
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

25/2008. (III. 7.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások

részletes feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Tv.) 81.  § (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

A támogatás célja

1.  §

A tá mo ga tás cél ja a ker té szet ben a ter me lõ te vé keny ség
foly ta tá sá hoz és a meg ter melt áru tá ro lá sá hoz szük sé ges
épü let ál lo mány kor sze rû sí té se, kor sze rû tech no ló gi ák al -
kal ma zá sa a gaz dál ko dás össz tel je sít mé nyé nek ja ví tá sa
ér de ké ben.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) kap csolt vál lal ko zás: az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény 178.  § 17. pont ja sze rin ti vállal -
kozás;

b) geo ter má lis fej lesz tés: olyan ener gia ter me lé si célú
be ru há zás, ahol az ener gia elõ ál lí tá sa a föld ta ni kö zeg hõ -
ener gi á já nak le adá sá val va ló sul meg, és a ta laj ba le fúrt
mély ség meg ha lad ja a ta laj fel szín tõl szá mí tott har minc
mé ter mély sé get, vagy geo ter má lis eredetû (termál) víz
kivétele valósul meg;

c) le ány vál la lat: olyan vál la lat, amely ben egy vagy
több ter me lõi szer ve zet, vagy azok tár su lá sai ré sze se dés sel 
ren del kez nek, és amely hoz zá já rul a ter me lõi szer ve zet
vagy ter me lõi szer ve ze tek tár su lá sai cél ki tû zé se i hez, ide -
ért ve azo kat a vál la la to kat is, amely ben egy vagy több
zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port ren del ke zik ré sze se -
dés sel, és amely hoz zá já rul a zöldség-gyümölcs termelõi
csoport célkitûzéseihez;

d) tá mo ga tá si egy ség: olyan te vé keny ség, amely hez a
ren de let el szá mol ha tó ki adás-fel sõ ha tárt állapít meg;

e) te le pi út: az e ren de let 1. és 2. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott lé te sít mé nye ket össze kö tõ út;

f) zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port: a zöld ség-gyü -
mölcs ter me lõi cso por tok és ter me lõi szer ve ze tek nem ze ti
sza bá lyo zá sá ról  szóló 19/2008. (II. 19.) FVM ren de let 2.  §
a) pont ja sze rin ti cso port (elõ ze tesen elismert TÉSZ);

g) ter me lõi szer ve zet: zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso -
por tok és ter me lõi szer ve ze tek nem ze ti sza bá lyo zá sá ról
 szóló 19/2008. (II. 19.) FVM ren de let 2.  § b) pont ja sze -
rinti szer ve zet (véglegesen elismert TÉSZ).

(2) Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan -
szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.) ren de let (a továb biak ban:
Vhr.) sza bá lyai al kal ma zan dók.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3.  §

(1) Tá mo ga tás az aláb bi cél te rü le tek re ve he tõ igénybe:

a) a ker té sze ti ter me lõ te vé keny sé get szol gá ló lé te sít -
mé nyek épí té se, kor sze rû sí té se és a hoz zá kap cso ló dó, te -
le pen be lü li inf ra struk tu rá lis be ru há zá sok meg va ló sí tá sa
(a továb biak ban: 1. célterület),

b) a ker té sze ti ága za tot szol gá ló új tá ro ló, ma ni pu lá ló
lé te sít mé nyek épí té se és a hoz zá kap cso ló dó, te le pen be -
lüli inf ra struk tu rá lis be ru há zá sok meg va ló sí tá sa (a továb -
biak ban: 2. cél te rü let),
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c) az a)–b) pon tok ban meg ha tá ro zott ker té sze ti lé te sít -
mé nyek ener gia el lá tá sá nak biz to sí tá sa (a továb biak ban:
3. cél te rü let).

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban el szá mol ha tó ki adás nak
minõsül:

a) az 1. cél te rü let ese té ben:
aa) az 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ épí tés, épü let gé -

pé szet-ki ala kí tá sa, fel újí tá sa és korszerûsítése,
ab) te le pi út, tér bur ko lat, ke rí tés épí té se, fel újí tá sa

(a továb biak ban: inf ra struk tu rá lis be ru há zás);
b) a 2. cél te rü let ese té ben:
ba) a 2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ épí tés, épü let gé -

pé szet-ki ala kí tá sa, fel újí tá sa és kor sze rû sí té se;
bb) inf ra struk tu rá lis be ru há zás;
c) a 3. cél te rü let ese té ben:
ca) a gép ka ta ló gus ban a 5141., 6213., 6224. gép vál to -

zat hoz tar to zó gé pek, be ren de zé sek beszerzése,
cb) ter mál kút fú rás,
cc) a hõ ener gia elõ ál lí tá sá hoz szük sé ges, a tü ze lõ-,

geo ter mi kus be ren de zés sel funk ci o ná lis egy sé get ké pe zõ
tar to zé kok, szerelvények be szer zé se,

cd) a hõ ter me lõ be ren de zés el he lye zé sé hez, mû kö dé sé -
hez kap cso ló dó, az épí té si nor ma gyûj te mény ben (a továb -
biak ban: ÉNGY) be azo no sít ha tó épí té si be ru há zás.

(3) Tá mo ga tás igé nyel he tõ to váb bá a Vhr. 31.  §-ában
meg ha tá ro zot tak sze rin ti kiadásokra.

A támogatás igénybevételének feltételei

4.  §

(1) Tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult:
a) az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki a gaz da sá gi te vé -

keny sé gek sta tisz ti kai osz tá lyo zá sa NACE Rev. 2. rend -
sze ré nek lét re ho zá sá ról és a 3037/90/EGK ta ná csi ren de -
let, va la mint egyes meg ha tá ro zott sta tisz ti kai te rü le tek re
vo nat ko zó EK-ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. de -
cem ber 20-i 1893/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let (TEÁOR’08) I. Mel lék le te sze rin ti 01.–1–01.3,
vagy 01.5 te vé keny ség va la me lyi két vég zi,

b) zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port, ter me lõi szer ve -
zet vagy azok le ány vál la la tai,

c) a ker té sze ti és a bur go nya ága zat ban mû kö dõ ter me -
lõi cso port
(a továb biak ban együtt: ügy fél).

(2) Az ügy fél me zõ gaz da sá gi üze me mé re té nek meg kell
ha lad nia a 4 eu ró pai mé ret egy sé get (EUME). Nem vo nat ko -
zik ez a sza bály az (1) be kez dés b) és c) pont já ban meg ha tá -
ro zott ügy fe lek re és az in du ló vál lal ko zás ügy fél re.

(3) Ha az ügy fél in du ló vál lal ko zás, a tá mo ga tás igény -
be vé te lé re csak ak kor jo go sult, amennyi ben a tá mo ga tá si
ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg nyi lat ko zat ban vál lal -
ja, hogy leg ké sõbb a be ru há zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ
nap tá ri év ben meg fe lel a (2) be kez dés ben fog lalt felté -
telnek.

