
 
 

 
 

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete 

Támogatási egységek (tevékenységek) maximálisan elszámolható kiadásai 

és azok kötelező építészeti-műszaki tartalomra vonatkozó előírásai: 

 

A B C D 

Sorszám  Megnevezés, méret, kapacitás és műszaki tartalom  Maximális  

elszámolható  

kiadás 

 Mér-

ték- 

egysé

ge 

1. 

 

Új gombatermesztő létesítmények építése   

 Kötelező építészeti-műszaki tartalom: 

Az épületeknek könnyűszerkezetes konstrukcióban kell 

megépülniük, és az épületekre vonatkozó építési, valamint a 

hőszigetelésre és az energiahatékonyságra vonatkozó hazai és 

európai előírásoknak kell megfelelniük. 

A projektnek tartalmaznia kell az építmények funkciójának 

ellátásához szükséges összes épületgépészeti, technológiai és 

biztonságtechnikai berendezéseket, a komplett 

klímaberendezést, az elektromos hálózatot, a villám- és 

vagyonvédelem eszközeit, a kamion berakót, az elkülönített 

szennyvízkezelő rendszert, a polcos technológia esetében - 

amennyiben az alkalmazott technológia szükségessé teszi- 

komposztkeverő és hőkezelő egység beépítését, továbbá a 

gombakomposzt be- és kitárolásának speciális gépeit 

(polcfeltöltő és kihúzó, szállítószalag), de nem támogatottak a 

rakodógépek. 

Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, 

továbbá a kötelezően beépített technológiák elemeinek és azok 

beépítésének költségeit. 

Az elszámolható kiadások polcos rendszerű termesztő 

létesítmények esetén termesztőfelületre (m2), nem polcos 

rendszerű termesztő létesítmények esetén alapterületre (m2) 

értendőek. 

 

Elszámolható kiadások: 

- Csiperkegomba termesztése esetén kizárólag a polcos 

termesztő rendszerrel felszerelt, klimatizált gombatermesztő 

ház támogatható. 

- Egyéb gomba termesztése esetén polcos vagy nem polcos 

rendszerű termesztő ház vagy szigetelt fólia sátor támogatható. 

  



 
 

 
 

1.1 Polcos rendszerű, klimatizált, maximum 750 m2 összes 

termesztő felülettel rendelkező gombatermesztő létesítmények 

250 000 
Ft/m

2 

1.2 Nem polcos rendszerű, klimatizált, maximum 750 m2 

alapterülettel rendelkező gombatermesztő létesítmények 

200 000 
Ft/m

2
 

1.3 Új építésű gombatermesztő létesítményhez temperált levegőjű 

válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek 

(göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák) 

együttesen 

50 000 Ft/m2 

2.  Gombatermesztő létesítmények átalakítása, 

rekonstrukciója 

  

 Kötelező építészeti-műszaki tartalom: 

Meglévő gombatermesztő házak, pincék és fóliasátrak 

rekonstrukciója, polcos termesztő rendszerűvé történő 

átalakítása vagy más rendeltetésű épületek (például istállók, 

raktárak) polcos gombatermesztő rendszerrel történő 

felszerelése, gombatermesztésre történő átalakítása. Nem 

polcos rendszerű gombaházak, fóliasátrak technológiai 

felújítása. 

 

Elszámolható kiadások:  

Az elszámolható kiadás tartalmazza a beépített technológiák 

elemeinek és azok beépítésének költségeit. Az elszámolható 

kiadások polcos rendszerű termesztő létesítmények 

rekonstrukciója esetén termesztőfelületre (m2), nem polcos 

rendszerű termesztő létesítmények rekonstrukciója esetén 

alapterületre (m2) értendőek. 

  

2.1 Polcos rendszerű gombatermesztő létesítmények technológiai 

felújítása 

60 000 
Ft/m

2
 

2.2 Nem polcos rendszerű gombatermesztő létesítmények 

technológiai felújítása 

45 000 Ft/m3/ 

Ft/m
2
 

2.3 Meglévő gombatermesztő létesítményekhez kapcsolódóan 

temperált levegőjű válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők 

felújítása, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és 

nyitott rámpák) együttesen 

6 300 Ft/m2 

3 Új gombakomposzt előállító üzem építése, illetve meglévő 

üzemek bővítése, korszerűsítése 

  

 Kötelező építészeti-műszaki tartalom: 

A környezetvédelmi követelményeknek megfelelő és a 

levegőtisztasági előírásokat kielégítő gombakomposzt 

előállítására alkalmas üzem építése és komplex technológiai 

  



 
 

 
 

felszerelése. A meglévő üzemek bővítése és korszerűsítése.  

