
Törzsszám:
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Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő május 31.
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A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
telefonszáma:  80/200-766 
elérése a honlapon: http://elektra.ksh.hu

év hó nap

Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:

Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

Egyéb megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

Adatszolgáltatók: mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet 
végző valamennyi költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó, nonprofit és 
gazdasági szervezet

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

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, 
szabálysértési eljárást von maga után.

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a  alapján kötelező.

Nyilvántartási szám: 

1758
A MEZŐGAZDASÁGI, ERDŐGAZDÁLKODÁSI, HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK

 RÁFORDÍTÁSAI ÉS ÁRBEVÉTELEI
 2016

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, 
figyelemmel a 138/2004/EK és a 1893/2006/EK rendeletekre.

Statisztikai főtevékenység: Megye: ####

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

város
község

út,
utca,
tér

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai
neve telefonszáma e-mail címe

Köszönjük az együttműködésüket! 175816

  perc

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201);  A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202);  
Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203);  Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)



 

 

A gazdasági szervezet adatai: 0 #HIÁNYZIK 1758

1. Anyagköltség, igénybe vett és egyéb szolgáltatások költsége, 2016 1 000 Ft

nem 
mezőgazda-

ságban

a c = d+e+f+g+h d e f g h

01 0

02 0

03 0

04 0

05 0

06 0

07 0

08 0

09 0

10 0

11 Villamosenergia 0

12 Üzem- és fűtőanyagok 0

13 Alkatrészek 0

14 Egyéb gépfenntartási anyagok 0

15 Építési anyagok 0

16 Egyéb anyagok 0

17 0 0 0 0 0 0

18 Épületjavítás, -karbantartás 0

19 Gépjavítás, -karbantartás 0

20 0

21 0

22 0

23

24

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0 0 0 0 0 0

** Amennyiben a 21. sor nem tartalmazza

1758162

Vásárolt növendék, hízó állatok és 
tenyésztojás bekerülési értéke

Anyagköltség (01+…+16) összesen

Igénybe vett mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási szolgáltatás
Állategészségügyi szolgáltatás 
(állatorvosi díj)
Igénybe vett fel nem sorolt és egyéb 
szolgáltatások

Saját termelésű vetőmag és növényi 
szaporítóanyag
Saját termelésű szervestrágya
Saját termelésű mezőgazdasági 
takarmány
Saját termelésű táp
Kiemelt saját termelésű készletek 
felhasználásának önköltsége 
(25+…+28) összesen

Igénybe vett és egyéb szolgáltatások 
(18+…+22)  összesen

ebből: földbérleti díj

Állatgyógyászati készítmény*

erdő- és 
vadgazdál-

kodásra 

halászat és 
minden 
egyéb 

tevékenység
b

Vásárolt vetőmag, növényi 
szaporítóanyag

Vásárolt szervestrágya

Műtrágya

Vásárolt táp

Vásárolt egyéb ipari takarmány

0

Sor-
szám Megnevezés Összesen

Ebből:

mezőgazdaságban

növényter-
mesztésre

állattenyész-
tésre

mg-i szolgál-
tatásra

Talajjavító anyag

Növényvédőszer

Vásárolt mezőgazdasági takarmány

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



 
A gazdasági szervezet adatai:

*Technikai kód
** A kapott támogatások nélkül.

3 175816

0098* ebből: egyéb tevékenységek: 2. TEÁOR

0099* Egyéb tevékenységek mindösszesen (9999–0089)                                         
        (0097+0098 és egyéb fel nem sorolt tevékenységek)

0

0097* ebből: egyéb tevékenységek: 1. TEÁOR

0089* Az „ A"  gazdasági ág; mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 
összesen (fenti sorok összege)

0 0 0

9999* Összes nettó árbevétel 0

0312 Édesvízi halászat

0322 Édesvízihal-gazdálkodás

0230 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése (nád)

0240 Erdészeti szolgáltatás ("c-d" = 3. tábla 25/f)

0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység (pl. fásítás, erdei faiskola 
működtetése)

0220 Fakitermelés

0164 Vetési célú magfeldolgozás ("c-d"= 3. tábla 21/f) 

0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

0162 Állattenyésztési szolgáltatás ("c-d" = 3. tábla 17/f)

0163 Betakarítást követő szolgáltatás ("c-d"= 3. tábla 20/f) 

0150 Vegyes gazdálkodás

0161 Növénytermesztési szolgáltatás ("c-d" = 3. tábla 12/f)

0147 Baromfitenyésztés (tojás termelése)

0149 Egyéb állat tenyésztése (nyúl, strucc, méh és méz), állati trágya (pl. marha-
, sertés-, lótrágya) termelése

0145 Juh, kecske tenyésztése, nyers juh- vagy kecsketej, nyers gyapjú 
termelése

0146 Sertéstenyésztés

0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése (húshasznú, bivaly)

0143 Ló, lóféle tenyésztése (ló, szamár, öszvér)

0130 Növényi szaporítóanyag (pl. palánta, oltvány, gumó, gyökér, gyeptégla) 
termesztése, faiskola (kivéve erdei) működtetése

0141 Tejhasznú szarvasmarha és bivaly tenyésztése, nyers tej

0128 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

0129 Egyéb évelő növény termesztése (pl. karácsonyfa)

0124 Almatermésű, csonthéjas gyümölcs termesztése

0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése (pl. bogyós termésű 
gyümölcsök, mandula, gyümölcsmag)

0119
Egyéb, nem évelő növény termesztése; takarmánynövények és ezek 
magvai (pl. silókukorica, lucerna, rétiszéna, időszaki gyep, fűmagvak), 
vágott virág és ezek magvai)

