






































2022. évi járási startmunka mintaprogramok tervezési segédletének 1. sz. melléklete 

 

Főbb gazdasági haszonállatok átlagos bruttó beszerzési ára (2021) 

 

Gazdasági haszonállat 

megnevezése 

Átlagos bruttó beszerzési ár 

(Ft/db) 

Megjegyzés 

Tojóhibrid 2 200 - 2 400 18-20 hetes TETRA SL jérce 

Őshonos tyúk 2 500 – 3 000 kifejlett tenyészállat 

 

 

 

Napos csibe 

 

 

 

180 – 220 

őshonos tyúkfajták napos 

csibe ára 300-350.-Ft/db, 

keltetőtojása 150-180.-Ft/db, 

kettős hasznú tyúk 

keltetőtojás 100-120.-Ft/db, 

húshibrid keltetőtojás 80-

100.-Ft/db 

Előnevelt csirke 450 – 550 3-4 hetes 

Anyajuh 40 000 – 90 000 tenyészállat 

Növendék jerke 50 000 – 120 000 tenyészállat 

Növendék kos 120 000 – 180 000 tenyészállat 

Tenyészkos 150 000 – 250 000 tenyészállat 

Anyakecske 30 000 – 60 000 tenyészállat 

Kecskebak 50 000 – 90 000 tenyészállat 

Magyar tarka tehén 300 000 – 400 000 tenyészállat 

Magyar tarka borjú 
110 000 – 140 000 

150 000 – 170 000 

újszülött 

3 - 4 hetes 

Magyar szürke marha 

borjú 
100 000 – 140 000 1 - 3 hetes 

Magyar szürke marha 

tehén 
300 000 – 400 000 kifejlett állat 

Fiatal, növendék bika 
1 100 - 1 200 Ft/kg 

600 - 620 Ft/kg 

húshasznú 

tejhasznú 

Vágótehén 570 - 600  Ft/kg  

Napos pulyka 950 – 1 100 
őshonos pulyka keltetőtojás 

500-550.-Ft/db 

Őshonos pulyka 6 500 – 7 500 kifejlett állat 

Napos kacsa 500 – 600 
őshonos kacsa keltetőtojás 

220-250.-Ft/db 

Őshonos kacsa 4 500 – 5 000 kifejlett állat 

Napos liba 1 000 – 1 200 
őshonos keltetőtojás 550-

600.-Ft/db 

Őshonos liba 6 000 – 7 500 kifejlett állat 

Májliba  6 500 – 8 000 kifejlett állat 

Napos fürj 220 – 300  

Előnevelt fürj 600 – 700 
4-5 hetes 

(7 hetes 800-850.-Ft/db) 

Napos gyöngyös 520 - 550 
őshonos keltetőtojás 280-

320.-Ft/db 
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Gyöngytyúk 
2 000 – 2 500 

3 000 – 4 000 

őshonos kifejlett állat 

hibrid kifejlett állat 

Tenyészkoca süldő 80 000 – 100 000  

Tenyészkan 200 000 – 250 000  

Malac (süldő, 20-22kg)  12 500 – 15 000  

Tenyészgalamb 5 000 – 5 500  

Tenyésznyúl (anya) 3 500 – 4 500  

Tenyészbak 4 000 – 5 000  

Vágónyúl 550 – 600 Ft/kg  

 

Kiegészítő információk, egyéb tervezési, ökonómiai paraméterek: 

Tojóhibrid: mélyalmos, intenzív tartás és takarmányozás, valamint világítási program 

alkalmazása mellett 18-20 hetes korban tojóházi beólazás (5-6 db/m2), 52 hétig termelés, 72-

75 hetes korban leselejtezés. Takarmány (tojótáp) szükséglet 40-41 kg/tyúk/52 hét. Napi 

takarmányfogyasztás 10-12 dkg/db. Tojótáp ára: 140-150.-Ft/kg. Éves (52 hét) 

takarmányköltség 5.600-6.150.-Ft/db. Elvárt tojástermelés minimum 300-320 db/52 hét/tyúk. 

Leselejtezett, kitojt tyúk értékesítési ára: 700-800.-Ft/db. A tojás értékesítési ára 35-40.-Ft/db. 

Brojlerhízlalás (pecsenyecsirke-hízlalás): napos húshibrid átlagára 180-220.-Ft/db. Napos 

csibe optimális telepítési sűrűség 15-17 db/m2, élőtömegre vetítve 31-32 kg/m2. Hízlalási 

végtömeg 1,9-2,2 kg/db. Hízlalás átlagos ideje 42-49 nap. Fajlagos takarmányfelhasználás 

2,1-2,4 kg/kg. Értékesítési átlagár 260-280.-Ft/kg. Brojler takarmány: indítótáp (155.-Ft/kg, 0-

3 hetes korig), nevelőtáp (145.-Ft/kg, 3-5 hetes korig), befejezőtáp (135.-Ft/kg 5-7 hetes 

korig).  

Húsgalamb-tenyésztés: éves szemes takarmány szükséglet (kukorica, borsó, köles, cirok, 

búza, napraforgó vegyesen) 50-60 kg/pár (25-30 kg/db). A szemes takarmány átlagára 130-

140.-Ft/kg. A tenyészgalamb ára 5.000-5.500.-Ft/db (melynek költsége 5-6 évre oszlik el, 

mivel 5-6 évig tenyésztésben tartható). A fiókák 28-35 napos korukban, átlagban 500-650 g-

os átlagtömegben vághatók. Az élő húsgalamb-fióka értékesítési ára 1.400-1.500.-Ft/kg. 1 pár 

húsgalamb termelése 15-16 db vágáskori fióka/fészekalj/év. 1 pár húsgalamb hústermelése 8-

10 kg élőgalamb/év, ami akár 500 kg minőségi húst is jelenthet.  

Sertéshízlalás: A malacok leválasztása átlagosan 30-35 napos korban történik. Ezt egy 30-35 

napos malac-utónevelés, majd egy 60 napos előhizlalási, végül egy ugyancsak 60 napos 

utóhízlalási időszak követi. Az átlagosan 110 kg-os, kész hízó előállítása 170-180 napra 

kalkulálható. Önköltség 450-500.-Ft/kg. Hízó értékesítési ár 380-400.-Ft/kg, 1 kg sertéshús 

előállításához 2,5-2,7 kg takarmány szükséges. 1 db hízó a 110 kg-os végtömeg eléréséig 

összesen, átlagosan, mintegy 275-285 kg takarmányt fogyaszt el. Átlagos takarmányár 140-

150.-Ft/kg. A takarmányozási költség mellett egyéb anyagköltségek (energia, 

állategészségügyi anyag, stb.) felmerülésével is számolunk, mintegy 10.000.-Ft/db összegben.  

Fürjtartás: Napos fürj ára 220-300.-Ft/db, előnevelt, 4-5 hetes fürj ára 600-700.-Ft/db. 

Fürjketrec önetetővel, önitatóval szerelve 25.000-30.000.-Ft/db. A ketrecbe 1 m2-re 20-22 db 

fürj helyezhető. Étkezési fürjtojás értékesítési ára 25-35.-Ft/db. Egy állat naponta átlagosan 3-
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4 dkg fürjtápot (tojótápot) fogyaszt. Egy állat 1 éves takarmányszükséglete 11-14 kg. Az 

etetendő, granulált tojótáp ára átlagosan 140-150.-Ft/kg. Optimális környezeti feltételek és 

intenzív takarmányozás, valamint zárt, ketreces tartásmód mellett a fürj általában a 7-8. héten 

kezd tojni, és 1 év alatt átlagosan mintegy 270-300 db tojást tojik. Termelési ciklusa 12-13 

hónap. A kiselejtezett, kitojt fürj ára 450-550.-Ft/db.  

 

Nyúltenyésztés: 

Alapmodell és kalkuláció: 

Tenyésztésbe állítási életkor és tömeg: 1 db bak, 5 db anya (megfelelő ivararány), 70-80 

napos, 2,2-2,5 kg/db tenyész-növendék nyúl. Évente, anyánként 30-40 db (előbbi 

kisüzemileg, utóbbi nagyüzemileg) 2,5-3 kg/db élőtömegű vágónyúl előállításával lehet 

számolni (összesen 150-200 db vágónyúl kerül felnevelésre 400-540 kg élőtömegben). Ez 50 

%-os vágási kitermelés esetén évente 200-270 kg csontos nyúlhús előállítását jelenti.  

Takarmányozás:  

A tápokból az alábbi napi felvétellel számolhatunk:   

Növendék (4-11 hetes) 110 - 130 g/nap   

Kifejlett (11 hét felett) 120 g/nap   

Anya (szoptató, 28 napig) 350 - 380 g/nap 

1 kg élőtömeg előállításához szükséges táp mennyisége: 4 kg 

Évente szükséges táp mennyisége 400x4 = 1.600 kg            (540x4=2160kg) 

1 kg nyúltáp átlagára: 150-160.-Ft.  

Évi tápköltség 1.600x150 = 250.000.-Ft.                                   (2160x150=324.000.-Ft) 

Évi gyógyszer, vakcina költség: 10.000 - 15.000.-Ft/állat 

Összes költség: 260.000.-Ft/állat  

Vágónyúl értékesítési ára: 550-600.-Ft/kg              2,6-2,8 kg/db 

Árbevétel: 400 kg x 550.-Ft = 220.000.-Ft           (540 x 550=297.000.-Ft) 

Egy hónapra jutó tartási, takarmányozási költség: átlag 700-800.-Ft/nyúl 

 

Juhtenyésztés: 

1 anya és szaporulatának éves átlagos takarmányigénye: 

Zöldtakarmány (legelőfű): 1.000-1.200 kg 

Lédús takarmány: 350-400 kg 

Széna: 150-200 kg 

Abrak: 120-150 kg 

Takarmányszalma: 60-70 kg 

Alomszalma: 220-250 kg 

 

Egy anyajuh éves takarmányköltsége a legelő fű értéke nélkül a széna és a gazdasági abrak 

értékétől függően 20.000-30.000.-Ft. Az egyéb költségekkel (pl. gyógyszer, energiaköltség, 

stb.) együtt a termelési költség 35.000-45.000.-Ft/anyajuh/év.  
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A tejesbárányok átvételi ára évenként, idényenként változó. Jelenleg egy 16-20 kg-os bárány 

értékesítési ára 1.100-1.200.-Ft/kg (7 % kompenzációs felárral). Hagyományos évi egyszeri 

elletés esetén augusztus-októberi termékenyítés mellett a szaporulat következő év január-

március táján születik. Sűrített elletés (kétévenként háromszori) esetén a termelési fázisok 8 

havonként követik egymást. Egy anya után évente sűrített osztott elletés alkalmával 1,8 

báránnyal számolhatunk.  

Lenyírt gyapjúból állatonként évente 1.000-1.280.-Ft (4 kg x 250-320.-Ft/kg) árbevétel 

kalkulálható. A nyírás költsége 500-700.-Ft/állat. Fejés esetén a napi tejtermelés extenzív 

fajtáknál (pl. racka) mintegy 1 liter, jobb tejelőknél 2-5 liter. A laktáció hossza átlagosan 100-

150 nap, tejfajtáknál 180 nap (pl. lacaune), de akár 200-220 nap is lehet (pl. awassi). A juhtej 

értékesítési átlagára 300-320.-Ft/l + kompenzációs felár (vagy ÁFA) 

 

Kecsketenyésztés: 

Egy magyar parlagi fajtájú, illetve egy búr fejős kecske laktációnként 300-500 liter tejet 

termel, 25.000-30.000.-Ft éves takarmányozási költség mellett. A teljes termelési költség 

35.000-45.000.-Ft/anya/év. A gidák értékesítési ára alacsonyabb, mint az általuk elfogyasztott 

tej értéke, ezért jelenleg célszerű minél fiatalabb korban és kisebb súlyban értékesíteni. Évi 

egyszeri elletés alkalmával a gidák utáni várható árbevétel anyánként 6.000-7.000-Ft.  A 

kecsketej ára közvetlen értékesítés esetén 300-400-Ft/l. A szánentáli fajta tejtermelése jó 

körülmények között, 270-280 napos laktáció alatt elérheti a 750-900 kg-ot, a francia alpesi és 

az anglo-núbiai fajtáé a 900-1100 kg-ot. 1 kg kecsketúró kereskedelmi ára nagyságrendileg 

3.500-4.500.-Ft, amelyet 6-7 liter kecsketejből lehet előállítani. Kecsketejből készült 1 kg 

lágysajt kereskedelmi ára - ízesítéstől függetlenül – mintegy 4.000-5.000.-Ft. Saját 

fogyasztásra, illetve önellátásra tervezve 4-5 anyakecske biztosíthatja egy család szükségletét. 

 

Pulykatartás: 

Őshonos fajták (bronzpulyka, rézpulyka) extenzív (külterjes) tartása: 

A tojók súlya 5-7 kg, a kakasoké 10-12 kg. A pulyka a 2-2,5 kg-os súlyt előnevelése során 8 

hetes korára éri el. Vágásra 20-24 hetes (5-6 hónapos) korban, 5-7 kg-os súlyban a 

legalkalmasabb. 5-6 hét előnevelés után a pulykák kiengedhetők a legelőre, szabadba, 

kifutóba, táplálékának egy részét már itt is megkeresi. Pulyka indítótáp 1 pulykapipére 1 kg. 

