GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása
felhívás

I.

Támogatást igénylők köre:
1. Nincs kertészeti üzemméretem, diverzifikálni kívánom a gazdaságomat, most telepítenék
először ültetvény. Így is jogosult vagyok pályázni?
• Igen. Támogatási kérelmet minden olyan mezőgazdasági termelő benyújthat, aki rendelkezik
legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel, és árbevéteének legalább 50%-a mezőgazdasági
termelésből származik.
2. Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) esetében ki nyújthat be támogatási kérelmet?
• ŐCSG esetében támogatási kérelmet csak a gazdaság képviseletére jogosult tag - mint
támogatást igénylő – nyújthat be.

II.

Tartalmi, értékelési szempontok, üzleti terv:
1. Több, mint 5 éve kertészeti termékek felvásárlásával, értékesítésével foglalkozó TÉSZ tagja
vagyok. A levendula jövőbeni termesztése kapcsán nincs ilyen TÉSZ tagságom. Beleszámít a
pontozásba a jelenlegi tevékenységhez kapcsolódó TÉSZ tagság?
• A támogatási kérelem benyújtásakor meglévő TÉSZ tagságot kell igazolni, ez kerül a
pontozásnál figyelembe vételre.
2. Környezeti szempont érvényesítése: az üzemen belül keletkező melléktermék legalább 20 %ának továbbhasznosítása a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben vagy
kötelezettség vállalása a projekt fizikai befejezését követő év vonatkozásában e cél elérésének
érdekébe. Van lehetőség a pontszám elérésére jövőbeni vállalás esetén is?
• A szempont vonatkozásában a felhívás lehetőséget biztosít kötelezettségvállalásra is, ebben
ez esetben a támogatást igénylőnek a kérelem benyújtásakor erre vonatkozóan nyilatkoznia
kell és be kell nyújtania a 20%-os mérték teljesülését alátámasztó számítást.
3. Az elmúlt két évben jelentős fagykárt szenvedtek az ültetvényeim, ezért az árbetételem is
elmaradt a megszokottól. A kockázatosság vizsgálat értelmében (Üzleti terv - Megalapozottság
fejezet, 1. pont) a tervezett beruházásom kockázatosnak minősül. Ez azt jelenti, hogy elvesztem
a támogatási jogosultságomat?
• Amennyiben a tervezett projekt megvalósítása kockázatosnak minősül, abban az esetben az
erre a szempontra eső pont veszik el, de a támogatási jogosultság nem.

III. Támogatott tevékenységek köre:
1. Amennyiben a pályázat benyújtása előtt kivágom a meglévő ültetvényemet, melynek kora a
kivágáskor meghaladta az 1. számú melléklet I. táblázatban az adott gyümölcsfaj
vonatkozásában meghatározott termőre fordulástól számított tíz évet, igényelhetem-e a
támogatást a kivágás költségére?
• Ebben az esetben új ültetvény telepítéséről beszélhetünk, mivel a támogatási kérelem
benyújtása előtt a meglévő ültetvény kivágása megtörtént, így a kivágásra az 1. mellékletben
meghatározott összeg elszámolására nincs lehetőség.
2. Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvényem
korszerűsítését tervezem. Az adott faj esetében az 1. számú mellékletben meghatározott
követelményeknek meg kell felelnie a korszerűsítés után az ültetvénynek?
• Az 1. melléklet I. táblázatában szereplő előírások/követelmények kizárólag az új telepítésű
ültetvényekre vonatkoznak, kizárólag abban az esetben kell ezeknek megfelelni az

