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Tisztelettel köszöntjük a kedves Olvasót a Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt. 

nevében! 

Szeretnénk Önt ezzel a kiadvánnyal segíteni, amennyiben az uborkatermesztés elkezdése 

mellett dönt. 

 

Fogadja szeretettel, termeljen tisztelettel! 

 

Sok sikert és kitartást kívánva! 

 

 

Tisztelettel: 

 Sárkány Csilla, a Kiútprogram vezetője és a kiadvány összeállítója: Kosztyiné T. Viktória   
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1. A Kiút és az uborkatermesztés folyamata 
 

Szervezetünk célja, hogy a hátrányos helyzetben és körülmények között élő – elsősorban 

roma – családokat támogassa sorsuk jobbá válása érdekében, életszínvonaluk 

növekedéséért.  

Ennek elérésére mikrohitelt és mentori segítséget nyújtunk a kiválasztott családoknak, ami 

felhasználásával elkezdhetik az uborkatermesztést. 

A mentor folyamatosan kapcsolatban fog állni a családdal, a szaktanácsadó által kiadott 

javaslatok, receptek betartását, ellenőrzését és egyéb segítő tevékenységet végez (pl.: segít 

ügyet intézni a Falugazdásznál, NAV-nál). 

 Az őstermelővé válás egy folyamat első lépése, aztán Ügyfelünk –és családja – a több éven 

keresztül nyújtott szakmai és mentori segítség igénybevételével eljuthat oda, hogy önmaga 

ki tud építeni családjának egy biztos megélhetési forrást. Ez az ügyfelek együttműködésén 

és elkötelezettségén múlik.  

 

Röviden a szezon menete a következőképpen zajlik: 

a) Toborzás, jelentkezés  

Olyan családok jelentkezését várjuk, akik nehéz anyagi körülmények között 

élnek, de törekszenek arra, hogy jobbá tegyék életüket. A célcsoportunk a 

mélyszegénységben élő – elsősorban roma- családok köre, akik képesek és 

hajlandóak belépni, illetve visszatérni a munka világába, szeretnének 

dolgozni, s ezzel pénzt keresni. 

A jelentkezési határidő 2018. március 31. Ezen a határidőn túl NEM ÁLL 

MÓDUNKBAN jelentkezét elfogadni! 

A jelentkezés többféleképpen történhet: 

- e-mail-ben 

- telefonon 

- személyesen a területen dolgozó mentornál.  
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A területileg illetékes mentorokkal felveszik a leendő ügyfelek a kapcsolatot, jelentkeznek 

a programba. 

b) Kiválasztás  

A terepmunkások személyesen felveszik a kapcsolatot a jelentkezőkkel, és ha sikerül 

közösen megállapodni az együttműködés feltételeiben, akkor a termelő bekerül a 

programba.  

A szervezet a rendelkezésére álló információk figyelembevételével meghozza 

döntését a programba történő bekerülésről, a terepmunkás közli ezt. 

Az együttműködésről külön megállapodás születik.  

c) Szerződések előkészítése, megkötése és termelés  

 

Alapvetően kétfajta szerződést kötünk: egyet a beruházáshoz szükséges eszközök 

finanszírozásáról – ez egy hosszú távú szerződés-, és egyet a termelés finanszírozásához 

szükséges inputanyagokra kötött rövid távú szerződést. 

 

 

A beruházáshoz szükséges eszközök finanszírozása:  

 

Beruházási eszközökhöz soroljuk azokat az eszközöket, amelyek az uborka kordon és az 

öntözőrendszer kiépítéséhez szükséges, mint pl.: 

- uborka karó, drót, KPE cső, idomok, kút, szivattyú, tartály, esetleg permetező   

A termelővel átbeszéljük, hogy milyen eszközökre van szüksége, majd az eszközök adás-

vételéről, vagy bérbeadásáról megállapodást kötünk. (ezt a továbbiakban P1 szerződésnek 

hívjuk). A szerződés összege max. 150.000 Ft. + Áfa.  

 

Szerződéskötéskor megállapítjuk a fizetési ütemtervet 24 hónapra. (Kivétel ez alól, ha az 

érték nem haladja meg a 75.000 Ft-ot, mert ekkor egy év –azaz- 12 hónap alatt kell 

visszafizetni a tartozást). 

A havi törlesztő részletet minden hónapban fizetni kell, erről nyilvántartást 

vezetünk. 
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A szivattyúra és a permetezőre bérleti szerződést kötünk. Az eszközöket az első szezon 

végén vissza kell adni.  

 

Input anyag finanszírozása  - P2  

 

Azokat az anyagokat, amelyeket minden évben be kell szerezni az uborkázáshoz – fekete 

fólia, csepegtető cső, palánta, műtrágya, növényvédős szerek – input anyagnak hívjuk.  

A Kiútprogram minden évben megelőlegezi a termeléshez szükséges inputanyagokat 

a termelőnek, melyet a termelőnek az uborka árából kell visszafizetnie minden évben 

augusztus 15-ig.   

A Kiútprogram a termelő által átvett inputanyagokról számlát állít ki termelő nevére.  

 

 

Termeltetési szerződés 

 

A termeltetési szerződést az őstermelővel kötjük, biztosítva ezzel számára az egész szezon 

alatt a biztos felvásárlást. Az okiratban szerepel a kezdő piaci ár, az átvevő hely és a kiadott 

tápanyagok, vegyszerek, idén használatos kis értékű eszközök (röviden P2 áruk) értékének 

törlesztéséről szabott feltételek. 

Ezek a feltételek egyértelműen kimondják, hogy Ügyfelünk a tőle elvárható legdolgosabb 

és gondosabb termelést kell, hogy végezzen, megtermelt termékét köteles leadni az 

átvevőhelyeken, a megszabott felvásárlási napokon és időintervallumban. 
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A termelő részére Mérlegjegyet állít ki a 

Felvásárló, ezek alapján heti Felvásárlási 

jegyet állítunk ki. Minden héten összesítjük a 

leadott uborka mennyiségét és értékét, mely 

alapján történik a felvásárlási jegy kiállítása és a 

kifizetés, minden héten, péntekenként.  

 

A megtermelt uborka értékének 50%-át, azaz 

felét köteles bent hagyni a termelőnek (ennek 

levonásáról befizetési pénztárbizonylatot 

adunk), amíg vissza nem törleszti a számára 

kiadott input anyagok értékének összességét.   

Ez követően amig tart az uborka leadás, a 

befizetéseket az eszközök P1 tartozásába 

számítjuk be. 

 

Minden pénzmozgásról bizonylatot állítunk ki, amint ahogy nekünk is, az Ügyfélnek is 

kötelessége naprakészen, hiánytalanul nyilvántartani. Nem csak azért, mert az adóügyekkel 

kapcsolatos bizonylatokat, számlákat 5 évig őrizni kell, hanem azért is, mert az ügyféllel 

kapcsolatos számszerű nyilvántartás csak úgy követhető pontosan nyomon, ha minden 

szerződés, számla, pénztárbizonylatok gondosan meg vannak őrizve.  