(150.-Ft/kg). Felnőtt állomány szemes takarmánya havonta 6-7 kg/db. (100-120.-Ft/kg).  

 

Pulykahízlalás:  zárt, intenzív 

Az állatsűrűség hizlalás alatt: 3-4 db/m2 

 A vágási súly: tojó esetében 8,5 kg, bak esetében 16-19 kg         (átlag 12 kg/db) 

 Nevelési idő: 128-132 nap 

 A fajlagos takarmány felhasználás: 3,0-3,2 kg/kg  

 A felvásárlási ár: 350-400.-Ft/kg 

 

Gyöngytyúktartás: külterjes, extenzív, természetes tartás és takarmányozás  

Előnevelés: 

indítótáp: 0-4 hetes kor      (145.-Ft/kg) 



5 
 

nevelőtáp: 5-6 hetes kor     (135.-Ft/kg)      

7 hetes (utónevelés) kortól szemes búza, kukoricadara (100-120.-Ft/kg) és zöldeleség 

7 hetes korra 425-430 g testtömeg   (13 hetes korra 1065 g    25 hetes korra 1470 g) 

Takarmányszükséglet 13 hétre: 5-5,2 kg  

Pecsenyegyöngyös vágási ideje: 12-13 hét         (1,1-1,2 kg/db) 

Pecsenyegyöngyös telepítési sűrűség: 0-3 hét 40 db/m2         3-6 hét 20 db/m2 

Telepítési sűrűség tenyészállat: 0-3 hét 30 db/m2         3-6 hét 15-17 db/m2 

Tenyészállat szemes takarmány: 11-12 dkg/nap/db     (szemes takarmány 100-120.-Ft/kg) 

 

Őshonos tyúktartás: 

Kiindulási alapmodell és kalkuláció: 100 db tojó és 15 db kakas tartása (megfelelő ivararány) 

esetén - 150 db/év/tyúk várható tojástermelés mellett - átlagosan mintegy 4.000 db 

tenyésztojás és mintegy 11.000 db étkezési tojás kibocsátásával (összesen 15.000 db) 

számolunk évente. Az étkezési tojást átlag 35.-Ft/db áron értékesítve évente mintegy 

385.000.-Ft árbevétel tervezhető, míg a tenyésztojást 150-180.-Ft/db értékesítési árral 

számolva évente mintegy 600.000-720.000.-Ft árbevétel érhető el. 

A 115 db állat éves takarmányszükséglete mintegy 5.000-5.500 kg szemes gabona.  

 

Húshasznú tehéntartás: 

A gazdaságos termelés feltétele tehenenként évente 1 borjú. A tavaszi, nyári fedeztetések 

eredményeként a borjazások zöme tavasz elejére esik.  A tehén a megszületett borját 7-8 

hónapig szoptatja. 

Legolcsóbb takarmány a legelő, 210–240 nap a legeltetés az anyaállatok számára. A téli 

takarmányozás (silókukorica, szilázs, széna) 120–150 nap. Fontos tényező a maradvány- és 

melléktermékek felhasználása. Ide sorolandó a kukoricaszár (jobb a költségmegtakarítás, ha 

lehetőség van ennek legeltetésére), a szalma, a répaszelet.  

Az ágazat nem bír el drága beruházásokat és magas költségű tartási megoldásokat. A tartási 

épület költségei alacsonyak, hiszen a legegyszerűbb, olcsó fészereket is használhatjuk. 

Megfelel az épület nélküli tartás is, az állatot nem kell félteni a hidegtől, természetesen, ha 

megfelelő mozgástér, megfelelő mennyiségű és minőségű takarmány áll rendelkezésére, és 

száraz pihenőhelyet biztosítunk számára. 

A Hereford vagy Angus fajtájú (kisebb testű) tehénnek évente 150.000–200.000.-Ft-ba kerül a 

tartása, ami egy nagyobb testű fajtánál (pl. Charolais) minimum 250.0000–300.000.-Ft. (Igaz, 

utóbbinak 20 kg-al nagyobb a borja, és többet adnak érte kilónként). A Hereford és Angus 

fajtánál 100 tehén után 95–98 választott borjú várható, a Charolais-nál 100 tehén után 70–75 

borjú. A választáskori testtömeg 190-220 kg. Növendék húshasznú bika (200-300 kg/db) 

felvásárlási ára 1.100-1.200.-Ft/kg. 

 

Tejelő tehén tartás: 

A hazai tejtermelésben a nagyüzemekben 1.000.000-1.100.000.-Ft/tehén, míg a kisüzemekben 

800.000-900.000.-Ft/tehén az éves termelési költség. A tej felvásárlási ára 95-110.-Ft/l. 
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Mangalica sertés tartás 

Évente, egyedenként 250.000-280.000.-Ft a mangalica kocák tartási költsége (A 

mangalicának fele annyi malaca van és sokkal lassabban nő, közel kétszer annyi időbe telik, 

míg eléri a vágósúlyt, így kétszer annyi ideig kell takarmányozni és nevelni). 

 

Lótartás átlagos költsége: 10 000 – 12 000 Ft/nap/db. 

Emu 

Emu csibe ára: 15.000 - 18.000.-Ft/db 

Emupár ára: 100.000 – 150.000.- Ft/pár 

Tenyész-emupár ára: 150.000 - 180.000.-Ft/pár 

Emu egy éves tartási költsége: 15.000-20.000.-Ft/db (saját takarmány etetése esetén) 

 

Strucc 

Strucc csibe ára: 16.000-22.000.-Ft/db    

Ivarérett tenyészstrucc ára: 300.000.-370.000.-Ft/db  

(ideális "családba állítása" a trió, vagyis egy kakas mellé két tyúk) 

Strucc egy éves tartási költsége: 25.000-30.000.-Ft/db (saját takarmány etetése esetén) 

Étkezési strucctojás: 4.000-5.000.-Ft/db       

 

Méh  

Magyarországon mintegy 1 200 000 méhcsalád van és 20 000 méhész tevékenykedik. Hazánk 

évente mintegy 20 ezer tonna mézet exportál, döntő hányadát az Európai Unió országaiba. A 

belföldi mézfogyasztás 7-8 ezer tonna évente. 

Kiadás 20 méhcsaládra: 

Beruházási költség: méhcsalád: 800.000-900.000.-Ft    (40.000 - 45.000.-Ft/ méhcsalád) 

kaptár: 500.000-600.000.-Ft    (25.000 – 30.000.-Ft/ kaptár) 

műlép+ keret : 130.000.-Ft 

Fenntartási költség: cukor: 140.000.-Ft 

gyógyszer: 80.000.-Ft 

egyéb eszköz: 80.000.-Ft 

egészségügy: 80.000.-Ft 

Vándoroltatási költség:  fuvarköltség: 400.000.-Ft 

spaniferek: 50.000.-Ft 

alkalmi bér: 200.000.-Ft 

Mézkinyerés költsége:    pergető: 250.000.-Ft 

méztároló: 250.000.-Ft 

mézes üveg: 150.000.-Ft 

fedelező kád: 150.000.-Ft 
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egyéb eszköz: 100.000.-Ft 

Vándorméhészet (összesen): 3.000.000.-Ft 

Álló méhészet (összesen): 2.600.000.-Ft 

Méz átlagára: 900-1.200.- Ft/kg (nagy tétel) 

 

Fácánnevelés 

Napos fácán: 550 - 600.-Ft/db   

Előnevelt (6-7 hetes) fácán: 1000 - 1.300.- Ft/db 

22 hetes kész, vadászfácán: 2.800 - 3.200.-Ft/db  

Fácáncsibék kibocsátása a vadászterületre – 8 hetes kortól 

Indítótáp: 1-3. hét 

Nevelőtáp: 3-7. hét 

Törzsállomány zárt téri tojatása: etetett takarmány a tojásrakás időszakában tojótáp (70 

g/fácán/nap), illetve zöldtakarmány, zúzókavics, takarmánymész 

 

Vadpulyka: A vadpulyka a madarak osztályának tyúkalakúak rendjébe és a fácánfélék 

családjába tartozó faj. 

Ár: kakas kilövési díj (4 éves korban): 100.000 -120.000.-Ft/db; tyúk kilövési díj 20.000 

- 25.000 Ft/db 

Beszerzési ár: fiatal, éven belüli állat: 8.000-10.000.- Ft/db 

vadpulyka vadászati szezon: 

     vadpulyka kakas, tyúk:                  április 15 - május 31. 

     vadpulyka kakas, tyúk:                  október 1 - december 31. 

 

Lúdtartás 

A pecsenyeliba kifejezés a brojler típusú, 8-9 hetes, első vedlés előtt vágott állatot jelöli. A 

liba ekkorra optimális esetben eléri a 4-4,5 kg-os testtömeget 

A hízott vagy májlibán a töméssel hizlalt májhasznú ludat értjük. Az erre a célra nevelt, 

úgynevezett májalapanyag lúd lehet fiatal (9-10 hetes) és idősebb (egyszer vagy többször 

tépett). Maga a tömés általában 16-22 napig tart. 

Húslibának a legalább egyszer, de a gyakorlatban többnyire többször tépett ludakat tekintjük, 

melyeket vágás előtt intenzív lábon hizlalással (nem töméssel) feljavítottak. Ezeket az 

állatokat rendszerint háromszor-négyszer tépik meg. A tépések 6-7 hetente követik egymást, 

az állatok kora vágáskor így legtöbbször 30-37 hét.  

A zabos vagy zabon hizlalt kifejezéseket akkor használjuk, ha a hizlalás folyamán a kukoricát 

zabbal helyettesítjük. A húslibát és a zabos libát egyaránt legalább 5-6 kg-os vágáskori 

testtömeg és az értékes húsrészek kedvező aránya, valamint fehér, érett tollazat jellemzi. 
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Főbb szántóföldi kultúrnövények átlagos bruttó termesztési költsége (2021) 

 

Szántóföldi 

kultúrnövény 

megnevezése 

Átlagos bruttó termesztési 

költségek 

(Ft/ha) 

Megjegyzés 

Őszi búza 240 000 – 270 000  

Őszi árpa 230 000 – 250 000  

Tavaszi árpa 230 000 – 260 000  

Tritikále 200 000 – 230 000  

Zab 190 000 – 210 000  

Kukorica 280 000 – 320 000  

Napraforgó 250 000 – 290 000  

Őszi káposztarepce 260 000 – 300 000  

Cukorrépa 700 000 – 850 000  

Szója 280 000 – 310 000  

Silókukorica 270 000 – 300 000  

Lucerna 
150 000 – 200 000 

 

telepítési költség 

csíraszám 12-13 millió/ha, vetőmag 

25-30 kg/ha (tavaszi vetés) 

Lucerna 180 000 - 220 000 ápolás, betakarítás 

Csemege kukorica 600 000 – 700 000  

Burgonya 1 000 000 – 1 300 000 

átlagos, hagyományos termesztés 

(40 t/ha terméshozam, öntözéssel, 

1.200.000- 

1.300-000.-Ft/ha) 

Rozs 200 000 – 220 000 

vetendő csíraszám: 4,0-4,5 

millió/hektár (140-180 kg/ha 

vetőmag), zöldtakarmánynak 5 

millió csíra/ha, (180-200 kg/ha 

vetőmag) 

várható termés: 3-5 t/ha 

szemtermés, vagy 20-40 t/ha 

zöldtermés. 

Cirok 200 000 – 220 000 

cukorcirok: tömött, barna színű - 

szemescirok: lazább, színe változó 

(fajtától függően) - szudánifű: 

laza, szétálló, színe változó 

(fajtától függően) - seprűcirok: 

hosszú, rugalmas 

Olajtök 320 000 - 350 000 
vetőmagszükséglet:  6-8 kg/ha, 

terméshozam: 500-700 kg/ha. 

