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b) a felhívás 4.1. pontja szerinti a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve 
központi költségvetési szerv által benyújtott Kormány hozzájárulás. (A Felhívás 6.1.1. pontja 
szerint) 

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel 
meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.  

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek. (A Felhívás 6.1.2 pontja szerint) 

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, 
és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya 
vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül 
sor. 

3. Tartalmi értékelési szempontok: 

Tartalmi értékelési szempont Adható 
pontszám Az értékelés alapja 

1. A projekthez kapcsolódó ökológiai gazdálkodás 
folytatása és/vagy ökológiai minősítéssel való 
rendelkezés. 

3 
Biokontroll Hungária 

Nonprofit Kft, illetve Bio 
Garancia Kft igazolása 

   

2. A projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy 
termelői szervezeti tagság5 8 

Igazolás tagságról a 
felhívás 9. számú 
melléklete szerint 

A támogatást igénylő a támogatási kérelme benyújtását 
megelőzően legalább öt éve termelői csoport, vagy termelői 
szervezet tagja 

8 
 

A támogatást igénylő a támogatási kérelme benyújtását 
megelőzően legalább három éve termelői csoport, vagy 
termelői szervezet tagja 

5 
 

A támogatást igénylő a támogatási kérelme benyújtását 
megelőző évben termelői csoport, vagy termelői szervezet 
tagja 

3 
 

    

3. Környezeti szempontok érvényesítése. Az értékelés 
során csak egy szempont vehető figyelembe több 
kiválasztási szempont teljesítése esetén is.  

8  

A projekttel érintett kertészeti üzemben keletkező 
melléktermék6 legalább 20 %-ának továbbhasznosítása a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző évben vagy 
kötelezettség vállalása a projekt fizikai befejezését követő 
év vonatkozásában e cél elérésének érdekében. 

8 

A továbbhasznosítást 
igazoló dokumentum 

(pl.: számla, szerződés, 
szerződésben foglaltak 

teljesülését igazoló 
dokumentum eljárás 

leírása), illetve a 20%-os 
mérték teljesülését 

                                                      
 

 



 

18 
 
 

Tartalmi értékelési szempont Adható 
pontszám Az értékelés alapja 

alátámasztó számítás 
benyújtása a támogatási 

kérelem beadásakor. 
Kötelezettségvállalás 
esetén nyilatkozat, 

illetve a  20%-os mérték 
teljesülését alátámasztó 

számítás benyújtása 
A projekttel érintett kertészeti üzemben a keletkező 
zöldhulladék, nyesedék felhasználására vonatkozó 
technológia alkalmazása tekintetében kötelezettség 
vállalása: zöldhulladék vagy metszés során keletkező 
nyesedék talajba dolgozása, vagy átadása megújuló 
energia előállítására, vagy saját üzemen belül energia 
előállításra történő felhasználása. 

8 

A támogatási kérelem 
benyújtásakor 
nyilatkozat a 

kötelezettségvállalás 
tekintetében7. 

 

A projekttel érintett kertészeti üzemben fólia- és 
műanyaghulladékok újrahasznosításával készült 
műanyagipari termékek (pl.: öntözőrendszer elemei, tárolók, 
takarófólia, műanyag göngyöleg) használata valósul meg a 
támogatási kérelem benyújtásakor. 

8 

Az újrahasznosított 
műanyagipari termék 

megvásárlását igazoló 
dokumentum (pl.: 

számla), illetve a gyártó 
és/vagy forgalmazó által 

kiállított igazolás, 
tanúsítvány stb. a 

termék újrahasznosított 
jellegének igazolására. 

A projekttel érintett kertészeti üzem energiaszükségletét 
legalább részben megújuló energiaforrás hasznosításával 
működő technológia biztosítja a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző évben. 
 

8 
 

Támogatási kérelem, a 
berendezések műszaki 
terve/leírása, valamint a 
megújuló energiaforrás 

működését igazoló 
dokumentum (pl.: 

napelemmel betermelt 
energiára vonatkozó 
elszámoló számla, 
termálkút esetén 

üzemeltetési vízjogi 
engedély). 

