
VP2-4.1.2-16 
Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése 

 
1. Jogosultak köre:  

I. Mezőgazdasági termelő, amennyiben 
a. utolsó lezárt teljes üzleti évben, fiatal termelő esetében lezárt üzleti 

évben legalább 6000 és legfeljebb 350000 euró STÉ üzemmérettel 
rendelkezik 

b. utolsó lezárt beszámolóban az Mg tevékenység árbevétele 
meghaladja az 50 %-ot 

 
II. Kollektív beruházás konzorciumban: legalább 5 I. vagy II. pont szerinti 

egymástól független tag együttműködésében 
 

2. Nem jogosult: 
- aki vagy amely a jelen - VP2-4.1.2-16 kódszámú - felhívás keretében már 

részesült támogatásban 
- terménytároló építésére azon támogatást igénylő részére, aki vagy amely 

valamely állattartó telepek korszerűsítésére vonatkozó felhívás (VP2-
4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.2-16 
Baromfitartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek 
korszerűsítése, VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése, 
VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése) keretén belül ugyanezen 
célra támogatást igényelt és/vagy támogatásban részesült az adott 
megvalósítási hely tekintetében 

 
3. Önállóan Támogatható Tevékenységek 

A) Kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése 
- Terményszárító létesítése, maximum 12 t/h teljesítménnyel 10 %-os 

vízelvonást figyelembe véve. (például: mobil és folyamatos üzemű 
szárítóberendezések, vetőmagszárítók, egyéb eszközök és berendezések) 

- Maximum 5000 tonna termény (maximum 6250 m3 ) tárolásához 
szükséges terménytároló-kapacitás létesítése. Új terménytároló 
kialakítása csak abban az esetben támogatható, amennyiben az a 
támogatást igénylő még egyáltalán nem rendelkezik terménytárolóval 

- Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók (60 t/h névleges kapacitásig) 
 

B) Kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók 
energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló 
technológiák alkalmazása. 



B/1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (legalább 10 
%-os javulást el kell érni) 
- Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, 

hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási 
rendszerek korszerűsítése 

- Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti 
fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, 
energiatakarékos berendezések beszerzése. 

 
B/2. Megújuló energia  
- Fűtési/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) 
 

4. Önállóan Nem Támogatható Tevékenységek 
- Telepi infrastruktúra: kerítés-, tűzivíztározó kialakítása, szociális és 

kiszolgáló helyiségek építése, közműcsatlakozások kiépítése (vízellátás, 
szennyvízkezelés, villamos energiaellátás, telefon-és internetkapcsolat 
kiépítése) 

- Üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei,  
- Ingatlan vásárlása 
- Tervezés, előkészítés 
- Közbeszerzés 
- Mérnöki feladatok 
- Projektmenedzsment 
- Műszaki ellenőrzés 
- Tájékoztatás és nyilvánosság 
- Könyvvizsgálat 
- Kizárólag a Kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és 

terményszárítók létesítéséhez kapcsolódóan 
o mobil eszköz létesítése (pl. egyedi mérőeszköz) vagy felújítása 
o anyagmozgató gépek (például: serleges felhordók, 

szállítószalagok, rédlerek, szállítócsigák, surrantócsövek, 
beépített fogadógaratok, mechanikus üzemű raktári felszedő- 
és rakodógépek, pneumatikus üzemű magtári felszedő- és 
rakodógépek) létesítése vagy felújítása (60 t/h névleges 
kapacitásig) 



o porleválasztás gépei (például: gravitációs porleválasztók, 
centrifugális porleválasztók, garatelszívó berendezések (a 
technológiához illesztve) beszerzése és felújítása,  

o a tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (például: 
ventilátorok, mobil ventilátorok, hűtők, szellőztető-padozatok, 
légcsatornák, légtechnikai berendezések, kitároló csigák, 
keverő berendezések, szóró-terítő berendezések) létesítése, 
vagy felújítása,  

o terményszárítónként, terménytisztítónként egy tranzittároló 
létesítése (max. 70 m3) vagy felújítása,  

o telephelyenként egy előtároló létesítése (max. 140 m2), vagy 
felújítása,  

o fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, vagy 
mobil garat beszerzése,  

o termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek 
beszerzése (például: termény nedvességmérők, analizátorok, 
mintavevők) 

o silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása, 
o telephelyenként egy kezelőhelyiség, épület létesítése (max. 50 

m 2) telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy ezek 
felújítása,  

o terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy 
felújítása 

- Kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók 
energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására 
irányuló technológiák alkalmazása 

o egyéb telepen belüli létesítmények, épületek 
energiahatékonyságának javítása, megújuló energia 
felhasználására irányuló technológiák alkalmazása 
 

