
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

78/2007. (VII. 30.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mezõgazdasági energiafelhasználás megújuló

energiaforrásokból történõ elõállításhoz nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
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lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

A támogatás célja a mezõgazdaságban a megújuló ener-
giaforrások kiterjedt használatának elõsegítése, valamint a
termelõk fosszilis energiafüggõségének mérséklése.

Fogalmak

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) biomassza kazán: mezõgazdasági eredetû bio-

massza eltüzelésére alkalmas a Gépkatalógusban 6213.
csoportkód alatt szereplõ tüzeléstechnikai berendezés;

b) hatásfok: szabvány szerinti 8 órás folyamatos üze-
melés során mért hõtechnikai hatásfok;

c) fiatal mezõgazdasági termelõ: az Európai Mezõgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában meg-
valósuló támogatások igénybevételének általános szabá-
lyairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben megha-
tározott termelõ;

d) befejezett beruházás: az elõállított energia szétosztá-
sát, tárolását szolgáló eszközök kiépítésével együtt a bio-
massza kazán üzembe helyezése;

e) átlagos hõenergia igény: az FVM Mezõgazdasági
Gépesítési Intézete által mezõgazdasági üzemek átlagos
hõenergia igényének kiszámítása tárgyában kiadott mû-
szaki-tervezési útmutatónak megfelelõen a mezõgazdasá-
gi naturális adatok alapján kiszámított éves, átlagos hõ-
energia igény;

f) mezõgazdasági naturális adat: a hõenergia-felhasz-
nálással járó mezõgazdasági tevékenységnek az e) pont
szerinti útmutatóban meghatározott szerkezetû adatai (ál-
latlétszám, fóliasátor terület, terményszárító kapacitás, he-
lyiség légköbméter, hûtõház paraméterek stb.);

g) effektív hõenergia termelés: az e) pont szerinti útmu-
tatónak megfelelõen, a támogatás igénybevételével meg-
valósítani tervezett berendezés névleges teljesítménye
alapján számított átlagos, éves hõenergia termelés.

A támogatás jellege

3. §

(1) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás
vehetõ igénybe mezõgazdasági energiafelhasználást biz-
tosító biomassza kazán és az elõállított energia szétosztá-
sát, tárolását szolgáló eszközök beszerzéséhez.

(2) Az elõállított energia szétosztását, tárolását biztosító
eszközök beszerzése kizárólag új biomassza kazán beszer-
zésével együtt támogatható.

(3) E rendelet szerint nyújtott támogatások közül, az
Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfi-
nanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevéte-
lének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján nem mezõgazda-
sági beruházásnak minõsül az, amely olyan létesítmény-
hez kapcsolódik közvetlenül, ahol értékesítési céllal
állítanak elõ keverés útján takarmányt.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. §

(1) Támogatás igénybevételére jogosult a mezõgazda-
sági termelõ és a termelõi csoport (a továbbiakban együtt:
ügyfél).

(2) A mezõgazdasági termelõ ügyfél a támogatást akkor
veheti igénybe, ha a beruházással érintett mezõgazdasági
üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet
(EUME).

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltétel nem vo-
natkozik az induló vállalkozásra. Ha az ügyfél induló vál-
lalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egy-
idejûleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésõbb a beruhá-
zás befejezését követõ elsõ lezárt teljes gazdasági évben
megfelel az (2) bekezdésben meghatározott feltételnek.

(4) A Vhr. 27. § d) pontjától eltérõen a támogatás igény-
bevételének további feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen
a fejlesztés megvalósítására vonatkozó, gépészmérnöki
végzettséggel rendelkezõ személy által készített és aláírt
technológiai tervvel. A technológiai terv tartalmazza
különösen:

a) a telepítési vázlatrajzot, feltüntetve az energia szét-
osztását, tárolását biztosító eszközöket is;

b) a hasznos hõigény kiszámítását, ez alapján a veszte-
ségek figyelembevételével a szükséges kazánteljesítmény
méretezését;

c) a 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott átla-
gos hõenergia igény kiszámítását;
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d) a 2. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott mezõ-
gazdasági naturális adatokat;

e) a 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott ef-
fektív hõenergia termelés kiszámítását;

f) az egyes fejlesztési komponensek legfontosabb mû-
szaki-technikai és tervezett költségadatait.