   
4. A projekttel érintett üzem vonatkozásában a 
foglalkoztatotti létszám növelése (Egy újonnan 
létrehozott munkahelyre8 eső támogatási összeg) 

5 A támogatást igénylő 
nyilatkozata 
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Tartalmi értékelési szempont Adható 
pontszám Az értékelés alapja 

Kevesebb, mint 5 millió Ft / új munkahely 5  
5 – 10 millió Ft / új munkahely 3  
Több mint 10 millió Ft / új munkahely 0  

5. Térségi szempontok érvényesítése.9  6 A megvalósítási hely 
települése 

A fejlesztés megvalósításának helye a Kedvezményezett 
járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. 
rendelet alapján.  

 
 
 

Komplex programmal fejlesztendő járások 6 
Fejlesztendő járások 3 
Kedvezményezett járások 1 

A fejlesztés megvalósítási helye a kedvezményezett 
települések besorolásáról és a besorolás 
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 
alapján. 

  

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból kedvezményezettnek és jelentős 
munkanélküliséggel sújtott településnek minősül 

3  

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból kedvezményezettnek vagy jelentős 
munkanélküliséggel sújtott településnek minősül 

1  

A fejlesztés megvalósítási helye a "Magyarország egyes 
területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése" 
érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 
1403/2019. (VII. 5.) Korm. Határozat 1. számú 
mellékletében szereplő települések valamelyikén 
helyezkedik el. 

6  

A fejlesztés megvalósítási helye a Felzárkózó települések” 
hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 
1404/2019. (VII. 5.) Korm. Határozat 1. számú 
mellékletében szereplő települések valamelyikén 
helyezkedik el. 

6  

A fejlesztés megvalósítási helye a „Felzárkózó települések” 
és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében 
teendő további intézkedésekről szóló 1186/2020. (IV. 28.) 
Korm. Határozat 1. és 2. számú mellékletében szereplő 
települések valamelyikén helyezkedik el. 

6  

A fejlesztés megvalósítási helye nemzeti program által 
érintett településen található („Mura Program”10, „Ős-Dráva 
Program”11). 

6  
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Tartalmi értékelési szempont Adható 
pontszám Az értékelés alapja 

A fejlesztés világörökségi területen valósul meg.12 6  
   

6. Üzleti terv minősége 70 Üzleti terv 
6.1 A projekt kockázatosságának vizsgálata (A projekt 
elszámolható összköltségének és az értékesítés nettó 
árbevételének aránya.) -  A 8. számú mellékletben leírtak 
szerint. 

10 Pénzügyi adatlap 

- Összktg < ÉNÁ 10 

 

- Összktg nem haladja meg az ÉNA kétszeresét 6 
- Összktg nem haladja meg az ÉNA ötszörösét 3 
- Összktg nem haladja meg az ÉNA tízszeresét 1 
- Összktg meghaladja az ÉNA tízszeresét 0 

6.2 A vállalkozás eredményének vizsgálata a 8. számú 
mellékletben leírtak szerint.  Pénzügyi adatlap 

A vállalkozás eredménye a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 2 év tekintetében pozitív. 10  

6.3 Kertészeti tevékenység múltja (a támogatási 
kérelem benyújtását megelőzően a bejegyzett kertészeti 
tevékenységét mióta folytatja?) 

10 

NAV és NÉBIH/Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara 
nyilvántartási adatai.13 

 
 

- Legalább 5 éve folyamatosan folytatott kertészeti 
tevékenység  10 

 - Legalább 3 éve, de 5 évnél rövidebb ideje 
folyamatosan folytatott kertészeti tevékenység  7 

- Legalább 1 éve, de 3 évnél rövidebb ideje 
folyamatosan folytatott kertészeti tevékenység 

4 
 

6.4 A kertészeti üzemméret arányának vizsgálata 5 Kincstár nyilvántartási 
adatai 

- A Felhívás 4.1. a.) pontjában meghatározott 
mezőgazdasági tevékenységből származó 
üzemméretből a felhívás 5. számú melléklet II. 
táblázatában felsorolt kertészeti tevékenységekre 
vonatkozó üzemméret aránya meghaladja a 90%-
ot. 

 
5 

 

- A Felhívás 4.1. a.) pontjában meghatározott 
mezőgazdasági tevékenységből származó 
üzemméretből a felhívás 5. számú melléklet II. 
táblázatában felsorolt kertészeti tevékenységekre 
vonatkozó üzemméret aránya meghaladja a 75%-
ot, de nem éri el a 90%-ot. 