0121 Szőlőtermesztés (pl. borszőlő és csemege szőlő)

0115 Dohánytermesztés, nyers dohány

0116 Rostnövénytermesztés (pl. gyapot, len, kender)

0112 Rizstermesztés

0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
(csemegekukorica, burgonya, zöldségmag, cukorrépa és -mag)

a b c d e

0111 Gabonaféle (kalászos, kukorica), hüvelyes növény (zöld és száraz), olajos 
mag (napraforgó, szójabab, mák stb.) termesztése

TEÁOR 
'08 

szak-
ágazat

Megnevezés

Nettó árbevétel Aktivált saját 
teljesít-

mények 
értéke

összesen ebből: 
termeltetés

0 0 #### 1758

2. A tevékenységek nettó árbevételének szerkezete, 2016 ** 1 000 Ft

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai: 0 ### 1758

3. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szolgáltatások, 2016 1 000 Ft

a d e f
01 hektár

02 hektár

03 hektár

04 hektár

05 hektár

06 hektár

07 hektár

08 hektár

09 hektár

10 hektár

11

12 0
13 munkaóra

14 1000 takarmá-
nyozási nap

15 adag

16

17 0
18 munkaóra

19 tonna

20 0
21 tonna

22

23 hektár

24

25 0

26 0

4. A feldolgozói tevékenység szerkezete, 2016 1 000 Ft

saját termelésű

a d e
01 Gabonafélék feldolgozása (pl. takarmánykeverés)

02 Zöldségfélék feldolgozása

03 Gyümölcsök feldolgozása

04 Bor (palackozás is)

05 Egyéb növényi termékek feldolgozása

06 Állatok feldolgozása

07 Tejfeldolgozás

08 Egyéb állati termékek feldolgozása

09 Mezőgazdasági termékek feldolgozása összesen 0 0

1758164

b c

0

* Ha egy szolgáltatást többször végeztek el egyazon földterületen, akkor az „e” oszlopban a területet annyiszor kell elszámolni, ahányszor a szolgáltatást
nyújtották.
** Kérjük a tartott (termékenyített) állatfaj (több faj tartása, termékenyítése esetén a legnagyobb árbevételű) kódszámát a kódkockába beírni és ennek
adatait jelenteni.

Sor-
szám Megnevezés

Nettó árbevétel Aktivált saját 
teljesítmények 

értéke
vásárolt

alapanyagból

Szolgáltatások összesen (12+17+20+21+25)

01.63.10

Növényi termékek előkészítése első értékesítésre            

Szemestermények szárítása

Betakarítást követő szolgáltatások összesen (18–19)      

01.64.10 Vetési célú magfeldolgozás

02.40.10

Erdőgazdálkodási bérmunka (pl. erdőtelepítés, fakitermelés)

Különleges rendeltetésű erdőterület gondozása

Nettó árbevétele 

b c

01.61.10

Szántás vagy lazítózás (alapművelés)*
Egyéb talajmunkák (tarlóhántás, simítózás, szártépőzés, 
szárzúzás, tárcsázás, boronálás, kombinátorozás stb.)*
Ültetvények telepítése      

Mennyisége

Kaszálás, rendsodrás, rendfelszedés, bálázás*

Szervestrágyázás*

Mérték-
egysége

Egyéb erdőgazdálkodási szolgáltatás

Erdőgazdálkodási szolgáltatások összesen (22–24)

Állattenyésztési szolgáltatások összesen (13–16)

Ketrecek, ólak tisztítása

Bérnevelés, -hizlalás, -tartás**: 1.szarvasmarha, 2.juh, 
3.sertés, 4.baromfi

Műtrágyázás (szilárd vagy folyékony, földi vagy légi úton)*

Vetés*
Vegyszeres permetezés, gyomirtás, öntözés, porozás (földi és légi, 
az ezekhez kevert levéltrágyával együtt)* 
Betakarítás (arató-cséplő-, vagy járvaszecskázó géppel)*  

Növények speciális ápolási munkái*           

Egyéb növénytermesztési szolgáltatás

0

Növénytermesztési szolgáltatások összesen (01–11)

01.62.10

Sor-
szám

TESZOR-
kód Megnevezés

Mesterséges termékenyítés**:  1.szarvasmarha,  2.juh, 
3.sertés, 4.baromfi (pl. pulyka)             
Egyéb állattenyésztési szolgáltatás

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



 

A gazdasági szervezet adatai:

0

Épület, építmény 

Vonalas létesítmény 

1758165

0

Mértékegység

b
Gép 

ebből: önjáró 

0 0

Mezőgazdasági munkát végző fizetett munkaerő, 2016 (legalább 1 fő, vezető)

fő

Irányító (Csak egy fő lehet) KÖTELEZŐ ADAT!

### 1758

6. Mezőgazdasági beruházások, 2016

99

03 m2

05 méter

01 darab

02 darab

Technikai összesen

a c

Sor- 
szám

d

Mennyiség Érték, 1000 Ft

f

03

Megnevezés

Állandó alkalmazott

00

01

Nem a gazdaság közvetlen alkalmazásában álló, 
fizetett munkaerő

f g

50–74% 
(113–168 

nap)

75–99%    
(169–224 

nap)

100– %   
(225 nap és 

több)

5.

Időszaki alkalmazott02

ea b c d

Munkaerő és beruházás

Sor-
szám Megnevezés

Éves munkaidő (225 nap/1800 óra) százaléka szerint

0–24%      
(0–55 nap)

25–49%    
(56–112 

nap)

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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