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Az Szja tv. 6. számú mellékletének II. pontja alapján mezőgazdasági őstermelői termékeknek és tevékenységeknek minősülnek az alábbiak:
A) Állat, állati termék

B) Növény, növényi termék

ADÓZÁSI MELLÉKLET 2018

Sor-
szám Megnevezés Vámtarifaszám

1.

Élő állat (ideértve a méhcsaládot, a méhanyát, a méhbábot, a méhrajt is) kivéve:
a sportló, a versenyló, a kutya, a macska, a laboratóriumi állat, a vírus- és szérum-állat, a dísz- és állatkerti 
állat, a vadon élő, a vadasparkban és a vadaskertben élő fajok, a természetvédelmi oltalom alatt álló, gyűjtési 
tilalom alá eső állatfajok

0101-0106-ból, 
0301-ből, 
0306-ból,
0307-ből

2. Tej és tejipari termék 0401-0406
3. Madártojás héjában, kivéve a gyógyászati tenyésztojás, a vadon élő madár tojása 0407
4. Természetes méz (ideértve a lépes-, a termelői és az egyéb természetes mézet is) 0409

5. Állati eredetű termék: nyers állati szőr nem textilipari célra, nyers toll legfeljebb tisztítva, nyers gyapjú, nyers 
finom vagy durva állati szőr

0502-0503, 
a 0505-ből,
az 5101-ből, 5102

6. Nyers méhviasz és feldolgozási maradék termék 152190 91 00-ből 
152200 99 00-ből 

7.

Propolisz (méhszurok), továbbá
Méhpempő
nyers virágpor
Méhméreg
máshova nem sorolt méhészeti termék

130190 90 99-ből
0410-ből
121299 80 00-ből
300190 99 00-ből
210690 98 99-ből

Sor-
szám Megnevezés Vámtarifaszám

8. Élő növény 
kivéve a hínár, az alga

a 0601-ből
a 0602-ből

9. Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág, bimbó, lombozat, ág és más növényi rész kivéve a 
moha, a zuzmó, a tűlevelű ág 0603, a 0604-ből

10. Zöldségfélék, étkezésre alkalmas gyökerek és gumók frissen, hűtve, fagyasztva, ideiglenesen tartósítva vagy 
szárítva, továbbá tisztított, koptatott, hámozott, darabolt, csumázott zöldség, burgonya 0701-0714

11. Gyümölcs és dió, valamint citrus- és dinnyefélék héja étkezésre alkalmas állapotban, frissen, hűtve, fagyasztva, 
ideiglenesen tartósítva vagy szárítva, továbbá tisztított, hámozott, negyedelt, felezett gyümölcs 0801-0814

12.

Fűszernövények és fűszerek:
Fűszerpaprika
Borókabogyó
Sáfrány
Kakukkfű
Ánizsmag
Köménymag
Kapormag
egyéb hazai fűszernövények

0904 20-ból
0909 50-ből
0910 20
0910 40-ből
0909 1000
0909 30
0910 99-ből
0709 90-ből 
1211 90-ből

13.
Gabonafélék szemtermése, búza, kétszeres rozs, árpa, zab, kukorica, rizs, cirokmag, hajdina, köles, kanárimag, 
triticale és más hibrid
Kivéve a malomiparban megmunkáltakat

1001-1005, 
100610, 
1007-1008

14. Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök:
szójabab, földimogyoró, lenmag, repce, napraforgó, ricinus, mustármag, sáfránymag, mákszem, kendermag  1201-1207

15. Vetőmag, gyümölcs vagy spóra vetési célra 1209

16.

Ipari növények:
- komlótoboz és lupulin,- növény és növényrész, ha az illatszer-, gyógyszer-, növényvédőszer- és 

hasonló iparban alapanyaga (angelikagyökér és -mag, anyarozs, bazsalikom, birsmag, bojtorján, 
borágófű, csillagvirág-hagyma, diólevél, fehér és fekete üröm, fekete bodza, fenyőrügy, galangagyökér, 
gyermekláncfű, gyűszűvirág, hársfavirág és -levél, hunyor, imola, izsóp, kamillavirág, kökörcsin, 
macskagyökér, mákgubó, maszlag, menta, morzsika, nadragulya, nőszirom, orvosi pemetefű, 
ökörfark-kóró, papsajt, rozmaring, rózsaszirom, rutalevél, sártök, szagos müge, szárcsagyökér, 
tárnics, útifű, vadmajoranna, vasfű, veronikafű, vidrafű, zsálya stb.), hazai gyógynövények

- szentjánoskenyér, cukorrépa, cukornád, barack- és szilvamag, pörköletlen cikóriagyökér
- gabonaszalma és –pelyva
- takarmánynövény: karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, lucerna, lóhere, 

baltacim, takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny

1210
1211-ből

1212-ből
1213
1214
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C) Tevékenységek

Lepsényi Mária

A mezőgazdasági tevékenység körébe tartozó termékek és szolgáltatások
Áfa törvény 7. sz. melléklet 

I. rész: termékek
A. pont

1. Erdőgazdálkodás és e tevékenység termékei

2. Ültetvénytelepítés, amely tevékenység eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz, 
helyhez kötötten a termesztés alapját képezik

3. A külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés

17. Növényi eredetű nyersanyag fonásra, illetve seprű vagy ecset készítésére: nád, sás, fűzfavessző 1401, 1403
18. Feldolgozott (véglegesen tartósított vagy konzervált, illetve közvetlenül fogyasztható) zöldség, gyümölcs és dió 2001-2009
19. Szőlőbor kivéve a 22042199, kivéve a 22042999 220429-ből
20. Szőlőmust 2204 30

21. Állatok etetésére szolgáló növényi eredetű termék:
makk, vadgesztenye, kukoricacsutka, -szár, -csuhé, -levél, répafej, zöldségfélék héja, gyümölcshulladék stb

