
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági utak fejlesztéséhez 
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A támogatás célja

1.  § A támogatás célja mezõgazdasági utak építése, felújítása, bõvítése, szélesítése a borvidékek megközelítése és a tanyák
elérhetõségének biztosítása érdekében.

Értelmezõ rendelkezések

2.  § (1) E rendelet alkalmazásában
a) szilárd burkolatú út: az aszfalt, az aszfaltmakadám, az itatott makadám, a beton és a kockakõ burkolattal ellátott út,
b) felújítás: a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény 3.  § (4) bekezdés 8. pontjában ekként meghatározott fogalom,
c) tanya: az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként bejegyzett terület,
d) borvidék: a szõlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjérõl,

továbbá a borászati termékek elõállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérõl  szóló FVM rendelet 1. számú
melléklete szerinti területek,

e) mezõgazdasági út: szám nélküli, csak helyrajzi számmal ellátott, szilárd burkolatú külterületi út,
f) bõvítés: további forgalmi sáv létrehozása,
g) zöldség-gyümölcs termelõi csoport: a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti

szabályozásáról  szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2.  § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott csoport,
h) logisztikailag fontos út: az az út, melyet az Országos Kutatási és Szaktanácsadó Intézet Non-profit Zrt.

agrárlogisztikai szempontok alapján annak minõsít,
i) szélesítés: az út szélességének növelése további forgalmi sáv létrehozása nélkül.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ, az e rendeletben használt fogalmakat az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alap társfinanszírozásában meg valósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól  szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet (a továb biak ban: Vhr.) szerint kell értelmezni. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
Vhr.-ben foglaltak az irányadók.

A támogatás jellege

3.  § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe
a) borvidékeken belüli utak eléréséhez (1. célterület), ennek keretében

aa) mezõgazdasági út építéséhez, bõvítéséhez, felújításához, szélesítéséhez,
ab) az aa) alpontban meghatározott beruházással érintett mezõgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó árkok, 

padkák, rézsûk, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények építéséhez,
felújításához;
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b) tanyák eléréséhez (2. célterület), ennek keretében
ba) mezõgazdasági út építéséhez, bõvítéséhez, felújításához, szélesítéséhez,
bb) a ba) alpontban meghatározott beruházással érintett mezõgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó árkok,

padkák, rézsûk, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények építéséhez,
felújításához.

(2) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott beavatkozások önállóan nem, csak az (1) bekezdés a) pont
aa) alpontjában meghatározott beruházással együtt támogathatóak.

(3) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott beavatkozások önálóan nem, csak az (1) bekezedés b) pont
ba) alpontjában meghatározott beruházással együtt támogathatóak.

A támogatás igénybevételének feltételei

4.  § (1) Támogatás igénybevételére jogosult
a) a mezõgazdasági termelõ, ha a mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet

(EUME),
b) a zöldség-gyümölcs termelõi csoport,
c) a termelõi csoport,
d) a helyi önkormányzat,
e) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl  szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.  §-ában

meghatározott, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulás, valamint a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról  szóló törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi   társulás,

f) a hegyközségekrõl  szóló törvény értelmében létrehozott hegyközségek és hegyközségi tanácsok
(a továb biak ban a)–f) pontok együtt: ügyfél).

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott üzemméretre vonatkozó feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozás
ügyfélre. Ha az ügyfél induló vállalkozás, a támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, ha a támogatási kérelem
benyújtásával egyidejûleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésõbb a beruházás befejezését követõ elsõ naptári évben
megfelel az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek.

(3) A támogatással érintett (számozatlan) mezõgazdasági utaknak közvetlenül vagy közvetetten (egy szilárd burkolatú
úton keresztül) legalább egyik végpontján kapcsolódniuk kell számozott közúthoz.

(4) A 3.  §-ban meghatározott célterületekre irányuló tevékenységek esetén az üzemeltetési kötelezettség az utolsó
kifizetési határozat jogerõre emelkedésétõl számított öt év.

(5) A Vhr. 10.  §-ában meghatározott kötelezettségátvállalás a támogatási jogcím tekintetében csak a teljes
mezõgazdasági útra vonatkozóan lehetséges.

A támogatás mértéke, elszámolható kiadások

5.  § (1) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amelyben a jóváhagyható támogatás összege nem éri el a 4000 eurónak
megfelelõ forintösszeget.