(4) Amennyi ben a be ru há zás a zöld ség-gyü mölcs és
gom ba ága zat hoz kap cso ló dik, a tá mo ga tás ak kor ve he tõ
igény be, ha az ügy fél a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor
a gyü mölcs- és zöld ség pi ac kö zös szer ve zé sé rõl  szóló
1996. ok tó ber 28-i 2200/96/EK ta ná csi ren de let
19–22. cik ké ben, il let ve 2008. év tõl a gyü mölcs- és zöld -
ség ága zat te kin te té ben kü lön le ges sza bá lyok meg ál la pí tá -
sá ról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK irány elv, va la mint 
a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a
2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK ren -
de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 2202/96/EK ren de let ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. szep tem ber 26-i
1182/2007/EK ta ná csi ren de let 20–21. cik ké ben elõ írt
szem pon tok alap ján el is mert zöld ség-gyü mölcs szak ma -
kö zi szer ve zet (a továb biak ban: szak ma kö zi szer ve zet)
tag ja, mely szer ve zet(ek) lis tá ját az Irá nyí tó Ha tó ság köz -
le mény ben te szi köz zé.

(5) Az ügy fél vagy an nak ál ta la ki je lölt al kal ma zott ja az 
utol só ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa elõtt kö te les az Új
Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke re té ben szer ve -
zett, e jog cím tár gyá ban tar tott kö te le zõ kép zé sen részt
ven ni.

(6) A 3. cél te rü let re irá nyu ló ké re lem ese tén a tá mo ga -
tás igény be vé te lé nek to váb bi fel té te le:

a) a Vhr. 27.  § (1) be kez dés d) pont já tól el té rõ en az
ügy fél ren del kez zen a fej lesz tés meg va ló sí tá sá ra vonat -
kozó, gé pész mér nö ki vég zett ség gel ren del ke zõ sze mély
ál tal ké szí tett és alá írt tech no ló gi ai terv vel;

b) ter mál kút lé te sí tés ese tén az ügy fél ren del kez zen a
fej lesz tés meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó, sa ját ne vé re  szóló,
ér vé nyes, elvi víz jo gi vagy lé te sí té si víz jo gi en ge déllyel;

c) az ügy fél a 3. cél te rü le ten meg va ló su ló fej lesz tés
ese tén kö te les to váb bá a be ru há zás sal elõ ál lí tott ener gi át
me zõ gaz da sá gi te vé keny ség ke re té ben hasz no sí ta ni.

(7) A tech no ló gi ai terv nek tar tal maz nia kell a te le pí té si
váz raj zot, a hasz nos hõ igény ki szá mí tá sát, a hõ ener gia
elõ ál lí tó be ren de zés mé re te zé sét, az egyes fej lesz té si kom -
po nen sek leg fon to sabb mû sza ki-tech no ló gi ai ada ta it.

A támogatás mértéke

5.  §

(1) Az ügy fél ál tal igé nyel he tõ tá mo ga tás össze ge be -
nyúj tá si idõ sza kon ként, cél te rü le ten ként leg fel jebb
735 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg,

(2) A tá mo ga tás mér té ke:
a) az 1. és 3. cél te rü let ese tén a be ru há zás összes el szá -

mol ha tó ki adá sá nak 40%-a;
b) a 2. cél te rü let ese tén a be ru há zás összes el szá mol ha -

tó ki adá sá nak
ba) 40%-a, ha az ügy fél a 4.  § (1) be kez dés b)–c) pont -

jai sze rin ti ügy fél,
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bb) 35%-a, ha az ügy fél a 4.  § (1) be kez dés a) pont ja
sze rin ti ügy fél;

c) az 1. és 3. cél te rü let ese tén a be ru há zás összes el szá -
mol ha tó ki adá sá nak 50%-a, ha

ca) az ügy fél fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ, vagy
cb) a be ru há zás ked ve zõt len adott sá gú vagy NATURA

2000 te rü le ten va ló sul meg;
d) a 2 cél te rü let ese tén – ha a be ru há zás ked ve zõt len

adott sá gú vagy NATURA 2000 te rü le ten va ló sul meg – a
be ru há zás összes el szá mol ha tó ki adá sá nak

da) 50%-a, ha az ügy fél a 4.  § (1) be kez dés b)–c) pont -
jai sze rin ti ügy fél,

db) 45%-a, ha az ügy fél a 4.  § (1) be kez dés a) pont ja
sze rin ti ügy fél,

dc) 55%-a, ha a 4.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ügy -
fél fi a tal me zõ gaz da sá gi termelõ;

e) az 1. és 3. cél te rü let ese tén a be ru há zás összes el szá -
mol ha tó ki adá sá nak 60%-a, ha

ea) az ügy fél fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ, és
eb) a be ru há zás ked ve zõt len adott sá gú vagy NATURA

2000 te rü le ten va ló sul meg.

(3) A 3.  § (3) be kez dé sé ben hi vat ko zott ki adá sok te kin -
te té ben, ha a tá mo ga tá si dön tés ben el té rõ tá mo ga tá si in -
ten zi tá sok ke rül nek meg ál la pí tás ra, egy sé ge sen a leg ala -
cso nyabb intenzitást kell figye lembe venni.

(4) A 3.  § (2) be kez dés a) pont já nak aa) al pont ja sze rin ti 
te vé keny ség szám lá val iga zolt el szá mol ha tó ki adá sa az
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott faj la gos ki adás alap -
ján szá mí tott összeg ha tá rig tá mo gat ha tó. A tá mo ga tá si
egy sé gen be lü li egyes el szá mol ha tó ki adá sok azon ban
nem ha lad hat ják meg az ÉNGY-ben, il let ve a gép ka ta ló -
gus ban sze rep lõ re fe ren cia árat.

(5) A 3.  § (2) be kez dés a) pont já nak ab) al pont ja és
b) pont já nak bb) al pont ja sze rin ti te vé keny sé gek ese tén a
ma xi má lis el szá mol ha tó ki adás mér té ke az ÉNGY alap ján
ké szí tett költ ség ve tés-össze sí tõ sze rin ti költ ség ve tés alap -
ján ke rül meg ha tá ro zás ra, és az egyes el szá mol ha tó ki adá -
sok nem ha lad hat ják meg az ÉNGY-ben sze rep lõ re fe ren -
cia árat.

(6) A 3.  § (2) be kez dés b) pont já nak ba) al pont ja sze rin ti 
te vé keny ség szám lá val iga zolt el szá mol ha tó ki adá sa a
2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott faj la gos ki adás alap -
ján szá mí tott összeg ha tá rig tá mo gat ha tó. A tá mo ga tá si
egy sé gen be lü li egyes el szá mol ha tó ki adá sok azon ban
nem ha lad hat ják meg az ÉNGY-ben, il let ve a gép ka ta ló -
gus ban sze rep lõ re fe ren cia árat.

