
VP2-4.1.3.5-16 
Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása 

 
1. Jogosultak köre:  

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

évben legalább 6000 STÉ üzemmérettel rendelkezik 
b. utolsó lezárt beszámolóban az Mg tevékenység árbevétele 

meghaladja az 50 %-ot 
 
II. Kollektív beruházás konzorciumban: legalább 5 db I. szerinti egymástól 

független tag együttműködésében, illetve termelői csoport, a termelői 
szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, 
valamint a szociális szövetkezet 

 
2. Nem jogosult: 

- aki a jelen - VP2-4.1.3.5-16 kódszámú - felhívás keretében már részesült 
támogatásban 

- aki a VP-2-4.1.3.1.-16 (üveg- és fóliaházak létesítése) kódszámú felhívás 
keretén belül ugyanezen tevékenységre támogatásban részesült  

- aki a VP5-4.1.3.4-16 (gombaházak - hűtőházak létrehozására) kódszámú 
felhívás keretén belül ugyanezen  

- tevékenységre támogatásban részesült 
 

3. Önállóan Támogatható Tevékenységek 
Versenyképesség javítása érdekében, 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 traktor beszerzése 
csak akkor, ha a számított üzemméretének legalább 75 %-a kertészeti 
tevékenységből származik (maximum 5 000 000 Ft támogatásig) 
e) talajművelő gépek beszerzése (sorközművelő kultivátorok, egyéb 
kultivátorok, magágykészítők, talajlazítók, simítók, ekék, tárcsás 
talajművelők, kombinátorok, hengerek, műtrágyaszóró gépek, csak akkor, 



ha a számított üzemméretének legalább 75 %-a kertészeti tevékenységből 
származik 

 
 

4. Nem támogatható tevékenységek 
- mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység 

végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése 
- öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök 
- göngyöleg beszerzése 
- ermészeti 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. 
 

5.  Egyéb támogatási feltételek 
- Kizárólag új gépet lehet vásárolni, melynek gyártási ideje a beadástól 

visszaszámított max 2 év lehet 
- 3 db független ajánlat kell, kivéve a kizárülagos forgalmazás esetét, 

melyről külön nyilatkozni kell 
- Az a beadás előtti naptári év 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 
 

6. Fenntartási kötelezettség: 5 év 
 

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

8. Projekt megkezdése, megvalósítása: 
A beadás előtt nem kezdhető meg, beadást követő napon saját felelőségre 
megkezdhető.  
A projekt megvalósítására a megkezdéstől/támogatói okirat hatályba lépésétől 
számított 24 hónap áll rendelkezésre 
 

9. Projekt benyújtása: 



Kezdő időpont:  2016.12.19-től 
 

10. Pontozásnál előnyt jelent (elsősorban a feldolgozó iparnak kedvez) 
- Ökológiai gazdálkodás: Kizárólag Biokontroll Hungária Nonprofit Kft/ 

Hungária Öko Garancia Kft. igazolása alapján 
- Termelői csoport/Termelő szervezeti tagság – kizárólag a benyújtásakor 

már elismert, kertészethez kapcsolódó termelői csoportok vagy termelői  
- A támogatást igénylő minőségrendszerben vesz részt (csak 

meghatározott rendszereket fogadnak el) 
- Munkahelyteremtés 

o 5 – 10 millió Ft támogatás/ új munkahely + 6 pont 
o Kevesebb, mint 5 millió Ft támogatás/ új munkahely + 12 pont 

- Környezeti szempont érvényesítése: 
A projekt keretében érintett gazdaságban a keletkező zöldhulladék, 
faapríték felhasználására vonatkozó technológia alkalmazása: saját 
komposztálótér; átadás komposztáló telep vagy biogáz, biomassza erőmű 
részére.Ennek igazolása legkésőbb az első kifizetési kérelem 
benyújtásával egyidejűleg 

- Vállalkozás mérete 
o mikrovállalkozás + 14 pont 
o kisvállalkozás + 7pont 

 
11. Támogatás összege 

a. Egyéni pályázó esetén:    maximum 10 millió Ft 
b. Kollektív pályázat esetén:    maximum 20 millió Ft 

 
12. Támogatás mértéke 

 
 
 



13. Költségvetés belső korlátjai: 
 

 