ültetvénynek, ha az új telepítésű. Amennyiben a beruházás tárgya egy meglévő, a
telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény, abban az esetben
nem kell megfelelni az I. táblázatban előírt követelményeknek (pl. meglévő ültetvény
tőszáma). Meglévő ültetvények vonatkozásában az 1. ct. B) 1-4 pontokban szereplő
tevékenységeket - függetlenül az 1. melléklet I. táblázatában foglaltaktól - végre lehet
hajtani.
3. Hogyan kell értelmezni az 1. melléklet I. táblázatában szereplő „elvárt” jelzővel érintett
beruházásokat? A többi ültetvénykategóriában is (ahol ez nem „elvárt”) is meg lehet ezeket (pl.
jégháló takarás + jégvédő háló tartására alkalmas támrendszer kialakítása, tavaszi fagykár
megelőzésére szolgáló beruházás) valósítani?
• Az "elvárt" jelzővel szereplő tételeket az adott gyümölcsfaj vonatkozásában a felhívás
3.1.2.1. 2. pont szerint kötelezően meg kell valósítani, egyéb ültetvénykatagóriában is
támogatottak, abban az esetben, ha a telepítési tervben előírásra kerültek. Az elvárt műszaki
tartalom teljesítése, amennyien azt az 1. melléklet I. táblázata előírja (abban az esetben is,
ha az nem része a projektnek), a záró kifizetési kérelemhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzés
során kerül ellenőrzésre.
4. Ültetvénycserét tervezek, a kivágásra kerülő ültetvény támrendszere és öntözőrendszere
felhasználható az új ültetvény esetében?
• Igen, a meglévő támrendszer, öntözőrendszer esetén azokat nem kell felszámolni, hanem
tovább szolgálhatják az újra telepített ültetvényt, amennyibenaz adott faj és tőszám
esetében elvárt műszaki tartalmi elemeknek megfelelnek. Ezeket nem kell felszámolni és
újra megvalósítani az újratelepítés során, sőt a felhívás 3.1.2. pontja alapján ezek felújítása,
átalakítása is támogatott.
5. Az öntözőrendszer kiépítéséhez, öntözés fejlesztéséhez nem kívánok támogatást igénybe
venni, azt saját erőből, saját kivitelezében valósítom meg. Ebben az esetben kell-e csatolni
vízjogi engedéllyel kapcsolatosan bármilyen dokumentumot (pl. engedélyezés megindítása,
műszaki tervdokumentáció), ha nettó öntözött terület növekedés van, ill. ha nettó öntözött terület
növekedés nincs?
• Egyik esetben sem szükséges vízjogi engedély és más, az öntözőrendszerrel kapcsolatos
dokumentáció csatolása. Amennyiben a pályázó a kötelezően kiépítendő öntözőrendszerre
nem kér támogatást, abban az esetben nem kell vízjogi engedélyt benyújtani. A
támogathatóság szempontjából a felhívás előírásának („Az ültetvénytelepítés kizárólag
víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott”) való megfeleleés a mérvadó: a
támogatott ültetvénytelepítés és a felhívás alapján nem támogatott öntözőrendszer kiépítése
megtörtént-e. Ezt a záró kifizetési kérelemhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzés során
vizsgálja a Kincstár.
6. Az általam tervezett projekt (pl. fagyvédelem létesítése egy meglévő ültetvényre) nem tartalmaz
sem ültetvénytelepítést, amiben az öntözés kötelező elem, akár támogatásból, akár saját
erőből, sem öntözést, akkor szükség van-e vízjogi engedély csatolására?
• Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény
korszerűsítéséhez kapcsolódó beruházások esetében sem szükséges a vízjogi engedély és
más, az öntözőrendszerrel kapcsolatos dokumentáció csatolása.
7. Az 1. számú mellékletben szereplő, a beuházási elemek (jégháló takarás + jégvédő háló
tartására alkalmas támrendszer, egyszerű támrendszer kialakítása, tavaszi fagykár
megelőzésére szolgáló beruházás) vonatkozásában bármilyen műszaki követelménynek meg
kell-e felelni?
• Ezekre vonatkozóan a felhívás nem határoz meg műszaki-szakmai követelményeket,
azonban mivel építési tevékenységekről van szó, a felhívás 3.4.1.1. II./7. pont szerint a

tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki
tervdokumentációt csatolni szükséges.
8. Amennyiben a projekt tartalmaz vízjogi engedély köteles tevékenységet is akkor kell-e
elektronikus építési naplót vezetni, vagy abban az esetben is elegendő csak a telepítési napló
vezetése?
• A felhívás 3.4.1.1. II/10. pont szerint 10. "Építéssel járó tevékenység esetén (kivéve az 1.
számú melléklet II/a és IV. táblázatokban szereplő, egységköltség alapon támogatott építési
tevékenységek) az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr
alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező. Ha a projekt nem építési
engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is
vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati szabályozás szerint)." Tehát a
telepítési napló vezetése nem minden esetben elegendő. A fenti szabály szerint a kivételek
közés sorolható tételek vonatkozásában (pl. kútfúrás) viszont igen.
9. Amennyiben az általam tervezett projekt az öntözött területek nettó növekedését eredményezi,
jónál rosszabb mennyiségi minősítésű víztesttel érintett területen valósul meg (és nem felel meg
a kivételeknek – előzetes értékelés alapján nem teljesíti a potenciális vízmegtakarítást), úgy a
teljes kérelemem elutasításra kerül, vagy kizárólag az öntözési infrastruktúra kiépítésével
kapcsolatos (öntözési célra szolgáló víztározó, új öntözőberendezések, új öntözővíz-szolgáltató
művek) tevékenységek?
• Csak az öntözési infrastruktúra kiépítésével kapcsolatos projektelemet nem lehet
támogatással megvalósítani. Az elutasítást követően a támogatást igénylő még dönthet úgy,
hogy saját erőből építi ki az ültetvény öntözési infrastruktúráját.
10. Támogatható a tervezett ültetvénytelepítésem, ha az öntözött területek nettó növekedését
eredményezi, jónál rosszabb mennyiségi minősítésű víztesttel érintett területen valósul meg (és
nem felel meg a kivételeknek – előzetes értékelés alapján nem teljesíti a potenciális
vízmegtakarítást), de az öntözési infrastruktúra kiépítésével kapcsolatos (öntözési célra
szolgáló víztározó, új öntözőberendezések, új öntözővíz-szolgáltató művek) tevékenység nem
szerepel elszámolhatóként/projekten kívül kívánom megvalósítani?
• Igen, támogatható, de csak abban az esetben, ha az eltelepített ültetvény megfelel a felhívás
3.1.1. 1. ct. A) pontjában rögzített általános előírásoknak: „Az ültetvénytelepítés kizárólag
víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott. A víztakarékos öntözőrendszert
abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem
tartalmaz támogatott tevékenységet”.
11. A vízjogi engedély a következőket tartalmazza a víztest minősítésével kapcsolatosan: sekély
porózus mennyiségileg gyenge a porózus mennyiségileg jó, a kút talpmélysége 55 m lenne,
amely azt jelenti hogy a porózus rétegből lenne nyerve a víz. Ebben az esetben
támogatható,vagy mindkettőnek jónak kell lennie a sekély porózusnak és a porózusnak is?
• A Felhívás 3.4.1. V. 3. pontja alapján amennyiben a beruházás során létesített víztározó
öntözési célt is szolgál, továbbá új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővízszolgáltató művek létrehozása valósul meg az érintett víztest vonatkozásában az öntözött
területek nettó növekedését eredményező tevékenységek kizárólag abban az esetben
támogathatók, ha az érintett víztest a vízjogi engedély jogerőre emelkedésekor hatályos
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem kapott jónál rosszabb minősítést vízmennyiséggel
kapcsolatos okok miatt.
12. Amennyiben a kút kiépítése nem támogatható a víztest minősége miatt, akkor az
öntözőrendszer kiépítése sem támogatott vagy csak a kút és az ahhoz kapcsolódó költségek?
• Az ötözőrendszer – és kút kiépítésére, valamint a kapcsolódó költségekre a felhívás alapján
ugyanazon kritériumok vonatkoznak. Amennyiben nem támogatható az öntözőrendszer a