(7) A 3.  § (2) be kez dés c) pont já nak cb) és cc) al pont jai
sze rin ti te vé keny sé gek ese té ben a tá mo ga tás mér té ke ki -
szá mí tá sá nak alap ját a Vhr. 27.  § (1) be kez dé sé nek
g) pont já ban foglalt két árajánlat képezi.

(8) A 3. cél te rü let ese té ben az el szá mol ha tó ki adá sok
nem ha lad hat ják meg:

a) a gép ka ta ló gus ban be azo no sít ha tó gé pek, be ren de -
zé sek ese tén a gép ka ta ló gus ban meg ha tá ro zott re fe ren cia -
árat;

b) a gép ka ta ló gus ban nem sze rep lõ gép, be ren de zés
ese tén a Vhr. 27.  § (1) be kez dés g) pont já ban meg ha tá ro -
zott el já rás sal megállapított árat;

c) épí té si be ru há zás ese tén az ÉNGY-ben meg ha tá ro -
zott faj la gos re fe ren cia árat.

(9) A (7) be kez dés és a (8) be kez dés b) pont ja sze rin ti
ár aján lat nem szár maz hat az ügy fél sa ját vagy kap csolt
vál lal ko zá sá tól, vagy olyan vál lal ko zás tól, amely ben az
ügy fél tu laj do ni há nyad dal ren del ke zik.

(10) Tá mo ga tás nem ve he tõ igény be olyan be ru há zás ra, 
amely ki zá ró lag a 3.  § (2) be kez dés ab) vagy bb) pont jai
sze rin ti te le pen be lü li inf ra struk tu rá lis be ru há zás ra irá -
nyul.

A kérelem benyújtása

6.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met éven te áp ri lis 1.–má jus 15.
kö zött le het be nyúj ta ni a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz -
té si Hi va tal hoz (a továb biak ban: MVH).

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell:

a) amennyi ben az ügy fél õs ter me lõ vagy egyé ni vál lal -
ko zó, a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõi iga zol vány hi te les má -
so la tát, il let ve ha tó sá gi iga zo lást az egyé ni vál lal ko zói iga -
zol vány ér vé nyes sé gé rõl, és az ügy fél egyé ni vál lal ko zói
te vé keny sé gi kö ré rõl;

b) a 3. szá mú mel lék let ben sze rep lõ ér té ke lé si szem -
pon to kat alá tá masz tó iga zo lá so kat, nyi lat ko za to kat, do ku -
men tu mo kat szük ség sze rint;

c) a 4.  § (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott be ru há zás ese -
tén a szak ma kö zi szer ve zet ál tal ki ál lí tott tagsági
igazolást;

d) az 1. és 2. cél te rü let sze rin ti be ru há zá sok ese té ben
épí té sze ti-mû sza ki terv do ku men tá ci ót, il let ve mû sza ki le -
írást és dokumentációt;

e) a 3. cél te rü let ese tén épí té sze ti-mû sza ki terv do ku -
men tá ci ót, il let ve a 4.  § (6) be kez dés a) pont já ban meg ha -
tá ro zott tech no ló gi ai ter vet és a terv ké szí tõ jé nek vég zett -
sé gét iga zo ló ok irat hi te les má so la tát, va la mint ter mál kút
lé te sí tés ese tén a 4.  § (6) be kez dés b) pont já ban meg ha tá -
ro zott en ge dély hi te les má so la tát is;

f) amennyi ben az ügy fél zöld ség-gyü mölcs ter me lõi
cso port vagy ter me lõi szer ve zet le ány vál la la ta, ak kor a
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um iga zo -
lá sát le ány vál la la ti mi nõ sé gé rõl.

(3) E ren de let ke re té ben egy ügy fél a tá mo ga tá si ké re -
lem be nyúj tá sá ra nyit va álló idõ sza kon ként csak egy tá -
mo ga tá si ké rel met nyújt hat be.

(4) A tá mo ga tá si ké re lem az ér de mi ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé ig bár mely idõ pont ban rész ben vagy egész ben
vissza von ha tó a Tv. 43.  § (1) be kez dé sé nek figye lembe -
véte lével. A tá mo ga tá si ké re lem rész le ges vissza vo ná sa
ki zá ró lag tá mo ga tá si egy ség re, a hoz zá kap cso ló dó mér -
ték re, il let ve összeg re vo nat koz hat.
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A kérelem elbírálása

7.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az MVH az e ren de let ben
meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint bí rál ja el, és a 3. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott pon to zá si rend szer alap ján
vég zett ér té ke lés sel, va la mint a Tv. 32.  §-a (1) be kez dé sé -
nek c) pont ja sze rin ti rang sor ál lí tá sá val dön tést hoz.

(2) Amennyi ben az ügy fél a Vhr. 27.  § (1) be kez dé sé nek 
e) pont ja alap ján csak pénz ügyi ter vet kö te les a ké re lem -
hez mel lé kel ni, az ér té ke lés a 3. szá mú mel lék let ben meg -
ha tá ro zott pon to zá si rend szer alap ján szer zett pontok
arányosításával történik.

Kifizetési kérelem

8.  §

(1) A ki fi ze té si ké rel met
a) 2008. év ben ok tó ber 1–31.,
b) a 2009. év tõl kez dõ dõ en éven te
ba) ja nu ár 1–31.,
bb) áp ri lis 1–30.,
bc) jú li us 1–31.,
bd) ok tó ber 1–31.

kö zött le het be nyúj ta ni az MVH-hoz.

(2) Az utol só ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) az 5.  § (5) be kez dé se sze rin ti kép zé sen való rész vé -

tel rõl  szóló iga zo lást;
b) a 3. cél te rü let sze rin ti fej lesz tés ese tén a be ru há zás

be fe je zé sé re vo nat ko zó, gé pész mér nö ki vég zett ség gel
ren del ke zõ sze mély ál tal kiállított nyi lat ko za tot;

c) ter mál kút lé te sí tés ese tén to váb bá az üze mel te té si
víz jo gi en ge dély hi te les má so la tát.

(3) Ha a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti nyi lat ko zat ki ál -
lí tó ja és a tech no ló gi ai terv ké szí tõ je nem ugyan az a sze -
mély, ak kor az utol só ki fi ze té si ké re lem hez csa tol ni kell a
vég zett sé get igazoló okirat hiteles másolatát.

Jogkövetkezmények

9.  §

(1) Amennyi ben az el len õr zés so rán bi zo nyos sá got
nyer, hogy az ügy fél a be ru há zá si kö te le zett sé gé nek nem
vagy nem az épí té si en ge dély, il let ve terv do ku men tá ció
sze rint tett ele get, a ki fi ze tett tá mo ga tás jo go su lat lan
igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(2) Amennyi ben az ügy fél a tá mo ga tá si ké re lem ben vál -
lalt mun ka vál la lói lét szám nál ke ve seb bet fog lal koz tat az
üze mel te té si kö te le zett ség idõ tar ta ma alatt, kö te les
– hiány zó fog lal koz ta tot tan ként éven te – az igény be vett

tá mo ga tás összeg 2%-át, de leg alább 750 000 fo rin tot
vissza fi zet ni.