 

d)  Számlázás 

 

Általában a szállítólevél szerint átadott eszközökről számlát állítunk ki – kivéve a bérbeadott 

eszközöket, mert ezekről bérleti szerződés készül. 

A számlát két példányban készítjük, egy az Ügyfélé, egy az irattárunké. A kiállított számlák 

a kiállítás időpontjában érvényesek lesznek, mivel az átvételt már a szállítólevél igazolja. 

A termesztési év végén az Ügyfél éves összesítőt kap, amelyből kiderül, hogy összesen 

milyen értékben termelt uborkát, ebből mennyit fizetett be a tartozásaiba, valamint a 

tartozásának egyenlegét. 

 

1. kép: A felvásárló helyre behozott uborka, 

amit az ügyfél önt fel a válogatógépre minden 

leadáskor 
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  !TIPP: Mint már írtuk: minden Ügyfél köteles saját magának gondoskodnia pénzügyeinek, 

bizonylatainak, elszámolásának intézéséről. Ha szükséges, érdemes könyvelőt fogadni, vagy 

segítséget kérni az adóbevalláshoz! 

 

 

 

 

2. kép: Az őstermelő részére készített heti uborkaleadást összefoglaló Felvásárlási jegy, melynek 

megfelelő adatait az őstermelő a hitelesített értékesítési betétlapon köteles vezetni  
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2. Az őstermelő legfontosabb tudnivalói 

 

a) Az őstermelő 

Őstermelő lehet az a 16. életévét betöltött 

magánszemély, aki belföldön, saját gazdaságában 

(értsd: saját eszközeivel és saját 

termelésszervezésében) termékek előállítására 

vonatkozó tevékenységet végez. Őstermelése 

megkezdéséhez őstermelői igazolvány kiváltásra 

kötelezett. Ezzel végezhet növénytermesztést, 

állattenyésztést, ültetvénytelepítést, elsődleges 

termékfeldolgozást. 

 

A 2016 előtt kiváltott barna papír alapú őstermelői igazolványok 2016 év végéig ki kellett cserélni 

új, kártya típusú igazolványra.   

2016 októberétől csak ezek az új igazolványok érvényesek, a kiállítástól számított 5 évig. 

Hitelesített értékesítési betétlapot 3 évre adnak ki maximum előre, ezeket kérni kell a 

falugazdásznál, ha nincs a következő évre.  

 

Igazolványát a területileg illetékes Falugazdásznál válthatja ki, aki a Magyar Agrár-, 

Élelmiszergazdálkodási és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörében jár el. A kiváltás DÍJMENTES.  

A kiállítástól számítva folytatható a tevékenység. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa-törvény) 2008. január 1-jétől hatályos szabályai szerint a 

mezőgazdasági tevékenységet végző magánszemély (őstermelő) számára akkor is szükséges az 

adószám, ha kizárólag kompenzációs felárra jogosító értékesítést végez. (A Kiútprogram 

kompenzációs feláras felvásárlást alkalmaz.) Adószám nélkül kompenzációs felárra nem tarthat 

igényt, ezért a termelőnek legkésőbb az első felvásárlás időpontjáig be kell jelentkeznie az állami 

adóhatósághoz és adószámot kell kérnie.   

3. kép: Őstermelői igazolvány minta 

FIGYELEM! Az őstermelő köteles saját érdekében minden, a tevékenység folytatásához 

szükséges ismeretet elsajátítani, megismerni. Az ismeretek hiánya nem mentesíti az őstermelőt 

a kötelezettségei alól, az ezekből fakadó hiányosságok, szabálytalanságok KIZÁRÓLAG A 

ÜGYFÉL felelősségi körébe tartoznak. (Mentoraink éppen e nehézségek leküzdésében segítenek.) 

de a felelősség az őstermelőé) 
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Az őstermelőnek kamarai TAGSÁGI DÍJAT kell fizetnie, minden év július 31-ig! Alapösszege 

2000 Ft. 

Amennyiben a termelő a különleges jogállása (azaz a kompenzációs felárra jogosító értékesítése) 

mellett nem Áfa-alany vevők részére (például magánszemélyek részére piacon) is értékesít, 

akkor ezen ügyleteire – a vonatkozó feltételek teljesülése mellett adómentességet választhat. Ekkor 

mentesül az általános forgalmi adó megfizetése alól. Ezt az őstermelői igazolvány kiállításakor a 

legegyszerűbb jelezni, később bejelentő lapon kell kérni.(Később visszatérünk pár fontos részletre.) 

Ha nincs alanyi adómentesség, a nem felvásárló felé történő értékesítés után az általános szabályok 

szerinti 27%-os mértékű általános forgalmi adót kell fizetni. 

 !TIPP :  Lehetőség van a Falugazdásztól közvetlenül postára adni az adószám 

igénybejelentő lapot. Ennek ügyintézése azonban akár 3 hétig is eltarthat. Ezért gyorsabb, ha az 

Ügyfél maga fárad el a legközelebbi NAV irodába, ahol azonnal kiadják az adószámot. Számunkra 

is előnyösebb, ha rögtön megvan mindkét ügyintézés. 

Az őstermelői igazolvány fontos eleme a hitelesített 

értékesítési betétlap. Mivel a termelő a bevételeinek 

nyilvántartására kötelezett, ezért fontos, hogy 

naprakészen vezesse a betétlapot. Minden 

értékesítési okiratot fel kell rá vezetni az adott 

adóévben. KÖTELEZŐ vezetni, az illetékes 

hatóságok ellenőrizhetik. Nem mellesleg pedig az 

adóbevallás készítésekor erről leolvasható az adott 

évi összes bevétel. 

Kisebb településeken nincs minden nap falugazdász, 

sőt az sem ritka, hogy a közeli városba kell menni az 

ügyintézéshez. A falugazdászok területileg illetékes 

irodáját és elérhetőségét remekül összefoglalja az 

alábbi címen található táblázat. Itt könnyen 

kikereshető a kívánt adat: 

http://www.nak.hu/ugyfelszolgalati-irodak-es-falugazdaszok-telepulesi-elerhetosegei  

 

 

 

 

Fontos még megemlítenünk az ÜGYFÉLKAPUT! 

 

4. kép: Értékesítési betétlap minta 

http://www.nak.hu/ugyfelszolgalati-irodak-es-falugazdaszok-telepulesi-elerhetosegei
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Nagyon hasznos portál, ahol számtalan ügyet intézhetünk. Nem vesz sok időt igénybe a megnyitása, 

bármelyik KormányAblakban megnyitható. Ennek segítségével interneten lehet intézni az 

adóbevallásokat (pl. főállásban őstermelőnél a negyedéves járulékbevallást, de ugyanúgy az éves 

Személyi jövedelemadó bevallást is). 600.000 Ft bevétel felett például, ha könyvelővel csináltatjuk 

a bevallást, ezen keresztül fogja a könyvelő elkészíteni. Természetesen igény szerint segítünk az 

Ügyfélkapu megnyitásában is. 

 

 

b) Hogyan határozzuk meg a jövedelmet? 

