
Önállóan támogatható tevékenységek 
 
 
 
1. célterület – Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése: 

a) Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése 

b) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése 
c) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése 

d) Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak energiahatékonyság javítására vonatkozó 
tevékenységek:  

Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés 
korszerűsítése, létesítése 

Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, 
nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő 
hasznosítási lehetőségek kiaknázása 

Fényforrások, világítótestek cseréje, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése 

Temperált levegőjű létesítményeinek (termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, 
közlekedők, kiszolgáló terek {göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák} technológiai 
rendszereinek energetikai korszerűsítése 

e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: 

Geotermikus energia: 

Új termelő kút/rendszer fúrása. Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt, vagy 
leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása 

A használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló 
projektek. A kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, szűrőrendszerek, hő és 
ioncserélők, sótalanítók valamint hűtőtó kialakítása – beleértve a vízvisszasajtoló kutat és 
berendezéseit is -, valamint a működést szolgáló építmények létesítése 

A geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése. 
Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály, 
kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése 

Vízfogyasztásmérő eszközök telepítése 

Egyéb megújuló energia: 

Napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából 
és/vagy fűtésrásegítésre 

Amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll 
rendelkezésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati 
melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre 

Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési 
melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és 
egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése 
céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése) 

Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-
termelés céljából 

 
 
 
 
 



 
 
2. célterület – Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és 
burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, 
korszerűsítése: 

a) Új hűtőkamrák létesítése, hűtőkonténerek beszerzése 

ba) Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók, valamint hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz kapcsolódó új építésű áruvá készítést 
szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek 
létesítése 

bb) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, valamint hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz kapcsolódó áruvá készítést szolgáló 
temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek bővítése 

bc) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, valamint hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz kapcsolódó áruvá készítést szolgáló 
temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek 
technológiai korszerűsítése 

ca) Új építésű zöldség- és burgonyatárolók, valamint zöldség- és burgonyatárolókhoz kapcsolódó új építésű áruvá 
készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, 
kiszolgáló terek létesítése 

cb) Meglévő zöldség- és burgonyatárolók, valamint zöldség- és burgonyatárolókhoz kapcsolódó áruvá készítést 
szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek 
bővítése 

cc) Meglévő zöldség- és burgonyatárolók, valamint zöldség- és burgonyatárolókhoz kapcsolódó áruvá készítést 
szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek 
technológiai korszerűsítése 

d) A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése - válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, 
gépei vagy gépsorai, kapcsolódó technológiai berendezései, valamint az ezekhez szükséges szoftverek 
Feldolgozott zöldség és gyümölcs termékek előállításhoz kapcsolódó gép, eszköz beszerzésre nem igényelhető 
támogatás! 

e) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók energiahatékonyság javítására vonatkozó 
tevékenységek: 

Utólagos külső és belső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés 
korszerűsítése, létesítése 

Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, 
nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási 
lehetőségek kiaknázása 

Világítótestek cseréje, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése 

Temperált levegőjű létesítményeinek (termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, 
közlekedők, kiszolgáló terek {göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák} technológiai 
rendszereinek energetikai korszerűsítése 

Szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítés (gáztömör szigetelés, 
tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje, 
Nitrogén generátor, CO2 abszorber, vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek) 

f) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: 

Geotermikus energia: 

Új termelő kút/rendszer fúrása. Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott 
termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása. Kapcsolódó 
berendezések, gépészet, termál távvezeték, primer tárolást szolgáló puffertartály kiépítése 

A használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló projektek. 
A kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, szűrőrendszerek, hő és ioncserélők, sótalanítók 
valamint hűtőtó kialakítása – beleértve a vízvisszasajtoló kutat és berendezéseit is -, valamint a 
működést szolgáló építmények létesítése 



Geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése. Meglévő 
geotermikus hőhasznosító rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály, kaszkádrendszer, 
hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése 

Vízfogyasztásmérő eszközök telepítése 

Egyéb megújuló energia: 

Napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából 
és/vagy fűtésrásegítésre 

Amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll 
rendelkezésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-
termelésre és/vagy fűtésrásegítésre 

Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, 
energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék 
felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy 
fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése) 

Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés 
céljából 