(3) Amennyi ben az ügy fél a 4.  § (5) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott kép zé si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get vagy
a kép zés ben való rész vé telt nem iga zol ja leg ké sõbb az
utol só ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sá ig, a tá mo ga tá si dön -
tés sel jó vá ha gyott össze get 20%-kal csök ken te ni kell ki -
vé ve, ha a tá mo ga tá si ha tá ro zat kéz hez vé te lét kö ve tõ
30. nap és az utol só ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá si idõ szak
elsõ nap ját meg elõ zõ 30. nap kö zöt ti idõ szak ban nem volt
kép zés.

(4) Ha a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ügy fél – in du ló vál lal -
ko zás ként – a 4.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt nyi lat ko za ta el -
le né re a be ru há zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ tel jes év ben
nem fe lel meg a 4.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek -
nek, ak kor kö te les a már igény be vett tá mo ga tá si össze get
a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza -
bá lyok sze rint vissza fi zet ni, és az ügy fél e ren de let sze rin ti 
tá mo ga tás hoz való joga meg szû nik.

(5) Ha az ügy fél a fej lesz tés sel meg va ló sí tott hõ ener gia
elõ ál lí tó be ren de zés hez összes sé gé ben az elõ ál lít ha tó hõ -
ener gia 25%-át meg ha la dó ka pa ci tá sú olyan fo gyasz -
tó(ka)t csat la koz tat, amely(ek) nem fe lel(nek) meg a 4.  §
(7) be kez dés c) pont sze rin ti fel hasz ná lá si cél nak, ak kor
kö te les a már igény be vett tá mo ga tá si összeg 50%-át a jo -
go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá -
lyok sze rint vissza fi zet ni.

(6) Ha az ügy fél a fej lesz tés sel meg va ló sí tott hõ ener gia
elõ ál lí tó be ren de zés hez összes sé gé ben az elõ ál lít ha tó hõ -
ener gia 50%-át meg ha la dó ka pa ci tá sú olyan fo gyasz -
tó(ka)t csat la koz tat, amely(ek) nem fe lel(nek) meg a 4.  §
(6) be kez dés c) pont sze rin ti fel hasz ná lá si cél nak, ak kor
kö te les a már igény be vett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat -
la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze -
rint vissza fi zet ni, és az ügy fél e ren de let sze rin ti tá mo ga -
tás hoz való joga meg szû nik.

Záró rendelkezés

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló 
2005. szep tem ber 20-i 1698/2005/EK ta ná csi ren de let
26. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges rendelkezéseket
állapítja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelethez

Támogatási egységek elszámolható kiadásai az 1. célterülethez

Sor szám
Meg ne ve zés, mé ret, ka pa ci tás 

és mû sza ki tar ta lom
Ma xi má lis

 el szá mol ha tó ki adás
Mér ték-
egy sé ge

1. Új gom ba ter mesz tõ há zak épí té se

Az el szá mol ha tó ki adás tar tal maz za:
– Csi per ke gom ba vagy más gom ba ese tén a pol cos ter mesz tõ
rend szer rel fel sze relt, kli ma ti zált gom ba ter mesz tõ ház
– Las ka gom ba vagy más gom ba ese tén pol cos rend szer nél kü li
ter mesz tõ ház vagy szi ge telt fó lia sá tor
tel jes épí té si költ sé ge it, az épü let szer ke ze ti ele me it, az
épü let gé pé sze ti ele me ket, a komp lett klí ma, az elekt ro mos há ló zat, a
vi lá gí tás költ sé ge it, a vil lám- és va gyon vé del mi költ sé ge ket, va la mint 
a ki szol gá ló he lyi sé gek (re kesz tá ro ló, ve zér lõ és irá nyí tó he lyi ség, a
szo ci á lis he lyi ség stb.) költ sé ge it. 
A ki adá sok ma guk ban fog lal ják a gom ba kom poszt be- és
ki tá ro lá sá nak spe ci á lis gé pe it (polc fel töl tõ és ki hú zó, szál lí tó sza lag,
tar gon ca), va la mint a ka mi on be ra kót és az el kü lö ní tett
szenny víz ke ze lõ rendszert is

1.1. Pol cos rend sze rû, kli ma ti zált, 750–3000 m2 kö zöt ti összes ter mesz tõ
fe lü let tel ren del ke zõ gom ba ter mesz tõ ház

200 000 HUF/m2

1.2. Nem pol cos rend sze rû, kli ma ti zált, 750–3000 m2 kö zöt ti összes
ter mesz tõ fe lü let tel ren del ke zõ gom ba ter mesz tõ ház

150 000 HUF/m2

1.3. Pol cos rend sze rû, kli ma ti zált, 3000 m2-nél na gyobb ter mesz tõ
fe lü let tel ren del ke zõ gom ba ter mesz tõ ház

160 000 HUF/m2

1.4. Nem pol cos rend sze rû, kli ma ti zált, 3000 m2-nél na gyobb ter mesz tõ
fe lü let tel ren del ke zõ gom ba ter mesz tõ ház

120 000 HUF/m2

2. Gom ba ter mesz tõ ház át ala kí tás, re konst ruk ció

Meg lé võ gom ba ter mesz tõ há zak és fó li a sát rak re konst ruk ci ó ja,
pol cos ter mesz tõ rend sze rû vé tör té nõ át ala kí tá sa vagy más
ren del te té sû épü le tek (pl. is tál lók, rak tá rak) pol cos gom ba ter mesz tõ
rend szer rel tör té nõ fel sze re lé se, gom ba ter mesz tés re tör té nõ
át ala kí tá sa. Nem pol cos rend sze rû gom ba há zak, fó li a sát rak
tech no ló gi ai fel újí tá sa. A ki adá sok ter mesz tõ fe lü let m2-re ér ten dõk

2.1. Pol cos rend sze rû gom ba há zak tech no ló gi ai fel újí tá sa 50 000 HUF/ m2

2.2. Nem pol cos rend sze rû gom ba há zak, fó li a sát rak tech no ló gi ai
fel újí tá sa

35 000 HUF/ m2

3. Új gom ba kom poszt elõ ál lí tó üzem épí té se, il let ve meg lé võ üze mek
bõ ví té se, kor sze rû sí té se

A kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ és a
le ve gõ tisz ta sá gi elõ írásokat ki elé gí tõ gom ba kom poszt elõ ál lí tá sá ra
al kal mas üzem épí té se és komp lex tech no ló gi ai fel sze re lé se. A
meg lé võ üze mek bõ ví té se és kor sze rû sí té se. Az el szá mol ha tó ki adás
tar tal maz za új üzem épí té sé nél a tel jes épí té si költ sé ge ket: épü le tek,
tá ro lók, bi o fil te rek, kom posz tá lók, hõ ke ze lõk és a kom poszt
ki sze re lés költ sé ge it, bõ ví tés nél és kor sze rû sí tés nél a fo lya mat ban
érin tett mun kák költ sé ge it. Az el szá mol ha tó ki adá sok a hõ ke ze lõ
kam rák alap te rü le té nek 1 m2-ré re ke rül tek meg ha tá ro zás ra