2308 00 40, 
2308 00 90-ből

22. Nyers dohány, szárítva is, de nem pácolva vagy fermentálva, dohányhulladék 2401-ből
23. Szerves trágya 3101

24. Szőlővenyige
fás szárú energetikai ültetvényről lekerülő tűzifa, faforgács, fűrészpor és fahulladék 4401-ből

25. Fából kizárólag hasítással készített karó, cölöp, cövek, pózna, bot stb. 4404-ből

26. Len és valódi kender
(Cannabis sativa L), nyersen

5301-ből,
5302-ből

27. Karácsonyfa 0604-ből
28. Borseprő, borkő 2307-ből
29. Szőlőtörköly 2308-ból

Sor-
szám Megnevezés Vámtarifaszám

1. Élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány stb.
Zöldségpalánta

0602 10
0602 20, 0602-ből

2. Burgonya 0701

3. Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók 
(kivéve: hántolt és feles) szaporítóanyag zöldségfélékhez

0702-től 0709-ig, 
0713-ból, 1209-ből

4. Szőlő 0806 10

5. Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió- és dinnyefélék héja 0802 11-től 0802 50-ig, 0807 11, 0807 19, 0808, 0809,
0810 10-től 0810 40-ig, 0810 90-ből

6. Hazai termesztésű fűszernövények 0904 20, 0909, 0910-ből

7. Gabonafélék
muhar, csumiz

1001-től 1007-ig, 1008 10, 1008 20,
1008 30, 1008 90 10
1008 90 90-ből

8.
Különféle magvak, ipari és gyógynövények

 Szaporítóanyag ipari növényekhez

1201, 1202
1204-től 1207-ig, 1209-ből, 1210-ből,
1211  90-ből, 1212  91, 1212  99  80-ból, 1213, 1401  90-ből, 
1403 00, 2401 10,
2401 20, 5301 10, 5302 10

9. Mákgubó 1211 90 98 99-ből

10. Takarmánynövények (kivéve az őrlemény és a pellet)   
Szaporítóanyag takarmánynövényekhez

1214-ből 
2308 00 40 00-ból, 1209-ből

11.
Feldolgozott, tartósított saját előállítású zöldség, gyümölcs, savanyúság, 
citrusfélék és dinnyefélék héja
paradicsomlé

0711, 0712, 0811-től 0813-ig, 0814-ből,
2001, 2003-től 2009-ig
2002-ből

12. Must és bor 2204-ből
13. Borseprő, borkő 2307-ből
14. Szőlőtörköly 2308-ból
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B. pont

II. rész: szolgáltatások

A kompenzációs felár mértéke 

 - az I. rész A pontjában felsorolt növények, növényi termékek esetében 12%, 

 - az I. rész B pontjában felsorolt állatok, állati eredetű termékek valamint a II. részben felsorolt szolgáltatások esetében 7%.

dr. Kovács-Kozma Zsuzsa

Sor-
szám Megnevezés Vámtarifaszám

1. Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi  és más élő állat 
(a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és állatkerti 
állat kivételével)

0101-től 0105-ig, 0106-ból

2. Halak (csak az édesvízi halak, halikra), rákok, puhatestű és más 
gerinctelen víziállatok

0301-ből, 0302-ből, 0306 29 10, 
0307-ből, 0307 60, 0307 91-ből

3. Nyers tej 0401-ből
4. Friss tojás 0407-ből

5. Természetes méz 0409

6. Másutt nem említett állati eredetű termékek (szőr, háziállatok spermája, 
propolisz, méhpempő, virágpor, méhviasz, méhpempővel dúsított méz)

0502, 0503, 0505, 0511-ből, 1301 90 90 99-ből, 
0410-ből, 1212 99-ből,  1521 90-ből, 2106 90 98-ból

7. Állati vagy növényi trágya 3101

8. Nyers szőrme 4301-ből

9. Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó 5001

10. Nyers gyapjú 5101

11. Erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa 0602-ből

12. Erdei fák és cserjék magja 1209 99-ből

13. Feldolgozott tej és tejtermékek 0401-ből, 0402-től 0406-ig

Sor- 
szám Megnevezés

1. Talajművelés, aratás, cséplés, préselés, szüretelés, betakarítás, vetés és ültetés

2. Mezőgazdasági termékek csomagolása és piacra történő előkészítése, mint például mezőgazdasági termékek szárítása, tisztítása, 
aprítása, fertőtlenítése és silózása

3. Mezőgazdasági termékek tárolása

4. Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő állat (a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és állatkerti 
állat kivételével) gondozása, tenyésztése és hízlalása

5. Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy halgazdasági vállalkozásokban alkalmazott eszközök mezőgazdasági célokra történő 
bérbeadása

6. Műszaki segítségnyújtás
7. Gyomirtás és mezőgazdasági kártevők irtása, növények és földek permetezése

8. Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási öntöző berendezések üzemeltetése

9. Vízlecsapoló berendezések üzemeltetése

10. Fák nyesése és kivágása, valamint egyéb mező- és erdőgazdálkodási szolgáltatások
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A fordított adózás alá tartozó termékek köre
Áfa törvény 6/A. sz. melléklet

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

 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 értékcsökkenési leírásra vonatkozó leg-
fontosabb szabályok

Az értékcsökkenési leírás összegének megál-
lapításához az Szja tv. 5. számú mellékletben 
foglaltak szerint tárgyi eszközök nyilvántartá-
sát, illetőleg nem anyagi javak nyilvántartását 
kell vezetni.

