
Agrár- és Környezetjog 

 

Journal of Agricultural and Environmental Law 

2012. 13. szám 
CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület 

13/2012 
CEDR Hungarian Association of Agricultural Law 

 

 

    

 

69 

 

Dr. OLAJOS István, PhD 
egyetemi docens 

Miskolci Egyetem 
 
 
 

A biomassza hasznosításának támogatása a 
mezőgazdaságban 

 
 
Jelen tanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-
2010-0001 jelű projekt részeként az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.  
 
Az első pilléres telepítési támogatások mellett 2007-
ben újabb támogatás jelent meg mezőgazdasági 
energiaforrások megújuló energiával történő előse-
gítése érdekében. Ezt a támogatást a termelők 
fosszilis energiafüggőségének enyhítése, és az 
ültetvénytelepítésekből származó energia alapanyag 
célszerű, helyben hasznosítása kapcsán írták ki.1   
     
 
1. A támogatás jellege 
 
A fenti rendelet alapján vissza nem térítendő 
támogatás vehető igénybe mezőgazdasági energia-
felhasználást biztosító biomassza kazán és az 
előállított energia szétosztását, tárolását szolgáló 
eszközök beszerzéséhez. Az előállított energia 
szétosztását, tárolását biztosító eszközök 
beszerzése kizárólag új biomassza kazán 
beszerzésével együtt támogatható. E rendelet 
szerint nem nyújtható támogatás nem mezőgaz-
dasági beruházáshoz, különösen olyan létesít-
ményhez közvetlenül kapcsolódó beruházáshoz, 
ahol értékesítési céllal állítanak elő keverés útján 
takarmányt. 
 
Tehát a rendlelet célja, mezőgazdasági alapanyag 
termelő és elsődleges feldolgozást elősegítő 
biomassza kazánok beállítása, az energia felhasz-
nálását segítő eszközök beszerzésével együtt.  
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This research was carried out as part of the 
TAMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 project 
with support by the European Union, co-financed 
by the European Social Fund. 
 
In addition to the first pillar installation supports, 
a new form of support appeared in 2007 in order 
to facilitate the supply of agricultural energy 
resources with renewable energy. This support 
was introduced in relation to the reduction of 
producers’ fossil energy dependence and the 
practical, local utilisation of the energy sources 
originating from the plantations established.1 
 
1. Nature of the support 
 
Based on the above decree, a non-repayable 
support can be obtained to purchase the biomass 
furnace providing for agricultural energy use and 
the devices ensuring the distribution and storage 
of the generated energy. The purchase of the 
devices ensuring the distribution and storage of 
the generated energy can only be supported if a 
new biomass furnace is purchased at the same 
time. According to this decree, no support can be 
granted for non-agricultural investment, especially 
if it is directly connected to such a facility where 
fodder is produced through mixing for the 
purposes of sale. 
 
Thus it is the purpose of the decree to encourage 
the instalment of biomass furnaces used in the 
production of agricultural base materials and 
primary processing, as well as the purchase of 
devices assisting in the use of energy.  
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2. A támogatás igénybevételének feltételei 
 
2.1. Általános feltételek 
 
Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgaz-
dasági termelő és a termelői csoport2 (a 
továbbiakban együtt: ügyfél). A mezőgazdasági 
termelő ügyfél a támogatást akkor veheti igénybe, 
ha a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének 
mérete meghaladja a 4 európai méretegységet 
(EUME).  A 4 EUME üzemmértet, mint feltétel  
nem vonatkozik az induló vállalkozásra. Ha az 
ügyfél, induló vállalkozás akkor a támogatási 
kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban 
vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését 
követő első lezárt teljes gazdasági évben megfelel az 
azt üzemméretre vonatkozó feltételnek. 
 