3.1. Új, gom ba kom poszt elõ ál lí tá sá ra al kal mas kom poszt üzem létesítése 800 000 HUF/m2
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3.2. Meg lé võ gom ba kom poszt elõ ál lí tó üzem bõ ví té se, kor sze rû sí té se 400 000 HUF/m2

4. Új, fó liabo rí tá sú nö vény há zak (fó lia há zak) építése

Az el szá mol ha tó ki adás tar tal maz za a tel jes épí té si költ sé ge ket:
váz szer ke zet (be le ért ve a nö vény tar tó szer ke ze tet), fó lia bo rí tás, a
be épí tett szel lõ zõk, ár nyé ko lók, ön tö zõk- tá pol da to zók (egye di
ve zér lés sel) a rög zí tés, az ala po zás és a ki vi te le zés költ sé ge it. Az
au to ma ti zált fó lia há zak nál a fû tés, a bel sõ gé pé sze ti- szel lõ zés
ve zér lõ, árnyékoló és öntözési technológia kialakításnak a költségeit
is

4.1. Ener gia ta ka ré kos, dup la bo rí tá sú, nagy lég te rû, blokk rend sze rû,
au to ma ti zált fó lia ház épí té se 5000 m2 fe let ti ter mesz tõ fe lü let tel, vagy 
5000 m2-re tör té nõ bõ ví tés ese tén a tel jes fû tõ rend szer ki épí té sé vel
együtt. (A minimális vápamagasság 4 méter)

14 000 HUF/m2

4.2. Ener gia ta ka ré kos, dup la bo rí tá sú, nagy lég te rû, blokk rend sze rû,
au to ma ti zált fó lia épí té se 5000 m2 fe let ti ter mesz tõ fe lü let tel, vagy
5000 m2-re tör té nõ bõ ví tés ese tén a tel jes fû tõ rend szer ki épí té sé vel
együtt. (A mi ni má lis vá pa ma gas ság 4 méter) – Palántanevelés céljára

19 000 HUF/m2

4.3. Dup la bo rí tá sú, nagy lég te rû fó lia sá tor hi deg haj ta tás hoz, 
min. 8 m-es fesz tá vol ság gal, 5000 m2 fe let ti ter mesz tõ-fe lü let tel,
vészfûtéssel együtt

4 000 HUF/m2

4.4. Dup la bo rí tá sú, nagy lég te rû, blokk rend sze rû mo bil fó lia ház hi deg
haj ta tás hoz 5000 m2 fe let ti ter mesz tõ fe lü let tel vész fû tés sel,
vektorhálóval együtt

3 000 HUF/m2

4.5. Szimp la bo rí tá sú, nagy lég te rû, blokk rend sze rû mo bil fó lia ház hi deg
haj ta tás hoz 5000 m2 fe let ti ter mesz tõ fe lü let tel vész fû tés sel,
vektorhálóval együtt

2 500 HUF/m2

4.6. Szo ci á lis he lyi sé gek (öl tö zõk, pi he nõk, iro da stb.) 120 000 HUF/m2

5. Új üveg bo rí tá sú nö vény há zak (üveg há zak) épí té se

Az el szá mol ha tó ki adás tar tal maz za az 5000 m2 fe let ti
ter mesz tõfe lü let tel ren del ke zõ üveg ház tel jes épí té si 
– váz szer ke zet, üveg, az ala po zás, a tér be ton, a bel sõ elekt ro mos
há ló zat, a vil lám vé de lem és a ki vi te le zés – költ sé ge it, va la mint 
a bel sõ gé pé sze ti és au to ma ti zá lá si költ sé ge ket (klí ma kom pu ter,
ener gia, fû tés, szellõzés és öntözés-tápanyag-utánpótlás, párásítás
stb.)

5.1. Au to ma ti zált üveg ház 25 000 HUF/m2

5.2. Au to ma ti zált üveg ház – Pa lán ta ne ve lés céljára 30 000 HUF/m2

5.3. Tem pe rált le ve gõ jû ma ni pu lá ló tér, te rem, köz le ke dõ tér, egyéb
raktárak

35 000 HUF/m2

5.4. Asszi mi lá ci ós pót meg vi lá gí tás, ve zér lés 9 000 HUF/m2

5.5. Szo ci á lis he lyi sé gek (öl tö zõk, pi he nõk, iro da stb.) 120 000 HUF/m2

6. Meg lé võ fó lia- vagy üveg bo rí tá sú nö vény há zak tech no ló gi ai
kor sze rû sí té se

Az el szá mol ha tó ki adás tar tal maz za a meg lé võ, leg alább 3000 m2

alap te rü le tû nö vény ház bel sõ elekt ro mos há ló za tá nak és/vagy a bel sõ
gé pé sze ti és au to ma ti zá lás (klí ma kom pu ter, ener gia el lá tás, fû tés,
szel lõ zés és ön tö zés-táp anyag-után pót lás, pá rá sí tás, CO2 trá gyá zás,
pót meg vi lá gí tás és ener gia er nyõ stb.) ki épí té si és/vagy felújítási
költségeit az alábbi értékhatárokkal
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6.1. Ener gia er nyõ be épí té se 2 500 HUF/m2

6.2. Klí ma kom pu ter és sze rel vé nyei 1 000 HUF/m2

6.3. Ön tö zés és tá pol da to zás ki szol gá ló egy sé ge i nek cseréje 1 000 HUF/m2

6.4. Asszi mi lá ci ós pót meg vi lá gí tás ki épí té se csak dísz nö vény ter mesz tés
esetén

9 000 HUF/m2

6.5. CO2 trá gyá zás ki épí té se 1 000 HUF/m2

6.6. Fû tõ rend szer kor sze rû sí té se (tel jes fû tés: ta laj-, lég tér- és vegetáció) 3 000 HUF/m2

6.7. Át ál lás ta laj nél kü li ter mesz tés re 2 500 HUF/m2

6.8. Ta laj nél kü li ter mesz tés fel újí tá sa 2 500 HUF/m2

1. Az épít mény nek meg kell fe lel ni a vo nat ko zó ha zai és nem zet kö zi MSZ/EN szab vá nyok nak, az épí tés ügyi, tûz vé -
del mi, kör nye zet vé del mi elõ írásoknak, ame lyet az el já ró ha tó sá gok en ge dé lyei iga zol nak.