(2) E rendelet alapján jóváhagyható támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelõ
forintösszeg.

(3) E rendelet alapján a támogatás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a.
(4) E rendelet alapján elszámolható kiadások a következõk:

a) az építési normagyûjteményben (a továb biak ban: ÉNGY) beazonosítható építés, bõvítés, felújítás, szélesítés,
b) a Vhr. 31.  §-ában meghatározottak szerinti egyéb elszámolható kiadások.

(5) E rendelet alapján saját munkavégzés nem számolható el.
(6) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg

a) az ÉNGY-ben szereplõ tételekre vonatkozóan az ÉNGY szerinti referenciaárat,
b) a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kiadások vonatkozásában összesen a Vhr. 31.  §-ában meghatározott

mértéket.
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A támogatási kérelem benyújtása

6.  § (1) A támogatási kérelmet évente október 1. és 31. között postai úton lehet benyújtani a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továb biak ban: MVH) az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon.

(2) A támogatási kérelem tartalmi elemei legalább az alábbiak:
a) az ügyfél azonosító adatai,
b) a beruházás megnevezése,
c) a beruházás helye helyrajzi számmal megadva,
d) a beruházás mûszaki tartalma munkanemenként és tételenként,
e) az elszámolni kívánt kiadások részletes bontásban,
f) az ügyfél aláírása.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a pénzügyi tervet,
b) a számozott közút fenntartójának igazolását arra vonatkozóan, hogy a támogatással meg valósítani tervezett

mezõgazdasági út teljesíti a 4.  § (3) bekezdésében foglaltakat,
c) ha a támogatás a 2. célterületre irányul, a támogatással meg valósítani tervezett mezõgazdasági út által elért tanya 

30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatát,
d) az 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokhoz szükséges dokumentumokat, igazolásokat,
e) a mûszaki tervdokumentáció hiteles másolatát, amely tartalmazza a felmért és tervezett forgalmi adatokat,

a helyszínrajzot és egyéb mûszaki rajzokat,
f) 4.  § (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott ügyfelek esetén az érintett önkormányzat

képviselõ-testületének vagy az érintett társulási tanácsnak a beruházás meg valósításáról  szóló határozatának
a kivonatát,

g) 4.  § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott ügyfél esetén a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat hiteles
másolatát.

(4) E rendelet alapján egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási idõszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.
(5) A Vhr. 25.  § (1) bekezdésétõl eltérõen a támogatási kérelemben szereplõ mûveletek a támogatási kérelem befogadását 

megelõzõen nem kezdhetõk meg.
(6) Ha az ügyfél a benyújtott támogatási kérelemben nem határozza meg

a) a beruházás meg valósítási helyét (település névvel, helyrajzi számmal),
b) a beruházás mûszaki tartalmát az ÉNGY alapján, munkanemenkénti bontásban, valamint
c) az elszámolható kiadásokat,
akkor hiánypótlásnak helye nincs.

(7) A Vhr. 27.  § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a ,,Kommunikációs terv” és „A vállalkozás társadalmi
felelõsségvállalása” dokumentumok benyújtása esetén többletpont nem adható.

A támogatási kérelem elbírálása

7.  § A támogatási kérelmeket az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, valamint az
1. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, és a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 32.  § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával döntést hoz.

Kifizetési kérelem

8.  § (1) A kifizetési kérelmet a 2010. évtõl kezdõdõen évente
a) május 1–31.,
b) november 1–30.
között lehet benyújtani az MVH-hoz.

(2) Ha a beruházás építésiengedély-köteles, akkor
a) az elsõ kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerõs építési engedély hiteles másolatát, valamint vízi

létesítményhez történõ csatlakozás esetén a létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát,
b) az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a forgalomba helyezési engedély hiteles másolatát.
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Jogkövetkezmények

9.  § Ha az induló vállalkozás ügyfél a 4.  § (2) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követõ
elsõ naptári évben nem felel meg a 4.  § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek, akkor köteles a már felvett
támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és a
támogatáshoz  való joga megszûnik.

Záró rendelkezés

10.  § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

11.  § A Vhr.   1. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

12.  § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és mûködtetésére igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl  szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 9.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2009. szeptember 1. és 2009. október 15. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továb biak ban: MVH) meg valósítás helye szerint ille té kes kirendeltségéhez az MVH
honlapján közzétett formanyomtatványon.”