2.2. Technológiai terv  
 
A támogatás igénybevételének további feltétele, 
hogy az ügyfél rendelkezzen a fejlesztés 
megvalósítására vonatkozó, gépészmérnöki végzett-
séggel rendelkező személy által készített és aláírt 
technológiai tervvel. A technológiai terv 
tartalmazza a telepítési vázlatrajzot, feltüntetve az 
energia szétosztását, tárolását biztosító eszközöket 
is; a hasznos hőigény kiszámítását, ez alapján a 
veszteségek figyelembevételével a szükséges kazán-
teljesítmény méretezését; az átlagos hőenergia igény 
kiszámítását; a mezőgazdasági naturális adatokat; az 
effektív hőenergia termelés kiszámítását; az egyes 
fejlesztési komponensek legfontosabb műszaki-
technikai adatait. 
 
A támogatás igénybevételének további feltétele az 
ügyfél nyilatkozata a felhasználni tervezett – 
tüzelőberendezés típusával és az éves alapanyag-
igénnyel összhangban álló – biomassza tüzelőanyag 
forrásáról és formájáról. 
 
A technológiai terv részeként megadott számítások 
alapjait képező fogalmakat a rendelet az alábbiak 
szerint határozza meg: (a) Átlagos hőenergia igény: az 
FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézete által 
mezőgazdasági üzemek átlagos hőenergia igényének 
kiszámítása tárgyában kiadott műszaki-tervezési 
útmutatónak megfelelően a mezőgazdasági naturális 
adatok alapján kiszámított éves, átlagos hőenergia 

2. Conditions of obtaining the support 
 
2.1. General conditions 
 
The agricultural producer and the producer group2 
(hereinafter the Customer) are entitled to obtain 
the support. The agricultural producer customer 
can obtain the support if the size of the 
agricultural plant concerned by the investment 
exceeds 4 European units (EUME). The 4 EUME 
plant size as condition does not apply to start-up 
enterprises. If the customer is a start-up enterprise 
then, at the time of submitting the application for 
support, it must agree in a statement that it will 
comply with the condition regarding plant size 
during the first closed full business year the latest. 
 
 
2.2. Technological plan  
 
A further condition of obtaining the support is 
that the customer should have the technological 
plan regarding the realisation of the development, 
prepared and signed by a person qualified as a 
mechanical engineer. The technological plan shall 
contain the installation line drawing, also 
indicating the devices serving the distribution and 
storage of energy; the calculation of useful heat 
demand and, based on this, the size of the 
necessary furnace performance, considering 
losses; agricultural natural data; calculation of 
effective heat energy generation; the most 
important technical data of the individual 
development components. 
 
A further condition of obtaining the support is the 
customer’s statement about the source and form 
of the biomass fuel it plans to use, in accordance 
with the type of the furnace equipment and the 
annual demand of basic material.  
 
The decree determines the terms constituting the 
basis of the calculations determined as elements of 
the technological plan: (a) General heat energy 
demand: according to the technical-planning guide 
published by the Agricultural Machinery Institute 
of the Ministry of Agriculture on the calculation 
of the general heat energy demand of agricultural 
plants. (b) Agricultural natural data: the data related 
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igény. (b) Mezőgazdasági naturális adat: a hőenergia-
felhasználással járó mezőgazdasági tevékenységnek 
az  útmutatóban meghatározott szerkezetű adatai 
(állatlétszám, fóliasátor terület, terményszárító 
kapacitás, helyiség légköbméter, hűtőház 
paraméterek stb.). (c) Effektív hőenergia termelés: az 
útmutatónak megfelelően, a támogatás igénybe-
vételével megvalósítani tervezett berendezés 
névleges teljesítménye alapján számított átlagos, 
éves hőenergia termelés. 
 
