lehet tájékozódni. 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni. 

VÁLLALÁSOK 

A pályázatban az alábbi vállalások mindegyikét kötelezően teljesíteni kell: 

■ Létszámtartás (esetleges munkahelyteremtés): Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat 
foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a projekt megvalósítási ideje, mind a fenntartási időszak alatt 
fenntartja a pályázat beadását megelőző teljes lezárt üzleti év foglalkoztatotti átlaglétszámát, illetve a 
foglalkoztatottak számának bővítésére tett esetleges vállalását (melyet legkésőbb a projekt fizikai 
befejezését követő 60 napon belül kell teljesíteni).  

Az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 
hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló. Továbbá az újonnan 
felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő kapcsolt 
vállalkozásának, partnervállalkozásának, vagy a támogatást igénylő természetes személy többségi 
tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne 
szerinti megyében működő telephelye. 

http://palyazatnet.hu/kapcsolat
http://www.kozbeszerzes.hu/
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■ Fenntartási kötelezettség: A kedvezményezett pályázónak vállalnia kell, a projekt pénzügyi befejezésétől 
számított, az egyes növénytípusonként eltérő, a pályázat felhívásában vagy a szakmai ajánlásban 
meghatározott ideig (5-20 év) az ültetvényt művelésben tartja, és a projekt megfelel a 1303/2013/EU 
Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

18
 

A kötelező művelésben tartási idő alatt a támogatott beruházást (az ültetvényt) rendeltetésének 
megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni. 

A fenntartási kötelezettség időtartama alatt az ültetvénnyel betelepített ingatlan kizárólag a Támogató 
előzetes jóváhagyásával adható el, illetve adható bérbe. 

A támogatást igénylőnek az ültetvény nem termő időszakában ápolási kötelezettségnek kell eleget tennie, 
mely teljesítéséről gazdálkodási naplót (9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerint) köteles vezetni. 

EGYÉB INFORMÁCIÓK 

■ Nem támogathatók azok a támogatási kérelmek, amelyek esetében a tartalmi értékelési szempontok 
alapján adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére adható 
maximum 55 ponton belül a 30 pontot. 

■ A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania: 50 millió Ft teljes projektösszeg alatt egyszerűsített 
üzleti tervet, afelett részletes üzleti tervet. 

■ A projekt megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti 
dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett 
formában rendelkezésre kell állniuk. 

■ Nem nyújtható támogatás, amennyiben a vállalkozás a VP-2-4.1.3.3.-16 felhívás keretében már részesült 
támogatásban. A támogatást igénylő megvalósítási helyenként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. 

■ Tervezett keretösszeg: 3 Mrd Ft. Ebből 2,5 milliárd Ft az A. célterületre igényelhető, míg 0,5 milliárd Ft a B. 
célterületre. A támogatott pályázatok várható darabszáma: 100 db.  

A források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 850.000 euró STÉ üzemmérettel
19

 rendelkező 
mezőgazdasági termelők számára biztosítja.

20
 

További információk a pályázatról: https://www.palyazat.gov.hu/node/57519 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

18 A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett köteles vállalni, hogy a projekt megfelel a 
1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, amennyiben a nem cserjés és félcserje típusú évelő növények telepítése esetében a termő évek száma nem éri el 
a 3 évet; vagy a fenti listában nem szereplő, nem cserjés típusú évelő és félcserje típusú növény telepítéséről kiállított szakmai ajánlásban foglalt termő évek száma 
nem éri el a 3 évet. 

19
 2004. évi XXXIV. törvény alapján kapcsolt illetve partner vállalkozások paramétereit is figyelembe kell venni. 

20
 A konzorcium, illetve a termelői csoport vagy termelői szervezet esetében a tagok STÉ-it nem kell összeszámítani. Amennyiben akár csak egyetlen tag STÉ-je 

magasabb, mint 850.000 euró, a konzorcium, a termelői csoport és a termelői szervezet STÉ-je meghatározása szempontjából ennek a tagnak az STÉ-jét kell 
figyelembe venni. 

http://palyazatnet.hu/kapcsolat
https://www.palyazat.gov.hu/node/57523
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Jogi nyilatkozat 

A Pályázatnet Kft. mindent megtesz azért, hogy a dokumentumban közölt információk pontosak, frissek és 
teljesek legyenek, de semmilyen felelősséget nem vállal bármely, ezen információk tartalmából vagy 
használatából eredő kárért.  

Jelen dokumentum kizárólag tájékoztatási céllal készült, ennek megfelelően nem minősül jogi, számviteli vagy 
egyéb üzleti tanácsadásnak.  

A Pályázatnet Kft. fenntartja a jogot, hogy a dokumentum tartalmát részben vagy egészben bármikor 
megváltoztassa. 

 

 

http://palyazatnet.hu/kapcsolat