A tárgyi eszköz és nem anyagi javak érték-
csökkenési leírása az Szja tv. 11. számú mel-
lékletének rendelkezései szerint - figyelem-
mel a járművek költségeiről szóló fejezetben 
foglaltakra is - számolható el költségként. E 
melléklet szerint állapítják meg az értékcsök-
kenési leírás összegét akik egyéni vállalkozók 
és azok is, akik mezőgazdasági őstermelők és 
a tárgyi eszközök, nem anyagi javak beszer-
zési árának egyösszegű elszámolására nincs 
módjuk, mert nem a családi gazdaság tagjai 
az ide vonatkozó rendelkezések szerint, vagy  
az egyösszegű elszámolást nem akarják.

Fogalmak:

Tárgyi eszköznek minősül minden olyan 
anyagi eszköz (földterület, telek, telkesítés, 
erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, mű-
szaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti 
felszerelés, egyéb berendezés), tenyészállat, 
amely tartósan, legalább egy éven túl - köz-
vetlenül vagy e törvényben meghatározott 
módon közvetve - szolgálja a vállalkozás te-
vékenységét.

aa) Az ingatlan, mint tárgyi eszköz a földterü-
let, a telek, a telkesítés, az épület, az épület-
részek, tulajdoni hányadok, az egyéb építmé-
nyek, az üzemkörön kívüli ingatlanok.

Földterület: a szántóföld, az ültetvényterület, 
az erdő, a nádas, a gyepterület és a halastó 
terület. Ilyen címen kell kimutatni annak a 
földterületnek az értékét, amelyekhez a vál-

lalkozó vásárlás útján jutott, vagy törvényben 
szabályozott módon értékelt.

Telek: ebben az ingatlancsoportban kell ki-
mutatni az olyan földterület szerzési értékét, 
amelyhez vásárlás, kisajátítás vagy egyszeri 
telek-igénybevételi díj fizetése révén jutott 
a magánszemély. A földterületen, telken he-
lyet foglaló építmény és egyéb tárgyi eszköz a 
telek fogalmától elkülönül, annak értékében 
nem szerepelhet. Az ingatlanok ezen cso-
portjába tartozik a telkesítés is.

Telkesítés: olyan beruházásnak minősített 
tevékenység eredménye, amely a talaj hasz-
nosításának növelése érdekében módosítja 
a talaj tulajdonságait, felszínét és általában 
javítja a termelés feltételeit. A telkesítés a 
beruházásként elszámolt tereprendezési, te-
rületfeltöltési, talajjavítási és talajvédelmi rá-
fordításokat foglalja magában. A telkesítések 
értéke nem tartalmazza magának a földterü-
letnek, teleknek az értékét, amelyen a telke-
sítést létrehozták.

Építmény: az épület és az egyéb építmény 
gyűjtőfogalma. Építmény: mindazon végle-
ges vagy ideiglenes rendeltetéssel megvaló-
sított ingatlan jellegű műszaki alkotás, épü-
let, egyéb építmény, amely általában a talaj-
jal való egybeépítés (az alapozás) révén, vagy 
a talaj természetes állapotának, természetes 
geológiai alakulatának megváltoztatása ré-
vén jöhet létre (válhat ingatlanná), a talajtól 
csak anyagaira, szerkezeteire való szétbontás 
útján távolítható el, ezáltal azonban eredeti 
rendeltetésének megfelelő használatra al-
kalmatlanná válik. Az építmény fogalmába 
tartozik az olyan víz-, villany-, gáz- és csa-
tornázási vezeték, központi fűtés, szellőzési, 
légüdítő berendezés és felvonó, amely az 
építmény szerkezetébe építve, annak hasz-
nálhatóságát és ellátását biztosítja. Az ilyen 

vezeték és szerelvény akkor is az építmény 
fogalmába tartozik, ha az az építmény hasz-
nálhatóságának biztosítása, illetve ellátása 
mellett technológiai célokat is szolgál.

Épület: olyan szerkezetileg önálló építmény, 
amely a környező külső tértől épületszerke-
zetekkel részben vagy egészben elválasztott 
teret alkot és ezzel az állandó, időszakos vagy 
idényjellegű tartózkodás, az üzemi termelés, 
az anyag- és terméktárolás feltételeit bizto-
sítja.

Épületrészek, a tulajdoni hányadok: ingatla-
nok olyan sajátos megjelenési formája, ami-
kor egy önálló ingatlannak több tulajdonosa 
van, akik között az ingatlan tulajdonjoga az 
ingatlan-nyilvántartásban (telekkönyvben), a 
szerződésben meghatározott arányban oszlik 
meg. Ilyen esetben a beszerzési, előállítási 
költségek mögött nem az ingatlan egésze áll, 
hanem annak a jogosultság szerinti része, a 
tulajdonjognak megfelelő hányada.

Járműnek minősül az általában közforgalmi 
(forgalmi) rendszámmal ellátott - közúti, vízi, 
vasúti és légi közlekedési jármű.

Egyéb berendezés, felszerelés, jármű fogal-
mába tartozik a rendeltetésszerűen haszná-
latba vett - a műszaki berendezések, gépek, 
járművek közé nem tartozó - berendezési 
tárgy, gép, irodai, igazgatási felszerelés, üze-
mi és üzleti felszerelés stb.

Tenyészállatok körébe tartoznak azok az ál-
latok, amelyek a tenyésztés, a tartás során 
leválasztható terméket (szaporulatot, más le-
választható terméket) termelnek, és ezen ter-
mékek értékesítése, vagy az egyéb (igateljesít-
mény, őrzési feladat, lovagoltatás) hasznosítás 
biztosítja a tartási költségek megtérülését, 
függetlenül attól, hogy azok meddig szolgálják 
a vállalkozási tevékenységet.

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

dr. Kovács-Kozma Zsuzsa
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2015-től értékcsökkenést csak azután az ül-
tetvény után lehet elszámolni, amely megfe-
lel az alábbiaknak: Az ültetvény olyan épít-
mény, amelynek eredményeként a telepített 
növények legalább egy évnél hosszabb ideig 
talajhoz, helyhez kötötten a termesztés alap-
ját képezik, és egybefüggő területük eléri 
vagy meghaladja szőlőültetvény esetén az 
1000 négyzetmétert, gyümölcsfa ültetvény 
esetében az 1500 négyzetmétert, bogyós-
gyümölcs-ültetvény esetében az 500 négy-
zetmétert.”

