
 

 

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete 

Támogatási egységek (tevékenységek) maximális elszámolható kiadásai 

és azok kötelező építészeti-műszaki tartalomra vonatkozó előírásai: 

 

1  Új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése   

  Kötelező építészeti-műszaki tartalom: 

 

Új építés esetén az egy szerkezeti egységbe tartozó alapterület 

nagysága esetén legalább 1000 m
2 

virágtermesztés esetén, 

legalább 500 m
2

. Bővítés esetén az üzemben a meglévő és a 

bővítéssel megvalósuló üvegházak alapterületének el kell érnie 

legalább az 1500 m2 nagyságot, úgy, hogy a bővített 

egységnek ugyanolyan méreti és műszaki feltételeknek kell 

megfelelnie, mintha új építésű lenne.  

A megépítésre kerülő üvegházak blokkosított formában (egy 

szerkezeti egységbe), horganyzott fém-tartókkal (bordákkal), 

minimum 4 méteres vápamagassággal, minimum 8 méteres 

hajószélességgel készülhetnek. 

 

A projektnek minimálisan tartalmaznia kell az öntöző, a 

tápoldatozó a szellőztető rendszert, a fűtést (Δt = minimum 25 

°C),energiaernyőt és klímakomputert és a vezérlés elemeit 

 

Az asszimilációs pótmegvilágítás és vezérlés csak az üvegház 

építés megvalósítása esetén támogatható. 

 

Bővítés esetén a meglévő növényházban a minimális 

vápamagasságnak 2 méternek kell lennie. Talaj-, légtér-, 

vegetációs vagy ezek kombinációjával kialakított fűtés és 

csepegtető öntözés hiányában azok beépítése a meglévő 

növényházba kötelező. 

 

Termesztő asztalok beépítése palántanevelés és 

virágtermesztés céljára. 

Elszámolható kiadások: 

Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, 

továbbá a kötelezően beépítendő vagy opcionálisan beépíthető 

technológiák elemeit és azok beépítési, beszerelési költségeit. 

Az elszámolható kiadások az üvegház m2-ben meghatározott 

alapterületére értendőek, a maximálisan elszámolható kiadások 

bővítés esetén az új építéssel érintett részre vonatkoznak. 

  



 

 

1.1  Automatizált üvegház építése zöldség- gyümölcs (szamóca és 

málna) és virágtermesztés céljára, 5 000 m
2
-ig  

38 000 
Ft/m

2 

1.2  Automatizált üvegház építése zöldség- gyümölcs (szamóca és 

málna) és virágtermesztés céljára, 5 000 m2 felett 

35 000 
Ft/m

2 

1.3.  Automatizált üvegház építése palántanevelés céljára,  

5 000 m2-ig 

40 000 
Ft/m

2 

1.4.  Automatizált üvegház építése palántanevelés céljára, 5 000 m2 

felett 

38 000 
Ft/m

2 

1.5.  Az üzemben meglévő üvegházak alapterületének bővítése 

automatizált üvegházzal zöldség- gyümölcs (szamóca és 

málna)  és virágtermesztés céljára 5 000 m2-ig 

38 000 
Ft/m

2 

1.6.  Az üzemben meglévő üvegházak alapterületének bővítése 

automatizált üvegházzal zöldség- gyümölcs (szamóca és 

málna) és virágtermesztés céljára, 5 000 m2 felett 

35 000 
Ft/m

2 

 1.7.  Az üzemben meglévő üvegházak alapterületének bővítése 

automatizált üvegházzal palántanevelés céljára, 5 000 m2-ig 

40 000 
Ft/m

2 

 1.8.  Az üzemben meglévő üvegházak alapterületének bővítése 

automatizált üvegházzal palántanevelés céljára, 5 000 m2 felett 

38 000 
Ft/m

2 

1.9.  Asszimilációs pótmegvilágítás, vezérlés 12 000 
Ft/m

2 

1.10. Üvegház hővisszanyerő rendszer (páramentesítő rendszer) 

beépítése 

6 000  
Ft/m

2
 
     

2.  Új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű 

növényházak (blokkfóliaházak) építése 

  

 Kötelező építészeti-műszaki tartalom: 

A fóliaházak blokkosított formában, (egy szerkezeti egységben) 

horganyzott fém-tartókkal (bordákkal), minimum 4 méteres 

vápamagassággal, minimum 8 méteres hajószélességgel 

készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV stabilnak és 

legalább 170 mikron vastagságúnak kell lennie. 

A projekteknek tartalmaznia kell az öntöző, a tápoldatozó és 

szellőztető rendszert, a fűtést és a klímakomputert. 

