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Ajánlott díjtételek 

(2021) 

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara a 2000.évi LXXXIV. törvény 2.§(3) 

bekezdés r) pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve a növényorvosok által végzett 

szolgáltatások munkadíjának alsó és felső határát illetően 2019. évre vonatkozólag az 

alábbiakban következő ajánlást adja ki. 

Növényvédelmi szolgáltatás minden esetben csak előzetesen írásban megkötött szolgáltatási 

szerződés alapján végezhető. A szerződésnek legalább egy vegetációra, vagy egy naptári évre 

kell vonatkoznia. A gazdálkodó egy területre egy időben csak egy érvényes szerződéssel 

rendelkezhet. Előfordulhat olyan, hogy azonos gazdálkodónál más személy végzi pl. a 

szántóföldi növények esetén a szaktanácsolást, mint aki a szőlő, vagy gyümölcs, vagy zöldség 

szaktanácsolását látja el. Nem célszerű azonban olyan szerződést kötni, amikor pl. a szántón 

belül növényenként más személy végzi ezt a tevékenységet. Ez a későbbiekben vitás 

helyzetek kialakulásához vezethet. Növényvédelmi szolgáltatási szerződés 

formanyomtatvány megtalálható Kamaránk honlapján és innen letölthető. Természetesen a 

saját helyi viszonyokra adaptálni kell a szerződést! 

Amennyiben a szolgáltatási tevékenység során növényorvosi vény kiállítása is történik 

gazdálkodó részére, akkor a szerződés megkötését a növényvédelmi szolgáltatónak 15 napon 

belül a 43/2010.(IV.23.) FVM rendelet 9. mellékletében foglalt adattartalommal elektronikus 

úton be kell jelentenie a NÉBIH által működtetett internetes felületen. A szerződés 

megszűnését, valamint azon módosításait, amelyek a 9. melléklet szerinti adattartalmat 

érintik, 15 napon belül kell bejelenteni.  

Az ajánlott díjtételek csak a növényvédelmi szaktanácsadási tevékenység ellenértékét 

tartalmazzák. Nem tartoznak ide az egyéb agrotechnikai kérdések pl. vetésváltás (kivéve, 

amikor a felhasznált gyomirtó szerek miatt bizonyos korlátozások vannak a vethető 

növények vonatkozásában). Nem tartoznak ide a tápanyag gazdálkodás, öntözés, 

biostimulátorok, lombtrágyák stb. alkalmazásának kérdései. 

Kétféle díjtétel alkalmazására van lehetőség:  

1. terület utáni díjazás Ft/ha 

2. óradíjas  

Utóbbit nagyon szórt terület, kiskultúrák, nagy termelési értékű kultúrák esetében 

javasoljuk.  

Az alkalmazott díjtételek tartalmaznak minden egyéb járulékos költséget pl. csapdák 

költségei, gépkocsi használat költségei. A díjtételeken belül van lehetőség a differenciálásra, 

amennyiben a táblák nagysága és elhelyezkedése indokolja (több tábla, szórt elhelyezkedés, 

egymástól való nagyobb távolság), akkor magasabb tarifákat kell alkalmazni, a felső határ 

felé kell közeledni, mivel itt több a gépkocsi költség, több csapdát kell üzemeltetni stb. 
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Szántóföldi kultúrák: 

Kalászosok, kukorica, pillangós magfogás, takarmány borsó: 1000-3800 Ft/ha 

Napraforgó, kukorica (csemege, vetőmag), burgonya, szója, 

mustár, kalászos vetőmag, őszi káposztarepce, cukorrépa:     1500-5500 Ft/ha 

Egyéb szántóföldi növények:                                                         1000-5000 Ft/ha 

Dohány:                                                                                             5800-9600 Ft/ha 

Szántóföldi zöldségnövények:  (kivéve:paprika, paradicsom: 4000-8000 Ft/ha 

Amennyiben a terület 5-nél több tagból áll:                              10%-al 

                                      10-nél több tagból áll:                              20%-al 

                                     15-nél több tagból áll:                                30%-al növelni kell a díjtételeket 

 

Szőlő és gyümölcs kultúrák: 

Szőlő (bor, és étkezési csemegeszőlő):                                         12000-25000 Ft/ha 

Csonthéjasok: cseresznye, meggy, őszibarack, kajszi, szilva:    8000-20000 Ft/ha   

Almatermésűek: alma, körte, birs:                                              15000-30000 Ft/ha  

Héjas gyümölcsök: (dió, mandula, mogyoró, gesztenye:         8000-18000 Ft/ha 

Egyéb gyümölcsök:                                                                          8000-25000 Ft/ha 

Nem termő ültetvények esetén a díjtételek 40-60%-át kell alkalmazni! 

Amennyiben a terület 5-nél több tagból áll:                              10%-al 

                                      10-nél több tagból áll:                              20%-al 

                                     15-nél több tagból áll:                               30%-al növelni kell a díjtételeket 

Zárt termesztő berendezések:                                                          60-200 Ft/m2      

Minden egyéb esetben (dísznövény, gyógynövény, közterület, vagy a felsorolásban nem 

szereplő növények esetében mérnöki óradíjas elszámolás:    5000-15000 Ft/ó 

AKG programokban szereplő területeken végzett szaktanácsadás esetén, a területen lévő 

növénykultúrák alapdíját                30-50 %-al növelten kell alkalmazni. 

Szabadföldi paprika, paradicsom: 

     2 ha-ig 10.000 Ft/alkalom  

     2-5 ha 6.000 Ft/ha/alkalom  

     5 ha-tól 5.000Ft/ha/alkalom  

pl: egy 3 hektáros szabadföldi paradicsom kultúra estén: 3*6.000Ft= 18.000 Ft/alkalom 
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Hajtatott paradicsom, paprika, uborka fóliaborítású termesztő berendezés alatt: 

     2 ha-ig 12.000 Ft/alkalom 

     2-5 ha 7.000 Ft/ha/alkalom 

     5 ha-tól 6.000 Ft/ha/alkalom  

pl: egy 1 hektáros (hasznos alapterület) fóliás paprika kultúra estén: 12.000 Ft/alkalom 

Hajtatott paradicsom, paprika, uborka zárt termesztési technológiánál:  

     2 ha-ig 50.000 Ft/alkalom 

     2-5 ha 35.000 Ft/ha/alkalom  

     5 ha-tól 30.000 Ft/ha/alkalom  

pl: egy 4,2 hektáros üvegházi paradicsom kultúra estén: 4,2*35.000Ft= 147.000 Ft/alkalom 

Zárt termesztő berendezések egyéb kultúrával:                        50-250 Ft/m2  

Erdőgazdálkodás: 

 

Telepítés, ápolás (talajlakó kártevők,- gyomok) lomb és törzsvédelem (gradáció, invazív 

fajok): 

0-1 ha-ig   12.000- 15.000.- Ft/alkalom  

1-5 ha-ig     7.000.- Ft/ha/alkalom  

5 ha felett     6.000.- Ft/ha/alkalom  

 

Csemetekert, energia ültetvény: 

12.000-15.000.- Ft/alkalom  

A díjtételek egy évre vonatkoznak, és nettó összegben értendők. (ÁFA nélkül) 

 

 

 