2.3. Az ügyfél kötelezettségei 
 
Az ügyfél köteles: a beruházással előállított energiát 
mezőgazdasági tevékenység3 keretében, illetve a 
mezőgazdasági üzemen (telephelyen) belül 
elhelyezkedő, a mezőgazdasági tevékenység 
folytatásához kapcsolódó infrastrukturális létesít-
ményekben hasznosítani (karbantartó műhely, 
szociális helység stb.) az állagmegóvásról 
gondoskodni és 5 évig üzemeltetési kötelezett-
ségének eleget tenni. További kötelezettsége az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, 
e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen 
részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása 
előtt; végül a beruházást a támogatási kérelemnek 
helyt adó határozat közlésétől számított 12 
hónapon belül befejezni.4 

 
 
 

3. A támogatás mértéke 
 
Egy támogatási kérelem alapján igényelhető 
támogatás összege legfeljebb 30 millió forint lehet. 
Egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási 
időszakban csak egy kérelmet adhat be. A 
támogatás mértéke az elszámolható kiadások 35%-
a.  
 
Elszámolható kiadásnak minősül: az MVH 
Gépkatalógusban szereplő biomassza kazán 
beszerzése.  
 
 
A biomassza kazán üzemeltetéséhez szorosan 
kapcsolódó és az előállított hőenergia szétosztását, 
tárolását szolgáló vezérléstechnika, csővezetékek és 
szerelvényei, hőcserélő, keringtető, szivattyú, 

to the agricultural activity requiring heat energy as 
determined in the guide (number of animals, area 
of foil tent, air cubic metre of the room, 
parameters of the cold store, etc.). (c) Effective heat 
energy production: according to the guide, the 
general, annual production of energy, calculated 
on the basis of the nominal performance of the 
equipment planned to be installed using the 
support.  
 
 
2.3. Obligations of the customer 
 
The customer is obliged to utilise the energy 
produced using the investment within the 
framework of agricultural activity3 and in the 
infrastructural facilities located within the 
agricultural plant (premises), connected to the 
performance of agricultural activity (e.g. 
maintenance workshop, social rooms, etc.), ensure 
the preservation of the related equipment and 
fulfil its operational obligation for 5 years. A 
further obligation of the customer within the 
frameworks of the New Hungary Rural 
Development Program is to participate in the 
compulsory training organised in the topic of this 
legal relationship before submitting the last 
payment request; and complete this training within 
12 months from the publication of the decision 
accepting the application for support.4 
 
3. The size of support 
 
The amount of the support accessible based on 
one support application is maximum 30 million 
HUF. One customer may only submit one 
application in each support application period. 
The scope of the support is 35% of accountable 
expenses.  
 
Accountable expense is the purchase of the 
biomass furnace included in the Machine 
Catalogue published by the Ministry of 
Agriculture.  
 
Also accountable is the purchase of devices 
closely related to the operation of the biomass 
furnace and serving for the distribution and 
storage of the produced heat energy, such as the 
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fűtőtest, puffer-, nyomáskiegyenlítő tartály, 
ventilátor, befúvó berendezés, építéssel nem járó 
előtér tároló, rugalmas falú tartály, tüzelőanyag-
fogadó és -adagoló, füstelvezető, kéményrendszer, 
füstgázszűrő, pernyeleválasztó, hamuleválasztó és -
eltávolító beszerzése. 
 
 
 
 
Egyéb elszámolható költségnek minősül a 
kapcsolódó szolgáltatások költségei a támogatás 
6%-áig maximum 6 millió forint értékig, valamint a 
fejlesztés üzembe helyezésével kapcsolatban fel-
merült költségek. 
 
A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják 
meg: a Gépkatalógusban szereplő eszköz 
beszerzése esetén a Gépkatalógusban meghatáro-
zott referenciaárat; az egyéb elszámolható 
költségekkel felmerülő kiadások nem haladhatják 
meg együttesen az összes elszámolható kiadás 35%-
át.5 
 
A támogatási kérelemhez mellékelni kell: az 
értékelést alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, 
dokumentumokat; a technológiai tervet és 
készítőjének végzettségét igazoló okirat másolatát;  
a biomassza tüzelőanyag biztosítására vonatkozó 
nyilatkozatot,valamint  a támogatás benyújtásához 
rendszeresített nyomtatványon a költség-haszon 
elemzést.6 

 
4. Jogkövetkezmények 
 
Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt 
munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat 
az üzemeltetési kötelezettség fennállása alatt, akkor 
köteles a támogatási összegből – a hiányzó 
foglalkoztatottakként évente – a támogatási összeg 
2%-át, de minimum 750 000 forintot visszafizetni. 
 