2. A meg épí tés re ke rü lõ gom ba ter mesz tõ há zak nak és a hû tõ há zak nak könnyû szer ke ze tes konst ruk ci ó ban, az épü le -
tek re ér vé nyes épí té si szab vá nyok nak, a hõ szi ge te lés re és az ener gia ha té kony ság ra vo nat ko zó ha zai és eu ró pai elõ -
írásoknak kell meg fe lel ni ük. A be ru há zás nak tar tal maz nia kell az épít mé nyek funk ci ó já nak el lá tá sá hoz szük sé ges
összes épü let gé pé sze ti, tech no ló gi ai és biz ton ság tech ni kai be ren de zé se ket.

3. A meg épí tés re ke rü lõ fó lia há zak blok ko sí tott for má ban, tûzi hor gany zott acéltar tók kal (bor dák kal), mi ni mum
4 mé te res vá pa ma gas ság gal, mi ni mum 8 mé te res ha jó szé les ség gel ké szül het nek. A fe dés re fel hasz nált fó li á nak UV-sta -
bil 150–200 mik ron vas tag sá gú nak kell len nie. A fó lia rög zí té sé re acél sí nek és mû anyag pro fi lok al kal maz ha tók. A fó lia -
ház szel lõz te té se nyit ha tó ol dal-, te tõ és/vagy vég fal szel lõ zõ kön ke resz tül tör tén het. A be ru há zás nak tar tal maz nia kell a
fó lia ház mû köd te té sé hez szük sé ges bel sõ tech no ló gi ai be ren de zé se ket: ön tö zõ rend szer, pá rá sí tó, bel sõ meg vi lá gí tás, ár -
nyé ko lás, fû tés () t= mi ni mum 15  °C). Az au to ma ti zált fó lia há zak nál a szel lõ zés, ön tö zés, ár nyé ko lás és a fû tés ve zér lé -
se is a be ru há zás ré sze.

4. Az üveg bo rí tá sú nö vény há zak (üveg há zak) blok ko sí tott for má ban, tûzi hor gany zott acél vá zas ki vi tel ben, mi ni -
mum 4 m vá pa ma gas ság gal, mi ni mum 8 m ha jó szé les ség gel, mi ni mum 4 mil li mé ter vas tag üveg bõl, be ton ala po zás sal,
3 „U” hõ szi ge te lés sel ké szül het nek. A szel lõ zés tetõ és ge rinc szel lõ zõ kön ke resz tül tör tén het. A bel sõ tech no ló gi ai be -
ren de zé sük nek tar tal maz nia kell a ) t= mi ni mum 25 °C hõ mér sék let kü lönb ség át hi da lá sá ra al kal mas fû tõ be ren de zést, az 
ön tö zõ, pá rá sí tó be ren de zé se ket, az ár nyé ko lást és ener gia er nyõt, a szel lõ zés-ve zér lés, a fû tés sza bá lyo zás és az ön tö zés -
ve zér lés au to ma ti kák sza bály zó ele me it.

5. A meg épí tés re ke rü lõ blokk rend sze rû mo bil fó lia há zak he gesz tett, meg mun kált hossz var ra tos acél csõ bor dák kal
és tar tó lá bak kal és 4,5–7,5 mé te res ha jó szé les ség gel ké szül het nek. A fe dés re fel hasz nált fó li á nak UV sta bil
150–200 mik ron vas tag sá gú nak kell len nie. A fó lia rög zí té sé re acél és mû anyag pro fi lok, va la mint UV sta bil kö te lek al -
kal maz ha tó ak. A fó lia ház szel lõ zé se nyit ha tó vég fal és/vagy ol dal fal szel lõ zõn ke resz tül tör tén het. A be ru há zás nak tar -
tal maz nia kell a fó lia ház mû köd te té sé hez szük sé ges tech no ló gi ai be ren de zé se ket: ön tö zõ rend szer, tá pol da to zá si rend -
szer, nö vény tar tó szer ke ze tek.
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2. számú melléklet a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelethez

Támogatási egységek elszámolható kiadásai a 2. célterülethez

Sor szám Meg ne ve zés, mé ret, ka pa ci tás és mû sza ki tar ta lom
Ma xi má lis 

el szá mol ha tó 
ki adás

Mér ték egy sé ge

1. Hûtõtá ro lók, hû tõ há zak (új épí tés)

Az el szá mol ha tó ki adás tar tal maz za a komp lett épí té si költ sé ge ket: az
épü let szer ke ze ti ele me it, a pa do za tot, a szi ge te lé se ket, a kor ró zió el le ni
vé del met és be vo na to kat, nyí lá szá ró kat, az alap-épü let gé pé sze ti ele me ket, 
a vi lá gí tást és az elekt ro mos há ló zat ele me it, a vil lám- és va gyon vé de lem
költ sé ge it, a tûz jel zõ rend szert, az elõ te rek, szo ci á lis he lyi sé gek,
ki szol gá ló te rek épí té sé nek költ sé ge it, a hû té si tech no ló gia ki épí té sé nek
(komp resszo rok, agg re gá tok, el pá ro log ta tók, kon den zá to rok, ve zér lõk,
sza bá lyo zók, össze kö tõele mek stb.) tel jes költ sé gét, va la mint a
fel vo nu lá si, a meg valósításhoz szükséges ideiglenes építmények, a
kivitelezés, a próbaüzem és a beszabályozás költségeit

1.1. 500 ton na hû tött tá ro ló ka pa ci tá sig, illetve 3000 m3 hû tött lég té rig, csak
meg lé võ hû tõ tá ro ló bõvítése esetén

1.1.1. Nor mál hõ mér sék le tû tá ro ló di rekt hû tés sel (–1 °C) 57 000 HUF/m3

1.1.2. Nor mál hõ mér sék le tû tá ro ló fo lya dék hû tés sel 59 000 HUF/m3

1.1.3. Nor mál hõ mér sék le tû tá ro ló kom bi nált hû tés sel 61 000 HUF/m3

1.1.4. Nor mál hõ mér sék le tû tá ro ló gyors hû tés sel 63 000 HUF/m3

1.1.5. Nor mál hõ mér sék le tû tá ro ló ULO tech no ló gi á val 61 000 HUF/m3

1.1.6. Tem pe rált le ve gõ jû ma ni pu lá ló tér, te rem, köz le ke dõk, egyéb raktárak 40 000 HUF/m3

1.1.7. Szo ci á lis he lyi sé gek (öl tö zõk, pi he nõk, iro da stb.) 120 000 HUF/m2

1.1.8. Ki szol gá ló te rek (gön gyö leg tá ro ló, gép tá ro ló, fe dett és nyi tott rámpák
stb.)

35 000 HUF/m2

1.2. 500–1000 ton na hû tött tá ro ló ka pa ci tás 3000 és 6000 m3 hû tött lég tér
között

