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KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi 

XLVI. törvény (Stt.) 8. § (2) bekezdése alapján kötelező. 

Nyilvántartási szám: 
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FÖLDTERÜLET ÉS VETÉSTERÜLET, 
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A kitöltő adatai
neve telefonszáma faxszáma

Adatszolgáltatók: mezőgazdasági földterületet használó  a megfigyelésbe bevont 
költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó, nonprofit és gazdasági 
szervezetek

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, 

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, 
szabálysértési eljárást von maga után.
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Kapott a gazdaság 2014-ban területalapú vagy vidékfejlesztési támogatást?
(1) igen;  (0) nem

Ha igen kérjük, sorolja fel a gazdaságra vonatkozóan milyen néven/neveken és MVH regisztrációs számo(ko)n igényelték a támogatást!
 MVH regisztrációs szám

01

02

03

A1. Van a gazdaság használatában szántóterület május 31-én? Ha nincs      A5. kérdés

A2. Május 31-én be nem vetett szántóterület

Megnevezés
Terület

b c

Május 31-ig betakarított és újra be nem vetett terület

hektár, négy tizedessel

Összes szántóterületből:  öntözhető

Folyamatban lévő művelésiág-változás

Kivitelezés alatt álló melioráció

Kipusztult terület (árvíz, belvíz, kifagyás, aszály)

0123

0127

0121

0122

0104

a

Kód

9999

0125

0131

Ugar

     ebből: gazdaságilag nem hasznosított, támogatásra jogosult ugar

Az előzőekben felsoroltakon kívüli ok  (pl. betegség, stb.) miatt

Be nem vetett szántóterület összesen

0128

0103

fb d

Használt szántóterület összesen

    ebből: bérelt terület összesen

Terület

hektár, négy tizedessel         
(pl. 1,5 ha = a tábla hektár rovatába 1-

et, a m2 rovatába 5000-et kell beírni)

e

Földbérleti díj, 
Ft/ha/év

(1) gyenge (15 AK alatt)
(2) közepes (15–24 AK)
(3) jó (25–35 AK)
(4) kiváló (35 AK felett)

   egyéb jogcímen használt terület

megye 3 

0100

megye 1

megye 2

1082

1082152

Név

Használt szántóterület
(Tartalmazza a Május 31-én be nem vetett szántóterületet,a Május 31-én bevetett 

szántóterület és a Zöldségfélék és szamóca területét május 31-én)

c

0102

Földminőség (kód)

a

   bérelt terület elhelyezkedése (megye)

0101

Kód

2015. május 31-re vonatkozó adatok

A kérdőíven a gazdaság használatában lévő földterülettel kell elszámolni, tulajdontól függetlenül. A művelési ágak területének 
meghatározásánál a tényleges használatot kell figyelembe venni. A nem hasznosított területeket (pl. parlag, már nem termő szőlő vagy 
gyümölcsös, nem hasznosított gyep, befüvesített kert, stb.) az A15. kérdésnél kell összegezni.
Használt terület: az a földterület, amely a gazdaság tényleges használatában van, függetlenül a földtulajdonjogi nyilvántartástól. 
Bérelt terület: a gazdaság tényleges használatában lévő olyan földterület, amelyre előzetes megállapodás szerint (készpénzben, természetben 
vagy egyéb szolgáltatás útján) fizetett bérleti díj ellenében, írásbeli, vagy szóbeli bérleti szerződést kötöttek. A bérelt földterület vonatkozhat a 
teljes gazdaságra, illetve különálló földtagokra.
Bérelt terület elhelyezkedése: Az A1., A6., A7.és A10. tábla "c" oszlopában annak a megyének (megyéknek) a nevét kell feltüntetni, ahol a 
bérelt földterület található. A megyei bontásban megadott bérelt területek összegének meg kell egyeznie a bérelt terület összesennel. 
Földbérleti díj: a bérelt terület 1 hektárjára jutó, pénzben megállapított, vagy "forintosított" díj. Több éves szerződés esetén a 2014. évre 
vonatkozó pénzösszeg.
Egyéb jogcímen használt terület: ide tartoznak a részes művelésű; a díjmentesen megművelt úgynevezett szívességi használatú és bizonyos 
hivatal, tisztség betöltése címén kapott földterületek; illetve közbirtokból kizárólag a gazdaság által használt terület. 