Elszámolható kiadások: 

Az elszámolható kiadás tartalmazza új üzem építésénél a teljes 

építési költségeket: épületek, tárolók, biofilterek, komposztálók, 

hőkezelők és a komposzt kiszerelés költségeit, bővítésnél és 

korszerűsítésnél a folyamatban érintett munkák költségeit. Az 

elszámolható kiadások a hőkezelő kamrák alapterületének 1 

m2-rére kerültek meghatározásra.  

3.1 Új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem 

létesítése 

1 000 000 
Ft/m

2
 

3.2 Új építésű gombakomposzt előállító közlekedők, kiszolgáló 

terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák) 

együttesen 

30 000 Ft/m2 

3.3 Meglévő gombakomposzt előállító üzem bővítése, korszerűsítése 500 000 
Ft/m

2
 

3.4 Meglévő gombakomposzt előállító üzemhez kapcsolódóan 

közlekedők felújítása, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, 

géptároló, fedett és nyitott rámpák) együttesen 

5 000 Ft/m2 

4..  Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók     

 Kötelező építészeti-műszaki tartalom: 

Az épületeknek könnyűszerkezetes konstrukcióban kell 

megépülniük, és az épületekre vonatkozó építési, valamint a 

hőszigetelésre és az energiahatékonyságra vonatkozó hazai és 

európai előírásoknak kell megfelelniük. 

A projektnek tartalmaznia kell az építmények funkciójának 

ellátásához szükséges összes épületgépészeti, technológiai és 

biztonságtechnikai berendezést, a hűtési technológia 

(kompresszorok, aggregátok, elpárologtatók, kondenzátorok, 

vezérlők, szabályozók, összekötőelemek) és annak működését 

szolgáló elemeket, az alapvető épületgépészeti elemeket, a 

villám- és vagyonvédelem elemeit, a tűzjelző rendszert, az 

előtereket, a szociális helyiségeket, a kiszolgáló tereket, a 

felvonulási, a megvalósításhoz szükséges ideiglenes 

építményeket, a próbaüzemet, a beszabályozást és mindezek 

költségeit. 

A hűtőházon belül több, különböző technológiával felszerelt 

hűtőtárolóval is megvalósítható az előírt hűtöttlégtér-méret. 

Elszámolható kiadások: 

Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, 

továbbá a kötelezően beépített technológiák elemeit és azok 

beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a hűtött légtér 

méretére vonatkoznak. 

    



 
 

 
 

4.1  Hűtőház 100- 1500 m3 hűtött légtér között     

4.2  Normál hőmérsékletű tároló direkt hűtéssel (-1 °C) 74000    Ft/m3 

4.3  Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel  77000  Ft/m3 

4.4  Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel  79000  Ft/m3 

4.5  Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel  82000  Ft/m3 

4.6  Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával  90 000  Ft/m3 

4.7 Új építésű 100-1500 m3közötti hűtött légterű hűtőházhoz 

temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők kiszolgáló 

terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák) 

együttesen 

 50 000  Ft/m3 

5.  Hűtőház 3000 m3 hűtött légtérig     

5.1  Normál hőmérsékletű tároló direkthűtéssel (-1 °C)  71000  Ft/m3 

5.2  Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel 74000  Ft/m3 

5.3  Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel  76000  Ft/m3 

5.4  Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel  79000  Ft/m3 

5.5  Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával  81000  Ft/m3 

5.6 Új építésű maximum 3000 m3 hűtött légterű hűtőházhoz 

temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló 

terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák) 

együttesen 

48000  Ft/m3 

6.  Hűtőház 6000 m3 hűtött légtérig     

6.1  Normál hőmérsékletű tároló direkthűtéssel (-1 °C)  69000  Ft/m3 

6.2  Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel 71000  Ft/m3 

6.3  Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel  73000  Ft/m3 

6.4  Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel 69000  Ft/m3 

6.5  Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával 78000  Ft/m3 

6.6 Új építésű maximum 6000 m3 hűtött légterű hűtőházhoz 

temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló 

terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák) 

együttesen 

46000  Ft/m3 

7.  Hűtőház 6000 m3 hűtött légtér felett     



 
 

