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I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

A mezőgazdasági statisztika, a magyar mezőgazdaság helyzetéről, a gazdaságok tevékenységéről a 
teljes, valós kép bemutatása érdekében, a termelők két nagy csoportját figyeli meg: a gazdasági 
szervezeteket és az egyéni gazdaságokat. A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) 
decemberben reprezentatív összeírás keretében írja össze az egyéni gazdaságokat az OSAP 2219-es 
adatgyűjtés segítségével. 
 

 
1. Az összeírás végrehajtásának ideje és köre 
 
2017. november 22. és december 15. között az összeírónak a számára kijelölt körzetben fel kell 
keresnie az ott található összes címet – kivéve azokat, amelyek a november 15. és 21. közötti 
időszakban elektronikusan teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket és a kiemelt egyéni 
gazdaságokat –, amelyek egy része: 

– előnyomtatottan szerepel a cím és ellenőrző lajstromon, 
– más részüket „újként” pótlólag kell felvezetni, hiszen a körzet bejárása során kiderülhet, hogy 

bizonyos címek nem szerepelnek az előnyomott lajstromon. Ezek felvétele csak a KSH 
munkatársának jóváhagyásával lehetséges, így az adatok felvételére is csak ezután kerülhet 
sor.  

 
Az összeíróknak a fentiek szerint nem szabad felkeresniük azokat a címeket, ahol internetes 
kitöltés történt. Ezek az információk a monitoring rendszerben jelennek meg. 
 
Az összeírás kizárólag a KSH által rendelkezésre bocsájtott tablet segítségével történik. 
Technikai vagy egyéb jellegű probléma esetén papír kérdőív kitöltésére is sor kerülhet, ebben az 
esetben azonban az így összeírt adatokat az összeírás ideje alatt rögzíteni kell az elektronikus 
eszközükkel. 
 
A szűrőkérdések megválaszolása után az adott címen három eset fordulhat elő: 

1. teljes kérdőív kerül kitöltésre 
2. szűkített adattartalmú kérdőív kerül kitöltésre 
3. nem kerül kérdőív kitöltésre 

 
1.1. Az összeírónak teljes kérdőívet kell kitöltenie a következő esetekben: 

• mezőgazdasági termeléssel, mezőgazdasági szolgáltatással foglalkozó, 
gazdaságküszöböt elérő egyéni gazdaságok (beleértve az egyéni vállalkozókat is).  
• a 2017 júniusi mezőgazdasági összeírás során gazdaságküszöböt elérő háztartások 
(regiszterkóddal rendelkező gazdaságok), amelyek a mostani összeírás alkalmával nem 
érik el a gazdaságküszöböt.  Esetükben az állatállomány-változásra vonatkozó 
információkat, illetve szükség esetén a D blokkot kell kitölteni. 

 
1.2. Azon háztartások esetében, amelyek nem érik el a gazdaságküszöböt, szűkített adattartalmú 

kérdőív kitöltésére kerül sor. Ezek azon háztartások, amelyeknek sem június 1-jén, sem most 
nincs gazdaságküszöböt elérő mezőgazdasági tevékenységük (pl. 50-nél kevesebb tyúkot 
tartanak).  

 
1.3. Nem történik kérdőívkitöltés, ha a háztartás semmilyen mezőgazdasági tevékenységet nem 

folytat és a 2017 júniusi mezőgazdasági összeírás során sem folytatott. Ha a háztartás 
kizárólag konyhakert-, erdő-, halastó területet használ, akkor sem teljes, sem szűkített 
adattartalmú kérdőív nem kerülhet kitöltésre.  
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A meghiúsulásokat (elhalálozás, elköltözés, megtagadás, sikertelen felkeresés) jelezni kell. 
 
A mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetekről [részvénytársaság, korlátolt 
felelősségű társaság, szövetkezet, betéti társaság, stb.] és a költségvetési intézményekről 
(önkormányzat, iskola, stb.) az összeírónak tilos kérdőívet kitölteni.  
Amennyiben az adott címen a mezőgazdasági tevékenységet részben gazdasági szervezet, részben 
egyéni gazdaság végzi, úgy csak az egyéni gazdaság adatait kell összeírni! Ilyen esetekben a 
„Megjegyzés” rovatban kérjük feltüntetni a gazdasági szervezet nevét! 
 
 
2. Oktatás, összeírási kellékek 
 
A felvétel megkezdése előtt az összeírásban részt vevők a KSH által meghatározott helyen és időben 
kötelező oktatásban részesülnek.  
 
Az oktatáson való részvétel elengedhetetlen, hiszen itt kerül ismertetésre az összeírás célja, 
menete, valamint a kérdőívek kitöltésével kapcsolatos összes tudnivaló. Az oktatás részét képezi az 
adatfelvétel során esetlegesen felmerülő kérdések és problémák megbeszélése, valamint az 
összeíráshoz kapcsolódóan a következők átadása: 
 

1. cím- és ellenőrző lajstrom; 
2. körzetenként 2 üres kérdőív az elektronikus összeírás során felmerülő problémák esetére 
3. útmutató az összeírás végrehajtásához; 
4. értesítőcédula; 
5. igazolvány; 
6. megbízási szerződés (magánszemély összeíró esetén: M-Ö, vállalkozó összeíró esetén: 

M-Ö/V) és mellékletei; 
7. tablet 
8. hivatali tablethez kapcsolódóan az átadás-átvételhez szükséges nyomtatvány 

 
Amennyiben a fentiek közül bármi hiányzik, jelezni kell a KSH munkatársának. 
 
3. Az összeírás végrehajtása 
 
Az összeíró a KSH-tól kapott igazolványt a felvétel teljes ideje alatt az adatszolgáltatók kérése nélkül 
köteles felmutatni, a személyazonosságot igazoló okmányok valamelyikével együtt. Az összeíró 
az összeírás alkalmával más munkát (pl. a kijelölt munkakörzetben előfizetés-gyűjtést, árusítást, 
ügynöki munkát, szóróanyag-terjesztést stb.) nem végezhet. Ezen rendelkezés nem korlátozza az 
összeíró azon jogát, hogy a megbízás időtartama alatt munkaviszonyt vagy más munkavégzésre 
irányuló jogviszonyt létesítsen. 
 
Az összeírás megkezdése előtt szükség esetén az összeíró készítsen útvonaltervet az 
adatszolgáltatók célszerű felkeresésének sorrendjéről. 
 
Az összeírás alkalmával a kérdéseket olyan felnőtt személynek (gazdálkodó, gazdálkodó 
hozzátartozója, intéző) kell feltenni, aki azokra megbízható válaszokat tud adni. Abban az esetben, ha 
az összeíró olyan személyt talál otthon, aki a feltett kérdésekre nem tud hitelt érdemlően válaszolni, 
beszéljen meg egy új, alkalmas időpontot a kérdőív kitöltésére. Ugyancsak ez vonatkozik arra az esetre 
is, ha idegen személy jelenléte vagy egyéb más ok miatt nem lehet a kérdőívet zavartalanul kitölteni.  
 
Ha az adatszolgáltatót nem találja otthon, értesítőcédulával tájékoztassa a következő felkeresés 
időpontjáról. A többszöri – legalább háromszori – sikertelen címfelkeresést jelezze a KSH 
munkatársának. Ugyanígy kell eljárni az adatszolgáltatást megtagadó személyek esetében is.  
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A kérdőív kitöltését megelőzően az adatszolgáltatókkal célszerű ismertetni az adatgyűjtés célját, 
kiemelve azt, hogy az összeírás a magyar mezőgazdaság, ezen belül a magyar gazdálkodók érdekeit 
szolgálja. Az összeírásból származó információk szükségesek a megalapozott gazdasági döntésekhez. 
 
Hangsúlyozottan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az összeírt egyedi adatokat a KSH titkosan kezeli, 
és azok kizárólag statisztikai célt szolgálnak. Az adatok csak összesített formában kerülnek 
közlésre. Senkinek sem kell tehát attól tartania, hogy a közölt adatokat bármilyen más, az 
adatszolgáltató érdekeit sértő célra felhasználják. Az összeíró gondoskodjék arról, hogy az elektronikus 
eszköz, illetve az esetlegesen papíron kitöltött kérdőívek illetéktelenek kezébe ne kerüljenek. 
. 