Ha az ügyfél a fejlesztéssel megvalósított biomassza 
kazánhoz összességében az előállítható hőenergia 
25%-át meghaladó kapacitású olyan fogyasztó(ka)t 
csatlakoztat, amely(ek) nem felel(nek) meg a 
felhasználási célnak, akkor köteles a már felvett 
támogatási összeg 50%-át a jogosulatlanul igénybe 
vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint 

control equipment, the pipes and the related 
fixtures, the heat exchanger, the circulator, the 
pump, the radiator, the puffer and pressure 
balance tanks, the ventilator, the blowing 
equipment, any vestibule storage area not 
requiring construction, flexible wall tank, fuel 
receiving and feeding equipment, smoke exhaust 
devices, chimney system, smoke gas filter, scale 
and ash separator and remover devices. 
 
Other accountable expenses are the expenses of 
the related services up to 6% of the support or a 
maximum of 6 million HUF, as well as costs 
incurred in connection with the instalment of the 
development. 
 
The accountable expenses of the investment may 
not exceed: the reference price determined in the 
Machine Catalogue in case of purchasing devices 
listed in the Machine Catalogue; the total of the 
other incurred and accountable expenses may not 
exceed 35% of the total of the accountable 
expenses.5  
 
The customer must attach to the support 
application: the certificates, statements and 
documents supporting evaluation; the 
technological plan and the copy of the 
qualification certificate of the person who 
prepared it; the statement related to the utilisation 
of the biomass fuel; and the cost-benefit analysis 
on the form issued for the support application.6 
 
4. Legal consequences 
 
If the customer has fewer employees during the 
term of the operational obligation than what was 
agreed on in its support, then the customer is 
obliged to repay 2% of the support amount but 
minimum 750,000 HUF after each missing 
employee. 
 
If the customer connects such consumer(s) to the 
biomass furnace realised through the development 
that does/do not comply with the purpose of use 
and whose capacity exceeds 25% of the 
producible heat energy, then the customer is 
obliged to repay 50% of the obtained support 
amount according to the regulations about unduly 
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visszafizetni és az ügyfél támogatáshoz való joga 
megszűnik. 
 
Ha az  50%-át meghaladó kapacitású olyan 
fogyasztó(ka)t csatlakoztat, amely(ek) nem 
felel(nek) meg a  felhasználási célnak, akkor köteles 
a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul 
igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok 
szerint visszafizetni és az ügyfél támogatáshoz való 
joga megszűnik. 
 
Ha az ügyfél a képzésre kötelezettségét megszegi, a 
támogatási összeget 20%-kal csökkenteni kell 
kivéve, ha az utolsó kifizetési kérelem benyújtási 
időszakot megelőző 2 hónapban nem volt képzés. 
 
 
Ha a mezőgazdasági termelő ügyfél – induló 
vállalkozásként – nyilatkozata ellenére a beruházás 
befejezését követő első teljes évben nem felel meg a 
4 EUME üzemméretre vonatkozó feltéteknek, 
akkor köteles a már felvett támogatási összeget a 
jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó 
szabályok szerint visszafizetni és az ügyféltá-
mogatáshoz való joga megszűnik. 
 
 
Ha a beruházás befejezését követő 3. év végére a 
költség-haszon elemzésben vállalt a mezőgazdasági 
naturális adatok alapján számított átlagos hőenergia 
igény nem éri el a tényleges mezőgazdasági naturális 
adatai alapján számított átlagos hőenergia igény 
85%-át, akkor az ügyfél az elmaradás arányában 
százalékpontonként köteles a támogatás 5%-át a 
jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó 
szabályok szerint visszafizetni. 
 