Új építés esetén az egy szerkezeti egységbe tartozó alapterület 

nagysága zöldségtermesztés esetén legalább 1000 m
2 

virágtermesztés esetén, legalább 500 m
2
. Bővítés esetén az 

üzemben a meglévő és a bővítéssel megvalósuló fóliaházak 

alapterületének el kell érnie legalább az 1500 m
2
 nagyságot 

úgy, hogy a bővítésnek ugyanolyan méreti és műszaki 

  



 

 

feltételeknek kell megfelelnie, mintha teljesen új építésű lenne. 

 

Bővítés esetén a meglévő növényházban a minimális 

vápamagasságnak 2 méternek kell lennie. Talaj-, légtér-, 

vegetációs, vagy ezek kombinációjával kialakított fűtés és 

csepegtető öntözés hiányában azok beépítése a meglévő 

fóliaházba kötelező. 

Az asszimilációs pótmegvilágítás és vezérlés csak a fóliaház  

építés megvalósítása esetén támogatható. 

 

Elszámolható kiadások: 

Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, 

továbbá a kötelezően beépítendő vagy opcionálisan beépíthető 

technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az 

elszámolható kiadások a növényház (blokkfóliaház) m2-ben 

meghatározott alapterületére értendőek, a maximálisan 

elszámolható kiadások bővítés esetén az új építéssel érintett 

részre vonatkoznak.  

2.1 Új blokkrendszerű fóliaház építése,  zöldség gyümölcs 

(szamóca és málna) termelés, palántanevelés, vagy 

virágtermelés céljára 5000 m2-ig 

25 000 
Ft/m

2 

2.2. Új blokkrendszerű fóliaház építése, zöldség- gyümölcs 

(szamóca és málna) (szamóca és málna) termelés, 

palántanevelés, vagy virágtermelés céljára 5000 m2 felett 

20 000 
Ft/m

2 

2.3 Új blokkrendszerű fóliaház építése, vagy üzemben meglévő 

fóliaházak alapterületének bővítése blokkrendszerű fóliaházzal 

(maga a bővítés) zöldség- gyümölcs (szamóca és málna) 

termelés, palántanevelés, vagy virágtermelés céljára 5000 m2-

ig 

25 000 
Ft/m

2 

2.4 Új blokkrendszerű fóliaház építése, vagy üzemben meglévő 

fóliaházak alapterületének bővítése blokkrendszerű fóliaházzal 

(maga a bővítés) zöldség gyümölcs (szamóca és málna)  -

termelés, palántanevelés, vagy virágtermelés céljára 5000 m2-

ig 

20 000 
Ft/m

2 

2.5.  Asszimilációs pótmegvilágítás, vezérlés 12 000 
Ft/m

2 

 3.  Új, nagylégterű, egyhajós hideghajtató  fóliasátrak építése   



 

 

  

 

 Kötelező építészeti-műszaki tartalom: 

 Üzemi szinten típusonként legalább 1 000 m
2
 összes 

alapterület nagyság. A megépítésre kerülő fóliaházak 

horganyzott  fémcső bordákkal és tartólábakkal, minimum 7,5 m 

méteres fesztávolsággal készülhetnek. A fedésre felhasznált 

fóliának UV stabilnak és legalább 150 mikron vastagságúnak 

kell lennie. 

A projektnek tartalmaznia kell az öntözőrendszert.  

Elszámolható kiadások: 

Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési , 

beszerelési költségeket, továbbá a kötelezően beépített 

technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az 

elszámolható kiadások a fóliasátor m2-ben meghatározott 

alapterületére vonatkoznak. 

  

3.1  Dupla borítású fóliasátor 5 000 
Ft/m

2 

3.2  Szimpla borítású fóliasátor 3 500 
Ft/m

2 

4.  Blokkrendszerű hideghajtató  fóliaházak építése   

 Kötelező építészeti-műszaki tartalom: 

Üzemi szinten típusonként legalább 1000 m
2
 összes alapterület 

nagyság. A blokkrendszerű mobil fóliaházak horganyzott  

fémcső bordákkal és tartólábakkal, min 4,5 méteres 

hajószélességgel készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának 

UV stabilnak és legalább 150 mikron vastagságúnak kell lennie. 

A projektnek tartalmaznia kell a fóliaház működtetéséhez 

szükséges öntözőrendszert. 

 

Elszámolható kiadások: 

Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, 

továbbá a kötelezően vagy opcionálisan beépített technológiák 

elemeit és azok beépítési, beszerelési költségeit. 

Az elszámolható kiadások a blokkrendszerű hideghajtató  

fóliaház m2-ben meghatározott alapterületére vonatkoznak. 

