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MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK 

ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15) 

Keretösszeg: 151 milliárd Ft 

  Támogatható tevékenységek: 

I. Önállóan támogatható tevékenységek:  
 

TEÁOR 10 (Élelmiszergyártás) és TEÁOR 11 (Italgyártás) besorolás szerinti - mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és 
kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék előállítására vonatkozó – tevékenységek (kivéve TEÁOR 109 (takarmánygyártás) 
és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alá tartozó tevékenységek) támogathatóak az alábbi célterületi bontásban: 

A) A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó 
beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. 

 Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek  és kapacitások kialakítása; 

 Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése; 

 A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai 
eszközök és szoftverek beszerzése; 

 A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése. 
 

B) A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó 
fejlesztések támogatása. 
B.1) Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek 

bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák. 

B.1) /1 Energiahatéko nyság jav í tására v o natko zó tevékenysé gek:  

 Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (utólagos külső hőszigetelés, külső 
nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése); 

 Épületek 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); 

 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); 

 Berendezések, gépek, rendszerek energetikai felújítása, épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák, 
berendezések beszerzése. 

 B.1) / 2 Egyéb környezetterhelést csökkentő tev ékenységek.  

 Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új 
módszerek  bevezetése (melléktermékek  és hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése, szennyvízkezelés 
fejlesztése, technológiai veszteségek minimumra való csökkentése); 

 Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése. 

B.2) ) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 
 Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és 

hőszivattyús rendszerek telepítése); 

 Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és 
hőszivattyús rendszerek telepítése); 

 Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, 
szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése); 

 Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása). 
 
 

II. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 Projekt előkészítés: 

- szakmai előkészítés, 

- közbeszerzés; 
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 Mérnöki feladatok; 

 Projektmenedzsment; 

 Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét; 

 Inputhatékonyságot nem érintő infrastrukturális beruházás; 

 Ingatlan beruházás. 

Műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások: 

 Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos elvár ások:  

1. Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési 
eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. 
Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes 
építésügyi hatósági nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott 
építészeti-műszaki tervdokumentációt. 

2. Legkésőbb az első építéssel kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt, – beleértve az 
engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt. 

3. Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős használatbavételi engedélyt, 
vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi 
engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásul vétele iránti kérelembenyújtására vonatkozó igazolást. Nem 
engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról. 

4. Építéssel járó projekt esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és 
felmérési napló vezetése kötelező. Ha a projekt nem építési engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan 
vagy papír alapon is vezethető. 

5. Amennyiben szükséges környezeti hatástanulmányt kell készíteni, melyet legkésőbb az első kifizetési igényléshez szükséges 
mellékelni. 

6. Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt a támogatási kérelem 
mellékleteként be kell nyújtani. Az első kifizetési igénylés feltétele a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási 
dokumentáció, a záró kifizetés feltétele a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati szerződés megléte. 

 

Energiahatékonyság javításár a, illetve m egújuló technológia alkalmazására vonatkozó elvár ások:   

1. A B célterület 1/1. pontban szereplő tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése 
elvárás, ezt igazolni szükséges. 

2. Amennyiben a megtermelt megújuló energia értékesítése meghaladja az üzem saját éves átlagos fogyasztását, úgy 
mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén a felhasznált alapanyag csak 
Annex I. termék lehet. 

3. Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és 
cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált 
inputanyagok mennyiségének 50 %-át. 

4. Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia előállítás esetén az elsődleges cél villamos energia előállítása, 
úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell. 

5. Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány megléte előírás. 
Amennyiben szükséges energetikai minőségtanúsítvánnyal kell rendelkezni  és azt a támogatási kérelem mellékleteként be 
kell nyújtani. 

6. Épületkorszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költség optimum szint elérése elvárás. 

7. Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása  esetén a berendezés 
hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie; 
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Megvalósítással, gépbeszerzéss el kapcsolatos elvár ások:   

Építési beruházás esetében a támogatási és kifizetési igénylés vonatkozásában a benyújtásakor hatályos, az MVH 

honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény, ÉNGY (http://e-kerelem-engy.mvh.gov.hu/web_engy/regszlogin.do) 

alkalmazandó. Kifizetési igénylés vonatkozásában is a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY-t kell 

alkalmazni. 

1. Építés esetén a költségvetés tervezés és a kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolás az ÉNGY-ben szereplő tételek 
azonosítója szerint történik. Ha az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az építési normagyűjtemény 
tételazonosítói szerint, akkor a támogatást igénylőnek legalább 3, azonos műszaki tartalommal rendelkező részletes és tételes 
árajánlatot kell támogatási kérelméhez csatolni. 