13.  § A 11.  §, a 12.  §, a 2. melléklet az e rendelet hatályba lépését követõ  napon hatályát veszti. Ez a § az e rendelet
hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

14.  § Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
 szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 30. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez

Értékelés
Mezõgazdasági utak fejlesztése

Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

Szakmai szempontok
A kérelemben szereplõ összes
tervezett beruházás logisztikailag
fontos úthoz csatlakozik

Országos Kutatási és Szaktanácsadó
Intézet Non-profit Zrt. minõsítése
alapján

8

A kérelemben szereplõ összes
tervezett út a közforgalom számára
használható

Mûszaki tervdokumentáció 14

A kérelemben szereplõ összes útárok 
vízi létesítményhez csatlakozik

Mûszaki tervdokumentáció 5

Az ügyfél maga hegyközség,  illetve
hegyközség vagy szakmai szervezet
tagja

Hegyközség vagy Magyar
Agrárkamara igazolása

7
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

A kérelemben szereplõ összes
tervezett út kerékpáros turisztikai
funkciók ellátására is alkalmas

Helyi vagy országos turisztikai
egyesület igazolása

6

Szakmai szempontok összesen: max. 40
Horizontális szempontok
A kérelem benyújtását megelõzõ 
12 hónap átlaglétszámának szinten
tartása (legalább 1 fõ)

3

A kérelem benyújtását megelõzõ 
12 hónap átlaglétszámához képest
a foglalkoztatottak számának
bõvítése a fejlesztés hatására

Jóváhagyható támogatás összege/új
munkahelyek száma

0–25 000 000 Ft/új munkahely 11
25 000 001–50 000 000 Ft/új
munkahely

10

50 000 001–75 000 000 Ft/új
munkahely

9

75 000 001–100 000 000 Ft/új
munkahely

8

100 000 001–125 000 000 Ft/új
munkahely

7

125 000 001–150 000 000 Ft/új
munkahely

6

150 000 001–175 000 000 Ft/új
munkahely

4

175 000 001 Ft/új munkahely felett 2
Az ügyfél részt vesz az
agrár-környezetgazdálkodási
programban (a 2009. évi
kérelembenyújtási idõszakban
támogatási kérelmet nyújtott be)

2

Teljes beruházás hátrányos helyzetû
térségben  valósul meg

6

Összesen: 22
Pénzügyi terv a 4.  § (1) bekezdés
a) pontja szerinti ügyfél esetén
A vállalkozás pénzügyi tervének
koherenciája

Befektetett eszközök változása 1
Saját tõke változása a beruházás
idõtartama alatt

2

Értékcsökkenés változása 2
Saját tõke változása a mûködtetési
idõszak alatt

2

Vállalatértékelés A vállalkozás pénzügyi táblájában
feltüntetett bázis adatainak
összevetése a referencia adatokkal
Termelési érték 4
Adózás elõtti eredmény 4
Termelési értékarányos
jövedelmezõség

4

Pénzügyi terv  valóságtartalom
vizsgálata

Pénzügyi tábla adatainak
összevetése a referencia adatokkal
a mûködtetés alatt
Termelési érték 2
Adózás elõtti eredmény 2
Termelési értékarányos
jövedelmezõség

2
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

Az üzem által a bázis évhez képest
a támogatási határozatot követõ 
4. évre vállalt mezõgazdasági terület
nõ, akkor 5 százalékpontonkénti
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont

5

Összesen: 30
Pénzügyi terv a 4.  § (1) bekezdés
d)–f) pontjai szerinti ügyfelek esetén
1. Bázisadatok értékelése
a) Felhalmozási kiadások
Ha a felhalmozási kiadások aránya
meghaladja a

max. 4 pont

13%-ot 4
9%-ot 2
5%-ot 1

b) Saját bevételek aránya
Ha a saját bevételek aránya
meghaladja a

max. 4 pont

13%-ot 4
9%-ot 2
5%-ot 1

c) Pénzügyi stabilitás
Ha a mûködési bevételek fedezik
a mûködési kiadásokat

4

2. Terv adatok értékelése
a) Ha a felhalmozási kiadások aránya 
meghaladja a

max. 4 pont

15%-ot 4
10%-ot 2

b) Saját bevételek aránya
Ha a saját bevételek aránya
meghaladja a

max. 4 pont

15%-ot 4
10%-ot 2

c) Pénzügyi stabilitás
Ha a mûködési bevételek fedezik
a mûködési kiadásokat

4

3. Üzemeltetési vizsgálat
A személyi jellegû kifizetések
növekménye a bázis évhez képest
a benyújtást követõ 4. évre