(bokor típusú fajta optimális 



9 
 

tőszáma hektáronként 17-18 ezer, 

futó fajtáé 14-16 ezer) 

Takarmányrépa 700 000 - 800 000 
vetőmagszükséglet: 

17-24 kg/ha, 

terméshozam: 45-50 t/ha 

Csicsóka 1 000 000 – 1 100 000 
átlagos, hagyományos termesztés 

ültetési gumószükséglet: 2,5 t/ha 

terméshozam: 20-40 t/ha 

Tavaszi búza 200 000 – 250 000  

Facélia 

 
220 000 – 250 000 

vetőmagszükséglet: 10-15 kg/ha 

(magtermesztési célra 8-10 kg/ha) 

terméshozama zöld 

szálastakarmányként: 20-40 t/ha 

(vetőmagként 300-500 kg/ha) 

1 hektár facéliára 4-6 méhcsalád 

telepíthető                     

 

Főbb kertészeti kultúrák átlagos bruttó termesztési költsége (2021) 

 

Fontosabb zöldség- és 

gyümölcsfélék 

Átlagos bruttó termelési 

költségek 

(Ft/ha) 

Megjegyzés 

Fűszerpaprika 1 000 000 – 1 200 000 
átlagos, hagyományos 

termesztés, palántázás  

Sárgarépa 900 000 –  1 000 000 
átlagos, hagyományos, 

szabadföldi termesztés 

Petrezselyem 950 000 – 1 000 000 
átlagos, hagyományos 

szabadföldi termesztés  

Zöldborsó 550 000 – 650 000 
átlagos, hagyományos 

szabadföldi termesztés  

Zöldbab 550 000 - 650 000 
átlagos, hagyományos 

szabadföldi termesztés 

Szárazbab 600 000 – 700 000 
átlagos, hagyományos 

szabadföldi termesztés  

Lencse 600 000 – 650 000  

Étkezési mák 500 000 – 550 000 
átlagos, hagyományos 

szabadföldi termesztés 

Szántóföldi paradicsom 1 000 000 – 1 200 000 

átlagos, hagyományos, 

szabadföldi termesztés, 

palántázás 

Szántóföldi zöldpaprika 1 700 000 -2 000 000 

átlagos, hagyományos, 

szabadföldi termesztés, 

palántázás 

Kínai kel 1 200 000 – 1 500 000  

Patisszon 400 000 - 450 000  

Koktél paradicsom 1 300 000 – 1 600 000  

TV paprika 1 700 000 – 2 000 000  

Kápia paprika 1 700 000 -2 000 000 átlagos, hagyományos 
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szabadföldi termesztés, 

palántázás 

Almapaprika 1 700 000 -2 000 000 

átlagos, hagyományos 

szabadföldi termesztés, 

palántázás 

Pritamin paprika 1 700 000 -2 000 000 

átlagos, hagyományos 

szabadföldi termesztés, 

palántázás 

Cseresznyepaprika 1 700 000 -2 000 000 

átlagos, hagyományos 

szabadföldi termesztés, 

palántázás 

Chili paprika 1 700 000 -2 000 000 

átlagos, hagyományos 

szabadföldi termesztés, 

palántázás 

Fejes káposzta 1 200 000 – 1 400 000 

átlagos, hagyományos, 

szabadföldi termesztés, 

palántázás 

Vörös káposzta 1 000 000 – 1 200 000 

átlagos, hagyományos, 

szabadföldi termesztés, 

palántázás 

Kelkáposzta 1 300 000 – 1 500 000 

átlagos, hagyományos, 

szabadföldi termesztés, 

palántázás 

Karalábé 1 000 000 – 1 000 000 

átlagos, hagyományos, 

szabadföldi termesztés, 

palántázás 

Karfiol 1 300 000 – 1 400 000 

átlagos, hagyományos, 

szabadföldi termesztés, 

palántázás 

Brokkoli 1 300 000 – 1 400 000 

átlagos, hagyományos, 

szabadföldi termesztés, 

palántázás 

Fejes saláta 600 000 - 700 000  

Hónapos retek  1 200 000 – 1 300 000  

Fekete retek 1 100 000 – 1 200 000  

Zeller 950 000 – 1 050 000 

átlagos, hagyományos, 

szabadföldi termesztés, 

palántázás 

Cékla 900 000 – 1 000 000  

Padlizsán 900 000 – 1 000 000  

Spárga 

telepítési költség 

1 600 000-1 800 000 

ápolási munkák (2. év) 

350 000- 450 000 

hagyományos fajták 

2.500–3.000 kg/ha, az 

új hibridek 5.000–

7.000 kg/ha hozam 

Főzőtök 

 

400 000 – 500 000 

vetőmag 2 kg/ha 

sortáv-tőtáv: 200 cm x 

100 cm 

Sütőtök                   

 

400 000 – 500 000 

vetőmag 2,5 kg/ha  

sortáv-tőtáv: 150 cm x 

100 cm 
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Torma 1 000 000 - 1 100 000  

Cukkini 400 000 – 450 000  

Koriander 850 000 – 900 000  

Spenót 600 000 - 700 000  

Sóska 

 

600 000 - 700 000  

Sárgaborsó  

 

600 000 – 700 000  

 

Batáta (édesburgonya) 

 

 

5 000 000 – 5 500 000 

palánta ár 110-150.-

Ft/db  

palántaszükséglet: 

32.000-35.000 db/ha 

egy tő átlagosan 1-1,5 

kg gumót nevel 

terméshozam 30-40 

t/ha 

Sortávolság: 80-110 

cm, tőtávolság 30 cm 

 

Uborka 

 

2 200 000 – 2 700 000 

átlagos, hagyományos, 

szabadföldi termesztés, 

palántázás 

Uborka 

 

 

1 200 000 - 1 400 000  

(kialakítás évében) 

1 000 m-re (1 km-re) 

 

 

 

oszlop, drót, háló, 

csepegtető 

(támrendszer, kordon) 

költsége 

(integrált 

termesztésben) 

 

Uborka támrendszer 2. 

év: 

Nem igényel teljes 

cserét a támrendszer, 

az - részben - a 

második évben is 

alkalmazható, 

rendeltetésszerű 

használat és optimális 

kihasználás mellett. 

Nem indokolt 

(maximum) 300.000 - 

500 000.- Ft/év fölötti 

költség tervezése 

Vöröshagyma 
1 000 000 – 1 100 000 átlagos, hagyományos, 

szabadföldi termesztés 

Fokhagyma 
1 000 000 – 1 100 000 átlagos, hagyományos, 

szabadföldi termesztés 

Lilahagyma 
950 000 – 1 050 000 átlagos, hagyományos, 

szabadföldi termesztés 

Sonkahagyma 950 000 – 1 050 000 átlagos, hagyományos, 
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szabadföldi termesztés 

Fehérhagyma 
950 000 – 1 050 000 átlagos, hagyományos, 

szabadföldi termesztés 

Bimbóskel  

        950 000 – 1 050 000  átlagos, hagyományos, 

szabadföldi termesztés, 

palántázás 

Görögdinnye 

 

1 300 000 – 1 500 000 

szabadföldi termesztés 

bakháton, 

alagútfóliával  

(palánta, oltvány 4.300 

db/ha)  

Sárgadinnye 

1 400 000 – 1 600 000 szabadföldi termesztés 

bakháton, 

alagútfóliával  

Szamóca 

5 500 000 

 intenzív termesztés 

 

1 300 000 – 1 400 000 

szántóföldi síkművelés, nem 

intenzív 

 

bakháton, kétsorosan, 

frigo palántával, 

fóliával 

 

Málna 

1 000 000 – 1 200 000 

 

3 000 000 – 4 000 000 

támrendszerrel, intenzíven (9-12 

t/ha hozam)  

támrendszer nélkül, 

folyton termő 

 

támrendszeres fajta 

művelési költség 

1 000 000 - 1 300 000 

 

Alma 

1 000 000 – 1 200 000 

termő ültetvény 

 

telepítési költség 

1 000.000 – 1 200 000 

ápolás termőre fordulásig évente 

350 000 – 450 000 

 

(intenzív: 3.000.0000 - 4.000.000.-

Ft/ha) 

A gyümölcsösök esetén az intenzív 

művelés sűrű térállást, öntözési 

rendszer kiépítettséget, 

támrendszeres termesztést, speciális 

nevelési eljárás alkalmazást, 

(esetleg jégvédő háló alkalmazást) 

takar. Erre vonatkozik pl. alma 

esetén a 3 000 000 – 4 000 000.-

Ft/hektár termesztési költség.  

 

Intenzívnél termőre fordulásig 

ápolás, művelés évente: 500 000 - 

550 000 

 

 

 

 

 

öntözés nélkül, 

nem intenzív 
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Meggy 

700 000 – 900 000 

 termő ültetvény 

 

1 000 000 – 1 200 000 

telepítési költség 

 

ápolás termőre fordulásig évente 

350 000 – 400 000 

 

 

nem intenzív 

Kajszibarack 

750 000 – 850 000 

termő ültetvény 

 

800 000 – 1 000 000 

telepítési költség 

 

(intenzív 3.000.000.-Ft/ha) 
 

ápolás termőre fordulásig évente 

350 000 – 400 000 

 

 

 

nem intenzív 

 

 

Őszibarack 

850 000 – 950 000 

termő ültetvény 

 

900 000 – 1 100 000  

telepítési költség 

 

ápolás termőre fordulásig évente 

350 000 – 400 000 

 

 

nem intenzív 

Szilva 

650 000 – 750 000 

termő ültetvény 

 

1 000 000 – 1 100 000  

telepítési költség 

 

ápolás termőre fordulásig évente 

350 000 – 400 000 

 

 

 

nem intenzív 

Borszőlő 

750 000 – 850 000 

termő ültetvény 

 

900 000 – 1 100 000  

telepítési költség 

 

ápolás termőre fordulásig évente, 

ha intenzív technológia már ki van 

alakítva 850 000 - 900 000 

 

(intenzív, támrendszeres 

3.000.000-4.000.000) 

 

 

 

támrendszer nélkül 

Cseresznye   

800 000 – 900  000 

termő ültetvény 

 

1 000 000 – 1 100 000 

telepítési költség 

 

 

 

nem intenzív ültetvény 
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éves művelés termőre fordulásig: 

350 000 – 400 000 

Körte 
 

 

800 000 – 900  000 

termő ültetvény 

 

900 000 – 1 000 000 

telepítési költség 

 

éves művelés termőre fordulásig 

350 000 – 400 000 

 

 

 

nem intenzív ültetvény 

 

Köszméte 

 

 

 

 

2 000 000 –  2 500 000 

 

gyökeres oltvány 

 400-500.-Ft/db 

intenzív, támrendszeres 

termesztés, 1 m 

tőtávolság, 2,5 m 

sortávolság 

8-10 t/ha hozam 

 

Magas törzsű 

köszméte 1000-1500 

Ft/db 

Ribizli (fekete, piros) 

telepítési költség 

900 000 – 1 000 000 

 

ápolás, művelés 

450 000 - 500 000 

 

 

Szeder 

 

3 000 000 – 4 000 000 

 

dugvány 70-100.-Ft/db, 

intenzív, támrendszeres 

termesztés, 12-14 t/ha 

hozam 

Birsalma 

900 000 – 1 000  000 

termő ültetvény 

 

950 000 – 1 000 000 

telepítési költség 

(öntözés nélkül) 

 

művelés, ápolás: 

350 000 - 400 000.-Ft/ha 

 

 

 

oltvány 1.200.-Ft/db 

térállás 6 m x 4 m 

csemeteszükséglet: 

 415- 420 db / ha 

 

Dió 

termő ültetvény  

900 000 – 1 000 000 

 

1 600 000 - 1 800 000 

telepítési költség 

 

ápolás termőre fordulásig (8 év) 

évente 

400 000 – 450 000 

 

 

oltott dió csemete 5-7 

literes kertészeti 

konténerben, 80-100 

cm-es: 4.500.-6.000.-

Ft/db 

oltott dió csemete 

szükséglet 8 m x 8 m 

térállás mellett:  

150-160.-db 

(7 m x 13 m-es térállás 

esetén 109-110 db) 
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Homoktövis 

Telepítési költség: 1 100 000 – 1 300 000.-Ft/ha  (idegen/külső szolgáltatás igénybevétele 

esetén 1 500 000.-Ft/ha) 

Dugványszükséglet: 1 000 – 1 400 db/ha 

Homoktövis dugvány ára: 560 - 700.-Ft/db (60-80 cm-es, 1 éves, szabadgyökeres, fás 

dugvány), (konténeres  700-800.-Ft/db) 

Művelési, ápolási költség termőre fordulásig első évben: 300.000.-Ft/ha 

Művelési, ápolási költség termőre fordulásig 2. és 3. évben: 250.000.-Ft/ha/év 

 

Bodza 

Általános sortávolság 5 m, a tőtávolság 3 m. 1 ha-ra vetítve 667-670 db dugvány szükséges. 

3.-4. évre fordul termőre. Átlagosan 6-10 t/ha termés várható, időjárás, öntözés, 

termesztés függvényében. 

A telepítési költségekben a két érdemi tétel az oltvány és az ültetés, valamint a talaj-

előkészítés. 

A beruházási, telepítési költség: 1.100.000 – 1.200.000.- Ft/ha. Az utóbbi években létesített, 

korszerű ültetvényekben már öntözőberendezés is található, ami a telepítés költségét 

hektáronként 700.000-900.000.-Ft-al növeli. Ez a termőévekben elérhető 25-30 százalékkal 

nagyobb terméshozam, a jobb termésbiztonság, a nagyobb bogyó- és fürtméret (kisebb 

fajlagos szedési költség) és az ültetvény jobb erőnléte (későbbi ültetvényleromlás) miatt 

valószínűsíthetően gazdaságos, legfeljebb 2-4 év alatt megtérülő beruházás.  

Éves művelés: a ráfordítások szintje alacsony, az ültetvény 400.000.-Ft/hektár körüli éves 

költséggel művelhető. Szaporítóanyag: 300-500.-Ft/db 

 

Stevia 

10 cm-es, 6-8 leveles, nem visszacsípett palántából 1 hektárra 100.000 tővel számolunk. 

(1.000 m2-re 10.000 tő). A sor- és tőtávolság 30 x 20 cm. Egy ágyásba 4 sor ültethető. 0,01 

hektáron mintegy 40 kg száraz stevia hozam érhető el. 