2. Gépbeszerzés  esetén  be  kell  nyújtani  három,  egymástól  független  forgalmazótól  származó,  azonos  műszaki 
paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot. 

A  közbeszerzési  törvény  változása  értelmében  a  legalább  25  millió  forint  összegben  közvetlenül  

támogatott projektek közbeszerzés kötelezettek. 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap 

Támogatást igénylők köre:  

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 

 az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző 

teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik; 

 tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul. 

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, 
amennyiben: 

 utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik; 

 tevékenysége Annex I. termék10 feldolgozására irányul; 

 a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő. 

3. Kollektív beruházás keretében is van lehetőség pályázni (legalább 5 tagú konzorcium). 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: 

2016. február 15-től elektronikus úton (végső határidő: 2018. február 15., addig szakaszos benyújtás-elbírálás). 

Tartalmi értékelési szempontok: 

 A projekthez kapcsolódó ökológiai gazdálkodás folytatása és/vagy ökológiai termék feldolgozásának folytatása 
és/vagy ökológiai minősítéssel való rendelkezés vagy legkésőbb az első időközi kifizetési igénylés benyújtásáig történő 
átállásra vonatkozó kötelezettségvállalás (Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, illetve Hungária Öko Garancia Kft.); 

 A támogatást igénylő minőségrendszerben vesz  részt (Kiváló Minőségű  Sertéshús (KMS), Kiváló Magyar Élelmiszer 
(KMÉ), Hagyományok – Ízek – Régiók (HÍR), Nemzeti Parki Termék (NPT)); 

 A projekt kapcsolódik egy korábbi, ÚMVP, VP vagy valamely operatív program keretében támogatott fejlesztéshez; 

 A projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői szervezeti, illetve kapcsolódó szakmai vagy szakmaközi 
szervezeti tagság; 

 Energiahatékonyság javítására irányuló projekt esetén 10%-ot meghaladó egységnyi energiahatékonyság javulás; 

 A projektnek részét képezi megújuló energiaforrást hasznosító technológia fejlesztése vagy kiépítése; 

 A projekt keretében az ártalmatlanításra kerülő hulladék mértékének fajlagos csökkentése legalább 20 %-kal a pályázat 
benyújtását megelőző év és a projekt befejezését követő teljes gazdasági év adatainak összehasonlítása alapján 
számolva; 

http://e-kerelem-engy.mvh.gov.hu/web_engy/regszlogin.do)
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 Üzleti terv minősége. 

A támogatás összege, mértéke, előleg: 

 A támogatási összeg egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 

milliárd Ft. 

 Mértéke közép-magyarországi régióban 40%, a nem közép-magyarországi régióban 50%, fiatal gazdák számára +10%, 
kollektív beruházások esetén +10% jár. 

 A projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 50%-a. Az előleggel megegyező összegű biztosítékot kell nyújtani, 
ami lehet készpénzletét, garanciavállaló nyilatkozat, garanciaszervezet által vállalt kezesség, biztosítási szerződés 
alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. 

 

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusokra vonatkozó korlátozások: 

Költségtípus Maximális mérték (%) 

Általános költségek és immateriális javak költségei 5% 

ebből: közbeszerzési eljárások lefolytatása 1% 

tájékoztatás, nyilvánosság 0,5% 

műszaki ellenőri szolgáltatás 1% 

könyvvizsgálat 0,5% 

projektmenedzsment 2% 

Ingatlanvásárlás 2% 
 

Csatolandó mellékletek: 

1. Annak  igazolására,  hogy  a  teljes  lezárt  üzleti  évből  származó  árbevétel  legalább  50%-a  mezőgazdasági 
tevékenységből származik: 

- gazdasági társaság és egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgáló által kiállított igazolás, 

- őstermelő  esetén  azon  legutolsó  lezárt  gazdálkodási  évre  vonatkozó  személyi  jövedelemadó  bevallás,  amely 
tekintetében ez rendelkezésre áll, 

- amennyiben a kedvezményezett a számviteli nyilvántartásaiban a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységből 
származó bevételeit egymástól elkülönítve vezeti, akkor a kérelembenyújtást megelőző év vagy ha ennek vonatkozásában nem 
állnak rendelkezésre adatok, akkor az azt megelőző teljes lezárt üzleti év beszámolója vagy egyéb számviteli nyilvántartás. 

2. Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok: 

- Termelői csoport vagy termelői értékesítő szervezeti, illetve szakmai vagy szakmaközi szervezeti tagság igazolása. 