 
 
Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az 
ügyfél nem gondoskodik a fejlesztéssel megvaló-
sított eszközök állagmegóvásáról, akkor köteles az 
igénybe vett támogatás 50%-át a jogosulatlanul 
igénybe vett támogatásokra vonatkozó szabályok 
szerint visszafizetni és az ügyfél támogatáshoz való 
joga megszűnik. 
 
 

 

 

obtained support and the customer’s right to 
obtain support terminates.  
 
If the customer connects such consumer(s) with a 
capacity exceeding 50% of the project to the 
equipment that does/do not comply with the 
purpose of use, the customer is obliged to repay 
the already obtained support amount according to 
the regulations about unduly obtained support and 
the customer’s right to support terminates. 
 
I the customer fails to fulfil its training obligation, 
the support amount shall be decreased by 20% 
except if there was no training held in the 2 
months preceding the submission period of the 
last payment application. 
 
If the agricultural producer customer – as a start-
up enterprise – fails to comply with the conditions 
regarding the plant size of 4 EUME during the 
first full year following the completion of the 
investment despite its statement, it is obliged to 
repay the already obtained support amount 
according to the regulations about unduly 
obtained support and the customer’s right to 
support terminates.  
 
If the general heat energy demand calculated 
according to the agricultural natural data and 
assumed in the cost-benefit analysis does not 
reach 85% of the general heat energy demand 
calculated according to the actual agricultural 
natural data by the end of the 3rd year following 
the completion of the investment, then the 
customer is obliged to repay 5% of the support 
after each percentage point of the difference 
according to the regulations about unduly 
obtained support. 
 
If it is established during the inspection that the 
customer fails to ensure the preservation of the 
equipment realised through the development, then 
it is obliged to repay 50% of the obtained support 
amount according to the regulations about unduly 
obtained support and the customer’s right to 
obtain support terminates.  
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5. Bírálati szempontok 
 
A bírálati szempontok felépítése és rendszere 
megegyezik az ültetvénytelepítési támogatásoknál 
jellemzett szempontokkal.  Itt is szakmai, 
horizontális, és a költség-haszon elemzés össze-
vetésén alapul értékelés alapján rangsorolják a 
pályázatokat. A szempontok egymáshoz viszonyí-
tott aránya is megegyezik. A 100 pontból 50 adható 
szakmai, 30 horizontális szempontokra, és 20 a 
költség-haszon elemzésre.  
 
5.1. A pályázat szakmai szempontjai 
 
A fejlesztés szükségessége (20 pont) 
 
E szempontrendszer alapján akkor adható pont, ha 
a pályázó alá tudja támasztani azt, hogy a fejlesztés 
szükségessége elengedhetetlen. Az elengedhetet-
lenül szükséges fejlesztésre akkor kerülhet sor, ha a 
fejlesztés megvalósulása nélkül az adott tevékeny-
ség megszüntetésre kerülne, amelyet az illetékes 
hatóság7 a kérelem beadásától számított egy éven 
belül rendelne el, vagy szankcióval sújtaná. Az 
ügyfélnek nyilatkozatában meg kell jelölnie, hogy a 
szankció(k) kiszabása, az adott jogszabály mely 
feltételeinek megsértése miatt várható, következne 
be. 
 
A szempont alapján a pontszám csak akkor vehető 
figyelembe, ha az ügyfél egyúttal a Horizontális 
szempontok között a foglalkoztatott létszám 
szinten tartását is vállalja, azaz a fejlesztés a 
mezőgazdasági tevékenység folytatásához, a foglal-
koztatás fenntartásához elengedhetetlenül szüksé-
ges. 
 