Palánta beszerzési ára 60-80.-Ft/db 

1 ha stevia termesztési költsége átlagosan: 6.000.000 – 7.000.000.-Ft 

 

Fekete berkenye 

1 éves, szabadgyökeres tő (kb. 20-30 cm) 260-280.-Ft/tő (magonc) 2 éves szabadgyökeres tő 

(kb. 70-80 cm, már termő) 280-300.-Ft/tő  (magonc)  Dugvány: 550-600.-Ft/db  Telepítési 

szükséglet: 1.000.- db/hektár     

Térállás: 4 m x 2 m vagy 5m x 2 m 

Telepítési költség: 1 000.000-1.200.000.-Ft/ha 

Ápolási költség termőre fordulásig: 300.000.-Ft/év 

 

Füge: hazai termesztési adatok egyelőre kevésbé állnak rendelkezésre  

Szaporítóanyag, dugvány: 300-600.-Ft/db  (általában1-2 éves dugvány kerül 

kereskedelmi forgalomba)   Szükséglet: 200 tő/ha 

Konténeres, 40-70 cm-es növény: 2500-3000.-Ft/db 

Jellemző térállás: 6m x 6m vagy 6m x 5m (sor- és tőtávolság)     
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Egy termőkorú fügebokor 15-30 kg gyümölcsöt érlel 

Telepítést követő 3-4. évben kezd el teremni, legnagyobb hozam 8-10 éves korban 

Telepítési költség: 800.000-900.000.-Ft/ha 

Művelési költség termőre fordulásig: 300.000-400.000.-Ft/ha/év 

 

Mogyoró 

Termőre csak 6–8 év eltelte után fordul. A héjas mogyorótermés hektárra számolva 300–600 

kg, héj nélkül 200 kg hektáronként, ami bokronként 1,5–2 kg tiszta mogyorót jelent. 

Telepítés: 6 m sortávolság és 5 m tőtávolság 

Szabadgyökeres mogyoró csemete: 300-550.-Ft/db 

Művelési költség termőre fordulásig: 450.000 - 500.000.-Ft/ha/év 

Telepítési költség: 800.000-900.000.-Ft/ha 

Csemeteszükséglet: 330-350 db/ha (szabadgyökeres, 20-40 cm)  (6 m sortávolság és 5 m 

tőtávolság mellett) 

 

Csiperkegomba 

Csiperkegomba termődoboz: 1 800- 1900.-Ft/4,5 kg 

Várható termésmennyiség: 1,5 kg/termődoboz 

Első szüret: 30-40 nap 

Termődoboz (30x20x15cm) élettartama: 1,5 hónap 

 

Laskagomba 

Termőzsák: 1 600 – 1 800.-Ft/20 kg 

Várható termésmennyiség: 5 kg/termőzsák 

Első szüret: 30-40 nap 

Termőzsák élettartama: 2-3 hónap 

 

SMARAGD, OSZLOPOS TUJA 

Szaporítóanyag: 8.000 db/ha      200 - 220.-Ft/db      1.600.000 – 1.760.000.-Ft 

1. év költsége: 1.900.000-2.080.000.-Ft/ha 

2. év költsége: 500.000 – 520.000.-Ft/ha         

Összes termesztési költség: 2.400.000 – 2.600.000.-Ft/ha   (60/80 cm-es dísznövény) 

 

EZÜST FENYŐ 

Ezüstfenyő csemete 1. éves 50.-Ft/db, 2. éves 60.-Ft/db, 3. éves 70.-Ft/db. 

Sortávolság 90 cm, tőtávolság 90 cm, legjobb a 2. éves fenyőcsemete ültetése 

1 ha ültetési szükséglet: 12.340 - 12.360 db     

Ezüstfenyő-csemete költség: 740.000.-Ft/ha 

Művelési költség: 450.000 - 500.000.-Ft/ha/év 

ENERGIANYÁR 

Az ültetvény telepítésének költsége 500 000 – 600 000.-Ft/ha 

Az éves fenntartás költsége 100 000 – 120 000.-Ft/ha 

Dugványszükséglet: 6 600 db/ha (nemes nyár, 3 m-es sortávolság, 0,5 m-es tőtávolság) 
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SZÜRKE NYÁR 

1 éves, magágyi, 40-60 cm: 25-30.-Ft/db 

1 éves, magágyi, 60-100 cm: 29-35.-Ft/db 

1 éves, magágyi, 100 cm-től: 36-40.-Ft/db 

Ápolási költség: 150.000-180.000.-Ft/ha 

 

NEMES NYÁR 

1 éves gyökeres dugvány 

l-214 nyár és Pannónia nyár: „A” , 180 cm: 63-70.- Ft/db 

l-214 nyár és Pannónia nyár: „B” , 120-180 cm: 38-41.- Ft/db 

Ápolási költség: 150.000-180.000.-Ft/ha 

 

ENERGIAFŰZ 

Telepítési költség: 600 000 – 700 000.-Ft/ha 

Dugványszükséglet: ikersoros telepítés esetén 14 500 – 14 800 db simadugvány/ha 

Dugvány ára: 20 - 30 Ft/db 

Ápolási költség: 150.000-200.000.-Ft/ha 

 
AMERIKAI FŰZ  

Dugvány: 30-40.-Ft/db (23-25 cm-es vessző) 

50 cm-es sortávolság, 14 cm-es tőtávolság 

Dugványszükséglet: 200.000 db/ha 

 

AKÁC 

Szaporítóanyag: 7.500-8.500 db/ha   (átlagosan 260-280 cm sortávolság, 40-50 cm tőtávolság) 

1 éves magágyi akác csemete 40-60 cm,   8-15.-Ft/db 

                                                          60-100 cm,   12-20.-Ft/db 

(Akácmag: 7.000-7.500.-Ft/kg) 

 Ápolási költség: 150.000-200.000.-Ft/ha 

 

CSERTÖLGY 

csemete (2/0AV) 17-30.-Ft/db 

telepítési költség: 700.000-800.000.-Ft/ha 

 

LEVENDULA 

Levendula palánta ára: 210 - 250.-Ft/db (9x9-es évelő termesztőcserépben, 20-30-cm-es 

növény) 

Palántaszükséglet: 15 000 – 16 000 db/ha (1 m sortávolság, 60 cm tőtávolság) 

                                     24 000 – 25 000 db/ha (80 cm-es sortávolság, 50 cm-es tőtávolság) 

Telepítési költség: 1 300 000 – 1 500 000.-Ft/hektár 

 

CITROMFŰ 

Citromfű palánta ára: 210 - 250.-Ft/db (9x9-es termesztőcserépben) 

Palántaszükséglet: 20 000 db/ha (1 m sortávolság, 50 cm tőtávolság) 

Telepítési költség: 1 700 000 – 2 000 000.-Ft/ha 
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Csombor: vetőmag 8 kg/hektár 

                     vetőmag 32.000-35.000.-Ft/kg 

                     termesztési költség: 600.000 - 650.000.-Ft/ha 

 

Lestyán:  vetőmag 12 kg/hektár 

                  vetőmag 75.000-80.000.-Ft/kg 

                  termesztési költség: 1.400.000 - 1.500.000.-Ft/ha 

 

Kapor:     vetőmag 15 kg/hektár 

                  vetőmag 14.000-20.000.-Ft/kg 

                  termesztési költség: 550.000 - 600.000.-Ft/ha 

 

Bazsalikom:  vetőmag 4 kg/hektár 

                       vetőmag 60.000-65.000.-Ft/kg 

                       termesztési költség: 600.000 - 650.000.-Ft/ha 

 

Majoranna: vetőmag 8 kg/hektár 

                    vetőmag 60.000-65.000.-Ft/kg 

                    termesztési költség: 750.000 - 800.000.-Ft/ha 

 

Oregano:  palánta 50.000 tő/hektár 

                     palánta 100-120.-Ft/db 

                     termesztési költség: 6.000.000 - 7.000.000.-Ft/ha 

 

Rozmaring: palánta 20.000 tő/hektár 

                     palánta 250-280.-Ft/db 

                     termesztési költség: 6.000.000 - 6.500.000.-Ft/ha 

 

Tárkony:    palánta 40.000 tő/hektár 

                     palánta 120-140.-Ft/db 

                     termesztési költség: 5.700.000 - 6.300.000.-Ft/ha 

 

Bíbor kasvirág: palánta 60.000 tő/hektár 

                     palánta 110-130.-Ft/db 

                     termesztési költség: 7.400.000 - 7.800.000.-Ft/ha                    

Fehér üröm: palánta 50.000 tő/hektár 

                      palánta 120-140.-Ft/db 

                      termesztési költség: 7.000.000 - 7.500.000.-Ft/ha 

 

KAKUKKFŰ 

Kakukkfű palánta ára: 115-130.-Ft/db (7x7-es termesztőcserépben) 

Palántaszükséglet: 40 000 db/ha (80 cm-es sortávolság, 30 cm-es tőtávolság) 

Telepítési költség: 2 300 000 – 2 500 000.-Ft/ha 
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BORSMENTA 

Borsmenta palánta ára: 130-150.-Ft/db 

Palántaszükséglet: 50.000 db/ha 

Telepítési költség: 1.700. 000 -2 000 000.-Ft/ha 

 

ORVOSI ZSÁLYA 

Zsálya palánta ára: 200-250.-Ft/db 

Palántaszükséglet: 30.000-35.000 db/ha 

Telepítési költség: 1.300.000-1.500.000.-Ft/ha 

 

KÖRÖMVIRÁG 

Vetőmag ára: 12.000- 15.000.-Ft/kg 

Vetőmagszükséglet: 6-8 kg/ha 

Telepítési költség: 600.000-800.000.-Ft/ha 

 

KAMILLA 

Vetőmag ára: 120.000-150 000.-Ft/kg 

Vetőmagszükséglet: 3 kg /ha (tisztított mag) 

Termesztési költség: 600 000- 800.000.-Ft/ha 

 

MÁRIATÖVIS 

Vetőmag ára: 45.000- 50.000.-Ft/kg 

Vetőmagszükséglet: 10-12 kg/ha 

Termesztési költség: 800.000- 900.000.-Ft/ha 

 

IZSÓP 

Izsóp palánta ára: 90-100.-Ft/db 

Palántaszükséglet: 55.000 – 60.000 db/ha 

Telepítési költség: 1.300.000-1.500.000.-Ft/ha  

 

OLASZ SZALMAGYOPÁR (CURRYFŰ): Fásodó tövű, sárga fészkesvirágzatú, 

illóolajokban gazdag, aromás levelű, örökzöld, évelő növény. Levelét levesek, hús- és 

zöldségételek ízesítésére használják, de tálalás előtt el kell távolítani az ételből. Az 

aromaterápiában levertséget, baktérium- és gombafertőzéseket kezelnek vele. Illata miatt 

gyakran curry (köri) néven árulják, jóllehet az indiai, valódi currylevélhez nincs köze; a 

curryfa (Murraya koenigii) a rutafélék családjába tartozik. Nemcsak e növényt, hanem az 

Európában is népszerű indiai fűszerkeverékeket is currynek hívják. A virágából kinyert 

illóolajat gyulladáscsökkentő, gombaölő, bőrnyugtató hatása miatt különböző 

egészségügyi célokra alkalmazzák. 

Ár: 115-130.-Ft/tő 

Szükséglet: 40 000 tő/ha (80 cm-es sortávolság, 30-40 cm-es tőtávolság mellett) 

Telepítési költség: 2 300 000 – 2 400 000.-Ft/ha 
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DÍSZTÖK (halloween tök):  

Szaporítóanyag (vetőmag) 40.000-45.000.-Ft/kg     

Termesztési költség: 350.000 – 400.000.-Ft/ha 

 

KRIZANTÉM 

Gyökeres krizantém dugvány: 35 - 40.-Ft/db  

Szabadföldi vágófajták (szabadföldi gömb virágúak, szabadföldi csokrosok) 

Növényházi vágófajták (főbimbóra nevelhető magas fajták, csokros virágzatú magas fajták, 

alacsony vágófajták) 

Termesztési költség: 600.000 - 700.000.-Ft/ha 

Szálas: 150-300.-Ft/db      (fajtától, mérettől függő átlagár) 

Cserepes: 700-1500.-Ft/db      (fajtától, mérettől függő átlagár)  

 

VIRÁGOK 

Egynyári virágok fajtól, fejlettségtől függően 120 – 350 Ft/db 

Kétnyári virágok (pl. árvácska, török szegfű, mályvarózsa, stb.) fajtól, fejlettségtől függően 

120-250 Ft/db 

Muskátli palánta: 250-530.- Ft/db    (fejlettségtől, fajtától függően) 

 

LOMBULLATÓ DÍSZFÁK ÉS CSERJÉK 

5 000 -15 000/db (szabadgyökeres, konténeres) 

 

ÖRÖKZÖLD DÍSZFÁK ÉS CSERJÉK 

3 000 -15 000/db (szabadgyökeres, konténeres) 

 

Kender 

Magkender-termesztés: kézi betakarítás, kézi cséplés 

Vetőmagszükséglet: 2-3 kg/hektár 

Vetőmag ára: 1.000-3.000.-Ft/kg 

Termesztési költség: 250.000-300.000.- Ft/ha 

 

Dohány 

Termesztési költség: 1.300.000-1.500.000.-Ft/ha     

Kiültetett palántamennyiség: 18.000-22.000 szál      (Burley, Virginia fajta) 

Optimális sortávolság 90-105 cm, tőtávolság 45 cm 

Palánta: 100-120 Ft/db 

 

Megjegyzés: Fedett termesztőberendezés (fűtött fóliasátor, üvegház) alatt történő 

termesztés esetén a termesztési költségek 30-40%-al emelhetők. 