FÖLDHASZNÁLAT



A rendszeres szántóföldi művelés alatt álló területeket tartalmazza, beleértve a szántóként használt kert, valamint az ugar területét is.Nem 
tartozik ide a járható üvegházak, fóliaházak, fóliasátrak területe, ezeket az A5-ös táblában kell elszámolni. Ugyancsak nem itt kell beírni az 
egyéb ültetvények (faiskolák, karácsonyfa-ültetvények) területét, ezeket az A8-as táblában kell feltüntetni.



A3. Szántóföldi növények területe szabadföldön május 31-én (konyhakert és fólia nélkül)

Kód Megnevezés
Terület

Kód Megnevezés
Terület

a b c a b c
Gabonafélék Gyökérnövények, lédús takarmányok

1018

Búza

Őszi búza 1362
Burgonya

korai

1012 Tavaszi búza 9119 korai nélkül

1005 Durumbúza 1376 Cukorrépa

1024 Tönköly 1445 Murokrépa

1030 Alakor 1450 Olajretek (zölden)

1046 Tavaszi árpa 1447 Takarmánykel

1052
Árpa

Őszi árpa 1448 Takarmánykáposzta

Tyfon

1444 Takarmányrépa 

1097 Tritikálé 9106 Ehető gumós és gyökérnövények

9104 vetőmag nélkül 1449 Takarmánytök

1039
Kukorica

1058 Rozs 1446 Tarlórépa

1071 Cirok (mag) Ipari növények
1109 Indián rizs 1233

Napraforgó
olajtermelésre

vetőmag termelésre

1064 Zab 1451

1079 Köles (mag) 1215

9128 egyéb célra

1086 Pohánka (hajdina) 1191 Szójabab

1103 Kétszeres 1220 Káposztarepce

1092 Kanárimag (fénymag)

1277 Rizs 1392 Dohány

Repce
Réparepce

1115 Egyéb gabonaféle 1475 Cikória
Takarmánynövények 1197 Földimogyoró

1418 1255 Kendermag

1423 2128 Komló

Silókukorica (szójás is)

Csalamádé (borsós, napraforgós is)

9105 Időszaki gyep 1479 Négermag

1439 Baltacim 1205 Olajlen

1437 1239 Mák

1438

Lucerna

Vöröshere 1211 Mustár

1429 Bíborhere 1250 Olajretek

1419 Cirok, takarmány (édescirok) 1261 Olajtökmag, héjas

1430 Csillagfürt 1264 Olajtökmag, héj nélkül

1441 Herefüveskeverék 1244 Ricinus

1420 Köles, takarmány 1411 Rostkender

1432 Muhar 1410 Rostlen

1424 Őszi takarmánykeverék 1247 Sáfránymag

1431 Somkóró 1225 Szezám

1440 Szarvaskerep 9169 Egyéb fel nem sorolt ipari növény

1421 Szója, takarmány Takarmánynövények magvai és egyéb szaporítóanyagok

1433 Szudáni fű 1377 Cukorrépa (magtermesztésre)

1425 Tavaszi takarmánykeverék 1469 Facélia (mézontófű) mag

9130 Egyéb szálastakarmány 1468 Fűmagvak

1467 Lucerna (magtermesztés)Száraz hüvelyesek

1136 Szárazbab 1470 Egyéb takarmánymag

9162 9109 Lédús takarmányok szaporítóanyagaBorsó 
(száraz)

