
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági 

termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére a kertészeti ágazat 

fejlesztését szolgáló beruházások támogatására 

Önállóan támogatható tevékenységek 

1. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítményépítése, korszerűsítése 

a) Új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése, új gombatermesztő 

létesítmény kialakítása 

b) Meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény bővítése 

c) Meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény technológiai korszerűsítése 

2. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: meglévő komposztüzem, 

gombatermesztő létesítmény, valamint a kapcsolódó létesítmények energiahatékonyság 

javítására vonatkozó tevékenységek 

a) Hőtechnikai adottságokjavítása, hőveszteség csökkentése 

b) Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése 

c) Világítási rendszerek korszerűsítése 

d) Az építmény funkciójának ellátásához szükséges, beépített technológiai rendszerek 

energetikai korszerűsítése, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos 

berendezések beszerzése 

3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 

Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy 

teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok, biomassza alapú és 

hőszivattyús rendszerek, geotermikus energia, biogáz, napelemes rendszer, szélenergia) 

Támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 

20 milliárd Ft 

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

- projekt előkészítése, mérnöki feladatok, projektmenedzsment 

- A gombatermesztés vonatkozásában a szedést követő áruvá készítést szolgáló 

eszközök beszerzése 

- infrastruktúra-fejlesztés, eszközbeszerzés 
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Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztése 

A támogatott tevékenységek célja a gazdasági-termelési folyamatok és a kertészeti üzemen belüli 

építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával 



Támogatást igénylők köre 

Mezőgazdasági termelők, akik  

- kérelem benyújtását megelőző, teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ 

üzemmérettel rendelkeztek 

- a kérelem benyújtását megelőző, lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a 

mezőgazdasági tevékenységből származott 

                   Kollektív beruházás 

Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági 

termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott 

projekt. 

                   Vissza nem térítendő tőketámogatás 

Támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 

igénylőnként minimum 300 millió Ft, maximum 2 Mrd Ft 

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi 

régióban az össze elszámolható költség 40%-a, a nem 

közép-magyarországi régióban az 50%-a. 

A fiatal mezőgazdasági termelő által és a kollektív módon 

végrehajtott projektek 10-10%-kal megemelt támogatási 

intenzitásra jogosultak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A támogatási kérelem 

benyújtásának határideje 

1. szakasz: 2021. augusztus 16 - 

2021. augusztus 30.  

2. szakasz: 2021. augusztus 31 – 

2021. szeptember 13. 

3. szakasz: 2021. szeptember 14 - 

2021. szeptember 27.  

4. szakasz: 2021. szeptember 28 – 

2021. október 11.  