A kizárólag üzemi célt szolgáló saját 
tulajdonú tárgyi eszköz, nem anyagi 

javak értékcsökkenésének elszámolása

Értékcsökkenési leírás a leírási kulcsok jegy-
zéke szerint számolható el. A leírási kulcsok 
jegyzékében az adott tárgyi eszköz, nem anya-
gi javak mellé rendelt százalékarány az egy 
naptári évben érvényesíthető leírási kulcsot 
tartalmazza. Ha ugyanazon tárgyi eszközre 
több szabály is alkalmazható, akkor a módsze-
rek között választani lehet, de a választott és 
egyszer már alkalmazott módszertől a későbbi 
években nem lehet eltérni. 

Értékcsökkenési leírást az üzembe helye-
zés napjától a kiselejtezés vagy elidegenítés 
(apportálás stb.) napjáig lehet elszámolni. Ha 
az üzembe helyezés vagy az elidegenítés az 
adóévben év közben valósul meg, akkor az 
értékcsökkenési leírás összegét napi időará-
nyosítással kell kiszámolni, kivéve ha az Szja 
tv. alapján az egyösszegű elszámolásra is mód 
van. Az üzembe helyezés napja az a nap, ami-
kor az egyéni vállalkozó a tárgyi eszközt, nem 
anyagi javakat rendeltetésszerűen haszná-
latba veszi. Ezt a napot a tárgyi eszközök, a 
nem anyagi javak nyilvántartásában, illetőleg 
a beruházási költségnyilvántartásban fel kell 
tüntetni. Az ültetvény üzembe helyezésének 
napja az a nap, amikor az ültetvény termőre 
fordul.

Az értékcsökkenési leírás alapja a beruhá-
zási költség, az üzembe helyezésig felmerült 
következő kiadások nyilvántartásba vétele 
alapján: a tárgyi eszköz, a nem anyagi javak 
beszerzési ára, saját előállítás esetén pedig az 
anyagkiadások és a mások által végzett mun-
ka számlával/számlákkal igazolt összege. Az 
értékcsökkenési leírás alapjának számbavéte-
le során a vonatkozó számlában (okmányban) 
szereplő és levonható áfa összegét figyelmen 
kívül kell hagyni. A le nem vonható áfa az ér-
tékcsökkenési leírás alapjába beszámít.

A tárgyi eszköz beszerzéséhez egyedileg 
kapcsolódó járulékos kiadás (szállítási, alapo-
zási, szerelési, üzembe helyezési, valamint a 
beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások, a 
bizományi díj, a vám, az adók - az áfa kivéte-
lével -, az illeték, a hitel igénybevételével kap-
csolatos kiadások, az üzembe helyezés napjáig 
felmerült kamat, biztosítás díja stb.) a beszer-
zési ár részét képezi.

Az ingó, ingatlan (épület, építmény) be-
szerzési áraként a megszerzésre fordított, iga-
zolt kiadás vehető figyelembe. Ezt az össze-
get növelni kell az értéknövelő beruházásra 

fordított, számlával igazolt kiadással, feltéve, 
hogy azt az adózó korábban költségként nem 
számolta el. Az ingyenesen szerzett tárgyi 
eszköz után értékcsökkenési leírás nem szá-
molható el.”

A tárgyi eszköz bővítésével, rendelteté-
sének megváltoztatásával, átalakításával, 
az élettartam növekedésével kapcsolatban 
felmerült kiadás, továbbá az elhasználódott 
tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pon-
tossága) helyreállítását szolgáló felújítással 
kapcsolatban felmerült kiadás (mindezek 
együttesen: felújítási költség) a felmerülés 
évében elszámolható, vagy választható, hogy 
az értékcsökkenési leírás alapját növeli. A te-
nyészállat beszerzési ára, valamint a tenyé-
szállattal kapcsolatban a tenyésztésbe állításig 
felmerült anyagkiadás és a mások által végzett 
munka igazolt összege tekintetében a magán-
személy választhatja, hogy azt a felmerülés 
évében költségként elszámolja, vagy azzal az 
értékcsökkenés alapját növeli.

A bányaművelésre, a hulladéktárolásra 
igénybe vett földterület, telek és a melioráció 
kivételével nem számolható el értékcsökkené-
si leírás a földterület, a telek, a telkesítés, az 
erdő, a képzőművészeti alkotás (kortárs kép-
zőművészeti alkotás kivételével) beszerzési 
ára, az előállítási költsége után. Amennyiben 
a tárgyi eszközhöz telek is tartozik, a telek be-
szerzési költségét el kell különíteni.

A kétszázezer forint egyedi beszerzési, elő-
állítási értéket meg nem haladó, valamint a 33 
százalékos norma alá besorolt tárgyi eszközök 
esetében választható, hogy a leírási évek száma 
két adóév és a leírás mértéke 50-50 százalék.