élelmezési célra

takarmányozásra9161 9111 Ipari növények szaporítóanyaga

Egyéb szántóföldi növények

1179 Csillagfürt 2100 Fűszerpaprika

1154 Csicseriborsó

1149 Disznóbab 2127 Fűszernövények (kivéve fűszerpaprika)

1184 Homoki bab (tehénborsó) 2140 Gyógy- és illóolajnövények

1144 Lóbab

1159 Lencse

1174 Szegletes lednek (szeges borsó) 9178 Zöldtrágyának vetett növények területe

1187 Egyéb száraz hüvelyes

9113
Szántóföldi virág és dísznövény, faiskola 
nélkül

9179
Egyéb, fel nem sorolt szántóföldi 
növények

1082

1082153

hektár, négy tizedessel hektár, négy tizedessel

9168 Egyéb energianövények szántón
9999 A3. tábla adatai összesen

1472 Energiafű
9167 Fás szárú energianövények szántón

Energianövények



használt szántó területe üvegházak és egyéb ültetvények nélkül

szántóf. növények szabadf. zöldségfélék és szamóca

+ + + +

be nem vetett szántóter. üvegház, fóliaház, fóliasátor egyéb ültetvény

Használt szántóterület összesen, hektár

a használt szántó teljes területe

A2. tábla 9999 sor "c" A3. tábla 9999 sor "c" A4. tábla 9157 sor "c" A5. tábla 0300 sor "c" A8. tábla 0400 sor "c"

A4.  Zöldségfélék és szamóca területe május 31-én (konyhakert és fólia nélkül) 

Kód Megnevezés

Terület

Megnevezés

Terület

a b c b c
hektár,négy tizedessel hektár,négy tizedessel

1302 Articsóka

1296 Brokkoli

Sárgadinnye

Sárgarépa

1355 Cékla

1326 Cukkini Spárga

Sóska

1284

1327 Csemegekukorica

1315 Cseresznyepaprika

Spárgatök

Spenót (paraj)

1324

1301

1287 Fejes káposzta

1298 Fejes saláta

Sütőtök, dísztök, lopótök

Torma

1325

1353

1335 Fokhagyma

1307 Görögdinnye

Uborka, apró

Uborka, egyéb

1319

1320

1340 Gyöngyhagyma

1288 Karalábé

Vöröshagyma

Vöröskáposzta

1337

1290

1295 Karfiol

1286 Kelbimbó (bimbóskel)

Zellergyökér

Zeller (szárzeller)

1352

1384

1334 Petrezselyemgyökér

1349

1313

1385

1374

2047

1291 Kelkáposzta

1292 Kínai kel Zöldborsó

Zöldbab1130

1133

1343 Mogyoróhagyma

1321 Padlizsán (tojásgyümölcs)

Zöldhagyma

Zöldpaprika

1354
ebből: kizárólag más kertészeti  
növényekkel együtt, vetésforgóban 
termesztett

Retek

9157

9180

Szamóca

1082

1082154

=

1322 Paradicsom

1314 Paradicsompaprika

Egyéb termesztett zöldségfélék

Zöldségfélék szaporítóanyaga

Kód
a

1309

1333

1304

1346 Póréhagyma A4. tábla adatai összesen

A zöldségfélék és szamóca összes területének azon része, amelyen csak más 
kertészeti növények (zöldségfélék, szamóca, szántóföldi virágok és  
dísznövények) váltakoznak a vetésforgóban.



A5. Van a gazdaság használatában járható üvegház, fóliaház, fóliasátor május 31-én?

hektár, négy tizedessel

A6. Van a gazdaság használatában gyümölcsös terület május 31-én?