 

A melléklet a biogazdálkodásra (ökogazdálkodásra) nem ad meg külön költségeket, 

árakat, azokat a fentiek alapján kell megterveznie a közfoglalkoztatóknak.  

 

Budapest, 2021.10.21. 



2022. évi járási startmunka mintaprogramok tervezési segédletének 2. sz. melléklete 

 

PÉNZÜGYI SEGÉDLET 

2022. 

I. Általános forgalmi adó 

 

I./A.  Általános szabályok 

 

Az a közfoglalkoztató, aki terméket állít elő (pl.: mezőgazdasági termelést, állattartási 

tevékenységet végez, térkövet, betonelemet gyárt), és ennek produktumát értékesíti, 

szolgáltatást nyújt, vagy egyéb adóköteles bevétele keletkezik (a továbbiakban: adóköteles 

bevétel), és a naptári évet megelőző évben ténylegesen, illetve a naptári évben az éves 

tervezett árbevétele meghaladja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

Törvény (a továbbiakban Áfa tv.) 188.§. (2) bekezdésében meghatározott felső értékhatárt, 

azaz a 12 millió Ft-ot, automatikusan adózóvá válik.   

 

Fentiek alapján a közfoglalkoztató, akinek adóköteles tevékenységből származó 

valamennyi bevétele éves szinten meghaladja a 12 millió forintot, az értékhatár 

elérésének napjától automatikusan alanya lesz a törvénynek, ami azt jelenti, hogy a 

közvetlenül az árbevétel megszerzéséhez kapcsolódó támogatási elemek esetében nem 

igényelhet áfával növelt támogatást. 

 

Adófizetési kötelezettség 

Ha a közfoglalkoztatónak a termék, vagy szolgáltatás előállítása során a beszerzéseknél áfa 

levonási joga keletkezett, akkor áfa fizetési kötelezettsége is van, függetlenül attól, hogy a 

termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenérték fejében történik-e. 

A termék ingyenes átadásakor az adó alapja a termék szokásos piaci ára. 

Térítésmentes szolgáltatásnyújtás esetén a fizetendő adó alapja a ténylegesen felmerült 

többletkiadás.  

Termék ingyenes átadása és térítésmentes szolgáltatás nyújtása esetén az áfa fizetési 

kötelezettség az átadót terheli. 

 

Saját rezsis beruházás 

Saját előállítású új tárgyi eszközök üzembehelyezése/aktiválása esetén áfa fizetési 

kötelezettség keletkezik.  

Az adó alapja a megvalósítás során ténylegesen felmerült közvetlen költségek értéke.  

Például a közfoglalkoztató állattartáshoz szükséges ketreceket állít elő, és az új eszköznek 

minősül és egy éven túl szolgálja a szervezet tevékenységét, akkor új előállítású tárgyi 

eszközként áfa fizetési kötelezettség keletkezik utána. 

Segítség a saját rezsis beruházáshoz: 

Ellenérték fejében történő termékértékesítésként kell kezelni az olyan ügyleteket is, amikor az 

adóalany a saját teljesítményével állít elő új tárgyi eszközt. Ezeknél az ügyleteknél a 

következő szabályokat kell alkalmazni az adófizetési kötelezettség meghatározáshoz: 

Az Áfa tv. 11. § (2) bekezdés a) alpontja szerint ellenérték fejében teljesített termékértékesítés 

az adóalany vállalkozásán belül végzett saját beruházása, ha ennek eredményeként tárgyi 

eszközt állít elő. Tárgyi eszköznek az Áfa tv. 259. § 21. pontja szerint az ingatlan, valamint 

olyan ingó termék minősül, amely vállalkozáson belüli rendeltetésszerű használatot 

felételezve, legalább 1 évet meghaladó időtartamban szolgálja a gazdasági tevékenység 

folytatását. 

Saját vállalkozásban megvalósított beruházásnak minősül az Áfa tv. szerint a tárgyi eszköz 

létesítése saját előállítás útján. A saját előállítás azt jelenti, hogy a beruházó maga is 
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közreműködik, tehát az új eszköz létesítésével kapcsolatosan saját teljesítményértéket – a 

vonatkozó számviteli előírások szerint – számol el. Amennyiben megállapítható egy 

beruházásról, hogy az valóban „saját rezsis” beruházásnak tekinthető, az azt jelenti, hogy az 

üzembe helyezés időpontjában áfa-fizetési kötelezettsége keletkezik, ahol az adó alapja – az 

Áfa tv. 68. §-ának rendelkezése értelmében – az előállítási költség. 

Az Áfa tv. 134. §-a alapján a „saját rezsis” beruházás keretében előállított tárgyi eszköz 

megvalósítása érdekében felhasznált termékeket, igénybevett szolgáltatásokat terhelő 

előzetesen felszámított adó, ha az előállított eszköz vonatkozásában részben, vagy egészben 

nem illetné meg az adólevonás joga az adóalanyt, akkor a beruházás közben keletkezett 

előzetesen felszámított adó tekintetében az adólevonás jogával ez az adóalany csak az eszköz 

üzembe helyezése időpontjában élhet. Abban az esetben, ha az adóalany az adólevonás 

jogával teljes egészében élhet, akkor a beruházás folyamatában keletkező, előzetesen 

felszámított, levonható adót már a beruházás megvalósítása közben folyamatosan levonásba 

helyezheti. 

 

Adóalanyiság kezelése a KTK rendszerben 

 

A közfoglalkoztató a KTK programban a „Számszerűsíthető eredmények” menüpont 

alatt nyilatkozik az előző évi ténylegesen elért, illetve a tárgyévre tervezett árbevételéről.  

 

1. Az a közfoglalkoztató, akinek az adószáma 9. számjegye (az Áfa jellegét mutató Áfa 

kód) 2-es, vagyis az általános szabályok szerint adózó adóalany, és a tervezett 

közfoglalkoztatási programja során adóköteles árbevétele keletkezik, a Kérelem 

nyilatkozati részének kitöltésekor, NEM VÁLASZTHATJA a „Kijelentem, hogy 

Áfa levonási joggal: Rendelkezem, de nem érvényesítem” lehetőséget. Ebben az 

esetben a KTK program automatikusan „0” Áfára fog beállni, tehát azokat a 

támogatási elemeket, amelyek nem kapcsolódnak árbevétel szerzéséhez, vissza kell 

állítani a megfelelő Áfa mértékre. 

 

2. Folyamatban lévő támogatás esetén, amennyiben a közfoglalkoztató adóköteles 

bevétele 2021. évben meghaladja a 12 millió Ft-ot, a járási hivatal a 2022. évi 

elszámolásoknál a bevételhez kapcsolódó költségek esetén (termékértékesítés, 

szolgáltatásnyújtáshoz, saját előállításhoz kapcsolódó közvetlen költségek 

tekintetében) a támogatási összeget nettó módon (Áfa nélkül) fizeti ki (kivéve a 

levonási tilalom alá tartozó termékek, pl.: benzin).  

 

3. 2021. évi előzetesen benyújtott kérelmek esetén, amennyiben a közfoglalkoztató 

2021. évi tényleges adóköteles bevétele meghaladja a 12 millió Ft-ot (minden 

programját és egyéb bevételeit együttesen figyelembe véve), a járási hivatal a 2022. 

és 2023. évi támogatási összeget nettó módon (Áfa nélkül) állapítja meg (csak az 

árbevétel szerzéséhez kapcsolódó költségek!), (kivéve a jövedéki adó alá tartozó 

termékek, pl.: üzemanyag). Ha a tényleges 2021. évi együttes árbevétel nem, de a 

tervezett együttes árbevétel meghaladja a felső határt, az előzőekben leírt módon kell 

eljárni. 

 

4. Amennyiben a közfoglalkoztató adóköteles bevétele nem haladja meg a 12 millió 

forintot, de év közben az együttes bevétele meghaladja azt, hatósági szerződés 

módosítására lesz szükség. A módosítást az értékhatár túllépését követő elszámoláskor 

kell először alkalmazni (csak az árbevétel szerzéséhez kapcsolódó költségek!). 

 



3 
 

5. Azoknál a közfoglalkozatási programoknál, amelyek termékértékesítéshez vagy 

szolgáltatásnyújtáshoz, illetve saját rezsis beruházáshoz kapcsolódnak; az ezekhez 

közvetlenül kapcsolódó költségek a nettó támogatási körbe tartoznak. 

 

6. A KTK rendszerben azokat a tételeket, amelyekre igaz, hogy adóköteles bevételek 

megszerzéséhez kapcsolódnak a 27%-os áfáról 0% áfára kell visszaállítani, vagyis a 

KTK-ban a beruházási és dologi költségek tekintetében eltérő áfa kulcsok lesznek. 

Azoknál a programelemeknél, ahol a közfoglalkoztatás során nem állítanak elő 

terméket, nem végeznek szolgáltatást, vagyis a tevékenységből nem származik 

árbevétel, ott minden támogatási elemet áfásan kell szerepeltetni. 

 

7. Tehát az áfa körös közfoglalkoztatók esetén a betervezett költségeket külön-külön 

vizsgálni kell abból a szempontból, hogy közvetlenül az árbevétel szerzéséhez 

kapcsolódnak, vagy sem. Nem helyes az az eljárás, hogy az áfa körös 

közfoglalkoztatónak minden támogatást nettó módon számítunk. 

 

Az áfa körös közfoglalkoztatók általában az általuk kiállított számla után a befizetendő áfát 

betették az áfa bevallásba, de a bevétel megszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó levonható 

áfát nem, hiszen a közvetlen költségeket is bruttó módon (áfásan) igényelték a KTK 

rendszerben. Mivel a befizetendő áfát nem csökkentették a levonható áfa mértékével, ezáltal a 

befizetési kötelezettségük nőtt.  

 

I./B. Fordított adózás 

 

Fordított adózás esetén, amennyiben a közfoglalkoztató alanya az áfa törvénynek, (pl.: 

engedélyköteles építőipari beruházásnál, gabonaféléknél) a támogatási összegnek nem 

része az adó. 

Az Áfa tv. 142. §-ában foglalt termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetén az 

értékesítő vagy szolgáltatásnyújtó adóalany a fordított adózás szabályai alapján az adóalany 

vevő felé adótartalom nélküli számlát köteles kiállítani. A vevő a teljesítéssel érintett 

tárgyhónapban az Áfa bevallásában a fordított áfás termék vagy szolgáltatás értékét 

mind a fizetendő, mind a visszaigényelhető adó táblájában azonos adóalappal és hozzá 

tartozó Áfa értékkel szerepeltetheti. 

 

Fordított adózás esetén előlegfizetésnél sem az előleget fizető félnek, sem az azt 

átvevőnek nem keletkezik adófizetési kötelezettsége, az előlegről kiállított számlán tehát 

nem kell áfát felszámítani. 

 

Magyarázat az Áfa bevallási „Útmutatóból”:  

29. sor: Itt kell a belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak szerepeltetnie azt az 

adóösszeget, amelyet a fordított adózás szabályai szerint - adófizetésre kötelezett 

vevőként - megfizetni köteles. Adóalanytól történő beszerzés, szolgáltatás igénybevétel 

esetén az adó fizetésére a fordított adózás szabályai alapján a belföldön bejegyzett adóalany 

vevő kötelezett (ezt szerepelteti ebben a sorban), aki ha adólevonási joggal rendelkezik, akkor 

az ezen a jogcímen fizetendő adóként bevallott összeget legkorábban az ugyanazon adó-

megállapítási időszakban levonható adóként is szerepeltetheti a bevallás 66. sorában. Az 

Áfa tv. 142. §-ában foglalt termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetén az 

értékesítő vagy szolgáltatásnyújtó adóalany a fordított adózás szabályai alapján az adóalany 

vevő felé adótartalom nélkül történő értékesítés ellenértékét a 04. sorban szerepelteti.  
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A 29. sorban szereplő összegből részletező adatot kell szolgáltatni a bevallás 51-54. és 101. 

soraiban.  

 

A nem adóalanytól történő felvásárlásról ebben a sorban nem szerepelhet adat, hiszen ez 

esetben fordított adózás alkalmazásával számított fizetendő adó (és így később levonható 

adó) nem keletkezik!  

Amennyiben a közfoglalkoztató nem alanya az áfa törvénynek, vagyis nincs és nem is 

várható 12 millió Ft-ot meghaladó árbevétele, fordított adózás esetén a támogatási 

összeget bruttó módon áfával növelt értékben kell megállapítani. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gabonafélék a fordított adózás hatálya alá esnek.  

 

6/A. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
592

 

A 142. § (1) bekezdés i) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek 
Sor- 

szám Megnevezés Vtsz. 