(5) A támogatás igénybevételének további feltétele az
ügyfél nyilatkozata a felhasználni tervezett biomassza tü-
zelõanyag forrásáról és formájáról.

(6) Az ügyfél köteles:
a) a beruházással elõállított energiát mezõgazdasági te-

vékenység keretében, illetve a mezõgazdasági üzemen (te-
lephelyen) belül elhelyezkedõ, a mezõgazdasági tevé-
kenység folytatásához kapcsolódó infrastrukturális létesít-
ményekben hasznosítani (karbantartó mûhely, szociális
helység stb.);

b) a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakon
túlmenõen a fejlesztéssel megvalósított eszköz állagát
megóvni;

c) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kere-
tében, e jogcím tárgyában szervezett kötelezõ képzésen
részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elõtt.

A támogatás mértéke

5. §

(1) A támogatás összege évente és ügyfelenként legfel-
jebb 200 millió forint lehet.

(2) Nem mezõgazdasági beruházás megvalósítása ese-
tén a támogatás összege ügyfelenként 3 évente nem halad-
hatja meg a 200 000 eurónak megfelelõ forintösszeget. Ezt
az összeget csökkenteni kell azzal, amelyet az ügyfél javá-
ra az adott, valamint az elõzõ két pénzügyi év alatt csekély
összegû támogatás jogcímen támogatási döntésben
megállapítottak, vagy megítéltek.

(3) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások
50%-a.

(4) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadásnak
minõsül:

a) a Gépkatalógusban szereplõ biomassza kazán be-
szerzése;

b) a biomassza kazán üzemeltetéséhez szorosan kap-
csolódó és az elõállított hõenergia szétosztását, tárolását
szolgáló:

ba) vezérléstechnika,
bb) csõvezetékek és szerelvényei,
bc) hõcserélõ, keringtetõ, szivattyú, fûtõtest,
bd) puffer-, nyomáskiegyenlítõ tartály,
be) ventilátor, befúvó berendezés,
bf) építéssel nem járó elõtét tároló, rugalmas falú tar-

tály, tüzelõanyag-fogadó és -adagoló,
bg) füstelvezetõ, kéményrendszer, füstgázszûrõ,

bh) pernyeleválasztó, hamuleválasztó és -eltávolító

beszerzése;

c) a Vhr. 31. §-ában meghatározott kiadások.

(5) A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják
meg:

a) biomassza kazán beszerzése esetén a Gépkatalógus-
ban meghatározott referenciaárat;

b) a (3) bekezdés c) pontjában szereplõ kiadások esetén
a Vhr. 31. §-ában meghatározott mértéket.

(6) A (3) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott ki-
adások nem haladhatják meg együttesen az összes elszá-
molható kiadás 30%-át.

(7) Egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási idõ-
szakban csak egy kérelmet adhat be.

A támogatási kérelem benyújtása

6. §

(1) A támogatási kérelmet

a) 2007. évben szeptember 17-tõl október 17-ig,

b) 2008. évtõl kezdõdõen évente április 1-jétõl május
2-ig

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továb-
biakban: MVH) lehet benyújtani.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) a mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilat-
kozatokat, dokumentumokat;

b) a 4. § (4) bekezdés szerinti technológiai tervet és ké-
szítõjének végzettségét igazoló okirat másolatát;

c) a 4. § (5) bekezdés szerinti a biomassza tüzelõanyag
biztosítására vonatkozó nyilatkozatot;

d) a Vhr. 27. § e)–f) pontjától eltérõen a támogatás be-
nyújtásához rendszeresített nyomtatványon a költ-
ség-hasznon elemzést.

A támogatási kérelem elbírálása

7. §

A támogatási kérelmet az MVH a Tv. 32. § (1) bekezdé-
sének c) pontja szerinti rangsor állításával bírálja el a mel-
léklet szerinti pontrendszer alapulvételével.
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Kifizetési kérelem

8. §

(1) Kifizetési kérelmet 2008-tól kezdõdõen évente
a) január 1–31.
b) április 1–30.
c) július 1–31.
d) október 1–31.
között lehet benyújtani az MVH-hoz.

(2) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 4. §
(6) bekezdés c) pontja szerinti képzésen történõ részvétel-
rõl szóló igazolást.