 

Már az őstermelői igazolvány kiállításakor nyilatkoznunk kell, hogyan szeretnénk a 

költségeinket megállapítani. Ennek módjai: 

- 10% költséghányad alkalmazása: ekkor nem számolunk tételesen költségeket, a 

bevétel 90%-a lesz a jövedelem, 10% pedig a költség és ezen jövedelem alapján 

kell fizetni az adót és járulékokat. 

- Tételes költségelszámolás: Ez a leggyakrabban előforduló eset nálunk. 

Költségnek a termeléssel közvetlenül összefüggő, bevételszerzés céljából, 

tevékenység folytatása érdekében, az adóévben ténylegesen felmerült, bizonylattal 

igazolt kiadásokat tekintjük. (Kapott számla és adásvételi szerződés merül fel 

leggyakrabban nálunk) 

- Jövedelemátalány is létezik, ez azonban a kistermelőkre vonatkozik, a mi 

esetünkben nem alkalmazható. 

A költségek elszámolásánál figyelni kell, hogy csak azok ismerhetők el, amik nem saját 

magunk és családunk szükséglet kielégítésével függnek össze, hanem szigorúan csak a 

jövedelemszerző tevékenységgel kapcsolatosan merültek fel. 

Mi tételes költségelszámolást ajánljuk.(Ritka a költséghányad alkalmazása.) 

 Ugyanis ekkor, ha a bevétel 20%-át kitevő kiadásról szóló bizonylattal (számlával) rendelkezik az 

őstermelő, akkor jóval kedvezőbb a folyamat: éves SZJA bevalláskor élhet nemleges 

nyilatkozattételi jogával –ami azt jelenti, hogy nyilatkozik, hogy nem volt jövedelme- az előző évi 

bevétele 5%-a után befizet 15% EHOT és készen is van az adóbevallás.  CSAK és kizárólag 

számla és magánszeméllyel kötött adásvételi szerződéssel igazold kiadások számolhatók el 

költségként! 
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Mi a bevétel? 

A bevétel az értékesített termék vagy tevékenység ellenértéke, vagy annak előlegeként befolyt 

összeg. Beletartozik a felár, az engedmény és az árkiegészítés, valamint a káresemény 

bekövetkezése után kapott kártérítés és kártalanítás is. (Esetünkben bevétel: a leadott uborkáért 

kapott vételár, amiről Felvásárlási jegyet állítunk ki. Ez kiegészülhet az esetlegesen nyugta 

használatával eladott termékek ellenértékével.)  

Az alábbi rövid összefoglaló táblázat egy példán keresztül szemlélteti a költségelszámolási 

módszereket. Példánkban az őstermelő éves bevétele 1.200.000 Ft volt, kiadása, pedig 240.000 Ft. 

 

 

 

 Költségelszámolási módszer 

 Tételes költségelszámolás 10% költséghányad módszer 

Bevétel 1.200.000 Ft 1.200.000 Ft 

Költség Legalább a bevétel 20%-át kell 

kitennie, ez itt teljesül, ez pont 

240.000 Ft 

1.200.000 Ft x 10% = 120.000 Ft 

Jövedelem nem kell számolni, ha van számla 1.200.000 Ft- 120.000Ft=1.080.000Ft 

Adó nincs adófizetési kötelezettség a jövedelem 15%-a (SZJA) : 162.000Ft 

Teendő SZJA bevalláskor nemleges 

nyilatkozatot kell tenni, EHO-t 

kell fizetni 

SZJA bevalláskor az összevont 

adóalapba tartozó jövedelem után SZJA-

t és járulékokat megfizetni 

Járulék Egészségbiztosítási járulék: a 

bevétel 5%-ának 15-a: 9.000 Ft 

Nyugdíjjárulék: 10%: 108.000Ft és 

Egészségbizt. járulék: 75.600 Ft 

Kedvezmény Mindkét elszámolás fajtánál érvényesíthető mezőgazdasági csekély összegű 

kedvezmény (az adó és járulék terhéig!), ha van regisztrációs száma és 

feltünteti a bevallásában 

Összes 

kifizetendő 

9.000 Ft 345.600 Ft 

1. táblázat: Őstermelői jövedelemszámítás és közterhek (példaszámítás) Forrás: Saját készítés 

 

A fenti táblázat alapján a tételes elszámolást annak ajánljuk leginkább, aki rendelkezik az előírt 

minimum hányadról szóló számlával. Ez a Kiút-nál – főleg kezdő őstermelőnél – általában teljesül, 

mert kb. 250-300.000 Ft értékű számlára lehet számítani, ha valaki szeretne P1 és P2 árut is. 

A 10%- költséghányad azért jó, mert nem kell tételesen elszámolni a költségekkel, egyszerűen csak 

a bevétel 90%-a a jövedelem. Viszont ez a jövedelem beleszámít az összevont adóalapba, így a 

közterheit meg kell fizetni, ami a példa szerint jóval több, mint a tételesnél. 
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c) Bevallás, adózás 

Mivel jövedelemszerző tevékenységről van szó, adóköteles a megszerzett jövedelem.  A 

megszerzett jövedelemről általában bevallást kell készíteni. 

A gyakorlatban az őstermelőknél több módszer is van: 

- Ha mezőgazdasági őstermelő, - jövedelmét bármilyen módszerrel is állapítja meg- és  

a támogatásokkal csökkentett bevételei nem haladják meg a 600 ezer Ft –ot, nem 

kell jövedelmét számszerűsíteni és nem kell bevételét bevallania sem 

 

- Tételes jövedelem megállapítás módszerét alkalmazva, amennyiben a bevétele 600 

ezer Ft és 4 millió Ft között van és a bevételének legalább 20 %-át kitevő költséget 

tud igazolni bizonylataival, abban az esetben nem kötelező jövedelmet elszámolni. 

Élhet az őstermelő a nemleges nyilatkozattételi jogával, nyilatkozhat, hogy az 

adóévben nem volt mezőgazdasági kistermelésből jövedelme. A nyilatkozat az SZJA 

bevallásban tehető meg. 

Alanyi adómentesség választható 8 millió Ft-ig, ekkor nincs adófizetési kötelezettsége, nem 

számíthat fel előzetesen felszámított adót, számla és nyugtaadási kötelezettsége van, 

amelyeken nem szerepeltethet áfát. – Ezt kompenzációs felárra jogosító értékesítés mellett lehet 

választani, de ügyelni kell arra, hogy a bevétel felétől kevesebb legyen az így szerzett bevétel. A 

gyakorlatban ezt úgy kell elképzelni, hogy az otthon, a kertben megtermelt kis mennyiségű 

felesleget el lehet vinni a piacra – akármilyen zöldség, gyümölcs, aminek a termesztése az 

őstermelői igazolványban fel van tüntetve- értékesíteni lehet nyugtaadás megléte mellett. Ezen 

értékesítések adómentesek lesznek, mindaddig, amíg nem haladják meg a kompenzációs 

értékesítések értékét (600.000 Ft alatt!!) 

NAGYON FONTOS: az alanyi adómentesség megszűnik, ha a termelő átlépi a határösszeget! 

Ekkor automatikusan áfafizetésre kötelezett lesz! Ha szeretne áfaalany lenni vagy éppen abból 

kikerülni, erről nyilatkozatot kell beadnia. Ezt minden év DECEMBERében teheti meg, ennek 

elmulasztása esetén egy évig nem változtathat! 