1. Kukorica 1005 

2. Búza és kétszeres 1001 

3. Árpa 1003 

4. Rozs 1002 

5. Zab 1004 

6. Triticale 1008 90 10 

7. Napraforgó-mag, törve is 1206 00 

8. Repce- vagy olajrepcemag, törve is 1205 

9. Szójabab, törve is 1201 

 

Az alábbi termékek az 5% adó alá tartoznak. 

3. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
593

 

A 82. § (2) bekezdésének alkalmazása alá tartozó termékek, szolgáltatások 
I. rész: termékek 

Sorszám Megnevezés vtsz. 

19. Fajtiszta tenyészsertés 0103 1000 

20. Háziasított sertés, 50 kg-nál kisebb tömegű  0103 9110 

21. Élő, háziasított koca, legalább egyszer ellett, legalább 160 kg tömegű  0103 9211 

22. Élő, háziasított sertés, legalább 50 kg tömegű  0103 9219 

23. Házi sertés egészben vagy félben, frissen vagy hűtve 0203 1110 

24. Házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva 0203 2110 

25. Fajtatiszta tenyészszarvasmarha 0102 21 10 

0102 21 30 

0102 21 90 

26. Más, élő háziasított szarvasmarha 0102 29 05-ből 

0102 29 10-ből 

0102 29 21-ből 

0102 29 29-ből 

0201 29 41-ből 

0102 29 49-ből 

0102 29 51-ből 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111467.357207#foot592
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111467.370922#foot593
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0102 29 59-ből 

0102 29 61-ből 

0102 29 69-ből 

0102 29 91-ből 

0102 29 99-ből 

27. Fajtatiszta tenyészjuh 0104 10 10 

28. Más, élő háziasított juh 0104 10 30-ból 

0104 10 80-ból 

29. Fajtatiszta tenyészkecske 0104 20 10 

30. Más, élő háziasított kecske 0104 20 90-ből 

31. Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, egész vagy fél 0201 10 00-ból 

32. Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, 

csonttal, „kompenzált” negyedek 

0201 20 20-ból 

33. Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, 

csonttal, bontatlan vagy bontott elülső test negyed 

0201 20 30-ból 

34. Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, 

csonttal, bontatlan vagy bontott hátulsó test negyed  

0201 20 50-ből 

35. Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, egész vagy fél 0202 10 00-ból 

36. Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, 

„kompenzált” negyedek 

0202 20 10-ből 

37. Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, elülső 

negyedek egyben vagy darabolva 

0202 20 30-ból 

38. Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, 

hátulsó negyedek egyben vagy darabolva 

0202 20 50-ből 

39. Egész vagy fél háziasított bárány, frissen vagy hűtve 0204 10 00-ból 

40. Más háziasított juhhús frissen vagy hűtve, egész vagy fél 0204 21 00-ból 

41. Más háziasított juhhús frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, rövid elülső 

negyed 

0204 22 10-ből 

42. Egész vagy fél háziasított bárány fagyasztva 0204 30 00-ból 

43. Más háziasított juhhús fagyasztva, egész vagy fél 0204 41 00-ból 

44. Más háziasított juhhús fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, rövid elülső 

negyed 

0204 42 10-ből 

45. Háziasított kecskehús, frissen vagy hűtve, egész vagy fél 0204 50 11-ből 

46. Háziasított kecskehús, frissen vagy hűtve, rövid elülső negyed 0204 50 13-ból 

47. Háziasított kecskehús, fagyasztva, egész vagy fél 0204 50 51-ből 

48. Háziasított kecskehús, fagyasztva, rövid elülső negyed 0204 50 53-ból 

49. Házi sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva 0203-ból 

(kivéve: 0203 

1110,  

0203 2110) 

 

A levonási tilalom alá tartozó termékek áfája nem igényelhető vissza, azokat 27%-os adó 

terheli. 
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I./C. Számla kibocsátási kötelezettség általános szabályai (Áfa tv.) 

 

1. 159. § (1) Az adóalany köteles – ha e törvény másként nem rendelkezik – a 2. § a) pontja 

szerinti termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás 

igénybevevője részére, ha az az adóalanytól eltérő más személy vagy szervezet, számla 

kibocsátásáról gondoskodni. 

(2) Az (1) bekezdés egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül az adóalany köteles számla 

kibocsátásáról gondoskodni abban az esetben is, ha 

a) részére egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy előleget fizet; 

b) részére az a) pont alá nem tartozó személy, szervezet előleget fizet, és 

ba) az előleg összege eléri vagy meghaladja a 900 000 forintnak megfelelő pénzösszeget, 

illetőleg 

bb) egyéb, a ba) alpont alá nem tartozó esetekben pedig kéri a számla kibocsátását; 

 

2. 163. § *  (1) Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb 

a) a teljesítésig, 

b) előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapításáig, de legfeljebb az attól számított 

ésszerű időn belül köteles gondoskodni. 

(2)
 * 

 Az (1) bekezdésben említett ésszerű idő 

a) a 89. § szerinti termékértékesítés vagy olyan szolgáltatásnyújtás esetén, amely után az adót 

a Héa-irányelv 196. cikkének tartalmában megfelelő tagállami szabályozás alapján a 

szolgáltatást igénybevevő fizeti, a teljesítés hónapját követő hónap 15. napján belüli, 

b)
 * 

 az a) pont alá nem tartozó, valamint a kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés 

útján teljesített termékértékesítéstől, szolgáltatásnyújtástól eltérő olyan esetekben, ahol az 

ellenértéket - ideértve az előleget is - készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési 

eszközzel térítik meg, haladéktalan, 

c)
 * 

 egyéb, a b) pont alá nem tartozó olyan esetben, amelyben a számla áthárított adót 

tartalmaz, vagy annak áthárított adót kellene tartalmaznia, 8 napon belüli 

számlakibocsátási kötelezettséget jelent. 

 

3. Ha az adóalany azonos, vagyis az eladó és a vevő azonos adószámmal rendelkezik 

(önkormányzat és saját intézménye) az egymás közötti termékátadásról, 

szolgáltatásnyújtásról belső bizonylatot kell kiállítani mennyiségben és értékben.  

 

A KTK rendszerben a termék átadást bevételként kérjük szerepeltetni, ezért a 

„megtakarítás” sorokat írásvédetté tettük. 

 

I./D. Csereügylet (barter) 

 

Figyelembe kell venni a felek áfa választását, értékegyeztetéssel, azonos összegű számlát 

kell kibocsájtani, a számláknak azonos teljesítési és kiállítási dátummal kell 

rendelkeznie, különben előlegnek minősül az átadás! 

 

66. § (1)105 Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha az ellenérték nem 

pénzben kifejezett, és megtérítése sem pénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, 

többcélú utalvánnyal vagy pénzhelyettesítő eszközzel történik, hanem termék értékesítésével, 

szolgáltatás nyújtásával, mindkét ügyletet önállóan kell figyelembe venni azzal, hogy az egyik 

a másiknak az ellenértéke. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700127.tv#lbj359idf5e8
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700127.tv#lbj360idf5e8
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700127.tv#lbj361idf5e8
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700127.tv#lbj362idf5e8
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111467.370922#foot105
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(2) Az adó alapját pénzben kifejezve, a termék, szolgáltatás szokásos piaci árán kell 

megállapítani. 

 

II. Készlet nyilvántartási kötelezettség 

 

A közfoglalkoztatási programok keretében előállított (áruk, eszközök, termények, termékek, 

élő állatok) összes produktum esetén a közfoglalkoztatónak folyamatos nyilvántartást kell 

vezetnie mennyiségben és értékben egyaránt.  

III. Házi pénztár 

 

Amennyiben a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatási támogatás elkülönített számlájához 

(elkülönített számla nyitása kötelező) kapcsolódóan készpénz forgalma is van, a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően házi pénztári nyilvántartást köteles 

vezetni. A pénzforgalom lebonyolításának rendjét pénzkezelési szabályzatban kell rögzíteni. 

IV. Pénzügyi és számviteli fogalmak  

 

IV./A. Bekerülési érték (beszerzési, előállítási) az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe 

helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az 

eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege 

 

Tartalma beszerzés esetén: 

‒ számla szerinti áfa nélküli vételár, 

‒ szállítási, rakodási költségek, 

‒ alapozási, szerelési, üzembe helyezési költségek, 

‒ a beszerzéssel kapcsolatos közvetítői költségek, bizományi díjak, 

‒ a vámköltségek (vám, vámpótlék, vámkezelési díj), 

‒ a beszerzéshez kapcsolódó adók (fogyasztási adó, jövedéki adók), 

‒ az üzleti partnernek fizetett felár, 

‒ illetékek, 

‒ az előzetesen felszámított, de le nem vonható Áfa (4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 

alá nem tartozó közfoglalkoztatók esetén), 

‒ hatósági, igazgatási és szolgáltatási díjak (környezetvédelmi termékdíj, szakértői 

díjak), 

‒ az eszköz beszerzéséhez igénybe vett hitel, kölcsön rendelkezésre tartási jutaléka, 

folyósítási jutaléka, kezelési költsége, bankgarancia díja, az üzembe helyezésig, 

raktárba kerülésig felmerült kamata, a hitelszerződés közjegyzői hitelesítési díja, 

‒ beruházásoknál az üzembe helyezésig felmerült biztosítási díj. 

 

Csökkenti a bekerülési értéket a kapott engedmény, a beruházásra adott előleg után kapott 

kamat és a próbaüzem során előállított termék értéke. 

 

Nem része a beszerzési árnak:  

‒ az előzetesen felszámított, de levonható Áfa, 

‒ az ellenérték arányában megosztott, előzetesen felszámított Áfa le nem vonható 

hányada, 

‒ az utólag kapott engedmény. 
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IV./B. Előállítási költség: azok a ráfordítások, amelyek az eszköz előállítása, üzembe 

helyezése során közvetlenül felmerültek és az előállított eszközhöz egyedileg hozzá 

rendelhetők, vagyis a termék (eszköz) és szolgáltatás közvetlen önköltsége. 

Tartalma eszköz előállítás esetén – mindazok a költségek, amelyek  

‒ az eszköz előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, 

átalakítása, felújítása során közvetlenül felmerültek, 

‒ az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban álltak (már év közben 

elszámolhatók), 

‒ megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók (ezek általában év végén 

felosztással kerülnek az előállítási költségek közé). 

 

Tartalma szolgáltatásnyújtás, teljesítés esetén – mindazok a költségek, amelyek  

‒ a szolgáltatásvégzés, teljesítés (nyújtás) során közvetlenül felmerültek, 

‒ e tevékenységgel szoros kapcsolatban álltak, 

‒ megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók (ezek általában év 

végén felosztással kerülnek az előállítási költségek közé). 

 

Nem képezheti az előállítási költség részét: 

‒ az értékesítés és forgalmazás költségei, még akkor sem, ha azok a termékhez 

egyedileg hozzárendelhetők,  

‒ az igazgatási és az egyéb általános költségek.  

 

IV./C. Önköltségszámítás: az a tevékenység, amellyel a termék, szolgáltatás, kalkulációs 

egység előállítási költségét megállapítjuk. 

Önköltségszámítási séma: 

1. Közvetlen anyagköltség 

2. Közvetlen bérköltség 

3. Közvetlen bérek járuléka 

4. Egyéb közvetlen költség 

5. Közvetlen önköltség (1 + 2 + 3 + 4) 

6. Közvetlenül el nem számolt üzemi általános költség 

7. Szűkített önköltség (5+6) 

8. Értékesítés, igazgatás és egyéb általános költség 

9. Teljes önköltség (7+8) 

 

Közvetlen anyagköltség: felhasznált nyers- és alapanyagok, fűtőanyag és energia, ha mérhető, 

a vásárolt félkész termékek és alkatrészek, továbbfelhasznált saját termelésű félkész 

termékek. 

 

Egyéb közvetlen költségként számolhatók el a termelő berendezések működtetésének és 

üzemeltetésének költségei. 

Például a termelő berendezések energiaköltségei, a közvetlen anyagköltségként el nem 

számolt üzemanyag, gáz, víz stb. A gépkezelők és gépkiszolgálók közvetlen munkabérként el 

nem számolt munkabére, a termelő berendezések üzemeltetésével kapcsolatos segédanyagok 

és fogyóeszközök értéke, a termelő berendezések fenntartásának költségei. 

 

Nem lehet része azoknak a tárgyi eszközöknek a működtetési és fenntartási költségei, 

amelyek az üzem egészét szolgálják, és így azok költségei nincsenek okozati kapcsolatban a 

kalkulációs egység mennyiségével és/vagy összetételével. 

http://www.econom.hu/mutato/
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Amennyiben a termék vagy a szolgáltatás önköltségi ára magasabb, mint a piaci átlagár, 

akkor az önköltségszámítási szabályzatban rögzíteni kell, hogy a termék vagy a 

szolgáltatás értékesítése esetén az önköltségi ár helyett a piaci átlagárat kell alkalmazni. 

Hiszen a közfoglalkoztatásban előállított terméknek vagy szolgáltatásnak nem lehet 

piacélénkítő vagy rontó hatása. 
 

V. Értékhatárok 2022. év 

 

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján 

19. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási 

értékhatár és a közbeszerzési értékhatárok 

72. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés 

értékhatára 100 000 forint. 

73. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott 

gyártási költségvetési értékhatár a 2021. évben magyar filmalkotás esetén 359,8 millió forint, 

magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 628,0 millió forint. 

74. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre 

vonatkozó értékhatárt – 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig 

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint, 

b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint, 

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint, 

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint, 

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint. 

  

 

Budapest, 2021. október 21.  

 

 Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály 



2022. évi járási startmunka mintaprogramok tervezési segédletének 3. sz. melléklete 

 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK 

a 2022. évi járási startmunka mintaprogramok esetén, a KTK rendszer költség jogcímei 

alapján 

 

 

I. Bérköltség 

a) Közfoglalkoztatási bér 

b) Közfoglalkoztatási bérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 

 

II. Működési célú költségek (Dologi) 

a) Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége 

- Munkaruha, védőruházat és egyéni védőeszköz (ideértve a védőitalt is) 

költsége és a kapcsolódó szállítási költsége, a közfoglalkoztató nevére 

kiállított számla alapján.   

- Egyéni védőeszköz (pl.: kézfertőtlenítő, szájmaszk, stb.). 

- Munka- és védőruha, egyéni védőeszköz szállításának költsége. 

 

b) Munkába járással kapcsolatos utazási költség foglalkoztatót terhelő 

költsége 

- A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 

26.) Korm. rendelet szerinti költségtérítés.  

- A kerékpárral történő munkába járás 9 Ft/km összeggel, maximum 

5 000 Ft/fő/hó erejéig támogatható, illetve a költségtérítés elszámolása a 

településhatár figyelembevételével történhet. 

 

c) Munkásszállítás költsége (közfoglalkoztatottak szállítási költsége) 

- A munkásszállításhoz használt jármű üzemeltetésének költsége (ideértve: 

gépjárművezető bére, üzemanyag, szervizelés, stb.). A járművet vezető 

személy bérköltsége csak abban az esetben számolható el, amennyiben 

közfoglalkoztatási jogviszonyban áll.  

- A céges autó fenntartási, karbantartási költsége nem támogatott, kivéve, ha 

a céges autót igazolható módon munkásszállításra használja a 

közfoglalkoztató. Ebben az esetben is csak a szállítással ténylegesen 

összefüggő költségek támogathatóak a dologi (közvetlen) költségek között 

„munkásszállítás költsége” jogcímen. Ilyen lehet az üzem és kenőanyag 

költsége, valamint a karbantartási számlán szereplő összeg 5% -a. 

 

d) Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja 

- Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége a 33/1998. (VI.24.) NM 

rendelet 16/B. § figyelembe vételével. 

- Indokolt esetben az egyéb foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok díja. 

 

e) Anyagköltség 

- Munkaeszközök, üzemeltetéshez szükséges üzem- és kenőanyagok, 

alkatrészek. 

- Vetőmag, növényvédő szer, növendék-, hízó-, és egyéb állatok, takarmány. 

- Nem beruházáshoz kapcsolódó anyagok, segédanyagok. 
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f) Egyéb költség 

- Kisértékű eszköz költsége: a közfoglalkoztatottak munkavégzéséhez, 

valamint a termelő tevékenységhez nélkülözhetetlen kis értékű 

munkaeszközök, amelyek a tevékenységet egy évnél rövidebb ideig 

szolgálják, minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a 

munkavégzés során alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak. 

- Közüzemi díjak, amennyiben azok kizárólag a közfoglalkoztatási 

programhoz kapcsolódnak, a fel nem osztható költségek tekintetében, 

illetve többes használat alapján a közfoglalkoztatási tevékenységhez 

kapcsolódóan egyedi fogyasztásmérés alapján (víz, gáz, villamos energia). 

- Piacra jutást elősegítő termékdíjak támogatása. 

- A hatósági engedélyek költségei, amennyiben a program során a 

közfoglalkoztató - elősegítve a piacon való megjelenést - olyan termékeket 

állít elő, amelyekhez különböző hatósági engedélyek szükségesek. 

 

g) Szervezési költség  

Kizárólag a polgármesteri hivatallal nem rendelkező települési 

önkormányzat közfoglalkoztató – ide nem értve a közös önkormányzati 

hivatalt működtető város önkormányzatát – részére nyújtható a járási 

hivatallal történő előzetes egyeztetés szerint, mértéke pedig nem 

haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó 

szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatás 1,5 százalékát. 

- Számítógépek, szoftverek, fénymásolók bérlésének költsége. 

- Nyomtatók bérlésének, nyomtatópatronok beszerzésének költsége. 

- A közfoglalkoztató autójába szervezéshez és ellenőrzéshez felhasznált 

üzemanyag. 

- Irodaszerek, fénymásoló papír. 

- Munkavezetők részére egyszerű, alapfunkciókra alkalmas feltöltő kártyás 

telefon legfeljebb 10 000 Ft/db összegben számolható el, vagy flottában 

történő használatra, előfizetéses telefonkészülék esetén a telefon költsége 

legfeljebb 8 000 Ft/db összegben kerülhet támogatásra. Feltöltő kártyás 

készülék esetén havi legfeljebb 2500 Ft összegű kártya, míg flottás 

készülék esetében legfeljebb bruttó 2500 Ft/hó előfizetési díj számolható 

el. 

- A postaköltség nem támogatott, kivéve a közfoglalkoztatási jogviszony 

létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok postázásának 

költsége, amennyiben ilyen felmerül (kizárólag a szükséges bélyeg és 

boríték, de elsőbbségi küldemény, vagy ajánlott küldemény díja nem), 

valamint a munkaruha postaköltsége. 

 

III. Felhalmozási célú költség (Beruházási) 

- Nagyértékű tárgyi eszköz költsége: a termelő tevékenységhez 

nélkülözhetetlen eszközök, amelyek a tevékenységet egy évnél hosszabb 

ideig szolgáló tárgyi eszközök beszerzésével, előállításával, üzembe 

helyezésével, használatba vételével kapcsolatban felmerült költségek 

(tervezési díj, szállítási költség, a beszerzéshez közvetlenül kapcsolódó 

vállalkozási díj – különösen, ha jogszabály írja elő szakember 

közreműködését /pl. gáz vagy elektromos hálózat szerelés/, vagy a 

szavatossági jogok, vagy a garanciális jogok gyakorlásának feltétele a 

szakember által történő üzembe helyezés). 
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Az eszköz egyedi beszerzési értéke nem haladhatja meg a bruttó 

400 ezer Ft-ot.  

- A beruházáshoz szorosan kapcsolódó szolgáltatás vásárlása, vagy 

engedélyezés (csak olyan szolgáltatás vásárlása engedélyezett, amely olyan 

tevékenységre irányul, ami közfoglalkoztatottakkal nem elvégezhető (pl. 

építőipari kivitelezés, gázszerelés, villanyszerelés, stb.). 

- Olyan forgóeszközök megvásárlása, amelyek rendeltetésüknek 

megfelelően a beruházás kivitelezése során elhasználásra, beépítésre 

kerülnek (pl. üzemanyag, építési anyagok, stb.). 

- Munkaeszköznek nem minősülő befektetett eszközök (pl., ingatlan vagy 

más tárgyi eszköz tartozéka) vásárlása, pénzügyi lízingje, továbbá a 

korábbi programok során már beszerzett gépek, eszközök esetében 

alkatrészek pótlása, cseréje indokolt esetben elszámolhatóak. 

- Ingatlan beszerzése vagy létesítése során felmerült vagyoni értékű jogok 

körébe beszámítandó kiadások. 

- Ingatlan megvásárlása kizárólag a közfoglalkoztatásért felelős miniszter 

hozzájárulásával támogatható. Műemléki épület, valamint helyi védelem 

alatt álló épület megvásárlása nem támogatható. A programtervhez a KTK- 

ban rögzíteni kell: tulajdoni lap, 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés (az 

előzetes tervezet benyújtásától számítva). Az ingatlannak per-, igény- és 

tehermentesnek kell lennie.  

- Ingatlan-felújítással kapcsolatos kiadások. (Ingatlan-felújítás: az ingatlanok 

értékét növelő olyan általános javítási, építési-szerelési munkák, amelyek 

az ingatlan egészére, ill. egy vagy több főszerkezetére terjednek ki, s 

amelyek az eredeti műszaki állapotot visszaállítják, illetve az eredeti 

használhatóságot, üzembiztonságot az egyes szerkezetek, berendezések 

kicserélésével vagy az eredetitől eltérő kialakításával növelik.) 

 

Ha a közfoglalkoztató bérli a munkaeszközt, akkor az nem minősül beruházásnak, ezért csak a 

dologi (működési) költségek között lehet elszámolni a bérleti díjat.  

Új gép, műszaki berendezés, felszerelés, gyártóeszköz: kizárólag új, a kérelem benyújtása 

előtt még nem használt, üzembe nem helyezett műszaki berendezés, gép, egyéb berendezések, 

felszerelések, amelyekkel nem folytattak üzemszerű gyártási tevékenységet, függetlenül a 

gyártási évtől.  

A közfoglalkoztatók által beszerezni kívánt kis és nagy értékű eszközöknél, minden 

esetben szükséges vizsgálni az előző évek beszerzéseit. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hivatkozott szolgáltatások és eszközök beszerzésére a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései az irányadók. A 

közbeszerzési értékhatár (mértékét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 

2021. évi XC. törvény 74.§ szabályozza) alatti szolgáltatás- és eszközvásárlás esetén, három 

ajánlat kérése kötelező, ennek megtörténtét dokumentumokkal igazolni szükséges. 

Amennyiben a szolgáltatás-, vagy eszköz-/anyagköltség (kivéve üzem- és kenőanyag) 

egyedi beszerzési értéke nem éri el a bruttó 400 ezer Ft-os értékhatárt, de a beszerezni 

kívánt mennyiségből adódóan az egyedi beszerzés összértéke meghaladja a bruttó 

2 millió Ft-ot, úgy három árajánlat bekérése kötelező (pl.: 1 db eszköz ára bruttó 

201 ezer Ft. 9 db vásárlása esetén nem kell három árajánlat, de 10 db beszerzésénél már 

kötelező). 

Nem minősül érvényes ajánlatnak a közfoglalkoztató vezető tisztségviselője, tulajdonosa, a 

képviseletére jogosult kapcsolattartó, az önkormányzat közfoglalkoztató esetében a 

polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző, a képviselőtestület, valamint a 
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közgyűlés tagjai, továbbá ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdése 2. pontjában 

meghatározott hozzátartozói tulajdonában vagy irányítása alatt álló vállalkozás által 

benyújtott ajánlat.  

A három árajánlatot már a munkaanyag mellé kell csatolni! Az ajánlatokat a 

programtervvel együtt rögzíteni kell a KTK-ban, papír alapon csatolni nem szükséges.  

 

 

Budapest, 2021. október 21. 

 

  

 Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály 
 



Saját rezsis 

kivitilezésben 

(üzem- és 

kenőanyag, egyéb 

segédanyag)

Külső szolgáltatás 

igénybevételével

0 0 0 0 0 0 0 0,00000 0

0 270 000

0 250 000

0 260 000

0 250 000

0 230 000

0 210 000

0 320 000

0 290 000

0 300 000

0 850 000

0 310 000

0 300 000

telepítés 0 200 000

csíraszám 12-13 millió/ha, 

vetőmag 25-30 kg/ha (tavaszi 

vetés)

művelés, ápolás, betakarítás 0 220 000 ápolás, betakarítás

0 700 000

0 1 300 000

0 220 000

0 220 000

0 350 000

0 800 000

0 1 100 000

0 250 000

0 1 200 000

0 1 000 000

0 1 000 000

0 650 000

0 650 000

0 700 000

0 650 000

0 550 000

0 1 200 000

0 2 000 000

0 1 500 000

0 450 000

0 1 600 000

0 2 000 000

0 2 000 000

0 2 000 000

0 2 000 000

0 2 000 000

0 2 000 000

0 1 400 000

0 1 200 000

0 1 500 000

0 1 000 000

0 1 400 000

0,000000

Megjegyzés

1 ha-ra vetített 

tényleges  termelési 

költség (Ft/ha)

1 ha-ra vonatkozó megengedett 

termelési költség (Ft/ha)

A költségeket a táji, termelőhelyi, 

éghajlati adottságok alapján és a 

technológia figyelembe vételével kell 

megadni. A táblázat a legmagasabb, 

maximális árat tartalmazza.