Jogkövetkezmények

9. §

(1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt mun-
kavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemel-
tetési kötelezettség fennállása alatt, akkor köteles a támo-
gatási összegbõl – a hiányzó foglalkoztatottakként éven-
te – a támogatási összeg 2%-át, de minimum 750 000
forintot visszafizetni.

(2) Ha az ügyfél a megvalósított beruházással elõállított
energia 25%-ot meghaladó mértékben nem a 4. § (6) be-
kezdés a) pontja szerinti célra használja fel, akkor köteles
a már felvett támogatási összeg 50%-át a jogosulatlanul
igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint
visszafizetni és az ügyfél támogatáshoz való joga
megszûnik.

(3) Ha az ügyfél a megvalósított beruházással elõállított
energia 50%-ot meghaladó mértékben nem a 4. § (6) be-
kezdés a) pontja szerinti célra használja fel, akkor köteles
a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe
vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni
és az ügyfél támogatáshoz való joga megszûnik.

(4) Ha az ügyfél a 4. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt
kötelezettségét megszegi, a támogatási összeget 20%-kal
csökkenteni kell kivéve, ha az utolsó kifizetési kérelem be-
nyújtási idõszakot megelõzõ 2 hónapban nem volt képzés.

(5) Ha a mezõgazdasági termelõ ügyfél – induló vállal-
kozásként – a 4. § (3) bekezdésében foglalt nyilatkozata el-

lenére a beruházás befejezését követõ elsõ teljes évben
nem felel meg a 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételnek,
akkor köteles a már felvett támogatási összeget a jogosu-
latlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok
szerint visszafizetni és az ügyfél támogatáshoz való joga
megszûnik.

(6) Ha a beruházás befejezését követõ 4. évben a költ-
ség-haszon elemzésben vállalt a mezõgazdasági naturális
adatok alapján számított átlagos hõenergia igény nem éri
el a tényleges mezõgazdasági naturális adatai alapján szá-
mított átlagos hõenergia igény 85%-át, akkor az ügyfél az
elmaradás arányában százalékpontonként köteles a támo-
gatás 5%-át visszafizetni.

(7) Ha a helyszíni ellenõrzés során megállapítást nyer,
hogy az ügyfél a fejlesztéssel megvalósított eszköz állag-
megóvásáról nem gondoskodik szakszerûen, akkor köteles
az igénybevett támogatás 20%-át visszafizetni. Ha a meg-
ismételt ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy az ügy-
fél az állagmegóvásról továbbra sem gondoskodik, akkor
köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul
igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint
visszafizetni és az ügyfél támogatáshoz való joga megszû-
nik.

Záró rendelkezés

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 30. cikkének végrehajtásá-
hoz szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez

ÉRTÉKELÉS

Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenõrzés módja Pontszám

SZAKMAI SZEMPONTOK
Fejlesztés szükségessége1 Az energiaellátás változtatása, korszerûsíté-

se elengedhetetlen
Nyilatkozat 20

Fejlesztés állattenyésztésre, kerté-
szetre gyakorolt hatásai

Az elõállított energia legalább 75%-ban ál-
lattenyésztésben, kertészetben történõ fel-
használása
Az elõállított energia legalább 50%-ban
állattenyésztésben, kertészetben történõ fel-
használása

Nyilatkozat 10

5

Berendezés korszerûsége2 Automatizált, idõszakos felügyelettel üze-
meltethetõ berendezés

A berendezésre vo-
natkozóan az FVM
Mezõgazdasági Gé-
pesítési Intézetének
állásfoglalása, szak-
véleménye

10

MSZ EN 303–5 szabványnak történõ meg-
felelés

5

A kazán hatásfoka legalább a 80%-ot eléri,
vagy meghaladja

5

Összesen 50 pont
HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

A kérelem benyújtását megelõzõ
12 hónap átlag létszámának szin-
ten tartása (legalább 1 fõ)

Nyilatkozat 4

A kérelem benyújtását megelõzõ
12 hónap átlag létszámához képest
a foglalkoztatottak számának bõví-
tése a fejlesztés hatására

Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma
0–25 000 000 Ft/új munkahely 8
25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 7
50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely 6
75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely 5
100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely 4
125 000 001–150 000 000 Ft/új munkahely 3
150 000 001–175 000 000 Ft/új munkahely 2
175 000 001 Ft/új munkahely felett 1