II. GAZDASÁGKÜSZÖB 
 
Az adatfelvétel a gazdaságküszöbre vonatkozó kérdésekkel kezdődik. Amennyiben az 
adatszolgáltatóról a kérdések feltétele során kiderül, hogy eléri a gazdaságküszöböt, úgy a program a 
teljes kérdőívkitöltésre ugrik akkor is, ha a gazdaságküszöbre vonatkozó összes információ nem került 
kikérdezésre. 
 
Gazdaságküszöb alatti háztartás esetében az összes földterületet és/vagy állatállományt rögzíteni 
kell. 
 
Azon háztartások esetében, amelyek 2017. június 1-jén kizárólag állatállományukkal érték el a 
gazdaságküszöböt, most viszont már nem tartanak állatot, akkor az állatállomány-változás tábla 
kitöltése szükséges. 
 
A gazdaság olyan műszakilag-gazdaságilag önálló egység, amely egységes irányítás alatt áll, és 
mezőgazdasági terméket állít elő, és,  

• a használatában lévő 
- termőterület (szántó, konyhakert, gyümölcsös, szőlő, gyep (rét+legelő), erdő, halastó, nádas 

összesen) legalább 1500 m2, vagy 
- gyümölcsös-, illetve szőlőterület összesen legalább 500 m2 (amely során az 

ültetvénynagyság kritériumának is meg kell felelni: a törzses gyümölcsfajok legalább 400 m2, 
bogyós gyümölcsfajok és szőlő legalább 200 m2), vagy 

- szántóföldi, ültetvény jellegű terület összesen legalább 500 m2, vagy  
- járható üvegház, illetve fóliasátor/ház területe összesen legalább 100 m2, vagy  
- gombatermesztésre használt alapterület legalább 50 m2, vagy 
• tartott 
- egy nagyobb élőállatot (szarvasmarha, bivaly, sertés, ló, juh, kecske, emu, strucc, szamár, 

öszvér), vagy 
- 50 db baromfit (tyúk, lúd, kacsa, pulyka, gyöngyös összesen), vagy 
- 25 db házinyulat, vagy 
- 25 db prémes állatot, vagy 
- 25 db vágógalambot (a postagalambot nem kell figyelembe venni!), vagy 
- 5 méhcsaládot vagy 
• mezőgazdasági szolgáltatást végzett. 

 
Az állatállományt a gazdasághoz kapcsolódóan kell összeírni, függetlenül attól, hogy esetleg az 
állatállomány tartására szolgáló épületek nem a gazdaság címén találhatóak. Külön figyelmet kell 
fordítani arra, hogy az állatállomány ne legyen két helyen összeírva (gazdasághoz kapcsolódóan és az 
istállózás helyén is). 
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III. A CÍMJEGYZÉK (LAJSTROM) VEZETÉSE 

 
 
A címjegyzék pontos vezetése elengedhetetlen: 

- a teljesség ellenőrzéséhez, 
- a körzet címeinek karbantartásához és 
- a pénzügyi elszámolás elkészítéséhez szükséges. 

 
Az összeírás teljeskörűségének biztosításához elengedhetetlen, hogy a kialakított körzethatáron 
belül valamennyi cím és adatszolgáltató felkeresésre kerüljön, függetlenül attól, hogy azok 
előnyomtatásra kerültek-e vagy sem. 
 
Az összeírást az elektronikus eszközön két alkalmazás (monitoring és kézi összeíró) segítségével kell 
végrehajtani. A monitoring csak online működik, míg a kézi összeíró hálózati csatlakozás nélkül 
(offline) is kezelhető. Mindkettő tartalmazza a címjegyzéket, valamint az eredeti címlista papíralapon is 
rendelkezésre áll. A papíralapú lajstrom vezetése nem kötelező, viszont az összeírás sikeres 
végrehajtását segítheti. Az összeírás során gyűjtött információkat az elektronikus rendszerben rögzíteni 
kell. 
 
A monitoring alkalmazás a következőket teszi lehetővé: 

• címlistából a cím részletes adatainak lekérdezése; 

• összeírás vezérlése; 

• közterület-változtatás kezdeményezése; 

• új cím felvételének kezdeményezése; 

• adatszolgáltatás meghiúsulásának rögzítése (előnyomott és nem előnyomott 
adatszolgáltatókra egységesen vonatkozik) 

o adatszolgáltatást megtagadta: ha a kijelölt adatszolgáltatóval a kapcsolatfelvétel 
sikeres, de az adatszolgáltatás megtagadás miatt nem valósult meg; 

o sikertelen kapcsolatfelvétel: ha a kijelölt adatszolgáltatóval a kapcsolatfelvétel 
nem sikerült, azaz ha az összeíró többszöri – legalább háromszori – felkeresés 
után sem talált otthon válaszadásra képes személyt; 

• adatszolgáltatás meghiúsulásának rögzítése (csak előnyomott adatszolgáltatókra 
vonatkozik) 

o meghalt: az egyéni gazdaság véglegesen megszűntette tevékenységét 
 a gazdaságot működtetők elhalálozása esetén; 
 beolvadt egy másik egyéni gazdaságba; 
 gazdasági szervezetté alakult; 

o gazdaság ismeretlen címre költözött: a gazdálkodó új címe a mintakörzeten 
kívül vagy ismeretlen helyen található; 

o gazdaság ismert címre költözött: a gazdálkodó új címe ismert helyen található, 
ekkor az új címet fel kell jegyezni 

• egyéb rendeltetésű cím jelölése: ha az adott címen nem lakóépületet, hanem egyéb 
rendeltetésű ingatlant (pl. intézetet, üdülőt, üres telket, illetve boltot, templomot, 
önkormányzati épületet, romos házat, lakatlan épületet, stb.) talál. 

• nem létező cím: előnyomtatott, de a valóságban nem létező cím 

• riportok előállítása (előrehaladási és elszámolási) 
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A kézi összeíró alkalmazás a következőket teszi lehetővé: 

• adott címen történő összeírás végrehajtása (küszöb figyelése és ennek megfelelő 
részletezettségű adatfelvétel); 

• névváltozás kezelése:  
o ha az előnyomtatott regiszterkóddal rendelkező adatszolgáltató eléri a 

gazdaságküszöböt, akkor szükség esetén el kell végezni a gazdálkodó 
nevének pontosítását; 

o ha az adott címen már egy másik gazdaság található, akkor az előnyomott 
gazdaság megfelelő (meghalt, elköltözött) státuszát rögzíteni kell és az új 
gazdaság adatait rögzíteni kell. 

 
• állapotkódok automatikus generálása 

o nem adatszolgáltató 
o gazdaságküszöb alatti 
o gazdaság  

 
 

IV. A KÉRDŐÍVEK KITÖLTÉSE 
 
 
Ügyfél-azonosító(k): 
 
Név: Annak a személynek vagy szervezetnek a neve, amelyen a Magyar Államkincstártól agrár- és 
vidékfejlesztési támogatást igényeltek a gazdaságra vonatkozóan. 
Ügyfél-azonosító: A Magyar Államkincstár nyilvántartásában szereplő 10-karakteres ügyfél-azonosító 
szám, amely a támogatás igénylésekor az ügyfél azonosítására szolgál. 
 
 

A. Növénytermesztés, 2017. 
 
A növénytermesztésre vonatkozó táblákban, vagy a táblák fejlécében előnyomtatásra kerültek a 
gazdaság által tárgyév júniusában közölt vetésterületre vagy művelési ág területre vonatkozó adatok. 
 
A növénytermesztésre vonatkozó táblákban a mérlegszerű elszámolásnál a következőket kell 
figyelembe venni: 

– csak a gazdaság által megtermelt mennyiségeket kell elszámolni, a vásárolt mennyiségeket nem; 
– az „értékesítés piacon, háztól” oszlopban elszámolt mennyiségeket az „értékesítés” „ebből"-ös 

tételeként kell értelmezni, amely a közvetlen fogyasztónak történő értékesítést jelenti; 
– az előző évről maradt készleteket a táblázatokban akkor is fel kell tüntetni, ha azt a növényt a 

2017. évben nem termelte vagy termést nem takarított be róla. 
 