A 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglal-
koztató egyéni vállalkozó  és az őstermelői is a 
korábban még használatba nem vett, a műsza-
ki gépek, berendezések és a – személygépko-
csi kivételével – a járművek között nyilvántar-
tott tárgyi eszköznek az üzembe helyezés idő-
pontjára megállapított beruházási költségét az 
üzembe helyezés adóévében jogosult egy ösz-
szegben költségként elszámolni, amennyiben 
a tárgyi eszközt szabad vállalkozási zónában 
helyezi üzembe. Az értékcsökkenési leírásként 
így figyelembe vett összeg 1 százaléka, jármű 
esetében 3 százaléka az állami támogatásokra 
vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az 
egyéni vállalkozó választása szerint

pa) agrár csoportmentességi (ABER) támo-
gatásnak vagy mezőgazdasági csekély összegű 
(de minimis) támogatásnak minősül, ha a be-
ruházás elsődleges mezőgazdasági termelést 
szolgál,

pb) halászati csekély összegű (de minimis) 
támogatásnak minősül, ha a beruházás a 
halászati és akvakultúra-termékek piacának 
közös szervezéséről szóló, az 1184/2006/EK 
és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módo-
sításáról, valamint az 104/2000/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 11-i 1379/2013/EU rendelet 
I. mellékletében felsorolt halászati és akvakul-
túra-termékek előállításával, feldolgozásával 
és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységet 
szolgál, 

pc) agrár csoportmentességi (ABER) támo-
gatásnak, az adóévben igénybe vett csekély 
összegű (de minimis) támogatásnak vagy a 
kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami 
támogatásra vonatkozó bizottsági rendelet-
ben foglaltak szerinti támogatásnak minősül, 
ha a beruházás mezőgazdasági termék feldol-
gozását vagy forgalmazását szolgálja,

pd) minden más esetben az adóévben 
igénybe vett csekély összegű (de minimis) 
támogatásnak, vagy a kis- és középvállalkozá-
soknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó 
bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támo-
gatásnak minősül.

Nem számolható el költségként a tárgyi esz-
közök, nem anyagi javak beszerzésére tekin-
tettel  előleg címén adott összeg.

 A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazá-
suk szabályai

(Az építmények és gépek felsorolása nem tel-
jes körű)

Épületek

Építmények:

Melioráció: szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, 
gyep és erdőművelési ágú, nem belterületen 
végrehajtott, a termőföld mezőgazdasági célú 
hasznosítását szolgáló, vízháztartás-szabá-
lyozó építmény; talajjavítás legalább 6 éves 
tartamhatással, valamint a területrendezés 
építménye.

Az épület jellege Évi leírási kulcs 
%

Hosszú élettartamú 
szerkezetből 2,0

Közepes élettartamú 
szerkezetből 3,0

Rövid élettartamú 
szerkezetből 6,0

Építménycsoportok Évi leírási 
kulcs %

Ipari építmények  2,0
Mezőgazdasági építmények  3,0
ebből: önálló támrendszer  15,0
Melioráció  10,0
Mezőgazdasági tevékenységet  
végző egyéni vállalkozónál a 
bekötő- és üzemi út

 5,0

Vízi építmények  2,0
Hidak  4,0
Gőz-, forró víz- és 
termálvízvezeték, földgáz 
távvezeték, termálkút

 10,0

Egyéb, minden más vezeték  3,0
Idegen (bérelt) ingatlanon 
végzett beruházás  6,0

Minden egyéb építmény 
(kivéve a hulladékhasznosító 
létesítményt)

 2,0

A hulladékhasznosító 
létesítmény  15,0
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Ültetvények Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

a) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök:
pl: - a HR 8456-8465, 8479 vtsz.-okból a programvezérlésű, 

számvezérlésű gépek, berendezések;
- a HR 8471, 8530, 8537 vtsz.-okból az irányítástechnikai és
 általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések;

b) 20 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök:
a HR 8701 vtsz.-ból a járművek, valamint a HR 8702-8705, 
valamint a HR 8710, 8711 vtsz.-ok.

c) 14,5 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök:
Minden egyéb - a)-b) pontban fel nem sorolt - tárgyi eszköz.

�ltetvénycsoportok Évi leírási kulcs 
%

Alma, körte, birs, naspolya, cseresznye, 
meggy, szilva, szőlő, szőlőanyatelep, mandula, 
mogyoró

6,0

Őszibarack, kajszi, köszméte, ribiszke, komló, 
gyümölcsanyatelep, fűztelep 10,0

Spárga, málna, szeder 15,0
Dió, gesztenye 4,0
Egyéb ültetvény 5,0

Hasznos információk a gépjárműköltség 
számításához

A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazda-
sági, erdészeti és halászati erőgépek üzem-
anyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás 
nélkül elszámolható mértékét - az alkalmaz-
ható alapnormát - a 60/1992. (IV. 1.) Korm. 
rendelet tételesen meghatározza gépjármű 
típusonként.

Az alapnorma meghatározásakor korrekciós 
tényezőket lehet figyelembe venni.

Korrekciós tényezők
Szorzók
1. Hegymenet Értéke: 10%

A hegy- és lejtmenet teljes hosszán alkal-
mazható, ha legmagasabb sebességfoko-
zat az emelkedőszakasz több mint 25%-
ában nem használható. Autópályán, au-
tóúton, továbbá egy számjegyű országos 
vagy betűvel jelzett főközlekedési közúton 
nem alkalmazható.

2. Száraz földút, 
nem portalanított makadámút Értéke: 10%

3. Városi forgalom
Átmenő forgalom esetében - Budapest 
kivételével - nem alkalmazható. Lakott 
területen belüli forgalom esetében a lakott 
területet jelző táblák közötti területre 
alkalmazható.

 Értéke: Budapesten 35%
 megyeszékhelyen és 
100 000 feletti lakosú városokban 25%
 egyéb városokban 15%

Közforgalmú autóbusz és személygépkocsi 
(taxi) esetében az a), b) pontban 
feltüntetett városokban
- mechanikus sebességváltóval szerelt 

járműnél 35%
- hidraulikus sebességváltóval szerelt
 járműnél 45%

4. Terep   Értéke: 25%
(Erdei út, időszakos közlekedésre használt 
dűlőút, mezőgazdasági, erdőgazdasági 
művelés alatt álló területen.)

5. Téli üzemeltetés  Értéke: 3%
(December 1-je és március 1-je közötti 
időszak.)

5/A. Légkondicionáló berendezés 
üzemeltetése  Értéke: 5%

Légkondicionáló berendezéssel felszerelt 
gépkocsi május 1-je és szeptember 1-je 
közötti üzemeltetési időszakában alkal-
mazható.