A megvalósítás helye hátrányos helyzetû térségben van KSH adatbázis 5
Esélyegyenlõség, nõk foglalkozta-
tása

Ha az ügyfél természetes személyként nõ Nyilatkozat 3
Ha az ügyfél nem természetes személy és a
foglalkoztatottak több mint 50%-a nõ

3

Ha az ügyfél nem természetes személy és a
foglalkoztatottak 20–50%-a nõ

2

Ha az ügyfél nem természetes személy és a
foglalkoztatottak kevesebb mint 20%-a nõ

0

Esélyegyenlõség, roma felzárkóz-
tatás

Ha az ügyfél természetes személy és roma
származású

Nyilatkozat 5

Ha az ügyfél nem természetes személy és a
roma felzárkóztatáshoz hozzájárul

A helyi-, illetve or-
szágos cigány ön-
kormányzat
támogató nyilatko-
zata3

5

Esélyegyenlõség, csökkent mun-
kaképességûek foglalkoztatása

Ha az ügyfél csökkent munkaképességû ter-
mészetes személy

Nyilatkozat 5

Ha az ügyfél nem természetes személy és
csökkent munkaképességût foglalkoztat

5

Összesen 30 pont
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Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenõrzés módja Pontszám

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS
Alapanyag-költség A berendezés alkalmas melléktermékek tü-

zelésére4
A berendezésre vo-
natkozóan az FVM
Mezõgazdasági Gé-
pesítési Intézetének
állásfoglalása, szak-
véleménye

5

Költség-haszon elemzés alapján a
fejlesztés eszközérték arányos
költséghatékonysága5

Mutató százalékos értéke nagyobb mint
30%

15

Mutató százalékos értéke 25–30% között
van

11

Mutató százalékos értéke 20–25% között
van

7

Mutató százalékos értéke 15–20% között
van

3

Mutató százalékos értéke 15%-nál kisebb 0
Összesen 20 pont
Mindösszesen: 100 pont

Értelmezések, kiegészítések, megjegyzések a melléklethez:
1 A „Fejlesztés szükségessége” értékelési szempont alapján a fejlesztés szükséges, ha fejlesztés megvalósulása nélkül

az adott tevékenység megszüntetését az illetékes hatóság a kérelem beadásától számított egy éven belül elrendelné, vagy
szankcióval sújtaná. Az ügyfélnek nyilatkozatában meg kell jelölnie, hogy a szankció(k) kiszabása, az adott jogszabály
mely feltételeinek megsértése miatt várható, következne be.

A szempont alapján a pontszám csak akkor vehetõ figyelembe, ha az ügyfél egyúttal a Horizontális szempontok között
a foglalkoztatott létszám szinten tartását is vállalja, azaz a fejlesztés a mezõgazdasági tevékenység folytatásához, a fog-
lalkoztatás fenntartásához elengedhetetlenül szükséges.

2 Több berendezés beszerzése esetén a korszerûséghez rendelt pontszámok akkor vehetõek figyelembe, ha azok az
összes biomassza kazán esetében fennállnak.

3 Ha a fejlesztéssel érintett településen, illetve ügyfél lakhelyén, székhelyén nincs cigány kisebbségi önkormányzat,
akkor az országos, vagy a településhez legközelebbi cigány önkormányzat nyilatkozata alapján értékelhetõ az adott
szempont.

4 Melléktermék tüzelésére alkalmas berendezés, amely alkalmas szántóföldi növénytermesztésbõl képzõdõ mellék-
termék, hulladék (szár, szalma), illetve kertészeti-, szõlõ-gyümölcstermesztési hulladék (nyesedék, venyige), illetve
olyan pellet, brikett eltüzelésére, amely legalább 80 tömegszázalékban a fenti melléktermékbõl áll.

5 A fejlesztés eszközarányos költséghatékonysága az alábbi képlettel kerül meghatározásra:

Költséghatékonysági mutató =
E

C

y

∑
*1,25 (ezer Ft/GJ)

ahol:
Ey = a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerint meghatározott effektív hõenergia termelés, vagy a 2. § (1) bekezdés

e) pontja szerinti átlagos hõenergia igény közül a kisebb érték (GJ)
ΣC = a fejlesztés támogatási kérelemben meghatározott összköltsége (ezer Ft)
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