 
A1. Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása, 2017. 
 
A tábla a 2017. év során termesztett szántóföldi növények, melléktermékeik, továbbá zöldségfélék 
termesztésének és felhasználásának elszámolására szolgál.  
 
• A kitöltésnél figyelni kell, hogy a növényenkénti betakarított terület nem haladhatja meg a 

vetésterületi adatot egyik növénynél sem, kivéve másodvetés esetén! 
• Ha az előnyomtatott adatok között szerepel olyan növény, amelyről a 2017. évben termést nem 

tudtak betakarítani (pl.: a terület kipusztulása miatt) és az előző évről sem maradt készleten termés, 
úgy ezzel nem kell elszámolni! 

• A konyhakerti területeken termesztett növények nem szerepelhetnek a táblában, ha a megtermelt 
mennyiség többsége a gazdaság saját fogyasztására került! 

• Amennyiben a házhoz tartozó kerti területeken értékesítésre termesztettek szántóföldi növényeket 
(nem saját fogyasztásra), akkor ezen területeket szántóként kell elszámolni! 

• Ha egy szántóföldi növény melléktermékét is hasznosították (pl.: szalma, kukoricaszár), akkor új sort 
kell felvenni a táblában. Ilyen esetben területi adat ne legyen feltüntetve (tehát csak mennyiség)! 
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• Új sorok felvételénél figyelni kell, hogy a szántóföldi, valamint a takarás (fólia- és üvegház) alatti 
területeket külön kell feltüntetni – a konyhakerti területek kivételével. A takarás alatt termesztett 
növényeket az A4. táblában kell részletezni! 

• Termékenként a forrásnak meg kell egyeznie a felhasználással, vagyis Forrás = Felhasználás 
 

• A szántóföldi melléktermékek elszámolása 
 
• A táblában szántóföldi melléktermék termésmennyiségének elszámolására van lehetőség. 
• A táblához tartozó fogalmi magyarázatokat a 2. sz. melléklet („Fogalmak”) tartalmazza. 
 
Melléktermékek elszámolásának speciális esete 
 
Szántóföldi növény mellékterméke – kapcsolat az A5.1. és az A1. tábla között 
 
Azon gazdaságok, amelyek szántóföldi növények melléktermékeit kezelik és/vagy felhasználják, a terméke(ke)t az 
alábbiak szerint jelentsék: 
• amennyiben a tárgyévben a szántóföldi növénykultúra termesztése során melléktermék keletkezett, akkor azon 

főnövénynek az A1. táblában is szerepelnie kell!  
o Például: 

Tárgyévben betakarított (nem csak az előző évről készleten lévő) 1127 Kukoricaszár melléktermék esetén az A1. 
táblában kukorica (1039 Hibridkukorica és/vagy 9104 Kukorica hibrid nélkül) termék(ek)nek is szerepelni kell! 
Ebben az esetben az A1. táblában a termést illetően kizárólag a kukorica magtermésével kell elszámolni a 1039 
vagy a 9104 termékjelnél, míg a kukorica szárát – mint keletkezett mellékterméket – az A5.1. táblában a 
„betakarított összes termés” sorában kell szerepeltetni! 
 
 
A2. Szántóföldi növények melléktermékeinek felhasználása energiatermelés céljára, 
2017. 
 
A táblában kizárólag az energiatermelés céljára felhasznált szántóföldi növényi melléktermékeket kell jelenteni, 
külön soron kell szerepeltetni a gazdaságban felhasznált, illetve energiatermelés céljára gazdaságon kívülre 
értékesített mennyiséget. 
 
 
A3. Gyep- és nádtermesztés, felhasználás, 2017. 
 
• A gyepterületek elszámolásánál csak az 5 éven túli, gyepként használt területeket kell állandó 

gyepterületként elszámolni. A legfeljebb 5 évig terjedő időszakra egy helyen lévő gyepterületek 
szántó művelési ágban (és így vetésforgó részeként) kerülnek felvételezésre az A1. táblában az 
„Időszaki gyep” 9105-ös során! 

• A táblában a betakarított gyepterület nagyságát alapterületként kell jelenteni akkor is, ha pl. többször 
kaszálták a területet! 

• Ha a gazdaság 2017-ben a gyepterületén ”Zöldfüvet” és „Réti szénát” is betakarított, akkor a 
betakarítást arányosan kell megosztani, hogy együttes területük a tényleges alapterületet adja ki! 

• Ha a gazdaság az állandó gyepterületén legeltetett vagy arról zöldfüvet takarított be, akkor a gyep 
művelési ág hozamát szénaértékben az 1428-as termékjelen kell felvenni. Amennyiben a területet 
kaszálták és szénaként takarították be, szénaértékben az 1436-os termékjelen kell elszámolni 
(szénaérték kiszámítása = zöldsúly x 0,25).  

• A nádterületekről betakarított termésmennyiséget kévében kell beírni (1 kéve = 85 cm körméret)! 
Termékenként a forrásnak meg kell egyeznie a felhasználással, vagyis Forrás = Felhasználás  
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A4. Takarás (fóliasátor és üvegház) alatti növénytermesztés, 2017. 
 
• A táblában (kizárólag szántóként használt) üvegház és fóliasátor alatti területeket, illetve betakarított 

termésmennyiségeket kell beírni – a konyhakerti területeket nem! 
• Az itt elszámolandó, takarás alatt termesztett zöldségféléket az A1. táblában nem kell elszámolni! 
• Egy területet többszöri vetés esetén többször kell rögzíteni a „Betakarított terület” oszlopában, vagyis 

a másodvetések területével is el kell számolni.  
• Pl.: hónapos retek 300 m2-en fólia alatt 4x történő vetése és betakarítása esetén: a „Betakarított 

terület” oszlopba 1200 m2 –t kell rögzíteni.  
• Az időszakosan fedett, illetve időszakosan takarás nélkül fejlődő növények területét teljes egészében 

takarás alattiként kell számba venni! 
 

A5. Faiskolai termékek területe és nettó árbevétele, 2017. 
 
• A „faiskolai terület” magába foglalja a szőlő-, gyümölcsfa-, díszfa- és erdészeti faiskolák együttes 

területét.  
• A táblában a szántóterületen kereskedelmi és saját célra, továbbá az erdő művelési ágban csupán 

kereskedelmi céllal (a gazdaság saját igényeinek kielégítésére telepített, erdőben található erdészeti 
faiskolákat nem szabad elszámolni) létesített faiskolai területek szerepelhetnek. 

 
 
A6. Szőlő- és gyümölcsös kivágás, 2017. 
 
•  A 2017. évben kivágott területnagyságot (szőlő és/vagy gyümölcsös) jelenteni kell ebben a 

táblában. 
 
A7. Szőlő- és gyümölcstermesztés, felhasználás, 2017. 
 
• A táblában kizárólag a szőlő és/vagy gyümölcsös művelési ágba tartozó területekkel kell elszámolni, 

tehát a konyhakerti ültetvények itt nem szerepelhetnek, ha a megtermelt mennyiség túlnyomó 
többsége a gazdaság által saját fogyasztására kerül.  

• Amennyiben a kerti/szórvány területeken főként értékesítésre termeltek, akkor ezeket a területeket 
szőlő és/vagy gyümölcsös művelési ágként kell elszámolni, amennyiben megfelel az „ültetvény” 
fogalom kritériumának. 

• A területek feltüntetésénél figyelembe kell venni, hogy a törzses gyümölcsök esetében az összes 
összefüggő terület érje el a 400 m2-t, míg a bogyós gyümölcsfajok és a szőlő esetében a 200 m2-t!  

• A vegyesen telepített gyümölcsösök fajonkénti területét az alábbiak szerint kell kiszámítani: 
gyümölcsfajonként a sor- és tőtávolság szorzata szorozva a fák számával. 

• A gazdaság használatában lévő összes összefüggő szőlő- és gyümölcsterület az alábbi területeket 
tartalmazza: 

- tárgyévben betakarított termőterület; 
- tárgyévben természeti katasztrófák vagy egyéb okok miatt betakarítatlan termőterület  
- tárgyévben telepített, még nem termő területeket; 
- korábbi években telepített, de még nem termő területeket.  