A7. Van a gazdaság használatában szőlőterület május 31-én?

b c d e

Terület
hektár, négy tizedessel

bérelt terület összesen (Részletezés 0606-os soron)

Földbérleti díj, 
Ft/ha/év

Terület

Földbérleti díj, 
Ft/ha/év

0310

Kód

0318

0319

A5.2. Növények területe üvegház alatt (zöldségek nélkül)

Burgonya

Használt gyümölcsös terület összesen

0610

0502

Szőlőterület

megye 1

megye 2

megye 3 

0503

0510

0500
a

0501

Kód

Használt szőlőterület összesen

bérelt szőlőterület elhelyezkedése (megye)

Használt szőlőterületből

termőterület

egyéb jogcímen használt terület

bérelt terület összesen (részletezés 0502-es soron)

megye 3 

0601

Használt gyümölcsös 
területből

termőterület

bérelt gyümölcsös  terület elhelyezkedése 
(megye)

0602

megye 20606

Megnevezés

cb d

Gyümölcsös terület

Fűszerpaprika

hektár, négy tizedessel
Terület

0340

ebből: 

0300

0330

0301

0302

a

a

Zöldségfélék összesen

b

0320

0600

Összesen (=0310+0318+0319+0320+0330+0340)

1082

1082155

egyéb jogcímen használt terület

megye 1

c

e

bérelt terület

egyéb jogcímen használt terület

Virág és dísznövény

Szamóca

Egyéb növények (dohány)

A5.1. Zöldségek területe üvegház alatt (zöldségfélénként)

Kód

Gyümölcsös

Járható üvegház, 
fóliaház, fóliasátor 

Olyan fix vagy mozgatható, üveg, rideg műanyag vagy fólia borítású termesztőberendezés, 
amelybe a munkavégzést folytató személy be tud jutni és ott dolgozni képes. 

Csak az összefüggő, azonos sor- és tőtávolságban telepített területeket tartalmazza, melynek a törzses 
gyümölcsfajok esetében 400 m2-t, míg a bogyós gyümölcsfajok esetében a 200 m2-t  el kell érnie. 

Szőlő Csak az összefüggő, azonos sor- és tőtávolságban telepített területeket tartalmazza, melynek a 200 m2-t el kell érnie.



A8. Van a gazdaság használatában egyéb ültetvény május 31-én?

A9.  Van a gazdaság használatában konyhakert május 31-én?

A10.  Van a gazdaság használatában gyepterület május 31-én?

Kód Megnevezés
Terület

a b c
0410 Faiskola

0420 Karácsonyfa-ültetvény

0430 Egyéb ültetvény (pl. kosárfűz, szarvasgomba)

0400 Összesen

Kód Megnevezés
Terület Földbérleti díj, 

Ft/ha/év

0401
ebből: 

bérelt terület

0402 egyéb jogcímen használt terület

a b c d

0200 Használt konyhakert területe összesen

0201
ebből: 

bérelt terület

0202 egyéb jogcímen használt terület

1300 Használt gyepterület összesen  (=1307/d+1308/d+1309/d)

Kód Gyepterület
Terület Földbérleti díj, 

Ft/ha/év

a b c d e

1307 belterjes (intenzív) gyep

1308 külterjes (extenzív) gyep

1309 termelésből kivont, támogatásra jogosult

1303 egyéb jogcímen használt terület

1301 bérelt terület összesen(részletezés 1302-es soron)

1302 bérelt gyepterület elhelyezkedése (megye)

megye 1

megye 2

megye 3 

1082

1082156

hektár, négy tizedessel

hektár, négy tizedessel

hektár, négy tizedessel

Összes használt 
gyepterületből

Összes használt 
gyepterületből

Konyhakert
Főként a gazdasághoz tartozó személyek fogyasztásának megtermelésére szolgáló terület, értékesítésre 
csak kis mennyiségű felesleg kerülhet. A kertben termelt takarmánynövények, gabonafélék (pl. kukorica), 
stb. területeit nem itt, hanem a szántó művelési ágnál kell szerepeltetni!

Egyéb ültetvény

A hasznosított területeken felül tartalmazza a nem hasznosított, de jó környezeti és ökológiai állapotban tartás 
címén támogatásban részesült gyepterületeket is.

Belterjes (intenzív) gyep: olyan kaszálással/legeltetéssel hasznosított terület, amely jó vagy közepes minőségű talajon található, és 
agrotechnikai művelettel (pl. öntözéssel, trágyázással) teszik alkalmassá az intenzív gazdálkodásra. 
Külterjes (extenzív) gyep: olyan állandó rét vagy legelő, amely gyengébb minőségű talajon található. Alacsony fűhozamú rét esetén általában 
nem kaszálják, legelő esetén csak időszakos, illetve eseti legeltetéssel hasznosítják.

