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Pályázat üveg- és fóliaházak létesítésének támogatására geotermikus energia felhasználásának 

lehetőségével. 

VP-2-4.1.3.1.-16 

A pályázat tárgya 

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők, termelői csoportok, termelői szervezetek üveg- és 

fóliaházak építésére, energiahatékonyságuk javítására és geotermikus vagy egyéb megújuló 

energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására egyéni projekt esetén maximum 500 

millió forintos, kollektív projekt estén maximum 1 milliárd forintos támogatásra pályázhatnak. 

A pályázat célja 

A jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének 

növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok 

elterjesztésének támogatása révén. 

A pályázók köre 

- mezőgazdasági termelők,  

- termelői csoportok,  

- termelői szervezetek.  

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorcium formájában is lehetőség van. 

A pályázat részletei 

A pályázat keretösszege: 22,5 milliárd forint. 

A támogatás összege: egyéni projekt estén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén 

maximum 1 milliárd Ft. 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 

Támogatás mértéke: közép-magyarországi régióban 40%, a többi régióban 50 % 

A támogatott pályázatok várható száma 350 db 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap 

Támogatható tevékenységek: 

1. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése: 

 új üvegházak (üvegborítású házak) építése 

 új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű házak (blokkfóliaházak) építése 
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 új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak építése 

 blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése 

 telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és 

kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése) 

2. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 

 Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak hőtechnikai adottságainak 

javítása, hőveszteségének csökkentése. 

 Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak fűtési, hűtési és használati 

melegvíz rendszereinek korszerűsítése. 

 Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak világítási rendszereinek 

korszerűsítése. 

 Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése. 

 Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházakhoz kapcsolódóan temperált 

levegőjű létesítményeinek, technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése. 

3. Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást 

hasznosító technológiák alkalmazása: geotermikus és egyéb megújuló energia hasznosítása. 

4. a) Geotermikus energia hasznosítása  

Új termelő kút/rendszer fúrása. Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt, vagy 

leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása. 

 A használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló 

projketek. A kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, szűrőrendszerek, hő és 

ioncserélők, sótalanítók valamint hűtőtó kialakítása – beleértve a vízvisszasajtoló kutat és 

berendezéseit is -, valamint a működést szolgáló építmények beszerzése.  

A geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése. 

Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály, 

kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése. Vízfogyasztásmérő eszközök 

telepítése. 

 b) Egyéb megújuló energia hasznosítása  

- Napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése 

céljából és/vagy fűtésrásegítésre.  

- Amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll 

rendelkezésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati 

melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.  

- Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési 

melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és 

egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése 

céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése).  

- Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) 

villamosenergia-termelés céljából. 

A pályázat benyújtása 
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Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, 

az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén. A felhívásra beérkező támogatási kérelmek 

szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra. 

Határidő:2016. március 7.-2018. március 6. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra: 

-2016.április 15. 

-2016.július 31. 

-2016.október 31. 

-2017.január 31 

-2017-április30 

-2017.július 31. 

-2017.október 31. 

-2018.március 6. 

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ 

MELLÉKLETEK LISTÁJA  

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:  

1. STÉ módszertan alapján a támogatást igénylő - vagy termelői csoport, termelői szervezet vagy 

konzorcium esetén annak tagja - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró 

üzemméret igazolását alátámasztó dokumentumok (kivéve: TERA kérelem, TIR, ENAR-ban 

foglalt adatok). Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 Ft/euró árfolyammal számolt 

2010. évi STÉ adatok az irányadók.  

2. Annak igazolására, hogy a támogatást igénylő, vagy termelői csoport, termelői szervezet vagy 

konzorcium esetén annak tagja teljes lezárt - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt - üzleti 

évből származó árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik: 2.1. 

gazdasági társaság esetén független könyvvizsgálói igazolás,  

2.2. egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgálói igazolás,  

2.3. őstermelő esetén személyi jövedelemadó bevallás, valamint az az adóbevallásra nem 

kötelezett őstermelők esetén az értékesítési betétlap. vagy:  

2.4. vagy amennyiben a támogatást igénylő a számviteli nyilvántartásaiban a mezőgazdasági 

és nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeit minden kétséget kizáróan és 

ellenőrizhető módon egymástól elkülönítve vezeti, akkor a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, az ezt 

megelőző teljes lezárt - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt - üzleti évre vonatkozó 

üzleti beszámoló, vagy egyéb számviteli nyilvántartás.  

http://www.mvh.gov.hu/
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3. Fiatal mezőgazdasági termelő esetében annak igazolására, hogy a mezőgazdasági tevékenységet 

a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben kezdte meg (amennyiben arról az MVH 

nyilvántartási rendszeréből nem szűrhető le):  

3.1. a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatallal Földművelésügyi Igazgatósága által 

kiállított igazolást, amely tartalmazza az első őstermelői igazolvány kiállításának idejét;  

3.2. a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) alapján 

meghatározott mezőgazdasági termelő tevékenység első bejelentését igazoló adóhatósági 

igazolást  

4. A Vidékfejlesztési Program 6.1 alintézkedésében meghatározottak szerinti fiatal mezőgazdasági 

termelői fogalomnak való megfelelés esetén a mezőgazdasági jellegű végzettséget igazoló okirat 

szkennelt változatát (a végzettséget a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 1. és 2. . számú melléklete 

tartalmazza.)  

5. Az 4.4.3. Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, 

dokumentumokat.  

6. Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez 

mellékelni kell az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a 

hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt. Nem engedélyköteles építési 

tevékenység esetén a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes építésügyi hatósági 

nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági 

szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt kell csatolni.  

7. Amennyiben a kedvezményezett nem számol el a technológiához kapcsolódóan építést, csupán 

szerelési munkával érintett a fejlesztés, abban az az estben elegendő technológiai leírás benyújtása 

(gyártói/forgalmazói termék/technológiai leírás, műszaki leírás, használati útmutató),  

8. Energiaellátást biztosító projekt esetén a vonatkozó technológiai tervet – amelynek része az 

összesített energetikai jellemző 10%-os javulását igazoló számítás - és a terv készítőjének 

végzettségét igazoló okirat másolatát.  

9. Meglévő termálkút felújítására vonatkozó projekt esetén a legalább 5%-os energiahatékonyság 

javulást igazoló számítást és a terv készítőjének végzettségét igazoló okirat másolatát.  

10. Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre valamint a beépítésre kerülő gépekre 

vonatkozólag 3 db árajánlatot, vagy nyilatkozatot.  

11. Az Felhívás 3.4.2. pontjában meghatározott, az érintett ingatlanokra vonatkozó igazolásokat.  

12. Konzorcium esetén csatolandó a felhívás 4. mellékletét képező „KONZORCIUMI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására” c. dokumentum 

kitöltött példánya. 
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 13. A Felhívás 3.2.1. B) 4. és 7. pontjaiban meghatározott engedélyeket, nyilatkozatot, ill. 

igazolást. 

14. Amennyiben az STÉ üzemméret számítása során figyelembe vett kapcsolódó vállalkozás 

külföldi cég, annak gazdálkodási adatait Magyarországon bejegyzett könyvvizsgáló 

nyilatkozatával szükséges alátámasztani, mely tartalmazza, hogy a gazdálkodási adatok milyen 

számítási módszerrel kerültek kiszámításra és az hogyan felel meg a hazai szabályozásnak.  

15. Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt. 16. 

Az üzleti terv értékeléséhez szükséges – az üzleti terv kitöltési útmutatójában meghatározott – 

dokumentumok. 