1.2.1. Nor mál hõ mér sék le tû tá ro ló di rekt hû tés sel (–1 °C) 50 000 HUF/m3

1.2.2. Nor mál hõ mér sék le tû tá ro ló fo lya dék hû tés sel 52 500 HUF/m3

1.2.3. Nor mál hõ mér sék le tû tá ro ló kom bi nált hû tés sel 53 500 HUF/m3

1.2.4. Nor mál hõ mér sék le tû tá ro ló gyors hû tés sel 58 000 HUF/m3

1.2.5. Nor mál hõ mér sék le tû tá ro ló ULO tech no ló gi á val 56 500 HUF/m3

1.2.6. Tem pe rált le ve gõ jû ma ni pu lá ló tér, te rem, köz le ke dõk, egyéb raktárak 36 000 HUF/m3

1.2.7. Szo ci á lis he lyi sé gek (öl tö zõk, pi he nõk, iro da stb.) 120 000 HUF/m2

1.2.8. Ki szol gá ló te rek (gön gyö leg tá ro ló, gép tá ro ló, fe dett és nyi tott 
rámpák stb.)

33 100 HUF/m2

1.3. 1000–1500 ton na hû tött tá ro ló ka pa ci tás 6000 és 9000 m3 hû tött lég tér
között

1.3.1. Nor mál hõ mér sék le tû tá ro ló di rekt hû tés sel (–1 °C) 45 000 HUF/m3

1.3.2. Nor mál hõ mér sék le tû tá ro ló fo lya dék hû tés sel 47 000 HUF/m3

1.3.3. Nor mál hõ mér sék le tû tá ro ló kom bi nált hû tés sel 48 000 HUF/m3

1.3.4. Nor mál hõ mér sék le tû tá ro ló gyors hû tés sel 53 000 HUF/m3

1.3.5. Nor mál hõ mér sék le tû tá ro ló ULO tech no ló gi á val 51 000 HUF/m3

1.3.6. Tem pe rált le ve gõ jû ma ni pu lá ló tér, te rem, köz le ke dõk, egyéb raktárak 34 000 HUF/m3

1.3.7. Szo ci á lis he lyi sé gek (öl tö zõk, pi he nõk, iro da stb.) 120 000 HUF/m2
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1.3.8. Ki szol gá ló te rek (gön gyö leg tá ro ló, gép tá ro ló, fe dett és nyi tott rámpák
stb.)

30 000 HUF/m2

2. Hû tõ há zi re konst ruk ció, fel újí tás

Az el szá mol ha tó ki adás tar tal maz za a hû té si tech no ló gia komp lett
cse ré jét, a régi tech no ló gi ai ele mek (komp resszo rok, agg re gá tok,
el pá ro log ta tók, kon den zá to rok, ve zér lõk, sza bály zók, össze kö tõ ele mek
stb.) bon tá sát és új ele mek be épí té sét, be sza bá lyo zá sát, az
épületszerkezetek megtartása mellett

2.1. 500 ton na hû tött tá ro ló ka pa ci tá sig, ill. 3000 m3 hû tött térig HUF/m3

2.1.1. Nor mál hõ mér sék le tû tá ro ló di rekt hû tés sel (–1 °C) 12 800 HUF/m3

2.1.2. Nor mál hõ mér sék le tû tá ro ló fo lya dék hû tés sel 14 700 HUF/m3

2.1.3. Nor mál hõ mér sék le tû tá ro ló kom bi nált hû tés sel 16 000 HUF/m3

2.1.4. Nor mál hõ mér sék le tû tá ro ló gyors hû tés sel 20 000 HUF/m3

2.1.5. Normál hõmérsékletû tároló ULO technológiával 23 000 HUF/m3

2.1.6. Temperált levegõjû manipuláló tér, terem, közlekedõk 6 000 HUF/m3

2.2. 500–1000 tonna hûtött tároló kapacitás, illetve 3000 és 6000 m3 hûtött
légtér között

2.2.1. Normál hõmérsékletû tároló direkthûtéssel (–1 °C) 11 000 HUF/m3

2.2.2. Normál hõmérsékletû tároló folyadékhûtéssel 12 800 HUF/m3

2.2.3. Normál hõmérsékletû tároló kombinált hûtéssel 13 600 HUF/m3

2.2.4. Normál hõmérsékletû tároló gyorshûtéssel 16 800 HUF/m3

2.2.5. Normál hõmérsékletû tároló ULO technológiával 12 500 HUF/m3

2.2.6. Temperált levegõjû manipuláló tér, terem, közlekedõ 5 500 HUF/m3

2.3. 1000–1500 tonna hûtött tároló kapacitás, illetve 6000 és 9000 m3 hûtött
légtér között

2.3.1. Normál hõmérsékletû tároló direkthûtéssel (–1 °C) 10 000 HUF/m3

2.3.2. Normál hõmérsékletû tároló folyadékhûtéssel 11 000 HUF/m3

2.3.3. Normál hõmérsékletû tároló kombinált hûtéssel 12 000 HUF/m3

2.3.4. Normál hõmérsékletû tároló gyorshûtéssel 15 000 HUF/m3

2.3.5. Normál hõmérsékletû tároló ULO technológiával 9 000 HUF/m3

2.3.6. Temperált levegõjû manipuláló tér, terem, közlekedõ 5 000 HUF/m3

3. Új burgonya tárházak építése

Az elszámolható kiadások tartalmazzák a teljes építési költségeket – a
tárházak, építmények szerkezeti részeinek, az alapozásnak, a födémnek,
az oldalfalak és a padozatok kialakításának, szigetelésnek, az
épületgépészeteknek, a megvilágításnak és az elektromos hálózatnak, a
villám- és vagyonvédelemnek, valamint a tûzvédelemnek a költségeit,
illetve a kivitelezési költségeket is. Az elszámolható kiadásokban benne
foglaltatnak az egyes tárolótípusoknál az állagmegóvás céljára beépített
technológiák gépészeti elemei (hûtés, párásítás, szellõztetés stb.) is. A
kiszerelõ üzemek esetében az épület költségein túl az elszámolható
tartalmazzák a kapacitásnak megfelelõ teljes technológiai gépsor és
anyagmozgatás költségeit is.