max. 6 pont

25% felett 6
20% felett 4
15% felett 3
10% felett 2
5% felett 1

Összesen: 30
Pénzügyi terv 4.  § (1) bekezdés b) és
c) pontjai szerinti ügyfelek esetén
A vállalkozás pénzügyi tervének
koherenciája

Befektetett eszközök változása 2

Saját tõke változása a beruházás
idõtartama alatt

2

Értékcsökkenés változása 2
Saját tõke változása a mûködtetési
idõszak alatt

2
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

Vállalatértékelés A vállalkozás bázis évében az
árbevétel értéke meghaladja a 
8 millió forintot, akkor 2 pont, ha a 
12 millió forintot, akkor 3 pont, ha
a 16 millió forintot, akkor 6 pont.
Induló termelõi csoport esetében
a számítást a támogatási kérelem és
az azt követõ 2 év terv adatai alapján
kell elvégezni.

10

Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

Ha a vállalkozás árbevétele
a benyújtástól számított 4. évre
nézve benyújtás évéhez képest több
mint 10%-kal bõvül, akkor 1 pont, ha
több mint 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló termelõi csoport esetében, ha 
eléri az árbevétel a 8,8 millió forintot, 
akkor 1 pont, ha a 9,6 millió forintot,
akkor 2 pont.

4

Ha a vállalkozásnak a kérelem
benyújtását követõ 3. évre tervezett
árbevételének növekménye
a benyújtás évében (bázis év)
tervezett árbevételéhez képest eléri
a támogatás 1,2-szeresét, akkor 
2 pont, ha az 1,4-szeresét, akkor 
4 pont.

8

Összesen: 30
Ha az ügyfél nem természetes
személy
Esélyegyenlõség, roma felzárkóztatás Helyi/Megyei/Országos Cigány

Önkormányzat támogató
nyilatkozata

3

Nõk foglalkoztatása
A foglalkoztatottak számának több
mint 50%-a nõ

3

A foglalkoztatottak számának
20–50%-a nõ

2

A foglalkoztatottak számának
kevesebb mint 20%-a nõ

1

Csökkent munkaképességû
foglalkoztatása

2

Ha az ügyfél természetes személy
Az ügyfél nõ 3
Esélyegyenlõség, roma felzárkóztatás Helyi/Megyei/Országos Cigány

Önkormányzat támogató
nyilatkozata

3

Az ügyfél csökkent munkaképességû 2
Horizontális szempontok összesen: 60
Mindösszesen: max. 100
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2. melléklet a  125/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
„1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája
A magyarországi SFH
SFH számítás

Kód Megnevezés Mértékegység SFH

D01 Közönséges búza és tönköly Ft/ha 127 223
D02 Durum búza Ft/ha 108 835
D03 Rozs Ft/ha 82 926
D04 Árpa Ft/ha 107 639
D05 Zab Ft/ha 91 764
D06 Szemeskukorica Ft/ha 172 473
D07 Rizs Ft/ha 155 984
D08 Egyéb gabonafélék Ft/ha 101 618
D09E Száraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürt Ft/ha 163 676
D09F Száraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó, bükkönyfélék Ft/ha 137 791
D09G Száraz hüvelyesek, egyéb Ft/ha 115 229
D10 Burgonya Ft/ha 853 313
D11 Cukorrépa Ft/ha 365 787
D12 Takarmánygyökerek és -káposzták Ft/ha 94 730
D23 Dohány Ft/ha 725 117
D24 Komló Ft/ha 749 691
D25 Gyapot Ft/ha –
D26 Káposztarepce és réparepce Ft/ha 115 866
D27 Napraforgó Ft/ha 135 618
D28 Szója Ft/ha 119 333
D29 Olajlen Ft/ha 99 210
D30 Egyéb olajosmagvú növények Ft/ha 112 743
D31 Rostlen Ft/ha 83 634
D32 Rostkender Ft/ha 191 475
D33 Egyéb rostnövények Ft/ha –
D34 Illóolaj-, gyógy- és fûszernövények Ft/ha 403 536
D35 Egyéb ipari növények, egyéb Ft/ha 67 095
D14A Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony

takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban
Ft/ha 505 736

D14B Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony
takarás alatt, kertészeti vetésforgóban