• Az összes területnek nem része (nem szabad összeírni!) a már nem termő terület! 
• A tárgyévben a betakarítást követően kivágott területeket, mint betakarított területeket jelenteni kell 

az A7. táblában, illetve fel kell tüntetni az A6. táblában is, mint 2017. évben kivágott terület.  
Termékenként a forrásnak meg kell egyeznie a felhasználással, vagyis Forrás = Felhasználás  

A8. Előállított bor (liter) 
 
• A borként elszámolt mennyiség 60-70 %-a az előállított szőlőmustnak, azaz átlagosan 100 kg 

szőlőből 60-70 liter bor készíthető. 
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B. AGROTECHNIKA 
 
Az agrotechnikai táblák elszámolásának általános szabályai 
 
• Ha a gazdálkodó növénytermesztéssel foglalkozik, illetve rendelkezik intenzív gyepterülettel az 

elvégzett agrotechnikai műveletekről a B. táblákban kell adatot szolgáltatnia. A kipusztult, de az 
elmúlt gazdálkodási évben kezelt területeket is kérjük feltüntetni! 

 
 
Agrotechnikai kezelésben részesített területek: 
 
• A táblákban a szerves és műtrágyázás illetve öntözés adatait kell gazdálkodási évre (és nem naptári 

évre) vonatkozóan kell megadni. 
• A területeket alapterületként kell elszámolni, azaz ha egy növényt a gazdasági évben többször 

trágyáztak (mű- és/vagy szervestrágyázás) vagy öntöztek, a területét akkor is csak egyszer szabad 
elszámolni. 

 
 

Mértékegységek: 
 
• A területi adatokat hektárban, négy tizedes pontossággal lehet megadni. 
• Mennyiségi adatokat műtrágyánál kilogrammban, istállótrágya esetében tonnában, hígtrágya esetén 

m3-ben, míg a kiöntözött vízmennyiséget 1000 m3-ben kell megadni. 
 
Elszámolandó növénykultúrák, művelési ágak:  
 
• A táblákban elszámolandó szántóföldi növénycsoportokhoz tartozó növényeket az alábbi táblázat 

tartalmazza:   
 

Termékjel Növény/növénycsoport 
megnevezése 

Növényhez/növénycsoporthoz  
tartozó termékek  

1004 Búza Durumbúza, őszi búza, tavaszi búza, tönköly 

1037 Kukorica (csemege 
nélkül) Kukorica 

1045 Árpa Őszi árpa, tavaszi árpa 
1097 Triticale Triticale 
1191 Szója Szója 
1214 Repce Káposztarepcemag, réparepcemag 
1228 Napraforgó Napraforgó 
1277 Rizs Rizs 
1358 Burgonya Burgonya 
1376 Cukorrépa Cukorrépa 

9107 Takarmánynövények Szálastakarmányok zölden, szálastakarmányok szénának, 
lédús takarmányok 

9112 Zöldségfélék Zöldségfélék (öntözés esetében csak a szabadföldön 
termesztett) 

2047 Szamóca Szamóca (öntözés esetében csak a szabadföldön termesztett) 

9159 Egyéb szántóföldi 
növények Minden külön fel nem sorolt szántóföldi növény összesen 

9118 Üvegház, fólia Állandó takarás alatt termesztett növények (csak öntözés 
esetében kell megbontani) 

 
 

B1. Gazdálkodási évben kijuttatott műtrágya mennyiség (2016. szeptember 1.– 2017. 
augusztus 31.) 
 
a) A kijuttatott műtrágya mennyiségek elszámolása: 
• A táblában növénykultúránként, illetve művelési áganként kérjük kilogrammban jelenteni a 

különböző hatóanyag-tartalmú műtrágyák kijuttatott mennyiségeit. 
• A műtrágya mennyiség elszámolásához használható kódokat a 3. sz. melléklet („Felhasznált 

műtrágyák”) tartalmazza.  
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• Az elszámolásánál figyelni kell a B1. és más táblák (B2., A1., A3., A4., A7.) közötti kapcsolatra, 
azaz:  

 
1. A B1. és B2 táblában jelentett adatok alapján számított 1 hektárra jutó műtrágya mennyisége 

nem haladhatja meg az 1100 kilogrammot (1,1 tonna/hektár)! 
2. Ha B1. táblában egy növény vagy növénycsoport elszámolásra kerül, akkor ugyanazon növény 

vagy növénycsoport az A1. és/vagy A3., A4., A7. táblákban is meg kell, hogy jelenjen! 
3. Ha B1. táblában egy növény/növénycsoport elszámolásra kerül, akkor a B2. táblában az 

alapterületet is fel kell tüntetni (és fordítva)! 
 
 
B2. Gazdálkodási évben műtrágyázott alapterület (2016. szeptember 1. – 2017. 
augusztus 31.)  
 
 
A műtrágyázott alapterület elszámolása:  
 
• A táblában növénykultúránként, illetve művelési áganként kell feltüntetni a gazdálkodási év során 

legalább egyszer műtrágyázott területet, hektárban négy tizedes pontossággal.  
• Az elszámolásánál figyelni kell a B2. tábla és más táblák (B1., A1., A3., A4., A7.) közötti 

kapcsolatra, azaz:  
1. A B1. és B2 táblában jelentett adatok alapján számított 1 hektárra jutó műtrágya mennyisége 

nem haladhatja meg a 1100 kilogrammot (1,1 tonna/hektár). 
2. Ha B2. táblában egy növény vagy növénycsoport elszámolásra kerül, akkor ugyanazon növény 

vagy növénycsoport az A1. és/vagy A3., A4., A7. táblákban is meg kell, hogy jelenjen! A terület 
nagysága nem haladhatja meg az adott növény vetésterületi adatát. 

3. Ha B2. táblában egy növény/növénycsoport vagy művelési ág területe elszámolásra kerül, 
akkor a B1. táblában a kijuttatott műtrágya mennyiséget is fel kell tüntetni (és fordítva)! 

 
B3. Gazdálkodási évben kijuttatott szervestrágya mennyisége (2016. szeptember 1. –
2017. augusztus 31.) 
 
A kijuttatott szervestrágya-mennyiségek elszámolása: 
• A táblában növénykultúránként, illetve művelési áganként kérjük jelenteni a kijuttatott istállótrágya 

mennyiségét tonnában, egy tizedes pontossággal, a hígtrágya mennyiségét pedig m3-ben. 
• Az elszámolásánál figyelni kell a B3. táblán belüli és más táblák (B4., A1., A3., A4., A7.) közötti 

kapcsolatra, azaz:  
1. A B3. és B4 táblában jelentett adatok alapján számított egy hektárra jutó istállótrágya 

mennyisége nem lehet több 90 tonna/ha-nál, a hígtrágya mennyisége 300 m3/ha-nál egyik 
oszlopban sem!  

2. Ha B3. táblában egy növény vagy növénycsoport elszámolásra kerül, akkor ugyanazon növény 
az A1. és/vagy A3., A4., A7. táblákban is meg kell, hogy jelenjen! 

3. Ha B3. táblában egy növény/növénycsoport elszámolásra kerül, akkor a B4. táblában az 
alapterületet is fel kell tüntetni (és fordítva)! 

 
B4. Gazdálkodási évben szervestrágyázott alapterület (2016. szeptember 1. – 2017. 
augusztus 31.) 
 
A szervestrágyázott alapterület elszámolása:  
• A táblában növénykultúránként, illetve művelési áganként kell feltüntetni a gazdálkodási év során 

legalább egyszer istálló és/vagy hígtrágyával kezelt terület nagyságát hektárban négy tizedes 
pontossággal.  

• Az elszámolásánál figyelni kell a B4. tábla és más táblák (B3., A1., A3., A4., A7.) közötti 
kapcsolatra, azaz:  
1. A B3. és B4 táblában jelentett adatok alapján számított egy hektárra jutó istállótrágya 

mennyisége nem lehet több 90 tonna/ha-nál, a hígtrágya mennyisége 300 m3/ha-nál egyik 
oszlopban sem! 

2. A B4. táblában, ha egy növény/növénycsoport vagy művelési ág elszámolásra kerül, akkor 
ugyanazon növény vagy művelési ág az A1. és/vagy A3., A4., A7. táblákban is meg kell, hogy 
jelenjen. A területnagysága nem haladhatja meg az adott növény vetésterületi adatát! 