 
3 
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Tartalmi értékelési szempont Adható 
pontszám Az értékelés alapja 

- A Felhívás 4.1. a.) pontjában meghatározott 
mezőgazdasági tevékenységből származó 
üzemméretből a felhívás 5. számú melléklet II. 
táblázatában felsorolt kertészeti tevékenységekre 
vonatkozó üzemméret aránya meghaladja az 50%-
ot, de nem éri el a 75%-ot. 

1  

6.4 Meglévő piaci kapcsolatok  
Mindhárom alszempont teljesítése esetén is 
maximálisan 20 pont érvényesíthető. 

20  

- A támogatást igénylő – mint vevő – rendelkezik 
határozatlan időtartamra vagy legalább három évre 
szóló, kertészeti tevékenységhez szükséges 
alapanyagra (pl.: műtrágya, növényvédőszer) 
vonatkozó beszállítói szerződéssel. 

10 
A támogatási kérelem 

benyújtásakor 
érvényben lévő 

szerződés14 
- A támogatást igénylő – mint eladó – rendelkezik 

határozatlan időtartamra vagy érvényben lévő, 
legalább három évre szóló, kertészeti 
tevékenységből származó termékre vonatkozó 
értékesítési szerződéssel. 

10 

- A támogatást igénylő a támogatási kérelem 
benyújtásától számított 5 évre visszamenőleg 
legalább egy, teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan 
igazoltan termelői csoport, vagy termelői szervezet 
részére értékesítette a tagsággal érintett 
termésének/termékének legalább 75%-át. 

10 
Termelői csoport, vagy 

termelői szervezet 
igazolása 

6.5 Innovációs hatás 
 Az értékelés során két kiválasztási szempont 
teljesítése esetén is max. 10 pont érvényesíthető. 

10  

- A támogatási kérelemmel érintett fejlesztéssel 
technológiai innováció – a vállalkozás életében 
újszerű, korábban nem alkalmazott gép eszköz 
beszerzése - valósul meg. (pl.: új technikai-, 
technológiai megoldások alkalmazása, 
helyspecifikus, illetve differenciált kijuttatást 
elősegítő technológiák alkalmazása, gépi 
betakarítást, talajterhelés csökkentését lehetővé 
tevő eszközök beszerzése). 

 
10 

A támogatást igénylő 
nyilatkozata, illetve az 

új, tervezett technológiai 
innováció rövid 

ismertetése  

- A támogatási kérelemmel érintett fejlesztés 
segítségével termék innováció valósul meg, vagyis 
új termék kerül bevezetésre vagy egy már meglévő 
termék tulajdonságai jelentős mértékben 
megváltoznak (pl.: a vállalkozás életében újszerű, 
korábban a termékkínálatban nem szereplő termék 
előállítása; a felhasználhatóság iránya változik 
például friss fogyasztás, feldolgozhatóság 

10 

A támogatást igénylő 
nyilatkozata, illetve az 

új, tervezett termék 
innováció rövid 

ismertetése 

                                                      
 

vagy 
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Tartalmi értékelési szempont Adható 
pontszám Az értékelés alapja 

tekintetében; új kertészeti kultúra termesztésbe 
vonása történik meg). 

6.6 Családi gazdálkodás  . 

A támogatást igénylő őstermelők családi gazdaságának 
képviselője vagy nyilvántartásba vett családi 
mezőgazdasági társaság. 

 

5 
 

Őstermelők családi 
gazdasága és Családi 

mezőgazdasági 
társaság nyilvántartásba 

vételét igazoló a 
Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara által kiállított 
dokumentum. 

 

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Nem támogathatók azok a 
kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem 
éri el a minimális 40 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére adható maximum 70 ponton belül a 
30 pontot.  

A tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez külön jogkövetkezmények fűződnek, 
melyek a Felhívás 6. mellékletében találhatók. 

Tartalmi értékelési szempontok a kölcsön vonatkozásában 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során 
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak. 

5.1 A támogatás formája 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő tőketámogatásnak minősül.  

5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

5.3 A támogatás mértéke, összege 
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén 

is - maximum 25 millió forint.   

2. A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes 
elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes 
elszámolható költség 50%-a. 

3. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt 
támogatási intenzitásra jogosultak.  

4. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási 
intenzitásra jogosultak. 