 

Kompenzációs felárra jogosultak a őstermelőink a termékértékesítésnél, ennek mértéke az 

étkezési célra alkalmas zöldség, feldolgozott, saját előállítású zöldség, gyümölcs és savanyúság 

esetén 12%. (Ez olyan, mint az Áfa, azzal a különbséggel, hogy az őstermelőnek a kompenzációs 

felárat nem kell befizetnie a NAV-nak.) 
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Nem kell számlát kiállítania a termelőnek, ha kompenzációs felárra nem jogosult felé értékesít 

terméket vagy szolgáltatást, ha rendelkezik a felvásárló által kiállított okirattal, esetünkben 

Felvásárlási jeggyel. 

Ezen szerepel az okirat kelte, sorszáma, értékesítő neve, címe és adószáma, termékbeszerző 

(felvásárló) neve, címe és adószáma, értékesített termék megnevezése, legalább vámtarifaszáma, 

mennyisége. Továbbá rajta van az ehhez kapcsolódó kompenzációs felár alapja, felár nélküli 

egységára, kompenzációs felár mértéke, a felár és a felvásárló aláírása. 

 

d) Egészségbiztosítás, Nyugdíjjárulékfizetés 

Alapvetően két esetről beszélhetünk a biztosított jogviszony tekintetében: 

- Az őstermelő elsődlegesen az őstermelésben válik biztosítottá – ún főállású 

őstermelő  

- Az őstermelő már rendelkezik egy elsődleges biztosított jogviszonnyal, 

őstermelőségében nem válik azzá – másodállású östermelő 

Az első esetben az őstermelő csak ebben a vállalkozási minőségben szerez biztosítást, így azt be 

kell jelenteni az erre szolgáló nyomtatványon, saját maga után köteles egészségügyi szolgáltatási 

járulékot fizetni.   

A KEZDŐ ŐSTERMELŐ - aki ún. Főállású őstermelő -első éven a mindenkori minimálbér után 

fizeti meg járulékait. Következő évben már az előző évi bevétele után fizeti a járulékait. Lássunk a 

fő állású őstermelő járulékfizetésére egy példát (2018-ban kezdi tevékenységét, ez évi jövedelme 

1.200.000Ft) 

  

FONTOS!!   A mezőgazdasági őstermelő a minimálbérnek megfelelő összeg után fizeti meg 

meghatározott természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot (7 % és 1,5 % 

munkaerőpiaci hozzájárulás), valamint a nyugdíjjárulékot (10%) vagy ha a tevékenységéből 

származó, tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg az Szja tv. szerinti 

mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt, az őstermelői tevékenységből 

származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 20 százaléka után a meghatározott mértékű 

természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. (1997. évi 

LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről, : 30/A. §227 (1)228 )   

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700080.TV#lbj226id3c02
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700080.TV#lbj227id3c02
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 Tevékenység kezdete szerint 

 Kezdő főállású őstermelő 

(2018) 

Nem kezdő főállású őstermelő 

(előző éven már az volt) 2019 

Járulék alapja Mindenkori minimálbér: 

2018-ban: 138.000 Ft 

Előző évi bevétel 20%-a: 240.000 Ft 

Nyugdíjjárulék (10%) 13.800 Ft 24.000 Ft 

Egészségbiztosítási jár. 7%: 9.660 Ft 4%: 9.600 Ft 

Összes járulék 23.460 FT HAVONTA! 33.600 az ÉVES 

Negyedévre számolt járulék 23.460x3=70.380 Ft 33.600/4= 8.400 Ft 

Bevallás határideje Negyedévet követő hónap 20-a! 

Bevallás módja Elektronikusan, Ügyfélkapun 

2. táblázat: Példa a főállású őstermelő járulékfizetésére. Forrás: saját készítés 

 

 Egy másik esetben az őstermelő már munkaviszonyában, nyugdíjazásban, vállalkozási vagy 

megbízási szerződésében már biztosítottnak minősül, így őstermelőként mentesül a 

társadalombiztosítással összefüggő kötelezettségek alól. 

 

FONTOS: GYED esetében csak akkor lesz elsődlegesen GYED tekintetében biztosított a 

magánszemély, ha azt fennálló hallgatói jogviszony alapozta meg, GYES tekintetében pedig, ha 

azt alanyi jogon állapították meg.  

 

TIPP! Ha ténylegesen nem folytatja az Ügyfél az őstermelői tevékenységet, érdemes 

megszűntetni az őstermelői igazolványt. Leggyakrabban előforduló eset, hogy 

megszűnik az Ügyfél munkahelye, ekkor viszont az a helyzet alakul ki, amit már fentebb 

részletesen leírtunk: az Ügyfél elsődlegesen őstermelői minőségben lesz biztosított, adóit 

és járulékait innentől kezdve az őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell fizetnie! 

NAGYON KELL FIGYELNI, MERT HA MEGSZŰNIK A FOGLALKOZTATÁS, AKÁR A KÖZMUNKA, 

AKKOR ABBAN A PILLANATBAN FŐÁLLÁSÚ ŐSTERMELŐVÉ VÁLIK, ÉS FIZETNI KELL A 

JÁRULÉKOKAT (A MINIMÁLBÉR UTÁN, HA ELŐZŐLEG NEM VOLT ŐSTERMELŐ).  HA VALAKI 

NEM FIZETI, AKKOR KÉSŐBBIEKBEN JELENTŐS TARTOZÁSA KELETKEZHET AZ 

ADÓHATÓSÁGNÁL!    
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3. Uborkatermesztés alapjai 

 

A Kiútprogram keretén belül történő uborkatermesztés tulajdonképpen négy együttműködő 

elemből áll össze: 

 

1. ábra: A Kiútprogram együttműködési folyamata 

 

Egy jól működő gépezethez hasonlítható leginkább ez az együttműködés: A szervezet a nyújtott 

anyagi, valamint az alkalmazásában álló szakmai és terepen történő segítséggel látja el az 

Ügyfelet. Ha ebbe a folyamatba mindenki beleteszi a tőle telhető legtöbb munkát, a termelés 

sikeres lehet, a gépezet működhet. 

 

A Kiútprogram minden szakmai segítséget megad ahhoz, hogy jövedelmező uborkatermesztés 

jöhessen létre. A következőkben bemutatjuk azokat az ismereteket, amik elengedhetetlenek a 

munkavégzéshez. 

  

Kiútprogram 
és 

szaktanácsadó

Terep-
munkás

Ügyfél
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 Az uborkatermesztés menete vázlatosan 

 

a) A rendszer felállításának lépései: 

 

 

b) Palánta kiültetése  

 

Palántázás: Alapvetően két időszakra osztjuk: Korai uborka és késői uborka palántázására. A korait 

május első felében – fátyolfólia használatával -, a későit május második felében ültetjük ki a 

szabadföldbe. 

A palántát kb. 160 férőhelyes tálcákba szállítják, ennek tudatában kell kiszámolni a szükséges 

mennyiséget.  