Fejlesztés állattenyésztésre, kertészetre gyakorolt hatásai (10 
pont)  
 
Ha a felhasznált energia közvetlenül kapcsolható a 
pályázó kertészeti illetve állattenyésztési tevékeny-
ségéhez. Ha a létrehozott energia 75%-a az említett 
két ágazatban hasznosul, akkor 10pont ,ha 50%-
ban hasznosul a két ágazatban, akkor 5 pont 
adható. A szempont érvényesítéséhez ki kell 
mutatni a pályázó átlagos hőenergia igényét. Ezek 
után meg kell határozni a felhasznált a fóliasátor, 
üvegház terület és az állatlétszám alapján számított 

5. Judgment aspects 
 
The structure and system of judgment aspects is 
identical with those applied in case of plantation 
establishment supports. The submitted tenders are 
rated based on the comparison of the 
professional, horizontal aspects and the cost-
benefit analysis. The proportion of the different 
aspects is also the same. Of the 100 points, 50 can 
be given for professional, 30 for horizontal 
aspects and 20 for the cost-benefit analysis.   
 
5.1. Professional aspects of the tender  
 
The necessity of development (20 points) 
 
Based on this system of aspects, points can be 
given if the tenderer can support that the necessity 
of the development is unavoidable. We can talk 
about unavoidably necessary development if the 
given activity would be terminated without the 
realisation of the development and the competent 
authority7 would order its termination or levy a 
sanction within one year from the submission of 
the application. In its statement, the customer 
must indicate the infringement of which 
conditions in the given regulation would likely 
result in the sanction(s). 
 
The points calculated according to the aspect can 
only be considered if the customer also agrees to 
maintain the number of employees among the 
Horizontal aspects, which means that the 
development is absolutely necessary in order to 
continue the agricultural activity and maintain 
employment.  
 
Impacts of the development on animal husbandry and 
horticulture (10 points)  
 
If the used energy can be directly connected to the 
horticultural or animal husbandry activities of the 
customer. If 75% of the produced energy is 
utilised in the two above-mentioned fields then 10 
points are granted; 5 points can be granted if 50% 
is used in these fields. In order to consider this 
aspect, the general heat demand of the tenderer 
must be established. Afterwards, the general 
annual heat demand calculated according to the 
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átlagos éves hőenergia igényt. E két hőenergia igény 
hányados adja a pontszámot. A számítást a 
kérelmező végzi, a támogatást odaítélő szerv 
ellenőrizheti a számítások helyességét. 
  
 
 
 
A berendezés korszerűsége (20 pont) 
  
Itt a FVM Gépesítési Intézetének csatolt 
állásfoglalása alapján azt vizsgálják, hogy: (a) A 
berendezés automatizált, időszakos felügyelettel 
üzemeltethető-e (ha e szempontnak megfelel 10 
pont adható). (b) A második vizsgált szempont a 
kazánokra rendszeresített MSZ EN 303-5 
szabványnak történő megfelelés (5 pont) míg a 
harmadik szempont az, hogy a kazán hatásfoka 
legalább a 80%-ot elérje, vagy meghaladja (5 pont). 
 
 
5.2. A pályázat horizontális szempontjai 
 
A horizontális szempontok legfontosabb gerincét a 
foglalkoztatás adja (12 pont)  
 
Ezen belül önálló szempont a bázisidőszakhoz 
képest a munkahelyek fenntartása a pályázó 
vállalkozásnál.  Legalább 1 személy foglalkoztatását 
kell garantálni a támogatási időszak elején és végén 
is. (4 pont) 
 
A második szempont, hogy keletkezik-e új 
munkahely. Ha igen, és a munkahelyteremtés 
viszonylag kevés támogatás felhasználásával valósul 
meg (25 millió forint alatt, akkor 8 ha növekvő 
méretű támogatás indukál új munkahelyet, 
csökkenő pontérték adható. 1 pont 175 
millió/munkahelynél jár.      
 
A telepítés helyének kiválasztása is horizontális 
szempontnak számít (5 pont) 
 
Itt a hátrányos kistérségekben megvalósuló 
pályázatok kaphatnak 5 pontot. 
 