  

4.1  Szimpla borítású, blokkrendszerű mobil fóliaház 3 500 
Ft/m

2 

4.2 Szimpla borítású, blokkrendszerű mobil fóliaház elektromos 

tetőszellőztetéssel  

6 000 Ft/m2 

5. Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak 

technológiai korszerűsítése 

  



 

 

  Kötelezően meglévő építészeti tartalom: 

A korszerűsítés beépítendő technológiánként legalább 1000 m
2

 

alapterületű növényházra, egy szerkezeti egységben lévő vagy 

különálló üvegházakra és fóliaházakra irányulhat. 

 

A talaj nélküli termesztés kiépítése esetén kötelező a tápoldat 

közvetítésére alkalmas kőzetgyapot, vagy kókuszháncs 

paplanok, téglák alkalmazása, a teljes tápoldat előállító, elosztó 

és adagoló rendszer, a tápanyagtárolók, a programozható 

keverő berendezések, a tápoldattároló tartály, a szabályozható 

tápoldat adagolók, a fix építésű csővezetékek és a növényhez 

vezető rugalmas csövek beépítése. 

 

Elszámolható kiadások: 

Az elszámolható kiadás tartalmazza az alábbiakban felsorolt 

technológiák beépítési költségeit. 

Az elszámolható kiadások a meglévő, korszerűsítéssel érintett 

fóliaház vagy üvegborítású növényház alapterületére értendők. 

  

5.1  Energiaernyő beépítése 2 500 
Ft/m

2 

5.2.  Árnyékoló ernyő beépítése 2 500 
Ft/m

2 

5.3.  Klímakomputer és szerelvényei 1 500 
Ft/m

2 

5.4  Légcserélők, légkeverők, ventilátorok beépítése 500 
Ft/m

2 

5.5  Öntözés és tápoldatozás kiszolgáló egységeinek cseréje 1 500 
Ft/m

2 

5.6.  Párásító rendszer kiépítése 2 000 
Ft/m

2 

5.7  Asszimilációs pótmegvilágítás kiépítése 12 000 
Ft/m

2 

5.8  CO
2
 trágyázás kiépítése 1 000 

Ft/m
2 

5.9  Fűtőrendszer kiépítése és korszerűsítése (a talaj-, légtér-, 

vegetációs, vagy ezek kombinációjával kialakított fűtési 

technológia) 

8 000 
Ft/m

2 

5.10.  Függesztett és nem függesztett termesztő csatornák és 

növénytartók beépítése 

2 500 
Ft/m

2 

5.11  Asztalos termesztési technológia beépítése 15 000 
Ft/m

2 

5.12  Talaj nélküli termesztés kiépítése 2 500 
Ft/m

2 



 

 

5.13  Talaj nélküli termesztés felújítása 1 500 
Ft/m

2 

 5.14 Meglévő kertészeti, blokkrendszerű fűtött fóliaházak tető 

szellőző szerkezetének korszerűsítése, felújítása. 

4 000 
Ft/m

2 

5.15 Meglévő kertészeti, blokkrendszerű hideghajtató fóliaházak tető 

szellőző szerkezetének kiépítése. 

2 500 
Ft/m

2
 

5.16 Meglévő kertészeti üvegházak tető szellőző szerkezetének 

korszerűsítése, felújítása. 

4 000 Ft/m
2
 

5.17 Meglévő fűtött, blokkrendszerű fóliaházak belmagasságának 

megemelése. Minimális emelési magasság 1 m. 

1 000 
Ft/m

2 

5.18 Meglévő fűtött, blokkrendszerű üvegházak belmagasságának 

megemelése. Minimális emelési magasság 1 m. 

6 000 
Ft/m

2 

5.19 Növényházi folyamatirányítási rendszer  200 
Ft/m

2
 

5.20 Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházakhoz 

kapcsolódóan temperált levegőjű válogató, csomagoló tér, 

terem, közlekedők felújítása, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, 

géptároló, fedett és nyitott rámpák) együttesen 

6 900 Ft/m2 

6.  Szociális és kiszolgáló helyiségek építése   

 

A szociális és kiszolgáló helyiségek (nem kötelező jelleggel) 

tartalmazhatják: öntözés berendezései (víztisztító, tápoldatozó 

szivattyú), göngyölegtároló, növényvédőszer raktár, szociális 

helyiségek (öltöző, melegedő, zuhanyzó, WC), iroda, válogató, 

csomagoló tér, klímakomputer vezérlő helysége, közlekedő, 

tehergépjárművek rakodását segítő rámpa. 

 

A szociális és kiszolgáló helyiségek az 1-4. pontokban szereplő 

tevékenységekkel együtt valósíthatóak meg. 

A helyiségek alapterülete az új építéssel 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 helység m
2
- ben meghatározott alapterületére 

értendőek. 

  

6.1  Szociális helyiségek és kiszolgáló helyiségek együttesen 110 000 
Ft/m

2 

 