 

 

c) Növényvédelem, tápanyagozás 

A többi munkafolyamat a szaktanácsadó utasításának a betartásával folytatódik / fűzés, kacsolás, 

öntözés, tápanyagozás, vegyszerezés 

 

 Talajművelési munkák elvégzése / szántás, boronálás, stb./ 

 Kút fúratása /ha még nincs a területen/ 

 250 cm-es oszlopok / 6-8 cm átmérőjű/ háncsolása és az alsó 60 cm-es részének 

égetése 

 Oszlopok beállítása és meszezése / tőtávolság 4 méter, sortáv minimum 1,5 

méter/ 

 1000 literes tartály felállítása 

 Bakhát felhúzása kb. 20 cm magasságig / talajfertőtlenítő és Mycosol Ptc 

keverése a talajba 

 Vezérdrót kihúzása  

 Öntözőberendezés kiépítése / KPE csövek és csepegtető csövek lerakása, 

kipróbálása/ 

 Talajtakaró fólia kihúzása  
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d) Uborkaszedés, leadás 

A palánta elültetésétől számítva általában a 6. héttől kezdődően egészen szeptember végéig 

folyamatosan érik az uborka. Az uborkát eleinte kétnaponta, később naponta kell szedni. A 

szedési időnek legjobb a korai, illetve a késői órák.  

 

Talajművelési munkák  

a) A talaj  

A legfontosabb, mégis nem vesszük elég komolyan a jelentőségét.  A talaj szerkezete, 

tápanyagtartalma, kémhatása, kórokozó és kártevő együttese határozza meg a mindenkori termés 

mennyiségét, minőségét. Hatással van a - tápanyag szolgáltatás mellett - a növényvédelem 

hatékonyságára (pl.: talajuntság) összességében a jövedelmezőségre.   

A túltáplált talaj! Az uborka a legintenzívebb növényvédelmi és tápanyag utánpótlási technológiát 

igénylő növény. Rendszeresen - jobb esetben szerves - trágyázzuk, műtrágyázzuk, majd a 

szezon folyamán, akár több száz alkalommal tápoldatozzuk. Főleg több évi termesztés után 

rengeteg, a növény számára felvehetetlen tápanyagok (foszfor, kálium) halmozódnak fel a 

talajban, amely akár káros is lehet.  

FONTOS tudnunk, hogy a talajt korábban mivel és hogyan kezelték, trágyázták-e, ha igen, 

akkor mivel. Minden információt figyelembe kell venni, hogy a szaktanácsadó a talajnak 

megfelelő javaslatokat tudjon adni a tápanyagösszeállításhoz!  

 

b) Talajelőkészítés – Szántás, boronálás  

Az őszi szántás is hasznos és meghálálja a föld, de a tavaszi elengedhetetlen! A talaj megfelelő 

előkészítése a legfontosabb lépés a sikeres termesztéshez! Március környékén – ha az időjárás is 

megfelelő- el lehet kezdeni a talaj előkészítését. 

A karók leásása –háncsolás és szurkozás, meszezés után – áprilisban ajánlott. mi jellemzően 2,5 

méter hosszú, amiből 50 cm-t szurokba mártunk, majd leássuk. A föld feletti részét meszeljük, így 

fertőtlenítjük a főleg keményfából készült oszlopokat (akác). A karó legalább 6-8 cm átmérőjű, ha 

ettől több, az csak jó, hiszen erősebb lesz a rendszer. A megfelelő felületkezelés fontos, az oszlopok 

élettartama akár 10 év is lehet a helyes gyakorlat alkalmazásával.  
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c) A bakhát 

 

Magassága: homokos talajon: 10-20 cm kötött talajon: 20-40 cm, szélessége:    

Bakhátak közötti távolság:  

A bakhát előnyei: hamarabb felmelegedő, levegős talajszerkezet kedvező feltételeket biztosít a 

gyökér növekedéséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉG A CSEPEGTETŐCSŐ LEFEKTETÉSE ELŐTT kell a bakhátba juttatni! 

Myco’Sol PTC, amit a bakhátba dolgozunk be  

Bakhátba kijuttatva pótolja az alaptrágyát és feltárja a talajban kötött tápanyagokat. Szerves anyag 

tartalma gazdagítja, lazítja, javítja a talaj szerkezetét.  

Kalciumot, mikroelemeket pótol és a kórokozók pusztításával egészséges talaj és 

gyökérviszonyokat eredményez. Növeli a talaj mikrobiológiai aktivitását, minden évben 

rendszeresen használva az eredmények további javulását eredményezi! Bakhátba történő 

kijuttatás esetén lehetőleg 2-3 napon belül dolgozzuk be! Gombaölő szerekkel nem keverhető!  

 

A talajfertőtlenítés fontos, ezzel a lépéssel szabadulunk meg a férgektől, a megbúvó 

kórokozóktól. Ezt KIZÁRÓLAG a szaktanácsadó által javasolt szerekkel végezzük!  

5. kép: Bakhát 



                                                                    Gazdálkodási segédlet  

19 
 

A talajt meszezzük is, mert általában 

savanyú talajokkal találkozunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A műanyag tartályból pontos víz és tápanyag mennyiséget adhatunk, ha a benne lévő víz (és a 

tartály) tiszta. A nyár folyamán a tartály belülről megzöldül (algásodik), mely eldugítja a szűrőt és 

a csepegtető csöveket. A tartály lesötétítésével pl: feketére festéssel, vagy fekete fóliával történő 

burkolással hosszú ideig tiszta marad a tartály és a víz! 

 

d) Palántázás 

Palántázás előtt a növényeket be kell öntözni, vagy a tálcákat bemártani Radifarmba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!TIPP: Palántázás előtt megfújhatjuk a palántákat a tálcában Proplant és rovarölő szer megadott 

permetlé keverékével. 

8. kép: Palántázás (Forrás: http://www.szon.hu) 

6. kép: Dupla soros csepegtető csöves rendszer, frissen meszelt és 

beállított oszlopokkal 

7. kép: Palántázás (Forrás: http://www.szon.hu) 
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(Fagyos szentek után) A késői uborkára vonatkozóan: Ültetés előtti nap a bakhátat jól belocsolni, 

a palántákat vegyszerrel lekezelni a szaktanácsadó utasítására. 

Az ültetéskor a tőtávolság kb. 20 cm, azaz egy méterre kb. 5 palánta jut. Ne túl erősen, ne is lazán 

nyomkodjuk be a földlabdával együtt a földbe. 

A korai palántákra fátyolfóliát húzunk.  

A kiültetésnél nagyon fontos, hogy ne mélyre ültessünk, azaz a talaj ne takarja el a 

tápkockát, mivel nagyon sok kórokozó támadhatja meg a növény gyökérnyakát. A fólián 

vágott lyukat- amin keresztük behelyeztük a palántát- fel kell tölteni földdel. 

Palántázáskor beöntözni és egy hét múlva megismételni: 

Palántázás (beöntözés) után kb. 5-6 napig ne öntözzünk. Ezzel segítjük a növény természetes 

gyökérnövekedését. Az ekkor kialakult erős gyökérzet csökkenti a lankadásokat és megalapozzuk 

az egész éves nagy termésünket! 