- Igazolás arról, hogy a támogatást igénylő a támogatással érintett gazdaság vonatkozásában ökológiai gazdálkodást folytat, 
vagy tagja minőségrendszernek. Átállásra vonatkozó kötelezettségvállalás esetén nyilatkozat. 

- Igazoló tanúsítvány, amennyiben a támogatást igénylő minőségrendszerben vesz részt. 

- Amennyiben a projekt kapcsolódik egy korábbi ÚMVP, VP vagy valamely operatív program keretében támogatott 
fejlesztéshez: nyilatkozat vagy támogatói okirat. 

- Amennyiben a projekt részét képezi az ártalmatlanításra kerülő hulladék mértékének 20%-os fajlagos csökkentése, úgy az 
ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyiségét igazoló hulladék nyilvántartás másolata a pályázat benyújtását megelőző évre 
vonatkozólag. 

- Amennyiben a projekt részét képezi legalább 10%-os fajlagos (egységnyi megtermelt áru mennyiségre eső) vízmegtakarítást 
és/vagy szennyvízcsökkentést eredményező technológia kiépítése, úgy a vízfelhasználás és/vagy a kibocsátott szennyvíz 
mennyiségét alátámasztó közüzemi számlák és egyéb dokumentumok másolata a pályázat benyújtását megelőző évre 
vonatkozólag. 

3. Építési/vízjogi  engedélyköteles  projekt  esetén  az  építési/vízjogi  engedélyezési  eljárás  megindítását  igazoló 
dokumentum és az építési/vízügyi hatósághoz benyújtott építészeti vagy műszaki tervdokumentáció másolata. 

4. Nem  építési  engedélyköteles  projekt  esetén  az  építészeti-műszaki  tervdokumentáció  és  annak  szakhatósági igazolása, 
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hogy a projekt nem engedélyköteles. 

5. Energiahatékonyság  javítását  célzó  projekt  esetén  az  egységnyi  energiahatékonyság  javulást  alátámasztó kalkuláció 
és a számítás készítőjének végzettségét és kamarai tagságát igazoló okirat másolata. 

6. Amennyiben  a  tervezett  projekt  a  3.2.  III.  2.-7. pont  valamelyikében  érintett,  úgy  az  adott  feltételnek  való megfelelést 
alátámasztó leírás, terv, számítás, dokumentáció. 

7. Amennyiben szükséges: energetikai minőségtanúsítvány. 

8. ÉNGY-ben nem szereplő tételekre, beépítésre kerülő gépekre vonatkozólag 3 db árajánlat, vagy nyilatkozat. 

9. Az érintett ingatlanokra vonatkozó igazolások, nyilatkozatok: 

- Ha az ingatlan a támogatást igénylő kizárólagos tulajdonában van: szemle típusú nem hiteles (TAKARNET 
rendszerből lekért) tulajdoni lap másolatot, 

- Ha az ingatlan nincs a támogatást igénylő tulajdonában a következő dokumentumok benyújtása lehet szükséges szemle 
típusú tulajdoni lap másolat mellett: tulajdonosi nyilatkozat; bérleti, vagyonkezelési, egyéb jogcímen, birtokláshoz való 
jogot igazoló és használatot biztosító szerződés; közös tulajdon esetén megosztási vázrajz és közös tulajdon 
használatára vonatkozó megállapodás/jogerős bírósági ítélet; állami tulajdon esetén vagyonkezelési/haszonbérleti 
szerződés, illetve hozzájáruló nyilatkozat. 

10. Kollektív projekt esetén csatolandó konzorciumi együttműködési megállapodás. 

11. Üzleti terv: 50 millió Ft teljes projektösszegig egyszerűsített üzleti terv, efelett részletes üzleti terv. 

 

Árajánlat minimális tartalmi elemei: 

I. Árajánlat kérő neve, lakhelye vagy székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele, MVH ügyfél-azonosító száma 

II. Árajánlat tevő megnevezése, lakhelye vagy székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele, kiadási tétel műszaki 
adatai, mennyisége, mértékegysége, nettó összege, felszámított általános forgalmi adó és a kiadási tétel bruttó 
összege, vagy ha az árajánlatból megállapítható az áfa, akkor áfa tartalom vagy áfa kulcsa, a kiadási tétel 
pénzneme, amennyiben az forinttól eltérő, a forgalmazó nyilatkozata arról, hogy a termék új, illetve ő a termék 
forgalmazója/gyártója (HA a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó 
nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt gép egyedi gyártású, az más forgalmazótól nem szerezhető 
be.), árajánlat érvényességi ideje 
III. az árajánlattevő aláírása 

IV. . az árajánlat kiállításának dátuma 

 

 