6. Akadályozott forgalom Értéke: 90%
(Egyedi üzemeltetés.)
Az 1-5. pontokban nem említett üzemelte-
tési körülmények esetében alkalmazható.

7. Járművezetés oktatása 
oktató gépjárművel Értéke: 90%.
Azonos útszakaszon csak egy szorzó vehető 
figyelembe, kivéve a téli üzemeltetés és a 
légkondicionáló berendezés üzemelteté-
sének szorzóját, amely a jelzett naptári 
időszakban a teljes futásteljesítményre 
alkalmazható. Amennyiben a téli üzemel-
tetés vagy a légkondicionáló berendezés 
üzemeltetésének szorzóját valamely más 
szorzóval együtt kell figyelembe venni, az 
alkalmazható szorzó meghatározása úgy 
történik, hogy a téli üzemeltetés vagy a 
légkondicionáló berendezés üzemeltetésé-
nek szorzóját a másik szorzóval össze kell 
adni és az eredménnyel az alapnorma ér-
téke növelhető.

Pótlékok

1.  Billentés 
Billentésként (fordulóként csak egy 
billentés vehető figyelembe)
5 m3 raktérfogat alatt 0,1 liter
5 m3 raktérfogat felett 0,2 liter

2. Pótkocsivontatás
- Gázolajüzemű vontatás esetében 

vontatmánytonnánként és 100 km-
enként 0,7 liter.

- Benzinüzemű vontatás esetében 
vontatmánytonnánként és 100 km-
enként 1,1 liter.

3. A gépkocsi motorjával hajtott segédberen-
dezések (csörlő, daru, szivattyú stb.) mű-
ködtetése.

A gyártó által megjelölt érték.
4. Külön erőforrással hajtott segédberende-

zések (csörlő, daru, szivattyú stb.), illetve 
a gépjárműmotortól független fűtő- és 
klímaberendezés.

A gyártó által megjelölt érték.

A mezőgazdasági erőgépek tüzelő és 
kenőanyagfogyasztási normái

- A tüzelőanyag mennyiségét a gázolaj kiske-
reskedelmi árával kell forintra átszámítani. 
A kenőanyagok és hidraulikaolajok együttes 
mennyisége a hajtóanyag mennyiségének 
5%-a, kivéve a magajáró rakodógépeket, ahol 
9%-a is lehet. Ezt ugyancsak a kiskereskedel-
mi árral kell forintra átszámítani.
- Magajáró betakarító, egyéb magajáró ága-
zati gépek, magajáró rakodók (a rendszám 
nélküli targoncák és daruk is), magajáró meli-
orációs stb. gépek.

A kilowattóra gépi munkameghatározása
A mezőgazdasági erőgépekkel végzett, a 
költségtérítés alapját képező gépi munkát 
területi kategória szerinti kWh átszámítási 
tényezők vagy a gépi munka mérőműszerek 
alkalmazásával lehet elszámolni.

Az erőgépek költségei dízelüzemre vonat-
koznak. A költségtérítés felső határértékét a 
3. melléklet kWh munka egyenértékre vetít-
ve adja meg, de az elszámolásban a kWh-ra 
jutó költségtételek és a 4. mellékletben sze-
replő kWh átszámítási tényezők segítségével 
meghatározott hektárra, tonnára, tonnakilo-
méterre, motorüzem órára stb. vetített költ-
ségtételeket is lehet alkalmazni.

Sor-
szám

Gép és 
korcsoport

Tüzelőanyag 
és kenőanyag  

(lit./kWh)
1. Traktorok

1.1. 0-2 éves 0,42
1.2 2,1-6,5 éves 0,44

1.3 6,5 évnél 
korosabb 0,45

2. Aratócséplő 
gépek

2.1. 0-2 éves 0,42

2.2 2,1-6,5 éves 0,44

2.3 6,5 évnél 
korosabb 0,45

3. Magajáró gépek

3.1. 0-2 éves 0,42

3.2 2,1-6,5 éves 0,44

3.3 6,5 évnél 
korosabb 0,45

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

Lepsényi Mária
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A kWh-ban minden kifejezett munka egyenérték meghatározható:
a) az e mellékletben közölt munkaműveletek és területi kategóriák 

szerint meghatározott kWh átszámítási tényezők segítségével, valamint
b) az a) pontban szereplő átszámítási tényezők helyett kWh mérőmű-

szerekkel is.
Egy kWh gépi munka egyenlő 1 kW teljesítményű motor a mezőgazda-

ság számára hasznosítható egy órai munkájával, teljes terhelésnél.
Tapasztalati számok alapján - jó műszaki állapot és megfelelő terhe-

lés esetén - az erőgépek 1 kilogramm gázolaj elhasználásával 3,3 kWh,  
1 liter gázolajjal 2,77 kWh, míg 1 kilogramm benzin elhasználásával  
2,5 kWh, 1 liter benzinnel 1,85 kWh állítható elő.

A kWh átszámítási tényezők alkalmazásához a gazdaságokat megfelelő 
területi kategóriába kell besorolni.
E besorolás történhet:
- a gazdaság egész területére egységesen,
- kerületenként, illetve üzemegységenként,
- táblánként, illetve tömbönként.

A kWh a táblázatban megadott 
átszámítási tényezőkkel a gépek 
által ténylegesen teljesített te-
rület (ha), termékmennyiség (t), 
áruszállítás (tkm) vagy a névleges 
motorteljesítmény és a teljesített 
motorüzemóra szorzata alapján 
számítható ki. (A motorüzemóra 
az az idő, amennyit a motor jár. Ez 
az erőgépbe szerelt motorüzemó-
ra-számlálóval mérhető).