Az összes megművelt terület költségei (Ft)

Őszi árpa

Tavaszi árpa

Chili paprika

Petrezselyem

Fűszerpaprika

Cseresznyepaprika

Pritamin paprika

Gépi művelés költsége (Ft)

Műtrágya (Ft)

Növényvédő 

szer költsége 

(Ft)

Megművelt 

terület összesen 

(ha)

Rezsi költség 

(Ft)

Silókukorica

Összes költség (Ft)

Őszi búza

Olajtök

Kápia paprika

Vetőmag, 

palánta, 

dugvány 

költsége (Ft)

Lencse

Termesztett növények

Csicsóka

Szántóföldi zöldpaprika

TV paprika

Kínai kel

Közfoglalkoztató megnevezése:

Csemege kukorica

Napraforgó

Patisszon

Vöröskáposzta

Közfoglalkoztatási program keretében művelt földterület nagysága:

Cirok

Összsesen

Rozs

Zöldborsó

Kukorica

Lucerna

Kelkáposzta

Szárazbab
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Facélia

Étkezési mák

Szántóföldi paradicsom

Sárgarépa

Tavaszi búza

Őszi káposztarepce

Cukorrépa

Szója

Burgonya

Karalábé

Tritikále

Takarmányrépa

Zab

Koktél paradicsom

Fejes káposzta

Zöldbab

Karfiol

Almapaprika

1/5.oldal



Saját rezsis 

kivitilezésben 

(üzem- és 

kenőanyag, egyéb 

segédanyag)

Külső szolgáltatás 

igénybevételével

0 0 0 0 0 0 0 0,00000 0

Megjegyzés

1 ha-ra vetített 

tényleges  termelési 

költség (Ft/ha)

1 ha-ra vonatkozó megengedett 

termelési költség (Ft/ha)

A költségeket a táji, termelőhelyi, 

éghajlati adottságok alapján és a 

technológia figyelembe vételével kell 

megadni. A táblázat a legmagasabb, 

maximális árat tartalmazza.

Az összes megművelt terület költségei (Ft)

Gépi művelés költsége (Ft)

Műtrágya (Ft)

Növényvédő 

szer költsége 

(Ft)

Megművelt 

terület összesen 

(ha)

Rezsi költség 

(Ft)
Összes költség (Ft)

Őszi búza

Vetőmag, 

palánta, 

dugvány 

költsége (Ft)

Termesztett növények

Összsesen
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0 1 400 000

0 700 000

0 1 300 000

0 1 200 000

0 1 050 000

0 1 000 000

0 1 000 000

telepítés 0 1 800 000

művelés, ápolás (2.év) 0 450 000

0 500 000

0 500 000

0 1 100 000

0 450 000

0 900 000

0 700 000

0 700 000

0 700 000

0 5 500 000

0 2 700 000

telepítés (támrendszer, kordon oszlop, drót, 

háló, csepegtető) költsége 1 km-re a kialakítás 

évében (integrált termesztésben)

0 1 400 000 

művelés, ápolás (2. évben) 0 500 000

0 1 100 000

0 1 100 000

0 1 050 000

0 1 050 000

0 1 050 000

0 1 050 000

0 1 500 000

0 1 600 000

bakháton, kétsorosan, frigópalántával, 

alagútfóliával, intenzíven
0 5 500 000

nem intenzív, szántóföldi síkmúvelés 0 1 400 000

telepítés Támrendszer nélkül, folytontermő 0 1 200 000 nem intenzív

támrendszerrel 0 1 300 000

telepítés Támrendszerrel intenzíven 

(9-12 t/ha hozam)
0 4 000 000 évente

telepítés 0 1 200 000 nem intenzív

művelés, ápolás (termőre fordulásig) 0 450 000 nem intenzív

telepítés intenzív termesztés 0 4.000.000

művelés, ápolás (termőre fordulásig intenzív) 0 550 000 évente

termő ültetvény 0 1 200 000

telepítés 0 1 200 000 nem intenzív

művelés, ápolás (termőre fordulásig) 0 400 000 évente

termő ültetvény 0 900 000

telepítés (nem intenzív termesztés) 0 1 000 000 nem intenzív

telepítés (intenzív termesztés) 0 3 000 000

Alma

Málna

Uborka (kordonos )

Lilahagyma

Fokhagyma

Bimbóskel

Meggy

Kajszibarack

Főzőtök

Koriander

Cukkini

Sonkahagyma

Fehérhagyma

Sóska

sárgaborsó

Batáta (édesburgonya)

Spenót

Torma

Cékla

Hónapos retek

Brokkoli

Görögdinnye

Vöröshagyma
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Uborka (szabadföldi)

Szamóca

Fekete retek

Spárga

Fejes saláta

Sárgadinnye

Sütőtök

Zeller

Padlizsán
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Saját rezsis 

kivitilezésben 

(üzem- és 

kenőanyag, egyéb 

segédanyag)

Külső szolgáltatás 

igénybevételével

0 0 0 0 0 0 0 0,00000 0

Megjegyzés

1 ha-ra vetített 

tényleges  termelési 

költség (Ft/ha)

1 ha-ra vonatkozó megengedett 

termelési költség (Ft/ha)

A költségeket a táji, termelőhelyi, 

éghajlati adottságok alapján és a 

technológia figyelembe vételével kell 

megadni. A táblázat a legmagasabb, 

maximális árat tartalmazza.

Az összes megművelt terület költségei (Ft)

Gépi művelés költsége (Ft)

Műtrágya (Ft)

Növényvédő 

szer költsége 

(Ft)

Megművelt 

terület összesen 

(ha)

Rezsi költség 

(Ft)
Összes költség (Ft)

Őszi búza

Vetőmag, 

palánta, 

dugvány 

költsége (Ft)

Termesztett növények

Összsesen
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művelés, ápolás (termőre fordulásig) 0 400 000 évente

termő ültetvény 0 850 000

telepítés 0 1 100 000  nem intenzív

művelés, ápolás (termőre fordulásig) 0 400 000 évente

termő ültetvény 0 950 000

telepítés (nem intenzív termesztés) 0 1 100 000 

művelés, ápolás (termőre fordulásig) 0 400 000

termő ültetvény 0 750 000

telepítés 0 1 100 000  támrendszer nélkül

támrendszeres intenzív technológia 0 4 000 000

művelés, ápolás 0 900 000 évente

termő ültetvény 0 850 000

telepítés (nem intenzív termesztés) 0 1 100 000

művelés, ápolás (termőre fordulásig) 0 400 000

termő ültetvény 0 900  000

telepítés (nem intenzív termesztés) 0 1 000 000

művelés, ápolás (termőre fordulásig) 0 400 000

termő ültetvény 0 900 000

telepítés 0 1 000 000

művelés, ápolás 0 500 000 évente

0 2 500 000

0 4 000 000

telepítés (nem intenzív) 0 1 000 000 nem intenzív

művelés, ápolás (termőre fordulásig) 0 400 000 évente

termő ültetvény 0 1 000 000

telepítés 0 1 800 000

művelés, ápolás (termőre fordulásig) 0 450 000 évente

művelés, ápolás (termő ültetvény) 0 1 000 000 évente

telepítés 0 1 300 000

művelés, ápolás (1.évben) 0 300 000

művelés, ápolás (2-3. évben) 0 250 000

telepítés 0 1 200 000

telepítéshez kapcsolódó öntözőrendszer:

A rendszer kiépítésének tervezett költségét a "J" 

oszlopban kérjük megadni.

(Összes költség, Ft.)

900 000

művelés, ápolás 0 400 000 évente

0 7 000 000

telepítés 0 1 200 000

művelés, ápolás 0 300 000 évente

telepítés 0 900 000

művelés termőre fordulásig 0 400 000 évente

telepítés 0 900 000

művelés termőre fordulásig 0 500 000

0 2 000 000 palánta  5.000.000.-Ft/ha

0 2 500 000 palánta 5.200.000.-Ft/ha

0 2 000 000 palánta 7.500.000.-Ft/ha

0 1 500 000 palánta 8.750.000.-Ft/ha

0 800 000

0 400 000

0 950 000

Köszméte

Ribizli (fekete, piros)

Őszibarack

Kajszibarack

Dísztök (halloween tök)

Cseresznye

Bodza

Citromfű

Körömvirág

Szeder

Orvosi zsálya

Birsalma

Mogyoró

Fekete berkenye

Kakukkfű

Borsmenta

Zöldhagyma

Füge

Körte

Borszőlő, csemegeszőlő

Dió

Homoktövis

Szilva

Stevia
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Saját rezsis 

kivitilezésben 

(üzem- és 

kenőanyag, egyéb 

segédanyag)

Külső szolgáltatás 

igénybevételével

0 0 0 0 0 0 0 0,00000 0

Megjegyzés

1 ha-ra vetített 

tényleges  termelési 

költség (Ft/ha)

1 ha-ra vonatkozó megengedett 

termelési költség (Ft/ha)

A költségeket a táji, termelőhelyi, 

éghajlati adottságok alapján és a 

technológia figyelembe vételével kell 

megadni. A táblázat a legmagasabb, 

maximális árat tartalmazza.

Az összes megművelt terület költségei (Ft)

Gépi művelés költsége (Ft)

Műtrágya (Ft)

Növényvédő 

szer költsége 

(Ft)

Megművelt 

terület összesen 

(ha)

Rezsi költség 

(Ft)
Összes költség (Ft)

Őszi búza

Vetőmag, 

palánta, 

dugvány 

költsége (Ft)

Termesztett növények

Összsesen
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0 300 000

0 1 500 000

0 800 000

0 1 500 000 palánta 6.000.000.-Ft/ha

0 220 000

0 170 000

0 900 000

0 500 000

0 500 000

Egynyári és őszi virágok (db) 350 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

Kétnyári virágok (db) 250 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

Lombhullató díszfák és cserjék (db) 15000 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

Örökzöld díszfák és cserjék (db) 15000 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

Árvácska palánta (db) 250 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

Petúnia palánta (db) 250 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

Büdöske palánta (db) 250 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

Muskátli palánta (db) 530 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

Begónia palánta (db) 250 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

Begónia emperflorens (db) 250 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

Krizantém (gyökeres dugvány) 40 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

Szálas krizantém 300 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

Cserepes krizantém 1500 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

Szürke nyár 1 éves, magágyi (40-60 cm) 

db
28 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

Szürke nyár 1 éves, magágyi (60-100 

cm) db
32 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

Szürke nyár 1 éves, magágyi (100 cm-

től) db
38 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

Nemesnyár (180 cm) db 70 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

Nemesnyár (120-180 cm) db 41 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

Csiperkegomba (zsák) 1900 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

Laskagomba (zsák) 1800 0 0,000000 0 C oszlopban db megadása

telepítés 0 618 000

művelés, ápolás 0 500 000

telepítés 0 741 600

művelés, ápolás 0 500 000

telepítés 0 865 200

művelés, ápolás 0 500 000

100 cm-es sortávolság, 60 cm tőtávolság 0 1 500 000 palánta  4.000.000.-Ft/ha

80 cm-es sortávolság, 50 cm-es tőtávolság 0 1 500 000 palánta 6.250.000.-Ft/ha

40-60 cm magasságú csemete 0 127 000

60-110 cm magasságú csemete 0 170 000

éves ápolási költsége  0 200 000

telepítés 0 600 000

művelés, ápolás 0 120 000 évente

telepítés 0 2 080 000

művelés, ápolás (2.év) 0 520 000 60-80 cm -es dísznövény

szaporítóanyag 0 1 760 000

Szürkenyár éves ápolási költsége  0 180 000

Kender (magtermesztés)

Ezüst fenyő 2.éves

Gyep (gyepápolás, betakarítás), réti széna betakarítás 

Máriatövis

Dohány

Kamilla

Energianyár

Lombhullató díszfák és cserjék 

Örökzöld díszfák és cserjék 

Smaragd, oszlopos tuja

Ezüst fenyő 1.éves

Akác

Ezüst fenyő 3.éves

Izsóp

Levendula

Intenzíven növő réti fű betakarítás
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Saját rezsis 

kivitilezésben 

(üzem- és 

kenőanyag, egyéb 

segédanyag)

Külső szolgáltatás 

igénybevételével

0 0 0 0 0 0 0 0,00000 0

Megjegyzés

1 ha-ra vetített 

tényleges  termelési 

költség (Ft/ha)

1 ha-ra vonatkozó megengedett 

termelési költség (Ft/ha)

A költségeket a táji, termelőhelyi, 

éghajlati adottságok alapján és a 

technológia figyelembe vételével kell 

megadni. A táblázat a legmagasabb, 

maximális árat tartalmazza.

Az összes megművelt terület költségei (Ft)

Gépi művelés költsége (Ft)

Műtrágya (Ft)

Növényvédő 

szer költsége 

(Ft)

Megművelt 

terület összesen 

(ha)

Rezsi költség 

(Ft)
Összes költség (Ft)

Őszi búza

Vetőmag, 

palánta, 

dugvány 

költsége (Ft)

Termesztett növények

Összsesen

Fő
b
b
 s
zá
n
tó
fö
ld
i k
u
lt
ú
rn
ö
vé
n
ye
k 
át
la
go

s 
b
ru
tt
ó
 t
er
m
es
zt
és
i k
ö
lt
sé
ge

 

Nemes nyár éves ápolási költsége  0 180 000

0 700 000

0 200 000

Amerikai fűz telepítés 0 8 000 000

Csertölgy telepítés 0 800 000

Csombor termesztési költség 0 650 000

Lestyán termesztési költség 0 1 500 000

Kapor termesztési költség 0 600 000

Bazsalikom termesztési költség 0 650 000

Majoranna termesztési költség 0 800 000

Oregano termesztési költség 0 7 000 000

Rozmaring termesztési költség 0 6 500 000

Tárkony termesztési költség 0 6 300 000

Bíbor kasvirág termesztési költség 0 7 800 000

Fehér üröm termesztési költség 0 7 500 000

Olasz szalmagyopár (Curryfű) termesztési költség 0 2 400 000

Energiafűz (telepítés)

Energiafűz éves ápolási költsége 
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