
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

3.1.1.  Önállóan támogatható tevékenységek 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

Az alábbi - kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - építéssel nem járó kertészeti 
eszközök, gépek beszerzése: 

a) mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,

b) önjáró és vontatott betakarítógépek,

c) szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,

d) talajművelő gépek,

e) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése a Felhívás

3.3. pontjában (Nem támogatható tevékenységek) foglaltakra figyelemmel,

f)

maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor a felhívás 5.7. pontjainak

figyelembevételével.

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható 
tevékenységgel együttesen támogathatóak: 

a) Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus
vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése.

b) Az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek.

Kertészeti üzemek megújításának támogatása VP2-4.1.3.5-21 

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.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. szeptember 
28. napjáig két hetes benyújtási szakaszokban van lehetőség.

4.1. Támogatást igénylők köre:
Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosult   ak támogatásra, amennyiben legalább 6000 euró STÉ 

üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik.

STÉ Kalkulátor

maximum 1 darab mezőgazdasági pótkocsi,

g)

https://www.nak.hu/ste-kalkulator


3.3. Nem támogatható tevékenységek 
A felhívás keretében a 3.1.1. és 3.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más 

tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységek: 

a) mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges

önjáró betakarító- és permetezőgépek, 

b) öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk)

beszerzése,

c)

d) göngyöleg beszerzése,

e) természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések,
autonóm és vontatott hőtermelő berendezések stb.) beszerzése,

f) betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás,
válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló gépek, eszközök beszerzése.

Költségtípus 

Maximális mértéke az 
összes elszámolható 

költségre vetítve (%) vagy 
maximális támogatási 

összeg (Ft) 

Általános költségek és immateriális javak költségei (5.5. b és c 
pont) 

5% 

ebből: 

 közbeszerzési eljárások lefolytatása
 tájékoztatás, nyilvánosság
 műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a

Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi
Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit

 könyvvizsgálat
 projektmenedzsment

1% 
0,5% 
1% 

0,5% 
      2,5% 

Üzemen belüli anyagmozgatás gépei a Felhívás 3.1.2. a) pontja, 
illetve az 5.5. d) pont szerint 

15% 

Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor 
beszerzése a Felhívás 3.1.1. g) pontja alapján (nettó) 

10 000 000 Ft 

tehergépkocsi, négykerekű motorkerékpár (quad), göngyöleg beszerzése,
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