A következő szempont, az esélyegyenlőség megteremtése (13 
pont) 

 

area of the foil tent and the greenhouses and the 
number of animals must be established. The 
quotient of these two heat energy demand values 
provide the points. The calculation is performed 
by the applicant and the body granting the 
support may check the accuracy of the 
calculations.  
 
Modernity of the equipment (20 points)  
 
In this case, based on the attached position of the 
Machinery Institute of the Ministry of Agriculture, 
it is examined if (a) the equipment is automated 
and can be operated with periodical supervision (if 
it complies with this condition, 10 points can be 
given). (b) The second examined aspect is 
compliance with the MSZ EN 303-5 standard for 
furnaces (5 points), while the third aspect is that 
the efficiency of the furnace should reach 
minimum 80% or exceed it (5 points).  
 
5.2. Horizontal aspects of the tender  
 
The most important element of horizontal aspects is 
constituted by employment (12 points)  
 
Within this topic, maintenance of workplaces at 
the customer’s enterprise compared to the base 
period is a separate aspect. The employment of at 
least 1 person must be guaranteed at the beginning 
and end of the support period. (4 points) 
 
The second aspect is whether new workplaces are 
created. If yes and the creation of the workplace is 
realised using relatively little support (if it is under 
25 million HUF then 8 points can be given; if the 
workplace is generated using a higher amount of 
support then fewer points are given; 1 point is 
given for 175 million HUF/workplace).    
 
Choosing the location of installation is also a horizontal 
aspect (5 points) 
 
In this case, developments realised in 
disadvantaged sub-regions can receive 5 points. 
 
The next aspect is the creation of equal opportunities (13 
points) 
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Itt a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő a 
nők, romák, és csökkent munkaképességűek 
foglalkoztatásának emelése a cél.8 Ha természetes 
személy nő pályázik, (3 pont) az ugyanolyan 
mértékben esik latba, mintha nem természetes 
személypályázó legalább 50%-ben foglalkoztat 
nőket a benyújtott támogatási kérelméhez csatolt 
nyilatkozatában. Ha a nők foglalkozatási aránya 20-
50%-os akkor a kérelemre 2 pont adható. Ha a 
pályázó természetes személy roma származású 5 
pont, ha a pályázó jogi személy a roma 
foglalkoztatáshoz hozzájárul a helyi kisebbségi 
önkormányzat vagy a megyei önkormányzat 
igazolása alapján 5 pont adható.  Ha a pályázó 
csökkent munkaképességű, vagy jogi személyként 
csökkent munkaképességűt foglalkoztat 5 pont.  
 
 
 
5.3. A költség-haszon elemzés szempontjai 
 
Használható-e a biomassza kazán melléktermék tüzelé-
sére? (5 pont)  
 
Melléktermék tüzelésére alkalmas berendezés, 
amely alkalmas szántóföldi növénytermesztésből 
képződő melléktermék, hulladék (szár, szalma), 
illetve kertészeti-, szőlő-gyümölcstermesztési hulla-
dék (nyesedék, venyige), illetve olyan pellet, brikett 
eltüzelésére, amely legalább 80 tömegszázalékban a 
fenti melléktermékből áll. 
 
Milyen jellegű hasznot realizálhat a vállalkozás egységnyi 
fűtőmű beállításával?  
 
Ha a haszon 30% feletti 15, ha 25-30% közötti 11, 
20-25% közötti 7, 15-20% közötti 3 pontot 
eredményez. 
 
 

Lábjegyzet 
 
1 78/2007. (VII.30.) FVM rendelet az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló ener-
giaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről (továbbiakban: 
Megújuló energia a mezőgazdaságba rendelet). 
2 A termelői csoport fogalmára lásd: CSÁK Csilla: 

In this case the purpose is to raise the 
employment of disadvantaged groups, such as 
women, Roma people and those with decreased 
work abilities.8 If a female natural person is the 
tenderer, (3 points) it is considered the same way 
as when a legal entity tenderer employs women in 
at least 50% according to its statement attached to 
the support application. If the employment 
proportion of women is 20-50%. then 2 points 
can be granted for the application. If the tenderer 
is a Roma natural person, 5 points are given and if 
the tenderer is a legal entity that contributes to the 
employment of the Roma population according to 
the statement issued by the local minority 
government or the county council, also 5 points 
can be given. If the tenderer is a natural person 
with decreased work abilities or a legal entity 
employing such people, 5 points are given.  
 