Az erőgépek által teljesített 
tényleges gépi munka (kWh) mun-
kánkénti átszámítási tényezők nél-
kül is megállapítható, ha az erőgé-
pek a szükséges adatok mérésé-
hez műszerekkel rendelkeznek.  
(Ez esetben az elszámolás a műszer-
rel mért adatok alapján történik. Az 

átszámítási kulcsok esetleg ellenőr-
zésként vehetők figyelembe.)

[Példák a számítások elvégzésére:
a) Egy erőgép II. területi kategó-

riában 45 ha 20 cm mély szántást 
végez. Ennek megfelelően:
45×30,5=1373 kWh-t teljesített.

b) Egy erőgép III. területi kategóriában kisbálázóval 500 t szalmát bá-
lázott. Munkavégzése: 500×6,6=3300 kWh.

c) Ha az erőgép olyan munkát végez, amely csak motorüzemóra alap-
ján számolható el, akkor a teljesített motorüzemórák számát megszo-
rozzuk az erőgép névleges motorteljesítményével, majd megszorozzuk 
az egyéb munkára megadott kWh kulcsszámmal. (Tehát ha az MTZ-50 
típusú traktor trágyalé szippantás, kiszállítás és szórás munkaműveletét 
végzi közepes terheléssel, II. területi kategóriában és összesen 16 moto-
rüzemórát teljesít, akkor a gépi munka: 16×37×0,32=198 kWh.)

Lepsényi Mária

Területi 
kategória

A domborzat és a 
kötöttség

I. Sík, középkötött

II.
Sík, kötött
Enyhe lejtő, 
középkötött

III.

Sík, laza homok és 
igen kötött 
Enyhe lejtő, kötött 
Lejtő középkötött

IV.

Enyhe lejtő, laza 
homok, és 
igen kötött 
Lejtő, kötött és 
igen kötött 

Megnevezés Százaléklejtés

Sík terület 0- 5,0
Enyhe lejtős 
terület 5,1-12,0

Lejtős terület  12,1-17,0 

 Kilowattóra átszámítási tényező
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TRAKTOROS MUNKÁK

TALAJMŰVELÉS

 1. Szántás  
20 cm-ig  kWh/ha  26,3  30,5  36,3  45,3 

 2. Szántás  
21-26 cm-ig  kWh/ha  39,5  45,8  54,5  67,9 

 3. Szántás  
27-32 cm-ig  kWh/ha  50,0  57,9  68,9  86,1 

 4. Szántás  
33-45 cm-ig  kWh/ha  80,3  93,1 110,8 138,2 

 5. Szántás  
46-60 cm-ig  kWh/ha  159,2  184,7  219,7  

273,9 

 6.

Szántás 
helyettesítő 
alapművelés 
nehéz tárcsával 
vagy nehéz 
kultivátorral

kWh/ha 26,3 30,5 36,3 45,3 

 7.
Gyep- és 
rizstarlószántás 
20 cm-ig

 kWh/ha  35,5  41,3  48,9  61,1 

 8.
Gyep- és 
rizstarlószántás 
21-26 cm-ig

 kWh/ha  60,5  70,3  83,4 104,2 

 9. Szántás 2,4 m 
sortávú szőlőben  kWh/ha  19,7  22,9  27,4  33,9 

 10. Mélylazítás max. 
80 cm-ig  kWh/ha  105,2  122,1  145,3  

181,0 

 11.
Tarlóhántás 
tárcsás 
talajművelővel

 kWh/ha  14,5  16,8  20,0  25,0 

 12. Szántás- 
elmunkálás  kWh/ha  11,8  13,7  16,3  20,2 

 13.

Tömörítés 
simahengerrel, 
simítózás, önálló 
fogasolás

 kWh/ha  9,2  10,8  12,6  15,8 

 14. Tömörítés 
gyűrűshengerrel  kWh/ha  11,8  13,7  16,3  20,2 

 15. Tömörítés 
rögtörő hengerrel  kWh/ha  10,5  12,1  14,5  18,2 

 16.
Sorközművelő 
kultivátorozás 
(szőlőben is)

 kWh/ha  10,5  12,1  14,5  18,2 

 17. Magágykészítés 
kombinált géppel  kWh/ha  11,8  13,7  16,3  20,3 

 18.

Vegyszer kijut-
tatás és talajba 
keverés magágy-
készítéssel egy 
menetben

kWh/ha 15,8 18,4 21,8 27,1 

 Gép Üzemanyag-  
és kenőanyagnorma 

 Motorfűrész
- erdőművelésben  15,00 liter/hektár 

- fakitermelésben  0,55 liter/köbméter 

Erdészeti közelítő eszköz  3,50 liter/köbméter 
Motoros halászati hajtóerőgép (benzin, 
illetve olajkeverék felhasználásával) 12.00 liter/óra  

A területi kategória értelmezése:

A domborzat értelmezése:

A kötöttség értelmezése:

GÉPI MUNKÁK TERÜLETI KATEGÓRIA SZERINTI 
KILOWATTÓRA ÁTSZÁMÍTÁSI TÉNYEZŐI

Erdészeti gépek és a motoros halászati hajtóerőgépek 
üzemanyag- és kenőanyag- fogyasztási normái:

Megnevezés Leiszapolható 
rész %  Arany-féle kötöttségi szám 

Laza 0-25 0-30
Középkötött 26-60 31-42
Kötött 61-80 43-60
Igen kötött 81-90 61 felett
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TRAKTOROS MUNKÁK