 

Kordon tetejének gyors elérése:  

Célunk: a termőfelület minél gyorsabb kialakítása és a tömeges termésképzés. 

A tápanyagszint az 1-1,2 kg/1000 litertől ne legyen több.  Kiegyenlített, vagy enyhe kálium 

túlsúlyos tápoldattal öntözzünk.  A kijuttatott víz mennyisége már elérheti (időjárástól függően) az 

5-6 liter/fm/nap mennyiséget.  Minden nap adjunk kalciumot!  

A szaktanácsadó hetente megnézi az ültetvényt és felírja, hogy milyen összetételű tápanyaggal 

kell locsolni, esetleg permetezni. A javaslatokat mindenkinek füzetbe kell vezetnie, egységesen 

(Permetezési naplót is!). Fontos, hogy ezt be is tartsák a termelők!!! 

Egy pár fontos tanács: 

-A bakhátat folyamatosan figyelni kell! Ne legyen se túl nedves, se túlszáraz! 

-A szűrőt rendszeresen (heti egyszer legalább) tisztítani kell! 

-Gaz ne legyen sem a sor között, sem mellette levő területen. Az ültetvény mellé lehetőség szerint 

legalább 3 sor kukoricát ajánlott ültetni, mert ez jó mikrobiológiai hatással van az uborkára és védi 

a széltől. 
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e)  Metszés /koccsolás/  

 

A növény energiáját a gyökér és a főszár növekedésére kell fókuszálni! A termések 

megjelenésekor a növény már csak a termésképzésre koncentrál. Ha nem alakul ki a fejlett 

gyökérzóna, akkor ez jelentősen csökkenti a későbbi termés mennyiségét és gyakoribbá válnak a 

lankadási problémák! 

 

Az alsó 3-4 levél magasságában az 

oldalhajtásokat és a kis terméseket 

távolításuk el. A magasabb régiókban 

eleinte 1-2 levélre, feljebb 3-4 levélre 

csípjük vissza az oldalhajtásokat. A 

kordon felső részén már meghagyhatók 

az oldalhajtások! 

A kocscolásra több módszer van, a 

megfelelőt minden esetben meg fogja 

mutatni a szaktanácsadó! 

 

 

50-60 cm-es állapot: 

Ebben az időszakban célunk a harmonikus hajtás- 

és gyökérnövekedés elérése. Itt alapozzuk meg a 

nagy termésekhez szükséges termőfelületet. Ne 

legyen célunk a túl gyors növekedés! 

A bakhátba bedolgozott tápanyagok és a két, 

maximum három startertrágyázás fedezi az uborka 

kezdeti tápanyag igényét. Pénzkidobás, sőt akár 

káros is lehet a túltáplálás. A növény kis 

fejlettsége miatt elegendő 2-3 naponta öntözni, 

maximum 0,8-1 kg/1000 liter tápanyag 

tartalommal. A tápanyag arányok fajtától függően 

változnak, de összességében elmondható, hogy 

9. kép: Kocsolás 

10. kép: Kordon tetején az uborka 
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kiegyenlített (N: K=1:’1) az optimális. Gyenge növekedés esetén nitrogén túlsúly (N: K=1,2:1), 

míg erős növekedés esetén kálium túlsúly (N: K=1:1,2) szükséges. 

 

A növény egyre magasabb kalcium igényét (1kg kalcium-nitrát/1000 liter) minden öntözési 

napon, egy öntözésnél biztosítani kell. A változó időjárás (szélverés, jégverés, kártevők, 

kórokozók) szükséges lombtrágyázni. Kórokozók közül előfordulhat a baktérium, didimella, 

kártevők közül a levéltetű, poloska és az atka. 

 

Szedés  

Ami a szedést illeti, számolnunk kell azzal, hogy a konzervuborkának nagy az élőmunka-

igénye. Fel kell készülnünk arra, hogy amennyiben a legapróbb, 3-5 centiméteres 

uborkák termesztésére állunk rá, jó időjárás esetén akár napjában kétszer is 

szednünk kell a termést idényben.  

 

f) Az időjárási viszonyok 

Alacsony, 15 fok alatti hőmérsékleten a tápanyagok közül főleg a kalcium felvétele jelentősen 

lassul! A növények növekedése leáll, a hajtáscsúcs sárgul. Emellett a hideg talajban gyakori a 

gyökérvesztés! Hidegben lehetőleg ritkán öntözzünk, akkor is kalciumot (1 kg/1000 liter) 

adjunk. Inkább speciális lombtrágyákkal „etessük” a növényt: Megafol + Kendal 5-7 naponta. A 

gyökérvesztés csökkentésére a Radifarm eredményesen használható. Poloska ellen piretroid 

hatóanyagú szerek reggeli permetezésével, míg a baktérium ellen réz tartalmú készítményekkel 

védekezhetünk. 

A kánikulai meleg nemcsak az emberre, de a növényre is kifejezetten káros. Perzseléseket, 

terméselrúgást okoz, főleg a kordon felső részén. 

A jégverés, szélverés kis területre korlátozódó, de nagy károkat okozó időjárási esemény. A 

sérülések gyógyulásához a növény óriási energiát mozgósít, ami komoly termésveszteséget okoz. 

A sérülések következtében a növény ellélegzi magát. A baktériumfertőzés is gyakoribb! 
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g) A konzervuborka kórokozói, kártevői 

 

Baktériumos szögletes levélfoltosság 

A csapadékos, párás, ködös időjárásban szinte 

„vészszerűen” terjedő betegség. Különösen a mély 

fekvésű, vízállásos helyeken okoz óriási gondot. 

Esővel, kézzel illetve jégverés által keltett nyílt 

sebeken fertőz. A levél színén kerek folt, hátulján 

nyálkacsepp található!  

Megelőzés: Növény erőnlétének fenntartása, javítása. 

Zöldmunkákat (kacsolás, szedés) lehetőleg száraz 

állományban végezzük. 

 

 

 

Peronoszpóra 

Június elejétől-közepétől észlelhető 

betegség. Csapadékos évjáratokban 1-2 hét 

alatt tönkre teheti az állományokat. 

Már 1-2 órás levélnedvesség is elégendő a 

fertőzéshez. Nehézséget okoz, hogy 

csapadékmentes, hűvös éjszakákon már a 

lecsapódó pára is elegendő a nagymértékű 

elterjedéséhez. 

Megelőzés: Növény folyamatos 

kondicionálása és rendszeres növény-

védőszeres kezelés. 

 

 

11. kép: Baktériumos szögletes levélfoltosság 

12. kép: Peronoszpórás levél 



                                                                    Gazdálkodási segédlet  

24 
 

 

Didimella 

Az uborkának is kedvező időjárásban tömegesen 

jelentkezik. 

Levél, majd hajtáshervadást okozó betegség. 

Növénymaradványokon telel át, ezért a monokultúrában 

nagy kárt okozhat. Már a fátyolfólia alatt is fertőzheti a 

leveleket. Alattomosan a gyökérnyaki részeket is 

megfertőzhetve hervadásos tünetek formájában 1-1,5 

hónap múlva a kifejlett állományokban jelentkezik majd. 