3. Ha a B4. táblában, ha egy növény/növénycsoport vagy művelési ág területe elszámolásra kerül, 
akkor a B3. táblában a kijuttatott szerves trágya mennyiséget is fel kell tüntetni (és fordítva)! 
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B5. Gazdálkodási évben történt öntözés (2016. szeptember 1.–2017. augusztus 31.) 
 
Az öntözés elszámolása:  
• A területeket hektárban négy tizedes, a kiöntözött vízmennyiséget 1000 m3 egy tizedes 

pontossággal lehet megadni! 
• Ha az öntözés típusa és öntözővíz forrása esetében többféle válasz is adható, kérjük a 

legjellemzőbbet beírni! 
• Az öntözés típusának és forrásának kódértékei a kérdőív B5. táblájánál szerepelnek. 
• Az elszámolásnál figyelni kell a B5. táblán belüli és más táblák (A1., A3., A4., A7.) közötti 

kapcsolatra, azaz:  
1. A B5. táblában a kiöntözött vízmennyiség hektáronként nem haladhatja meg a 3000 m3-t; 
2. Az öntözött terület nagysága nem lehet nagyobb az öntözhető terület nagyságánál, illetve a 

kérdőív előző tábláiban (A1. és/vagy A3., A4., A7.)  jelentett vetésterületeknél. 
• A termesztő berendezésekben (fólia, üvegház) lévő területeket külön soron kell szerepeltetni! 
• A kiöntözött vízmennyiséget bizonylatok vagy a mért vízmennyiség alapján lehet megállapítani. 

Amennyiben ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, úgy a felhasznált víz mennyiségét 
számítással kell meghatározni (pl.: a szivattyúk teljesítőképessége és az üzemidő, esetleg 
víznormák alapján stb.). 1 hektár 1 milliméteres vízborításához 10 m3 víz szükséges.  

 
 
C. ÁLLATTENYÉSZTÉS 

 
Az állatállomány nagyságát a táblákban kor, ivar, súly és hasznosítás szerinti bontásban kell 
feltüntetni.  
Anyaállat: kortól függetlenül, minden olyan nőivarú állat (tehén, anyakoca, anyajuh, anyakecske, kanca 
és anyanyúl), amely már legalább egyszer ellett. 
 
C1. Szarvasmarha 
FOGALMAK 
Borjú vágásra: minden olyan egyévesnél fiatalabb szarvasmarha, amelyet vágóborjúként értékesítésre 
vagy saját fogyasztásra borjúként levágásra szánnak. 
Vágóüsző: 1–2 éves vagy idősebb nőivarú szarvasmarha, amelyet hústermelés céljából tartanak. 
Egyéb üsző: 2 éves és idősebb nőivarú szarvasmarha, amelyet a tehénállomány pótlására szánnak. 
Tehén: minden olyan szarvasmarha, amely már egyszer ellett, beleértve az esetleges 2 évesnél 
fiatalabb teheneket is. 
Tejhasznú tehén: kizárólag vagy elsősorban emberi fogyasztás és/vagy feldolgozás céljából tejet 
termelő tehén (pl. Holstein-fríz). A kiselejtezett tejhasznú tehenek is ide tartoznak, függetlenül attól, 
hogy az utolsó laktáció és a vágás között hizlalták-e vagy sem. 
Húshasznú tehén: fajtajellegénél fogva elsősorban hústermelésre (vágásra) tartott tehén, (pl. Magyar 
szürkemarha, Limousin, Charolais) függetlenül attól, hogy tenyésztésben tartása meghatározott 
időtartama alatt tejet is ad, vagy kiselejtezett tehénként igázzák.  
Kettős hasznosítású tehén: hús- és tejtermelésre egyaránt alkalmas tehén (pl. Magyartarka). A 
kiselejtezett kettőshasznú tehenek is ide tartoznak, függetlenül attól, hogy az utolsó laktáció és a vágás 
között hizlalták-e vagy sem. 
Az ivartalanított egyedeket a hímivarú sorokon kell elszámolni. 
 
C2. Bivaly 
FOGALMAK 
Nőivarú tenyészbivaly: minden olyan nőivarú állat, amely már legalább egyszer ellett. 
Egyéb bivaly: ami nem tartozik a másik csoportba, nemre való tekintet nélkül. 
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C3. Sertés 
FOGALMAK 
Előhasi koca: az a koca, ami most először vemhes. 
Üres koca: legalább már egyszer ellett tenyészkoca, amely az összeírás időpontjában nem vemhes, 
ideértve a szoptatós kocát is. 
Szűz kocasüldő: továbbtenyésztésre kiválasztott kocasüldő. 
 
C4. Ló (póniló nélkül) 
A táblában a hátas- és versenylovakat, illetve a gazdasághoz tartozó személyek szabadidős 
tevékenységét szolgáló (pl.: lovaglás, kocsikázás stb.) lovakat is figyelembe kell venni, a pónikat 
kivéve. 
 
FOGALMAK 
Csikó átminősítésig: nemre való tekintet nélkül minden olyan csikó, amely még nem került sem 
tenyésztésbe, sem igázásra. 
Kanca: kortól függetlenül a már tenyésztésbe vett, illetőleg igázásra fogott nőivarú ló. 
Tenyészmén: hímivarú tenyészállat 
Egyéb mén: kortól függetlenül a még tenyésztésbe be nem vont ló. 
 
C5. Juh 
FOGALMAK 
Bárány választásig: nemre való tekintet nélkül a szopósbárány. 
Tejhasznú anyajuh: kizárólag vagy elsődlegesen emberi fogyasztásra és/vagy feldolgozásra alkalmas 
tejet termelő fajták nőivarú egyede. A kiselejtezett tejhasznú juh is ide tartozik. 
Egyéb anyajuh: nem tejhasznú anyajuh. 
Egyéb juh: 1 éves kor feletti juh, amit még nem vontak be tenyésztésbe (pl: toklyó, ürü). A már 
kiselejtezett tenyészkost is ide soroljuk  
 
C6. Kecske 
Egyéb anyakecske: nem tejhasznú kecske 
Tejhasznú anyakecske: kizárólag, vagy elsődlegesen emberi fogyasztásra és/vagy feldolgozásra 
alkalmas tejet termelő fajták nőivarú egyede. A kiselejtezett tejhasznú kecske is ide tartozik. 
Egyéb kecske: ami nem tartozik a többi csoportba nemre való tekintet nélkül. (pl: bak, gida, ürü, buga, 
gödölye) 
 
C7-C10. Tyúk, lúd, kacsa, pulyka 
Ezekben a táblákban baromfifélék esetében a besorolást nem ivar szerint kell elvégezni, azaz nem 
minden nőivarú állat tojó és nem minden hímivarú állat kakas, gúnár vagy gácsér. Azt a baromfifélét, 
amely már tojást termel vagy termelt, a tojó sorok valamelyikén (3120, 3142, 3150, 3135, 3155) kell 
szerepeltetni akkor is, ha a tojásrakás átmenetileg szünetel. Amennyiben a hímivarú állatokat nem 
tenyésztés (termékenyítés) céljára hasznosítják, azt a megfelelő egyéb (3131, 3145, 3153, 3138) soron 
kell felvenni. A hímivarú tenyészállatokat külön sorban kell (3124, 3143, 3151, 3136) feltüntetni. 
Napos- és növendék, 3 hónaposnál fiatalabb állomány: az adatfelvétel eszmei időpontját megelőző 
3 hónapban kelt ki (3116, 3140, 3148, 3133 sorok). 
 
A tábla kitöltésénél az alábbiakra kell még figyelni:  

Amennyiben 2017. december 1-jén nem tartanak baromfifélét a termelési ciklus időszakos 
megszakítása (pl. a létesítmények egészségügyi tisztítása, betegség kitörése vagy hasonló okok) 
következtében, de a közeljövőben folytatni kívánják, a tenyésztést a C12. Állomány-változás táblában 
el kell számolni az elmúlt 7 hónap baromfiállományával. 
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C11. Egyéb állatfajok 
Vágógalamb: húsáért tenyésztett, tartott galamb.  
 