TALAJ- ÉS FELSZÍNI MUNKÁK
 19. Gabonanevelés  kWh/ha  7,9  9,2  10,8  13,7 

 20. Kukoricavetés  kWh/ha  10,5  12,1  14,5  18,2 
 21. Cukorrépavetés  kWh/ha  12,5  14,4  17,3  21,6 

 22. Zöldség és aprómag 
vetés  kWh/ha  12,5  14,4  17,3  21,6 

 23. Dughagymavetés  kWh/ha  26,3  30,5  36,3  45,3 
 24. Burgonyaültetés  kWh/ha  42,1  48,9  58,2  72,4 

 25. Palántázás  kWh/ha  68,4  74,5  94,5  117,6 

 26. Műtrágyaszórás  
(táblán tölt.)  kWh/ha  6,6  7,4  8,2  9,5 

 27. Szervestrágya-szórás 
(tábla szélétől)  kWh/ha  36,3  40,3  45,4  51,9 

 28. Felületpermetezés, 
porozás szántóföldön  kWh/ha  5,2  5,8  6,6  7,6 

 29. Soros, ill. sávos 
vegyszerezés  kWh/ha  6,5  7,2  8,1  9,3 

 30. Permetezés 
gyümölcsösben  kWh/ha  10,5  11,6  13,2  15,0 

 31. Vegyszeres gyomirtás 
gyümölcsösben  kWh/ha  6,6  7,4  8,2  9,5 

 32. Permetezés szőlőben  kWh/ha  14,5  16,1  18,1  20,8 

 33. Vegyszeres gyomirtás 
szőlőben  kWh/ha  11,8  13,1  14,7  16,8 

 34. Kaszálás alternáló 
kaszával  kWh/ha  13,2  14,7  16,6  18,9 

 35. Kaszálás rotációs 
kaszával  kWh/ha  27,6  30,8  34,5  39,5 

 36. Rendsodrás  kWh/ha  6,6  7,4  8,2  9,5 
 37. Bálázás kisbálázóval  kWh/t  5,2  5,8  6,6  7,6 
 38. Bálázás nagybálázóval  kWh/t  3,9  4,5  5,0  5,5 
 39. Kukoricacsőtörés  kWh/ha  50,0  55,5  62,6  71,6 
 40. Kukoricaszárzúzás  kWh/ha  14,5  16,1  18,2  20,8

 41. Járvaszártépés (Orkán 
rendszerű géppel)  kWh/ha  26,3  29,2  32,9  37,6 

 42. Járvaszecskázás  kWh/ha  50,0  55,5  62,6  71,6 

 43. Cukorrépa-fejezés  
(6 soros)  kWh/ha  35,8  39,7  44,8  51,2 

 44. Cukorrépakiszedés  
(6 soros)  kWh/ha  44,7  51,8  61,8  76,8 

 45.
Cukorrépa 
rendfelszedés, rakodás 
(6 soros)

 kWh/ha  34,2  37,9  42,9  48,9 

 46. Cukorrépa-fejezés, 
kiszedés, egymenetes  kWh/ha  93,9 108,0 129,6  162,4 

 47. Burgonyabetakarítás  kWh/ha  64,5  74,7  88,9  110,8 
 48. Hagymabetakarítás  kWh/ha  39,5  43,9  49,5  56,6 

 49. Zöldbab, uborka, 
paprikabetakarítás  kWh/ha  76,3  84,7  95,5  109,2 

 50. Gyökérzöldség-
betakarítás  kWh/ha  98,7 114,5 136,3  169,7 

 51. Gyümölcsfarázás kWh/db 
fa  1,1  1,1  1,3  1,6 
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SZÁLLÍTÁSI ÉS  

EGYÉB MUNKÁK

 52.
Traktoros 
szállítás szilárd 
burkolatú úton

 kWh/
tkm  0,26  0,28  0,30  0,33 

 53.
Traktoros 
szállítás földúton 
és táblán

 kWh/
tkm  0,52  0,56  0,61  0,67 

 54.

Egyéb 
traktormunka  
(a motor névleges  
1 kW teljesítménye 
alapján)  

 kWh/h 0,43  0,48  0,54  0,62  

 55.
Egyéb traktor-
munka közepes 
terhelés esetén

kWh/h  0,29  0,32  0,36  0,41 

 56.
Egyéb traktor-
munka csekély 
terhelés esetén

 kWh/h  0,18  0,21  0,23  0,26 
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MAGAJÁRÓ GÉPEK 

MUNKÁI

 57. Gabona- 
betakarítás  kWh/t  10,5  11,6  13,2  15,0 

 58. Kukorica morzsolt 
betakarítás  kWh/t  10,5  11,6  13,2  15,0 

 59. Napraforgó- 
betakarítás  kWh/ha  34,2  37,9  42,9  48,9 

 60. Cukorrépa- 
fejezés, kocsirakás  kWh/ha  44,7  49,7  56,1  63,9 

 61.
Cukorrépa- 
kiemelés, kocsi-
rakás

 kWh/ha  50,7  58,7  70,0  87,2 

 62.
Cukorrépa-fejezés, 
kiemelés, rend-
rakás

 kWh/ha  74,5  84,9  99,2 119,4 

 63. Szálastakarmány 
járvaszecskázás  kWh/ha  45,0  49,5  56,3  64,4 

 64. Silókukorica járva-
szecskázás  kWh/ha  64,5  71,7  80,7  92,3 

 65. Szálastakarmány 
rendrekaszálás  kWh/ha  20,4  22,8  25,6  29,2 

 66. Dohánybetakarítás  kWh/ha  46,1  51,2  57,7  65,9 

 67. Bogyós gyümöl-
csök betakarítása  kWh/ha  40,5  44,9  50,5  58,0 

 68. Szőlőbetakarítás  kWh/ha  38,7  42,9  48,4  55,2 

 69.

Egyéb magajáró 
gépes munka  
(motor névleges  
1 kW teljesítmé-
nye alapján) teljes 
terhelés esetén

kWh/h  0,43 0,48 0,54 0,62 

 70.
Egyéb magajáró 
gépes munka köze-
pes terhelés esetén

kWh/h 0,29 0,32 0,36 0,41 

 71.
Egyéb magajáró 
gépes munka cse-
kély terhelés esetén

kWh/h 0,18 0,21 0,23 0,26 