3.4.2.V. pontban meghatározott szempontok szerint, abban az esetben a vízkivételi művek
építéséhez – és kapcsolódó eszközök beszerzése sem támogatott.
13. A meglévő (fekete bodza) ültetvényem kerülne lecserélésre és a helyére meggyültetvény
telepítésre. A felhívás alapján abban az esetben támogatható az ültetvénycsere (számolható el
a kivágás költsége), ha a meglévő ültetvény életkora a kivágásakor meghaladta a – az 1. számú
melléklet I. táblázatában az adott gyümölcsfaj vonatkozásában meghatározott – termőre
fordulástól számított 10 évet. A felhívás 1. számú melléklete alapján a bodza nem tartozik a
támogatható növényfajok közé, nem szerepel a táblázatban, nincs meghatározva figyelembe
vehető termőrefordulási idő. Ebben az esetben hogyan igazolhatom, hogy a meglévő bodza
ültetvény esetében a termőrefordulástól számított 10 évet?
• Ebben az esetben az általánosan érvényes szabályozást kell figyelembe venni: a 2007. évi
CXXIX. törvény 59. §. (4) bekezdés kimondja, hogy „A gyümölcsültetvény telepítését,
termőre fordulását, kivágását, illetve újratelepítését az (1) bekezdésben foglaltak szerint be
kell jelenteni a telepítési hatósághoz.” Tehát, amennyiben a szóban forgó ültetvény termőre
fordulását a pályázó bejelentette a telepítési hatósághoz (megyei kormányhivatal
földművelésügyi osztály) és a kapott igazolás szerint a meglévő ültetvény életkora annak
kivágásakor meghaladta termőre fordulástól számított 10 évet, abban az esetben a
kivágásra igényelhető támogatás.
IV. Támogatási kérelem benyújtása, elszámolható költségek:
1. Hogyan kell értelmezni a következő előírást: „A támogatást igénylő jelen felhívás alapján
célterületenként és szakaszonként egy kérelmet nyújthat be, és célterületenként egy támogatási
kérelem alapján részesíthető támogatásban. Amennyiben a korábbi – adott célterületre
vonatkozó - támogatási kérelmét a támogatást igénylő visszavonja, vagy az elutasításra kerül,
úgy a támogatást igénylő jogosult az adott célterület vonatkozásában újabb támogatási kérelem
benyújtására.”
• A támogatást igénylő a fentiek szerint egy benyújtási szakaszban, egy kérelmet nyújthat be,
amely egy célterületre vonatkozhat, tehát a másik célterületre vonatkozó kérelmét egy másik
benyújtási szakaszban nyújthatja be. Nem fordulhat elő az, hogy egy benyújtási szakaszban
a támogatást igénylőnek két darab, különböző célterületre vonatkozó kérelme is benyújtásra
kerül.
2. Az egység költség az valójában az elszámolható nettó kiadás, és az Áfát rá kell számolni?
Valamilyen Áfa értéket figyelembe kell venni? Az 50 %-ot a nettó, vagy az áfával növelt
összegre kell nézni?
• A felhívás 5.5.2. pontja rögzíti, hogy az egyszerűsített elszámolás alá tartozó tevékenységek
esetében a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania
háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve
egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Az 1.
számú mellékletben meghatározott egységköltségek: ha a kedvezményezett áfa-körös,
akkor nettó összegek, ha nem áfa-körös, akkor bruttó összegek.
3. Milyen bizonylati rend mellett számolhatók el az 1. melléltben szereplő általány költségek?
• A felhívás 5.5.2. (Egyszerűsített elszámolás alkalmazása) pontja rögzíti a szabályokat,
röviden: nem kell tételesen elszámolni az egységköltségek vonatkozásában. A Kincstár a
helyszíni szemle során, felhasználva a telepítési naplóban rögzített adatokat, tényeket,
vizsgálja azok jogosságát, vagyis ténylegesen megtörtént-e a telepítési tervben
meghatározott ültetvény telepítése, jogosan kívánja a kedvezményezett a kifizetési
kérelemben szereplő egységköltségeket elszámolni.
4. A támogatási kérelemben megjelölt tevékenységek vonatkozásábanaz az egyes tételek mikor
számolhatóak el (pl. ültetvényterv, terület előkészítés költsége, tápanyag feltöltés költsége)?