 
 

7.1  Normál hőmérsékletű tároló direkthűtéssel (-1 °C) 65500  Ft/m3 

7.2  Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel 68000  Ft/m3 

7.3  Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel  70000  Ft/m3 

7.4  Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel 72500  Ft/m3 

7.5  Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával 74500  Ft/m3 

7.6 Új építésű 6000 m3 hűtött légtér feletti hűtőházhoz temperált 

levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek 

(göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák) 

együttesen 

44000  Ft/m3 

8.  Hűtőházi rekonstrukció, felújítás   

  Kötelezően megvalósítandó -műszaki tartalom: 

A hűtési technológia komplett cseréje, a régi technológiai 

elemek (kompresszorok, aggregátok, elpárologtatók, 

kondenzátorok, vezérlők, szabályzók, összekötő elemek) 

bontása, új elemek beépítése, beszabályozása az 

épületszerkezetek megtartása mellett. A felújítás keretében az 

adott hűtőházon belül különböző technológiával üzemelő tároló 

is beépítésre kerülhet. 

Elszámolható kiadások: 

Az elszámolható kiadás tartalmazza a beépítésre került 

technológiai elemeknek és azok beszerelésének költségeit. Az 

elszámolható kiadások a hűtött légtér méretére vonatkoznak. 

    

8.1.  Hűtőház 3000 m3 hűtött légtérig    Ft/m3 

8.2  Normál hőmérsékletű tároló direkthűtéssel (-1 °C)  14 700  Ft/m3 

8.3.  Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel  17 000  Ft/m3 

8.4  Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel  18 400  Ft/m3 

8.5  Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel  23 000  Ft/m3 

8.6  Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával  26 500  Ft/m3 

8.7 Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, szabályozott légterű tárolóként 

való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése (gáztömör 

szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű 

tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje 

(Nitrogén generátor, CO2 adszorber, vezérlés, tágulási 

tartályok, szelepek 

19 000 Ft/m3 

8.8 Meglévő, maximum 3000 m3 hűtött légterű hűtőházhoz 

kapcsolódóan temperált levegőjű manipuláló tér, terem, 

 6 900  Ft/m3 



 
 

 
 

közlekedők felújítása, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, 

géptároló, fedett és nyitott rámpák) együttesen 

8.9  Hűtőház 3001 és 6000 m3 hűtött légtér között     

8.10.  Normál hőmérsékletű tároló direkthűtéssel (-1 °C)  12 600  Ft/m3 

8.11  Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel  14 700  Ft/m3 

8.12.  Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel  15 600  Ft/m3 

8.13.  Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel  19 300  Ft/m3 

8.14.  Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával  14 300  Ft/m3 

8.15 Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, szabályozott légterű tárolóként 

való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése (gáztömör 

szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű 

tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje 

(Nitrogén generátor, CO2 adszorber, vezérlés, tágulási 

tartályok, szelepek,) 

17 000 Ft/m3 

8.16 Meglévő, 3001 és 6000 m3 közötti hűtött légterű hűtőházhoz 

kapcsolódóan temperált levegőjű manipuláló tér, terem, 

közlekedők felújítása, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, 

géptároló, fedett és nyitott rámpák) együttesen 

 6 300  Ft/m3 

9. Szociális és kiszolgáló helyiségek építése   

 

 

Kötelező építészeti-műszaki tartalom: 

A kiszolgáló létesítmények tartalmazzák a működéshez 

szükséges, nem az előállított termékek tárolására alkalmas 

helyiségeket. 

A projekt egybefüggő vagy különálló egységekben, csak az 1; 

3.1; 4; 5; 6, 7. pontban szereplő építéssel együtt valósítható 

meg. 

A helyiségek alapterülete az új építéssel vagy korszerűsítéssel 

érintett, támogatott létesítmények együttes, termesztő felület 

vagy alapterület méretének legfeljebb 6%-áig terjedhet. 

Elszámolható kiadások: 

Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket. 

Az elszámolható kiadások az építésre kerülő szociális és 

kiszolgáló helyiség alapterületére (m2) értendőek.  

 

  

9.1  Szociális helyiségek (öltözők, pihenők, iroda), kiszolgáló terek 

(göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák) 

együttesen 

110 000 Ft/m2 

 