Gyep



A11.  Van a gazdaság használatában erdő május 31-én?

A12.  Van a gazdaság használatában nádas május 31-én?

A13.  Van a gazdaság használatában halastó május 31-én?

A14.  Van a gazdaságnak gombatermesztésre használt területe május 31-én?

Kód Erdőterület
Terület Földbérleti díj, 

Ft/ha/év

a b c d

0700 Használt erdőterület összesen

0701
ebből: 

bérelt terület összesen

0702 egyéb jogcímen használt terület

a b c d

Kód Nádasterület
Terület Földbérleti díj, 

Ft/ha/év

0703 A használt erdőterületből (0700. sor) rövid rotációs idejű erdő területe

0800 Használt nádasterület összesen

0801
ebből: 

bérelt terület összesen

0802 egyéb jogcímen használt terület

Kód Halastó területe
Terület Földbérleti díj, 

Ft/ha/év

egyéb jogcímen használt terület

a b c d

0900 Használt halastó terület összesen

1082

1082157

(hektár, négy 
tizedessel)

1200 Gombatermesztésre használt alapterület

hektár, négy tizedessel

hektár, négy tizedessel

hektár, négy tizedessel

0901
ebből: 

bérelt terület összesen

0902

A rövid rotációs idejű erdő általában 20 évnél rövidebb ideig foglalja el a területet (első vetéstől/telepítéstől a teljes letermelésig, a gyérítést nem 
beleértve). Azt követően kivágják, és a faanyagot energiatermelésre (pl. fűz, nyárfa) és/vagy papíripari (nyárfa) célra használják. Nem tartozik ide a 
szántóterületen lévő, 5 éven belül kitermelt energiacélú fatermelés.

Erdő

Nádas

A táblába az erdészeti fa- és cserjefajokkal borított területet kell beírni, beleértve azon erdei faiskolák területét is, amelyeket 
a gazdaság saját felhasználására az erdőn belül létesített. 

A nádtermeléssel hasznosított, többnyire vízzel borított terület nagyságával kell a táblában elszámolni.

Halastó A táblában a halgazdasági célt szolgáló, lecsapolható terület nagyságával kell elszámolni.

Gomba A táblában a gombatermesztéssel hasznosított összes alapterület (zsákok által elfoglalt terület, gombaágyak területe) 
nagyságát kell beírni.



A15.  Van a gazdaságnak nem hasznosított mezőgazdasági területe május 31-én?

A16.  Mekkora a gazdasághoz tartozó egyéb terület május 31-én?

A17.  Az elmúlt 12 hónap során vásárolt vagy értékesített termőterületek adatai, művelési áganként

Kötelező kitölteni!

(hektár, négy 
tizedessel)

(hektár, négy 
tizedessel)

Hektár, négy tizedessel

Nagysága Egységára

Vásárolt terület

Ft/ha

9999 Technikai összesen

1400 Egyéb (konyhakert, egyéb ültetvény, üvegház)

0900 Halastó

0800 Nádas

0700 Erdő

1300 Gyep

e

0100 Szántó

Gyümölcsös

0500

0600

Szőlő

a

Művelési ág

b c d

Nagysága Egységára

Hektár, négy tizedessel

1082

1082158

Kód

Értékesített terület

1010

A gazdasághoz tartozó egyéb területek (lakó- és gazdasági épületek, utak és udvar, stb.)1030

Ft/ha

f

Nem hasznosított mezőgazdasági terület (parlag, nem használt gyep, kiöregedett gyümölcsös, szőlő stb.)

Kérjük, hogy a sorok között ne szerepeltessék a rokonok közti (nem piaci) adásvételt, vagy az öröklés útján szerzett földterületeket.

Az elmúlt 12 hónapra vonatkozó adatok

Egyéb területek