• Amennyiben egyszeri elszámolást választott a kedvezményezett, akkor ezek egyben
számolhatóak el. Amennyiben több mérföldkőre bomlik a telepítés folyamata, akkor az adott
mérföldkőhöz kapcsolódó vállalások részeként lehet ezeket elszámolni, pl. 1. mérföldkő:
terület előkészítés, szaporítóanyag beszerzése.
5. A támogatás kifizetéséhez ellenőrizni fogja-e a Kincstár, hogy az adott számla pénzügyi
rendezése megtörtént-e?
• Ezt a kérdést - egységköltségek vonatkozásában - a felhívás 5.5.2. pontja szabályozza: Az
egyszerűsített elszámolási módok esetében a költségek felmerülését a kedvezményezettnek
nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal,
összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem
kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési
kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani
az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt
helyszínén/nyilvántartásában.
6. A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megrendeltem a telepítéshez szükséges
szaporítóanyagot, megkötöttem az előszerződést, kifizetettem a szükséges előleget. Az első
kifizetési kérelemnél az előlegszámla már elszámolható lesz?
• Az ÁÚF 8.6.1 pontja szerint a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kötött
előszerződés, előleg kifizetés a tervezett projekt megkezdését jelenti, ami a felhívás 3.5.1.
pontja szerint „a támogatási kérelem teljes elutasítását vonja maga után”. Tehát,
amennyiben a pályázatát benyújtja, azt a Kincstár el fogja utasítani.
7. A felhívásban rögzítve van, hogy a támogatási kérelem beadása előtt megkezdett beruházás
nem támogatható, azaz a beadás előtti számlák nem elszámolhatóak. Azonban olyan esetben,
mikor az ültetvény regisztrált, ellenőrzött házi faiskolából származó saját oltvány, de az ehhez
szükséges szaporítóanyag származási igazolása 2019. ill. 2020. dátumú, elfogadható-e?
• Szaporítóanyag vonatkozásában az 1. számú melléklet II/b. c. és IV. táblázatban
meghatározott egységköltségek alapján lehetséges az elszámolás. A felhívás 6.3. fejezet 6.
pontja rögzíti, hogy az első kifizetési kérelemhez be kell nyújtani a felhasznált
szaporítóanyagra vonatkozó, a szaporítóanyag elszámolását is tartalmazó a kérelmező
nevére kiállított származási igazolás másolatát. Amennyiben a saját célra, házi faiskolában
előállított szaporítóanyag kerül eltelepítésre, abban az esetben a területileg illetékes
növényegészségügyi hatóság „mentes” minősítésű szemlejegyzőkönyvét szükséges
benyújtani. A házi faiskolában előállított ültetési anyag a felhasznált alapanyagtól függetlenül
csak C.A.C. kategóriájú lehet.
8. A tápanyagfeltöltés költsége csak a feltöltés munakműveleteinek (kijuttatás, beforgatás,
eldolgozás) költségeit tartalmazza? Ebben az esetben a felhasznált szerves vagy műtrágya
tételeket árajánlatos tételként kell feltüntetni a kérelemben a szükséges árajánlatok alapján?
• Az
1.
számú
melléklet
II/a.
és
IV.
táblázatában
szereplő
ápanyagutánpótlás/tápanyagfeltöltés költsége tartalmazza a talajvédelmi tervben előírt, az
optimális talajállapot eléréséhez szükséges szerves - és műtrágya, valamint egyéb talajjavító
anyag, valamint ezek kijuttatásának és talajba dolgozásának költségét. Ezen tételek
voantkozásában, mivel egységköltségalapú elszámolás alá tartoznak, nem szükséges az
árajánlatok benyújtása.
9. A szapoítóanyag beszerzés költsége csak a beszerzés költségeit (vásárlás, szállítás,
előkészítés) tartalmazza? A szaporítóanyag ára ilyen esetben árajánlatos tételként számolható
el?
• Az 1. számú melléklet II/b. c. és IV. táblázatában szaporítóanyag vonatkozásában
meghatározott egységköltségek tartalmazzák a „vásárlás, szállítás, előkészítés” költségét is,

vagyis a szaporító anyag beszerzés a teljes költséget tartalmazza. Szaporítóanyag
vonatkozásában nincs lehetőség árajánlatok alapján elszámolásra.
10. Amennyiben egy adott tétel esetében a tényleges beszerzési ár dokumentált módon
meghaladja az egységköltség táblázatban meghatározott árat (pl. szaporítóanyag), úgy
választható-e a tényleges paici ár alapján történő költségelszámolás?
• A Felhívás 5.5.2. pontja alapján a projekt elszámolás során kötelező az 1. számú melléklet
II/a, II/b, II/c és IV. táblázatok szerint az átalány alapú egységköltség elszámolási módot
alkalmazni. Az 1. számú melléklet táblázataiban szereplő költségek esetében nincs mód
árajánlat alapján elszámolni a költségeket.