C12. ÁLLATÁLLOMÁNY-VÁLTOZÁS 
 
Az állatállomány-változás táblában állatfajonként mérlegszerűen le kell vezetni a 2017. június 1. óta 
bekövetkezett és december 31-ig várható/becsült változásokat, akkor is, ha június 1-jén nem, de az 
elmúlt 7 hónapban rendelkezett állatállománnyal.  
 

A tábla kitöltésénél az alábbiakra kell figyelni:  

– a gazdaság 2017. június 1. és 2017. december 31. közötti állatállomány-változását kell 
mérlegszerűen elszámolni: „Forrás = Felhasználás” 
– a „Gazdaságban levágott” oszlopok kitöltésénél a közvetlen vágásra vásárolt állatokat, amelyeket 
megvásárlás után rögtön levágnak, nem szabad elszámolni; 
 
C13. ÉLŐÁLLAT-VÁGÁS 
 
A táblában a főbb állatfajok 2017. június-decemberi vágásairól kell elszámolni havi bontásban, 
darabban és élősúlyban (itt számoljuk el a közvetlen vágásra vásárolt állatokat is, amelyeket 
megvásárlás után rögtön levágnak). A decemberi adat beírásakor becslés szükséges. 
 
 
ÁLLATI TERMÉKEK TERMELÉSE, 2017. JANUÁR 1 - DECEMBER 31. 
 
C14. Tej és tejtermék termelése, vásárlása és felhasználása 
 
Saját termelés: a gazdaság által megtermelt (kifejt) tej mennyisége. Nem tartozik ide a borjú által 
közvetlenül kiszopott tej mennyisége. 

Értékesítés belföldre: a közvetlen belföldi értékesítés mennyisége tejfeldolgozónak, közvetlenül 
fogyasztónak, egyéb. 

Takarmányozásra: itatásos borjúnevelésre, valamint egyéb állatok takarmányozására felhasznált 
tejtermék (a kiszopott tejet nem szabad figyelembe venni). 

Veszteség, egyéb: a gyűjtés, szállítás során, valamint egyéb okokból megsemmisült tej és tejtermék 
mennyisége, illetve a tej és tejtermékek egyéb célú (alkalmazottak felé természetbeni juttatás stb.) 
felhasználásra kerülő hányadát kell kimutatni. 

Termelt mennyiség: magába foglalja az összes értékesített mennyiséget függetlenül az értékesítés – 
további felhasználás – céljától, a saját fogyasztást és az egyéb kategóriát (pl. veszteség, 
takarmányozás stb.). 

Kezelt tej: olyan tej, amelyet legalább egy hőkezelésnek vagy azzal azonos hatással járó 
engedélyezett kezelésnek tettek ki. Ide tartozik a teljes tej, a félig fölözött tej és a fölözött tej. 

Tejszín: olyan zsiradékréteg, amely természetes módon, az emulgeálódó zsírgömbök lassú 
kicsapódásával alakul ki a tej felszínén. Ha fölözéssel a tej felszínéről eltávolításra kerül, vagy ha 
tejszínleválasztó berendezésben centrifugálással kivonják a tejből, akkor a tej egyéb alkotóelemein felül 
viszonylag magas zsírtartalommal rendelkezik. 

Vaj: olyan termék, amelynek tejzsírtartalma nem kevesebb, mint 80% és nem több mint 90%. Ide 
tartozik az a vaj is, amely kis mennyiségű gyógyfüvet, fűszert, aromát stb. tartalmaz azzal a feltétellel, 
hogy a termék őrizze meg a vaj tulajdonságait. 

Sajt: friss vagy érlelt, szilárd vagy félig szilárd állapotú termékek, amelyeket külön vagy együtt tej, 
fölözött tej, részben fölözött tej, tejszín, savó vagy író sűrítésével, alvasztásával nyernek, oltóenzim 
vagy más megfelelő koaguláló anyag alkalmazásával és részben ezen alvasztásból származó savó 
elvezetésével.  
– -ebből túró: ide tartozik a túró és a túrófélék (max. 30 tömegszázalékig tartalmazhatnak adalékot). 
– összes forrás = összes felhasználás soronként; 
– az Európai Unió tagországaival való kereskedelem továbbra is külföldre való kivitelnek, illetve 

külföldről való behozatalnak számít; 
– a tábla „Egyéb tejtermékek” (6001) sorában, a táblázatban fel nem sorolt termékeket kell elszámolni. 
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C15. Feldolgozott tejtermék termelése  
 
– az „Egyéb tejtermékek” (6002) sorban, a táblában fel nem sorolt termékeket kell elszámolni; 
– a C14. és a C15. táblák közötti kapcsolat: 

═ ha a C14. tábla „gazdaságban feldolgozott” oszlopában tej elszámolásra kerül, akkor a 
feldolgozott tejet a C15. tábla „termeléshez felhasznált nyerstej” oszlopában is szerepeltetni 
kell. Ezért a C14. tábla 3018 + 3091 + 3092 + 3237 „gazdaságban feldolgozott” tej adatainak 
összege egyenlő a C15. tábla 9999 – 6541 „termeléshez felhasznált nyerstej” adatával. 

═ a C15. tábla „termelt mennyiség” oszlop megfelelő sorába a gazdaságban termelt tejtermékek 
azon mennyiségét kérjük beírni, amely nem tartalmazza a másik tejipari termék gyártására 
felhasznált köztes termelést! Tehát az előállított tejtermék azon mennyiségét, amelyet a gazdaság 
egy másik tejipari termékének gyártására dolgoz fel, nem kell a nyersanyagként felhasznált termék 
sorába írni. 

 
C16. Tyúktojás termelése  
 
– A vásárlás oszlopba csak a másik mezőgazdasági termelőtől vásárolt mennyiséget kell beírni.  
– Az összes forrás = összes felhasználás, vagyis soronként: „d+e+f” = „g”=”h+i+j+k+l+m+n”; 
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D. A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS MUNKAERŐ, MEZŐGAZDASÁGI 
SZOLGÁLTATÁS, BERUHÁZÁS ÉS RÁFORDÍTÁS ADATAI, 2017. 
 
D1. A gazdaságban munkát végzők száma és ledolgozott munkaideje 
Mezőgazdasági munka: minden olyan munka, amely mezőgazdasági termékek termelésével vagy 
ahhoz kötődő szolgáltatással kapcsolatos. Pl.: munkavégzés a földeken, állattartás, szervezés és 
irányítás; a tárolással, a feldolgozással és a piacra való előkészítéssel összefüggő munka (silózás, 
vajkészítés, csomagolás stb.); karbantartó munka (a gazdasághoz tartozó épületeken, gépeken, 
berendezéseken stb.); mezőgazdasági szállítás. 

Fizetett munkaerő: azok az állandó vagy időszaki alkalmazottak, akik írásbeli vagy szóbeli 
megállapodás alapján a gazdaságban fizetség fejében munkát végeznek. Ide tartoznak a természetben 
(pl. terméssel) megfizetett alkalmazottak is. 

Nem fizetett munkaerő: ebbe a rovatba tartoznak mindazon családtagok, rokonok, ismerősök, akik a 
gazdaságban az év során munkát végeztek, de ezért pénzbeli vagy természetbeni juttatást nem kaptak. 
Itt kell elszámolni a gazdálkodó gazdaságban végzett saját munkáját is. 

Nem a gazdaság közvetlen alkalmazásában álló, fizetett munkaerő: olyan mezőgazdasági munkát 
végző személy, akit nem közvetlenül a gazdaság alkalmaz, hanem egy harmadik fél (pl. beszállító 
alkalmazottja) vagy önálló vállalkozó. Ide tartoznak azok a személyek is, akik más személy vagy cég 
megbízásából végeznek munkát a megfigyelt gazdaságban. 
– a gazdaságban az év folyamán (januártól - decemberig) végzett mezőgazdasági munkával és 

mezőgazdasági szolgáltatás nyújtásával töltött, munkanapban kifejezett időt kell beírni;  
– az összes, a gazdaságban az év során munkát végző személlyel és az általuk ledolgozott 

munkaidővel el kell számolni, függetlenül attól, hogy ezért ellenszolgáltatást (pénzt vagy 
természetbeni bért) kaptak-e vagy sem;  

– a becslés elvégzéséhez az alábbi táblázat nyújthat segítséget (az egy személy által ledolgozott 
munkanapok száma éves szinten természetesen meghaladhatja a 225 napot). 