Ft/ha 627 796

D15 Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – járható takarás
(üvegház, fóliasátor) alatt

Ft/ha 10 802 990

D16 Virágok – szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút,
hollandiágy)

Ft/ha 5 435 819

D17 Virágok – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt Ft/ha 19 109 790
D18A Takarmánynövények – idõszaki gyep Ft/ha 49 551
D18B1 Takarmánynövények – egyéb zöldtakarmányok, silókukorica Ft/ha 182 688
D18B3 Takarmánynövények – egyéb zöldtakarmányok, egyéb Ft/ha 98 082
D19 Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták) Ft/ha 112 677
D20 Egyéb szántóföldi növények Ft/ha 102 936
D21 Parlag, ugar támogatás nélkül Ft/ha –
D22 Parlag, ugar támogatással (set-aside) Ft/ha –
E Konyhakert Ft/ha 799 108
F01 Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelõ) Ft/ha 52 529
F02 Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelõ) Ft/ha 46 558
G01A Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss Ft/ha 583 157
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Kód Megnevezés Mértékegység SFH

G01B Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss Ft/ha –
G01C Gyümölcsültetvények, héjasok Ft/ha 283 088
G02 Citrus-ültetvények Ft/ha –
G03A Olajfa ültetvények – étkezési olíva Ft/ha –
G03B Olajfa ültetvények – olajtermelésre Ft/ha –
G04A Minõségi borszõlõ ültetvények Ft/ha 452 433
G04B Egyéb borszõlõ ültetvények Ft/ha 354 800
G04C Csemegeszõlõ ültetvények Ft/ha 445 607
G04D Mazsolaszõlõ ültetvények Ft/ha –
G05 Faiskolák Ft/ha 1 954 306
G06 Egyéb ültetvények Ft/ha –
G06A Sarjaztatásos fás szárú energiaültetvény Ft/ha 95 000
G06B Energiafû Ft/ha 70 000
G06C Energianád Ft/ha 230 000
G07 Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények Ft/ha 9 702 008
I01 Másodvetésû növények összesen Ft/ha 326 824
I02 Gomba Ft/100 m2 1 502 860
J01 Lófélék Ft/állat 49 722
J02A Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarú Ft/állat 24 443
J02B Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, nõivarú Ft/állat 13 419
J03 Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú Ft/állat 30 246
J04 Egy és két év közötti szarvasmarha, nõivarú Ft/állat 18 776
J05 Kétéves és idõsebb szarvasmarha, hímivarú Ft/állat 36 665
J06 Kétéves és idõsebb szarvasmarha, üszõ Ft/állat 16 354
J07 Kétéves és idõsebb szarvasmarha, tejhasznú tehén Ft/állat 275 526
J08 Kétéves és idõsebb szarvasmarha, egyéb tehén Ft/állat 16 103
J09A Juh, tenyész nõivarú (anyajuh) Ft/állat 4 375
J09B Juh, egyéb Ft/állat 7 545
J10A Kecske, tenyész nõivarú (anyakecske) Ft/állat 17 551
J10B Kecske, egyéb Ft/állat 9 330
J11 Sertés, malacok 20 kg alatt Ft/állat 3 272
J12 Sertés, tenyészkoca 50 kg felett Ft/állat 50 708
J13 Sertés, egyéb Ft/állat 13 928
J14 Pecsenyecsirke Ft/100 db állat 46 247
J15 Tojótyúk Ft/100 db állat 143 041
J16A Pulyka Ft/100 db állat 135 039
J16B Kacsa Ft/100 db állat 148 441
J16C Liba Ft/100 db állat 206 929
J16D Egyéb baromfi Ft/100 db állat 143 305
J17 Nyúl (tenyész nõivarú) (anyanyúl) Ft/állat 12 445
J18 Méhcsaládok száma Ft/kaptár 14 298
V01 Vaddisznó Ft/állat 68 056*
V02 Dámszarvas Ft/állat 59 025*
V03 Gímszarvas Ft/állat 130 575*

* Egyedi adatgyûjtés alapján”
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