5. Nem támogatható tevékenységek 
- amennyiben a támogatást igénylő rendelkezik terménytárolóval, abban az 

esetben új tároló kialakítása nem, csak a meglévő korszerűsítése 
támogatható 

 
6.  Egyéb támogatási feltételek 

- Építési engedély köteles beruházás esetén az építési eljárást megindítását 
kell igazolni, a jogerős építési engedély az első építési elszámoláshoz 
kell benyújtani 

- Nem építés engedély köteles esetén a hatóság igazolása kell 



- a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezeti hatástanulmány 
esetén a tanulmány az első kifizetési kérelemhez kell 

- Napelemes rendszer esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt a 
támogatási kérelemhez mellékelni kell 

- A napelemes rendszer mérete csak az üzem által éves szinten felhasznált 
mennyiség megtermeléséig tervezhető 

- A legalább 10 % energiahatékonysági javulást az alábbiakkal kell 
igazolni: 

o Hűtéssel és vagy Fűtéssel érintett épület energetikai fejlesztése 
esetén a meglévő állapotra (176/2008. (VI. 30.) Korm. 
rendelet szerint) tanúsítvány a tervezett állapotra (7/2006. 
(V.24.) TNM rendelet) számításokat kell beadni (energetikai 
vagy technológiai tervezőnek vagy szakértőnek kell lennie) 

o Hűtéssel és fűtéssel el nem látott építmények esetén 
energetikai méretezéssel (épületgépész vagy energetikus 
mérnök által) 

o Energiahatékonyság  javítását  célzó,  technológiát  fejlesztő  
beruházás  esetén  a  technológia egységre  vetített  
energiaigény  10%-os  fajlagos  energiajavulását  kamarai  
tagsággal  rendelkező energetikai vagy technológiai 
tervezőnek vagy szakértőnek kell igazolni energetikai 
számítással 

- Az 2015 évi átlagos statisztikai létszámot a vállaltakkal együtt fent kell 
tartani a megvalósítás végéig 

- Az önerőt a támogatási kérelem során nyilatkozattal kell igazolni, az 
önerő rendelkezésre állását az első kifizetési igénylés során kell igazolni 

- Nem egy összegben történő elszámolás esetén a támogatói okirat 
kézhezvételétől számított 6 hónapon belül el kell számolni a támogatási 
összeg legalább 10 %-ával 

- Tulajdoni viszonyok 
o legalább a fenntartás végéig igazolni kell a használati jogot 
o tulajdonosi hozzájárulás kell 
o osztatlan közös esetén valamennyi tulajdonos hozzájárulása 

kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva 
o használatot érintő bejegyzett jog esetén a jogosult 

hozzájárulása kell 
 

 
7. Fenntartási kötelezettség: 5 év 

 



8. Előleg 
A támogatás 50 %-a, de ennek megfelelő fedezet kell hozzá. Az előleg kifizetésnek 
számít, így ekkor igazolni kell az önerőt 
 

9. Projekt megkezdése, megvalósítása: 
A beadás előtt nem kezdhető meg, beadást követő napon saját felelőségre 
megkezdhető.  
Építés és bővítés esetén az előzetes MVH szemle után kezdhető meg. 
A projekt megvalósítására a megkezdéstől/támogatói okirat hatályba lépésétől 
számított 24 hónap áll rendelkezésre 
A 2014. január 1. után kiállított tervezési számlák elszámolhatóak 
 

10. Projekt benyújtása: 
Kezdő időpont:  2016.08.05-től 
 

11. Pontozásnál előnyt jelent (elsősorban a feldolgozó iparnak kedvez) 
- ökológiai gazdálkodás: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft/ Hungária 

Öko Garancia Kft. igazolása alapján 
- Termelői csoport/Termelő szervezeti tagság 
- Energiahatékonysági projektelem megvalósításával 10%-ot meghaladó 

javulás 
- Megújuló energiaforrás alkalmazása 
- Munkahelyteremtés 

o 10 – 50 millió Ft / új munkahely + 3 pont 
o Kevesebb, mint 10 millió Ft / új munkahely + 6 pont 

- Környezeti szempont érvényesítése 
o hulladékcsökkentés ártalmatlanítással 20 %-al + 3 pont 
o terménytisztítás  és szárítás  során  keletkező  zaj  és  káros  anyag  

kibocsátás csökkentése,  például  a  tisztítógépházban  található  
elszívó berendezés  (porleválasztóval  ellátott  ventilátor)  vagy  a 
szárítóberendezéshez  kapcsolódó  légtechnikai  egység 
korszerűsítésével + 3 pont 

 
12. Költségvetés belső korlátjai: 

 



 