 
Segédtábla a ledolgozott munkaidő megállapításához 

Ledolgozott 
munkaidő

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11
0,5 2 4 6 8 10 11 13 15 17 19 21 23

0,75 3 6 9 11 14 17 20 23 26 29 31 34
1 4 8 11 15 19 23 27 30 34 38 42 46

1,5 6 11 17 23 29 34 40 46 51 57 63 68
2 8 15 23 30 38 46 53 61 68 76 84 91

2,5 10 19 29 38 48 57 67 76 86 95 105 114
3 11 23 34 46 57 68 80 91 103 114 125 137

3,5 13 27 40 53 67 80 93 106 120 133 146 160
4 15 30 46 61 76 91 106 122 137 152 167 183

4,5 17 34 51 68 86 103 120 137 154 171 188 205
5 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190 209 228
6 23 46 68 91 114 137 160 183 205 228 251 274
7 27 53 80 106 133 160 186 213 240 266 293 319
8 30 61 91 122 152 183 213 243 274 304 335 365
10 38 76 114 152 190 228 266 304 342 365 365 365
12 46 91 137 183 228 274 319 365 365 365 365 365

Ledolgozott 
munkaidő

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 37
4 4 8 12 16 20 24 28 32 37 41 45 49
5 5 10 15 20 25 30 35 41 46 51 56 61
10 10 20 30 41 51 61 71 81 91 101 112 122
20 20 41 61 81 101 122 142 162 183 203 223 243
30 30 61 91 122 152 183 213 243 274 304 335 365

munkanap éves szinten

óra/nap

nap/hó

hónapok 

munkanap éves szinten

hónapok 
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D2. Mezőgazdasági termelőknek nyújtott szolgáltatások 
 
– csak az ellenérték (pénz vagy természetbeni juttatás) fejében másnak végzett mezőgazdasági 

szolgáltatást szabad itt számba venni még akkor is, ha annak ellenértéke nem került kifizetésre; 
– amennyiben a nyújtott szolgáltatás tartalmazza a felhasznált anyagok értékét is, akkor a 

szolgáltatás értéke anyagköltséggel együtt értendő; 
– mezőgazdasági gépek kezelőszemélyzet nélküli kölcsönzése nem számít mezőgazdasági 

szolgáltatásnak;  
– amennyiben nem állnak rendelkezésre pontos adatok, akkor a tábla gondos becsléssel is kitölthető; 
– ha egy szolgáltatást többször végeztek el egyazon földterületen/állaton, akkor azt annyiszor kell 

elszámolni, ahányszor a szolgáltatást nyújtották. Például, ha egy növénykultúrán háromszor 
végeztek az év során 2 munkanapot igénylő gyomirtást, akkor a munkanap értéke 6. 1 
munkanap 8 órás munkavégzést jelent. 

 
Növénytermesztési szolgáltatás: növényvédelem, öntözés, talajmunkák, melioráció, vetés, ültetés, 
telepítés, trágyázás, betakarítás, takarmánynövények és melléktermékek szárítása, tartósítása, 
tárolása, vetési célú magfeldolgozás, növények piacra való elsődleges előkészítő műveletei, növények 
ápolása, beporzási szolgáltatás, gép kölcsönzése kezelőszemélyzettel. Nem része a 
növénytermesztési szolgáltatásnak: kertek, parkok, sportolási és hasonló célú zöldterületek 
létesítése, ültetése, gondozása. 
 
Állattenyésztési szolgáltatás: ketrecek, ólak tisztítása, állatok bértartása (amikor az állatállomány a 
termeltető (integrátor) tulajdonában marad); birkanyírás, baromfiszexálás, tolltépés, mesterséges és 
természetes megtermékenyítés, ivartalanítás, nyájak/csordák/gulyák terelése, legeltetése, 
tojásosztályozás, patkolás. 
 
Erdőgazdálkodási szolgáltatás: erdőfelmérés, faállomány értékelése, tűzvédelem, fakitermelési 
szolgáltatások (pl.: kitermelt fa erdőn belüli szállítása stb.). 
 
 
D3. Mezőgazdasági beruházások 
Beruházás: a mezőgazdasági tevékenységet közvetlenül vagy közvetve szolgáló új tárgyi eszközök 
(pl. traktor, istálló) beszerzése és saját kivitelezésében történő létesítése, a meglévő tárgyi eszközök 
bővítése, korszerűsítése, átalakítása, felújítása (karbantartási munkák nélkül) a tervezési, átírási, más 
járulékos költségekkel együtt.  
A beruházások értékénél a visszaigényelhető ÁFA-t nem kell jelenteni, de a nem visszaigényelhetőt 
jelenteni kell. 
A lízingelt beruházásokat a beruházás évében kell figyelembe venni. 

Önjáró gép: azoknak a gépeknek az összessége, melyek közvetve vagy közvetlenül a mezőgazdasági 
tevékenységet szolgálják (pl.: traktor, kombájn, önjáró betakarító- rakodógép, teher- és 
személygépkocsi). 

Vonalas létesítmény: az építési beruházások körébe tartozó azon létesítmények, melyek terjedelme 
vonalas és közvetve vagy közvetlenül a mezőgazdasági tevékenységet szolgálják (karám, kerítés, 
mezőgazdasági út stb.). 
 
D4. A mezőgazdasági tevékenység ráfordításai 
 
A táblázatba a felhasznált főbb (vásárlásból és saját termelésből származó) anyagok elkönyvelt 
költségét (ÁFA visszaigénylők nettó, különben bruttó költséget) kérjük beírni 1 000 forintban, tizedes 
jegy nélkül. Amennyiben a gazdaság által megtermelt javak kerültek a gazdálkodási év során 
felhasználásra, azt önköltségi áron kérjük szerepeltetni. 

Vásárolt vetőmag, növényi szaporítóanyag: Kérjük feltüntetni a vetőmagvakon kívül a palánták, 
dugványok, szőlő-, gyümölcsoltványok stb. költségét is. Ha az A1. táblában szerepel vetett terület 
(kivéve nem a tárgyévben ültetett évelő növény), vetőmag költséget is szükséges elszámolni.  