Ezért fontos, hogy már a kiültetést követően el kell 

kezdeni a rendszeres védekezést. 

 

 

Mezei poloska 

 Minden évben jelentkező kártevő. A rendszeres védekezések 

ellenére folyamatosan telepednek be a környező kultúrákból (főleg 

kalászosok, lucerna). Szúrásával mérget (sejt mérget) juttat a 

hajtáscsúcsba, ezért növekedése leáll, torzul és törékennyé válik. 

Ilyenkor érdemes letörni és egy új hajtáscsúcsot nevelni. 

Megelőzés: Kora reggeli órákban védekezzünk 4-5 naponta. 

Készítmények: Felszívódó hatóanyagú szerek (pl. 

acetamiprid)/Mospilan/ hatástartama hosszabb, de lassabban hatnak, 

míg a piretroidok. (Pl. deltametrin)/Decis/ azonnal megölik a 

rovarokat. 

 

Levéltetvek 

Főleg száraz évjáratokban okoz nagyobb gondot. Szívogatásuk után torzulnak a hajtások, a 

megjelenő mézharmaton a korompenész feketévé színezi a lombot, termést. A növény erős 

szívogatás esetén megsemmisül. Akkor kell védekezni, amikor egy-két tetűt látunk a lomb 

fonákján.  

14. kép: Poloska (forrás: 

http://www.idokep.hu) 

 

13. kép: Didimella betegség 
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Készítmények: 

Felszívódó hatóanyagú szerekkel (pl. flonikamid,/Teppeki/ acetamiprid /Mospilan/ neonikotionid 

/Actara/) érdemes védekezni, mert a lomb belsejében és a levél fonákján lévő kártevőt csak így 

lehet eredményesen elérni.  

Kétfoltos takácsatka 

Száraz meleg időjárásban kedvező 

körülmények között 1-2 hét alatt képes 

tönkretenni az állományokat. Már 

palántakorban megjelenhet, ezért minél korábbi 

felismerése nagyon fontos. A tűszúrásszerű 

sárguló levélszín és a levél fonákon apró barna 

porszemeknek kinéző állatokat sajnos csak 

akkor ismerik fel, amikor a levelek nagy része 

fertőzött.  

Ekkorra már jelentősen leromlik a növényállomány kondíciója. A levél sárgul, a termések 

görbülnek és gyakoribbak a terméselrúgások. 

Készítmények: Minél korábban ismerjük fel, annál 

eredményesebben védekezhetünk. Mivel rejtetten 

(levél fonákon, pókháló alatt) élő állatok ezért 

felszívódó hatóanyagú készítménnyel (pl. abamectin 

/Vertimec/ 10-15 ml/10 liter) bő lé mennyiséggel 

permetezzünk. 

 

 

  16. kép: Atkás levél 

15. kép: Takácsatka 
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Vírus tünetek 

Az előbbi pontban említett hajtáscsúcs leállás a vírus tünetek gyakori megjelenését 

eredményezheti. A hajtás nem tudja „túlnőni” a 

növényben lévő (levéltetvek által bevitt) vírust, 

emiatt tüneteket okoz. Tarkák a csúcsi levelek és 

még a termést is értéktelenné teszi. A növény 

jelentős terméskiesését okozza! Folyamatos 

növekedésben kell tartani a növényt! 

Megoldás: Kalcium-nitrátos öntözés 2-3 napig csak 

önmagában 1,2-1,5 kg/1000 liter, 

majd kiegyenlített és nitrogén túlsúlyos tápoldat 5-

7 napig (1-1,2kg/1000 liter) 

dózisban. 

 

Kalcium hiány 

Az uborka kifejezetten kalcium igényes kultúra. A kezdetektől a 

betakarítás végéig szinte minden nap igényeli. A kalcium fontos a 

hajtáscsúcs és a gyökér növekedéséhez. a növény folyamatos 

termésképzéséhez. Hidegben és kánikulai melegben nehezen felvehető, 

emiatt gyökéren és lombtrágyaként egyaránt pótolni kell. 

 

h) Tápanyag 

A korai nagy termés reményében előfordul, hogy meghagyjuk az alsó terméseket, esetleg 

oldalhajtásokat is. Ezzel ideje korán termésképzésre kényszerítjük az uborkát, ami 

visszafordíthatatlan károkat okozhat. A növény a termések megjelenésétől annak nevelésére 

összpontosít nem a gyökér, vagy a főszár növekedésére, ami gyenge gyökerű tápanyaghiányos 

növényeket fog eredményezni. Ha mégis nagyméretű terméseket szedünk, akkor emeljük fel 

a tápanyagszintet: 1,2-1,4 kg/1000 l nitrogén túlsúlyos tápoldatra.  

17. kép: Vírusos levél 

18. kép: A kalciumhiány 

miatti uborkavég sárgulás 
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4. Áttekintő gazdálkodói naptár a 2018-as uborkatermesztéshez 

 

  

 

2018 JANUÁR           

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

  

  

  

 

2018 Február           

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

 

  

 

2018 Március           

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

 Hónap vége felé el lehet kezdeni a talajelőkészítést. Szántás 

  

 

2018 Április           

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

Bakhát előkészítés 
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2018 Május           

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

 
 30 01 02 03 04 05 06 

                

  07 08 09 10 11 12 13 

                

  14 15 16 17 18 19 20 

                

  21 22 23 24 25 26 27 

                

  28 29 30 31 01 02 03 

                

  04 05 Megjegyzések: 

      
 

  

 

2018 Június           

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

 

 
28 29 30 31 01 02 03 

 
               

 

 
04 05 06 07 08 09 10 

 

               

 

 
11 12 13 14 15 16 17 

 

               

 

 
18 19 20 21 22 23 

24 

 

               

 

 
25 26 27 28 29 30 01 

 

               

 

 
02 03 Megjegyzések: 
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2018 Július           

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

 

 
25 26 27 28 29 30 01 

 
               

 

 
02 03 04 05 06 07 08 

 
               

 

 
09 10 11 12 13 14 15 

 

               

 

 
16 17 18 19 20 21 22 

 

               

 

 
23 24 25 26 27 28 29 

 

               

 

 
30 31 Megjegyzések: 

      
 

  

 

2018 Augusztus           

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

 
 30 31 01 02 03 04 05 

 

               

 

 06 07 08 09 10 11 12 

 

               

 

 13 14 15 16 17 18 19 

 

               

 

 20 21 22 23 24 25 26 

 

               

 

 27 28 29 30 31 01 02 

 

               

 

 03 04 Megjegyzések: 
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2018 Szeptember           

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

 
 27 28 29 30 31 01 02 

                

 
 03 04 05 06 07 08 09 

 
               

 
 10 11 12 13 14 15 16 

                

 
 17 18 19 20 21 22 23 

 
               

 
 24 25 26 27 28 29 30 

 
               

 
 01 02 Megjegyzések: 

      
 

  

 

2018 Október           

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

 

 

 

2018 November           

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

 

 

 

2018 December           

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 
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5. Kisokos 

Dokumentumminták és segédletek 

 

a) Permetezési napló 

Oldalszám: ____ 

NYILVÁNTARTÁS A NÖVÉNYVÉDŐ SZERES KEZELÉSEKRŐL 

(permetezési napló) 

___2018_____ évben 

Termelő neve:     Kiss Pista 

Lakcíme:     0101 Uborkafalva, Kocs utca 6. 

