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VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 
Operatív Program 

neve: 
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

Pályázati kiírás 

címe 
VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

VP5-4.1.6-4.2.3-17  

Támogatást 

igénylők köre: 

1. célterület - Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó 

gazdaságokban. 

Az 1. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

1. 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, (a felhívás 4. számú melléklete szerint) 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 a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás 
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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 5. 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 mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a 

Felhívás 10. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni. 

Az 1. célterülethez kapcsolódóan a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében kizárólag termelői csoport, 

termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott 

projekt esetében van lehetőség. Kollektív beruházás esetén is teljesíteni kell az ismertetett (a-b) feltételeket. 

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. 

Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet a 4.1.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában és a 

tagjain keresztül (a termelői csoportra és termelői szervezetre vonatkozó szabályozás szerint) is teljesítheti. 

 

2. célterület - Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben. 

Kizárólag a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez9 kapcsolódó, élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz 

kötődő erőforrás és energiahatékonyság javítását célzó projektek támogathatóak. 

A 2. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben igazolják, hogy: 

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági 

tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított 

arányának kiszámítását a Felhívás 10. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni; 

b) a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I., illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) 
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besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék feldolgozására 

irányul 

c) a támogatási kérelemmel érintett TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alaptevékenységük kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 

2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul;7 

d) a támogatási kérelemmel érintett feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1. óta folytatják11, vagy a VP3-

4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban és/vagy a 

VP3-4.2.2-16 kódszámú, Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívás kapcsán 

Támogatói Okiratban részesültek. 

A 2. célterülethez kapcsolódóan a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében kizárólag termelői csoport, 

termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott 

projekt esetében van lehetőség. Kollektív beruházás esetén is teljesíteni kell az ismertetett (a-d) feltételeket. 

Termelői csoport és termelői szervezet esetén az a) pontban rögzített előírás az alábbiak szerint értelmezendő: 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. 

Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet a 4.1.2.1. a) pontban rögzített előírást önmagában és a tagjain 

keresztül (a termelői csoportra és termelői szervezetre vonatkozó szabályozás szerint) is teljesítheti. 

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások abban az esetben jogosultak a támogatásra, 

amennyiben: 

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek; 

b) a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I. termék feldolgozására, illetve TEÁOR 1102 

(szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati 

termék feldolgozására irányul; 

c) a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük kizárólag Annex I. termék, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor 

termelése) alaptevékenységük kizárólag 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék előállítására, 

kiszerelésére és tárolására irányul; 

d) a támogatási kérelemmel érintett feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1. óta folytatják8, vagy a VP3-

4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban és/vagy a 

VP3-4.2.2-16 kódszámú, Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívás kapcsán 

támogatásban részesültek. 
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A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs 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. 

Pályázati kiírás 

célja: 

A felhívás alapvető célja a gazdaságok és feldolgozó üzemek versenyképességének javítása új, innovatív és környezetbarát 

technológiák elterjesztésének támogatása révén. A felhívás több területen kíván hozzájárulni a mezőgazdasági- és feldolgozó 

üzemek versenyképességének növeléséhez. 

A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek 

előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 

 

1. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó 

gazdaságokban. 

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek. 

a) Kertészeti üzemek energiahatékonyságának javítása. 

komposztüzemek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső 

nyílászáró-csere/ korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.); 

komposztüzemek 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.); 

komposztüzemek világítási rendszereinek 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.); 

oz, illetve meglévő hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz, gombatermesztő 

létesítményekhez, komposztüzemekhez kapcsolódóan temperált levegőjű létesítmények (válogató, csomagoló tér, terem, 

közlekedők, kiszolgáló terek, göngyölegtároló, géptároló, fedett rámpák, szociális- és kiszolgáló helyiségek) technológiai 

rendszereinek energetikai korszerűsítése; 

szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje (Nitrogén 
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generátor, CO2 abszorber), vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek stb.); 

tban lévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, 

komposztüzemek elbontását követően energiahatékonyabb, új fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, 

gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek építése az elbontott épületek, építmények funkciójának betöltése céljából, 

valamint azoknak a működéshez szükséges új gépekkel, berendezésekkel való felszerelése, berendezése. 

b) Állattartó gazdaságok energiahatékonyságának javítása. 

ó telepi épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése; 

 

 

technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, 

energiatakarékos berendezések beszerzése; 

hatékonyabb, új állattartó 

telepi épületek, építmények építése az elbontott épületek, építmények funkciójának betöltése céljából, valamint azoknak a 

működéshez szükséges új gépekkel, berendezésekkel való felszerelése, berendezése. 

 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 

a) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása a kertészeti üzemekben. 

A támogatott tevékenységek célja a gazdasági-termelési folyamatok és a mezőgazdasági üzemen belüli építmények 

energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával: 

i vagy teljes kielégítése megújuló 

energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia 

használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása) 

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása az állattartó gazdaságokban. 

A támogatott tevékenységek célja a gazdasági-termelési folyamatok és a mezőgazdasági üzemen belüli építmények 

energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával: 

si/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló 

energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia 

használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása) 

 

2. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben. 

Kizárólag a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez5 kapcsolódó, élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz 
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kötődő erőforrás és energiahatékonyság javítását célzó projektek támogathatóak az alábbi bontásban: 

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek. 

Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső 

nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.); 

víz 

rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos 

korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.); 

- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, 

és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-

megtakarítást eredményeznek stb.); 

Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos 

technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése; 

energiahatékonyabb, új élelmiszeripari, illetve borászati épületek, építmények építése az elbontott épületek, építmények 

funkciójának betöltése céljából, valamint azoknak a működéshez szükséges új gépekkel, berendezésekkel való felszerelése, 

berendezése. 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 

Cél az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények 

energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. 

energiaforrásból. 

(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz 

termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása) 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése (a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos 

előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza). 

Új, energiahatékony épületek, építmények, létesítmények építése esetén meglévő és használatban lévő6, az újonnan kialakítandó 

épületekkel, építményekkel, létesítményekkel azonos funkciót betöltő épületek, építmények, létesítmények elbontása. 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
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égekhez kapcsolódó tevékenységek; 

 

 

 

Beadás 

határideje: 

Egy támogatást igénylő szakaszonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy célterületre vonatkozhat.  

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 19. napjától 2020. február 18. napjáig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

2018. év március hó 19. nap 

2018. év április 19. nap 

2018. év május hó 19. nap 

2018. év augusztus hó 19. nap 

2018. év november hó 19. nap 

2019. év február hó 19. nap 

2019. év május hó 19. nap 

2019. év augusztus hó 19. nap 

2019. év november hó 19. nap 

2020. év február hó 19. nap 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

Egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd 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. 

Az 1. célterület esetében fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási 

intenzitásra jogosultak. 

Az 1. célterület esetében a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra 

jogosultak. 

Rendelkezésre 

álló forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 35,00 milliárd forint az alábbi célterületi 

bontásban: 

- a Felhívás 1. célterülete („Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és 

állattartó gazdaságokban.”) keretében igénybe vehető keretösszeg: 30,00 milliárd Ft, 

- a Felhívás 2. célterülete („Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és 

borászati üzemekben.”) keretében igénybe vehető keretösszeg: 5,00 milliárd Ft. 
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