3.1. Halmos tároló 1000 tonna tároló kapacitásig 75 000 HUF/t

3.2. Halmos tároló 1000 és 2000 tonna tároló kapacitás között 65 000 HUF/t
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3.3. Halmos tároló 2000 tonna tároló kapacitás felett 55 000 HUF/t

3.4. Konténeres tároló 1000 tonna kapacitásig, konténerekkel együtt 90 000 HUF/t

3.5. Konténeres tároló 1000 és 2000 tonna kapacitás között, konténerekkel
együtt

80 000 HUF/t

3.6. Konténeres tároló 2000 tonna kapacitás felett konténerekkel együtt 70 000 HUF/t

3.7. Burgonya kiszerelõ komplex üzem, puffer és készárú tárolóval, mosó,
tisztító, osztályozó, mérlegelõ, csomagoló, címkézõ, rakatképzõ gépekkel 
és berendezésekkel, illetve anyagmozgató gépekkel, 1000 és 5000
tonna/év kapacitás között 2–4 féle kiszerelési formára és egységre,
minimum 400 m2 alapterülettel

210 000 HUF/m2

3.8. Burgonya kiszerelõ komplex üzem puffer és készáru tárolóval, mosó,
tisztító, osztályozó, mérlegelõ, csomagoló, címkézõ, rakatképzõ gépekkel 
és berendezésekkel 5000 és 10 000 tonna/év kapacitás között, 4–8 féle
kiszerelési formára és egységre, minimum 600 m2 alapterülettel

250 000 HUF/ m2

3.9. Burgonyakiszerelõ komplex üzem puffer és készáru tárolóval, mosó,
tisztító, osztályozó, mérlegelõ, csomagoló, címkézõ, rakatképzõ gépekkel 
és berendezésekkel 10 000–30 000 tonna/év kapacitás között 8–15 féle
kiszerelési formára és egységre, minimum 1300 m2 alapterülettel

270 000 HUF/m2

3. számú melléklet a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelethez

Értékelés

Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/El len õr zés mód ja Pont szám

Szak mai szem pon tok

Az ügy fél zöld ség-gyü mölcs
ter me lõi cso port (elõ ze te sen
el is mert TÉSZ), vagy an nak
tag ja, vagy le ány vál la la ta;
ter me lõi szer ve zet (vég le ge sen
el is mert TÉSZ), vagy an nak
tag ja, vagy le ány vál la la ta; a
ker té sze ti és bur go nya
ága zat ban mû kö dõ, vég le ge sen 
elismert termelõi csoport, vagy
annak tagja

Iga zo lás ar ról, hogy az ügy fél 
a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi
cso port (elõ ze te sen el is mert
TÉSZ), vagy ter me lõi
szer ve zet (vég le ge sen
el is mert TÉSZ) tag ja, vagy
azok le ány vál la la ta. A
ker té sze ti és bur go nya
ága zat ban mû kö dõ
vég le ge sen el is mert ter me lõi
cso port te vé keny sé gé rõl és az 
ügyfél tagságáról  szóló
igazolás

10

Az ügy fél a ké re lem mel érin tett 
lé te sít mény üze mel te té sé hez
meg úju ló ener gia for rást
használ

Nyi lat ko zat 10

Össze sen: max. 20

Ho ri zon tá lis szem pon tok

A ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ 12 hó nap át lag
lét szá má nak szin ten tar tá sa
(leg alább 1 fõ)

6
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A ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ 12 hó nap át lag
lét szá má hoz ké pest a
fog lal koz ta tot tak szá má nak
bõ ví té se a fejlesztés hatására

Igé nyelt tá mo ga tás
össze ge/új mun ka he lyek
száma

0–25 000 000 Ft/új
mun ka hely

12

25 000 001–50 000 000 Ft/
új mun ka hely

10

50 000 001–75 000 000 Ft/
új mun ka hely

8

75 000 001–100 000 000 Ft/
új mun ka hely

6

100 000 001–125 000 000 
Ft/új mun ka hely

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

Az ügyfél részt vesz az
agrár-környezetgazdálkodási
programban. (A támogatási
kérelem benyújtásakor
érvényes helyt adó, vagy
részben helyt adó támogatási
határozattal rendelkezik.)

4

Az ügyfél székhelye

A Vhr. szerinti hátrányos
helyzetû területen van

2

Ha az ügyfél nem természetes
személy

A helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat vagy Országos
Cigány Önkormányzat
nyilatkozata arról, hogy
támogatja a beruházást

Nyilatkozat 2

Nõk foglalkoztatása

A foglalkoztatottak
számának több mint 50%-a 
nõ

Nyilatkozat 2

A foglalkoztatottak
számának 20–50%-a nõ

Nyilatkozat 1

Csökkent munkaképességû
foglalkoztatása

Nyilatkozat 2

Ha az ügyfél természetes
személy

Az ügyfél nõ 2

Az ügyfél roma származású Nyilatkozat 2
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Az ügyfél csökkent
munkaképességû

Nyilatkozat 2

Összesen: max. 30

Pénzügyi terv

Nem termelõi
csoport/zöldség-gyümölcs
termelõi csoport (elõzetesen
elismert TÉSZ), termelõi
szervezet (véglegesen elismert
TÉSZ) vagy ezek leányvállalata

A vállalkozás pénzügyi
tervének koherenciája

Befektetett eszközök
változása

1

Saját tõke változása a
beruházás idõtartama alatt

1

Értékcsökkenés változása 2

Saját tõke változása a
mûködtetési idõszak alatt

2

Vállalatértékelés A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázis adatainak összevetése
referenciaadatokkal

Termelési érték 2

Adózás elõtti eredmény 2

Termelési értékarányos
jövedelmezõség

2

Pénzügyi terv  valóságtartalom
vizsgálata

Pénzügyi tábla adatainak összevetése referenciaadatokkal a mûködtetés alatt

Termelési érték 1

Adózás elõtti eredmény 1

Termelési értékarányos
jövedelmezõség

1

Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

Az üzem által a bázisévhez 
képest a benyújtás évétõl
számított 4. évre vállalt
mezõgazdasági terület nõ,
akkor 5 százalék-
pontonkénti növekedésre 
1 pont adható, 
de maximum 5 pont

5

Termelõi csoport/
zöldség-gyümölcs termelõi
csoport (elõzetesen elismert
TÉSZ), termelõi szervezet
(véglegesen elismert TÉSZ)
vagy ezek leányvállalatai
esetében

A vállalkozás pénzügyi
tervének koherenciája

Befektetett eszközök
változása

2
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Saját tõke változása a
beruházás idõtartama alatt

2

Értékcsökkenés változása 2

Saját tõke változása a
mûködtetési idõszak alatt

2

Vállalatértékelés A vállalkozás bázis évében
az árbevétel

Induló termelõi csoport
esetében a számítást a
pályázat és az azt követõ 
2 év tervadatai alapján kell
elvégezni

meghaladja az 1 milliárd
forintot

6

500 millió–1 milliárd forint 
közötti

3

500 millió forint alatti 2

Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

A vállalkozás 1 árbevétele
a benyújtás évétõl számított 
4. évre nézve a benyújtás
évéhez képest több mint

Induló termelõi csoport
esetében, ha eléri

20%-kal bõvül 700 millió forintot 2

10%-kal bõvül 500 millió forintot 1

Ha az ügyfél a benyújtást
követõ 3 évben tervezett
árbevétele a benyújtás
évében tervezett (bázisév)
árbevételéhez képest a
növekmények értéke eléri a 
támogatás

1,4-szeresét 4

1,2-szeresét 2

Üzleti terv Vezetõi összefoglaló 1

Ügyfél bemutatása 3

Piacelemzés és értékelés 4

Mûködési terv 8

Szervezet, emberi
erõforrások

1

Fejlesztés bemutatása 13

Mindösszesen: max. 100

Kommunikációs terv (+) 5

A vállalkozás társadalmi
felelõsség vállalása

(+) 5
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