Növényvédelmi szakirányítójának neve és engedélyének száma:      

Szakirányító lakcíme (és telefonszáma):      

 

Sor- 

szám 
Kezelt kultúra 

A kezelés 
A használt növényvédő 

szer 

Permetlé  

mennyisége  

(1/ha, 1/m2) 

Élelmezés- 

egészségügy

i várakozási 

idő 

Betakarítás 

időpontja  

(hó, nap) 

Felhasználásért 

felelős aláírása 

helye (hrsz., tábla, 

parcellaazonosító, 

termesztő berendezés, 

raktár) 

területe/térf

ogata (ha, 

m2, m3) 

időpontja neve 

mennyisé

ge  

(kg, 1/ha, 

g/m2, 

g/fm) 

1. Uborka őstermelői hrsz x fm 18.05.28. Proplant 25 ml 10l - - aláírás 

           

           

3. táblázat: Permetezési napló minta példaképpen kitalált adatokkal kitöltve /Forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/download/  

FONTOS! :  Az őstermelő köteles vezetni a permetezéseit egy e formának megfelelő dokumentumban.  (Lehet akár egy üres füzet is, csak ez a felosztás érvényesüljön 

benne.) A NÉBIH bármikor ellenőrizheti e nyilvántartást és hitelességét!   

http://www.kormanyhivatal.hu/download/
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b) Mértékegység segédlet 

A tápanyagok, vegyszerek pontos mérése érdekében nagyon fontos, hogy ismerjük a mértékegységeket, 

otthon legyünk a mérésükben. Mindig nagyon kell figyelni a szaktanácsadó által adott 

tápanyagozási, vegyszerezési javaslatra, nehogy a figyelmetlenséggel kárt okozzunk az állományban! 

Megfelel a súlymérésre a boltokban már 2-3 ezer Forintért kapható digitális 

konyhai mérleg (ezt ajánljuk, mert ez pontosabb, mint a hagyományos társa), 

valamint pár szár Forintért műanyag űrtartalmat mérő kancsók, edények. 

 

 

FONTOS!: Ne „poharazzunk”! Ne nevezzünk ki edényeket, tálkákat, 

poharakat, pl. hogy „Na, ez majd két deci”! Gondosan, pontosan mérjünk! 

 

 

Legfontosabb mértékegység váltószámok  

HOSSZÚSÁG 

1 km =1.000m      

1m =10dm =100cm =1.000mm  

1 dm =10cm =100mm   

 

SÚLY  

1t =10q =1000kg  

1q =100kg =10.000dkg 

1 kg =100dkg =1000g 

1 dkg = 10g  

ŰRMÉTRÉK 

1 hl= 100 l     

1l = 10 dl = 100cl = 1000 ml 

1 dl = 10 cl= 100ml 

  

  

19. kép: ClaTronic 

konyhai mérleg 

20. kép: Konyhai mérőpohár 
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c) Fontos információk, telefonszámok 

1. KIÚT program mentorai:  

Korpás András:   06-30/ 311 66 13 

Kosztyiné Tóth Viktória:  06-30/ 3 437 437 

Kosztyi Péter István:  06-30/ 859 38 42 

Volkan Roland:  06-30/ 221 03 16 

http://www.kiutprogram.hu/index.php/hu/  

2. Területileg illetékes Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hatáskörébe tartozó  Falugazdász:  

http://www.nak.hu/ugyfelszolgalati-irodak-es-falugazdaszok-telepulesi-elerhetosegei  

3. Területileg illetékes NAV iroda, KormányAblak:  

http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/borsod_abauj_zemplen/ugyfelszolgalatok/customerservic

es_1_213595.html  

http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/szabolcs_szatmar_bereg  

 

 

Telefonszámok: 

1. SEGÉLYHÍVÓ: 112 /Mérgezések, balesetek, vészhelyzetek esetén/ 

2. Mérgezés gyanúja esetén a nap 24 órájában hívható az Országos Kémiai Biztonsági Intézet 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálata a 06-80-20-11-99-es, ingyenes 

zöldszámon, itt a várható tünetekről, az elsősegélyről és az orvosi ellátás szükségességéről 

adnak felvilágosítást.  

  

http://www.kiutprogram.hu/index.php/hu/
http://www.nak.hu/ugyfelszolgalati-irodak-es-falugazdaszok-telepulesi-elerhetosegei
http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/borsod_abauj_zemplen/ugyfelszolgalatok/customerservices_1_213595.html
http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/borsod_abauj_zemplen/ugyfelszolgalatok/customerservices_1_213595.html
http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/szabolcs_szatmar_bereg
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6. Források 

 

06._Mez_gazdasagi__stermel__maganszemely_adozasanak_alapvet__szabalyai_20170504 /Letölthető 

dokumentum a http://www.nav.gov.hu oldalról/ 

https://www.nak.hu/szolgaltatasok/tagoknak/24-tagsagi-tudnivalok/92820-tajekoztato-a-regi-tipusu-

ostermeloi-igazolvanyok-cserejerol  

https://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/92441-mar-csak-az-uj-ostermeloi-

igazolvany-ervenyes  

A Mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015 (XII.28.) Kormányrendelet 

http://www.delmagyar.hu/apeh/az_ostermeloknek_is_kell_adoszam/2041654/  

http://nav.gov.hu/ado/jarulek/Gyakran_ismetelt_kerdesek.html?query=őstermelő 

http://softc.hu/blogbejegyzes?cmblogcmd=viewpost&postrid=2017-10-19-ostermeles-tobbes-

jogviszonyban 

 

http://www.malagrow.hu/pdf/2013/Uborka%202013.pdf 

 

  

http://www.nav.gov.hu/
https://www.nak.hu/szolgaltatasok/tagoknak/24-tagsagi-tudnivalok/92820-tajekoztato-a-regi-tipusu-ostermeloi-igazolvanyok-cserejerol
https://www.nak.hu/szolgaltatasok/tagoknak/24-tagsagi-tudnivalok/92820-tajekoztato-a-regi-tipusu-ostermeloi-igazolvanyok-cserejerol
https://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/92441-mar-csak-az-uj-ostermeloi-igazolvany-ervenyes
https://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/92441-mar-csak-az-uj-ostermeloi-igazolvany-ervenyes
http://www.delmagyar.hu/apeh/az_ostermeloknek_is_kell_adoszam/2041654/
http://nav.gov.hu/ado/jarulek/Gyakran_ismetelt_kerdesek.html?query=őstermelő
http://softc.hu/blogbejegyzes?cmblogcmd=viewpost&postrid=2017-10-19-ostermeles-tobbes-jogviszonyban
http://softc.hu/blogbejegyzes?cmblogcmd=viewpost&postrid=2017-10-19-ostermeles-tobbes-jogviszonyban
http://www.malagrow.hu/pdf/2013/Uborka%202013.pdf
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JEGYZETEK  
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