5.3. Aspects of the cost-benefit analysis  
 
Can the biomass furnace be used to burn side products? (5 
points)   
 
Equipment suitable to burn side products that can 
be used to burn side products of field plant 
production, waste (stems, hay), horticultural or 
vinicultural waste (cuts, vine) or pellets and 
briquettes that consist of the above side products 
in at least 80 weight percentage.  
 
 
What profit can the enterprise realise by installing a unit of 
heating equipment?  
 
If the profit is over 30%, then 15 points are given; 
if it is between 20 and 25% then 7 points are 
given; 3 points are given between 15 and 20%. 
 
 

Footnotes 
 
1 FVM decree No 78/2007. (VII.30.) on the 
detailed conditions of the provided subsidy of the 
agricultural energy use of renewable energy source 
production from the European Agricultural Fund 
for Rural Development (hereinafter referred to as: 
decree on renewable energy in agriculture). 
2 The definition of producer’s see: CSÁK Csilla: 
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Termelői csoportok és termelői szervezetek a 
mezőgazdaságban. In: CSÁK Csilla (szerk.): Agrárjog 
– A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között. 
Miskolc, 2010, Novotni Kiadó, 256-265. p. 
3 Mezőgazdasági tevékenység fogalmának 
értelmezésére lásd: SZILÁGYI János Ede: Az 
agrárjog dogmatikájának új alapjai – Útban a 
természeti erőforrások joga felé? Jogtudományi 
Közlöny, 2007/3, 118-121. p.; SZILÁGYI: The 
Dogmatics of Agricultural Law in Hungary from an 
Aspect of EC Law. European Integration Studies, 
Miskolc, 2009/1, 48-55. p.; SZILÁGYI János Ede – 
RAISZ Anikó: Development of agricultural law and 
related fields (environmental law, water law, social 
law, tax law) in the EU, in countries and in the 
WTO. Journal of Agricultural and Environmental Law, 
2012/12, 107-109. p. 
4 Megújuló energia a mezőgazdaságba rendelet 4. §. 
5 Megújuló energia a mezőgazdaságba rendelet 5. §. 
6 Megújuló energia a mezőgazdaságba rendelet 6. §. 
7 Az illetékes hatóság fogalmára lásd SZILÁGYI 
János Ede: A vidékfejlesztési szervezet. In: CSÁK 
Csilla (szerk.): Agrárjog – A magyar agrárjog fejlődése az 
EU keretei között. Miskolc, 2010, Novotni Kiadó, 
367-371. p.; az előzmények kapcsán lásd még 
SZILÁGYI: A magyar SAPARD Hivatal szervezé-
sének tanulságai. In: STIPTA István (szerk.): Miskolci 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Díjnyertes TDK 
dolgozatai 2003. I. köt. Miskolc, 2003, Bíbor Kiadó, 
377-446. p. 
8 A csökkent munkaképességűek foglalkoztatására 
lásd: JAKAB Nóra: A cselekvőképesség elméleti háttere és 
munkajogi kérdései. PhD értekezés, Miskolc, 2011, 
Miskolci Egyetem; valamint JAKAB Nóra: 
Munkajogi jogalanyiság és sérült emberek. In: 
STIPTA István (szerk.): Miskolci Egyetem Doktorandu-
szok Fóruma, Miskolc, 2008. november 13., Állam- és 
Jogtudományi kar szekciókiadványa. Miskolc, 
2009, Bíbor Kiadó, 83-86. p. 
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