Vásárolt és saját termelésű szerves trágya, műtrágya és talajjavító szer: Talajjavító szerek például 
a mész, a tőzeg, az iszap, a homok és a szintetikus habok. Amennyiben a B1-B4 táblákban 
feltüntetésre került kijuttatott mű- és szervestrágya mennyiség, a felmerült költséget kötelező 
feltüntetni, kivéve, ha szolgáltatásként vették igénybe.  
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Növényvédő szerek: Idetartoznak a gyomirtó szerek, a gombaölő szerek, a rovarirtók és egyéb 
hasonló szervetlen és szerves anyagok.  
Vásárolt és saját termelésű mezőgazdasági takarmány, táp és egyéb takarmány: ez a kategória 
foglalja magában az összes felvásárolt belföldi vagy importált – feldolgozott vagy nem feldolgozott – 
takarmányt, beleértve a közvetlenül más mezőgazdasági termelőktől beszerzett takarmányokat is. Az 
állati takarmányként felhasznált növényi termékeket, amelyeket ugyanazon elszámolási időszakon belül 
ugyanazon mezőgazdasági üzemben termesztenek és használnak fel, szintén itt kell elszámolni. Ide 
tartoznak a saját termelésű mezőgazdasági takarmányok is. Ha a C1-C12 táblákban jelentettek 
állatállományt, ezt a sort is ki kell tölteni. 
Állatgyógyászati költségek: az állatgyógyászati célra felhasznált saját termelésű, illetve közvetlenül – 
akár vényre, akár vény nélkül – beszerzett készítményeket tartalmazza. Az állatorvos által az állatorvosi 
díjban elszámolt gyógyszerek, készítmények értékét nem itt, hanem az állategészségügyi szolgáltatás 
soron kell elszámolni. Ha a C1-C12. táblákban jelentettek állatállományt, ezt a sort is ki kell tölteni.  
Villamosenergia, üzemanyag (gázolaj) és fűtőanyagok: Csak a mezőgazdasági termelésben 
felhasznált energiát szabad feltüntetni, a mezőgazdasági termelők háztartásaiban felhasznált energiát 
nem.  
Gépfenntartási költségek: a tárgyi eszközök felhasználható állapotban való tartásához szükséges 
karbantartáshoz (azaz az egyes károsodott vagy törött alkatrészek rendszeres cseréjéhez) és 
javításokhoz szükséges költségek. 
Épület fenntartási költségek: ide tartoznak a mezőgazdasági termelőknél felmerülő, a mezőgazdasági 
épületek és egyéb szerkezetek (kivéve a lakáscélú szerkezeteket) karbantartásához kapcsolódó 
anyagbeszerzések (cement, tégla stb.), bérköltségek és összköltség. 
Egyéb költségek: a mezőgazdasági termeléshez felhasznált, fel nem sorolt egyéb anyagok költsége, 
csomagolás, postai és távközlési költség, hirdetési és reklámköltségek. 
Igénybe vett mezőgazdasági szolgáltatások: a növénytermesztési, állattenyésztési, vadgazdálkodási 
szolgáltatásokon felül ide tartozik a gépek és berendezések megfelelő munkaerővel együtt történő 
kölcsönzése során felmerülő költsége is. 
Állategészségügyi szolgáltatás: az állatorvos által az állatorvosi díjban elszámolt gyógyszerek, 
készítmények értékét itt kell elszámolni.  
Igénybe vett egyéb szolgáltatások: a mezőgazdasági termeléshez felhasznált, fel nem sorolt egyéb 
igénybe vett szolgáltatások költségét kérjük feltüntetni. Ide tartoznak a más vállalkozó által végzett 
szállítás, fuvarozás, raktározás, és csomagolás, üzletkötéssel, utazással, kiállítások szervezésével 
kapcsolatos költségek, bérleti és lízingdíjak. A földbérleti díjat a 13. soron külön kérjük megadni. Az 
egyéb szolgáltatások soron kell szerepeltetni a jogi személyek részére fizetett díjakat (pályázati, tagsági 
díjak), igénybe vett oktatási, továbbképzési költséget, a bérmunka és kiszervezett tevékenységek díját 
(a mezőgazdasági szolgáltatások soron már elszámoltakon kívül), továbbá a bankköltséget (kamat 
kivételével!), biztosítási díjakat (kivéve a tárgyi eszközök és a személyi jellegű kifizetések között 
elszámolandó), hatósági díjakat.  
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KIVONAT 

Gabonafélék 
1030 Alakor Őszi búza 1018 
1071 Cirok (mag) Pohánka (hajdina) 1086 
1005 Durumbúza Rizs 1277 
1039 Hibridkukorica-vetőmag  Rozs 1058 
9104 Kukorica (hibridvetőmag nélkül) Tavaszi árpa 1046 
1109 Indián rizs Tavaszi búza 1012 
1092 Kanárimag (kanáriköles, fénymag) Tönköly 1024 
1103 Kétszeres Triticale 1097 
1079 Köles Zab 1064 
1052 Őszi árpa Egyéb gabonaféle 1115 

Száraz hüvelyesek 
1136 Bab Homoki bab (tehénborsó) 1184 
9162 Borsó élelmezési célra Lencse 1159 
9161 Borsó takarmányozásra Lóbab 1144 
1154 Csicseriborsó Szegletes lednek (szeges borsó) 1174 
1179 Csillagfürtmag Egyéb száraz hüvelyes 1187 
1149 Disznóbab 

  Burgonya 
1362 Burgonya étkezési célra, korai Burgonya, korai nélkül 9119 

Ipari növények 
1475 Cikóriagyökér Napraforgómag olajtermelésre 1233 
1376 Cukorrépa  Négermag 1479 
1392 Dohány (nyers levél) Olajlenmag 1205 
1472 Energiafű Olajretekmag 1250 
1197 Földimogyoró Olajtökmag, héjas 1261 
2140 Gyógy- és illóolajnövények Olajtökmag, héj nélküli 1264 
1220 Káposztarepcemag Réparepcemag 1215 
1255 Kendermag Ricinusmag 1244 
2128 Komló Rostkenderkóró (nyers) 1411 
1242 Mák, élelmezési célra Rostlenkóró (nyers) 1410 
1243 Mák, ipari célra Sáfránymag (olajözön, sáfrányos szeklice) 1247 
1240 Mák, vetőmag Seprűcirokszakáll 2167 
2127 Fűszernövények (kivéve fűszerpaprika) Szezámmag 1225 
1211 Mustármag Szójabab 1191 
9128 Napraforgómag egyéb célra Egyéb ipari növény 9138 

Takarmánynövények és melléktermékek 
Szénák Zöldtakarmányok 

1439 Baltacimszéna Bíborhere 1429 
1441 Herefüveskeverék-széna Csalamádé (borsós, napraforgós is) 1423 
1437 Lucernaszéna Csillagfürt 1430 
1440 Szarvaskerepszéna Gabonafélék zölden 1417 
1438 Vöröshereszéna Muhar 1432 
1442 Egyéb szálastakarmány széna Őszi takarmánykeverék 1424 

Lédús takarmányok Silókukorica (szójás is) 1418 
1445 Murokrépa Somkóró 1431 
1450 Olajretek (zölden) Szudáni fű 1433 
1448 Takarmánykáposzta Takarmánycirok (édescirok) 1419 
1447 Takarmánykel Takarmányköles 1420 
1444 Takarmányrépa  Takarmányszója 1421 
1449 Takarmánytök Tavaszi takarmánykeverék 1425 
1446 Tarlórépa Egyéb szálastakarmány zölden 1434 
1451 Tyfon 
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Melléktermékek 
9110 Ipari növények melléktermékei Kukoricaszár 1127 

1123 Kalászos gabonaszalma 
Szálas és lédús takarmányok 
melléktermékei 9108 

Takarmánynövények magvai és egyéb szaporítóanyagok 
1377 Cukorrépamag Egyéb takarmánymag 1470 
1469 Facélia (mézontófű) mag Lédús takarmányok szaporítóanyaga 9109 
1468 Fűmagvak Ipari növények szaporítóanyaga 9111 
1467 Lucernamag Zöldségfélék szaporítóanyaga 1374 

Egyéb szántóföldi növények 
9106 Ehető gumós és gyökérnövények Időszaki gyep 

(szántó művelési ághoz tartozó, zölden 
vagy szénaként betakarított vetett 
fűterület) 

9105 
9113 Szántóföldi virág és dísznövény, faiskola 

nélkül 
Zöldségfélék és fűszerpaprika 

1302 Articsóka Póréhagyma 1346 
1296 Brokkoli Retek 1354 
1355 Cékla Sárgadinnye 1309 
1326 Cukkini Sárgarépa 1333 
1327 Csemegekukorica Sóska 1304 
1315 Cseresznyepaprika Spárga 1284 
1287 Fejes káposzta (fehér) Spárgatök 1324 
1298 Fejes saláta Spenót (paraj) 1301 
1335 Fokhagyma Sütőtök, dísztök, lopótök 1325 
2100 Fűszerpaprika Termesztett gomba 1379 
1307 Görögdinnye Torma 1353 
1340 Gyöngyhagyma Uborka, apró 1319 
1288 Karalábé Uborka, egyéb 1320 
1295 Karfiol Vöröshagyma 1337 
1286 Kelbimbó (bimbóskel) Vöröskáposzta 1290 
1291 Kelkáposzta Zellergyökér 1352 
1292 Kínai kel Zellerszár 1384 
1343 Mogyoróhagyma Zöldbab 1130 
1321 Padlizsán (tojásgyümölcs) Zöldborsó 1133 
1322 Paradicsom Zöldhagyma 1349 
1314 Paradicsompaprika Zöldpaprika 1313 
1334 Petrezselyemgyökér Egyéb termesztett zöldségfélék 1385 

    Gyümölcsfélék 

  2024  Alma  Málnaszeder 2054 
2053  Áfonya  Mandula, héjas 2065 
2031  Birs  Meggy 2035 
2057  Bodza  Mogyoró, héjas 2069 
2034  Cseresznye  Naspolya 2041 
2073  Dió, héjas  Nektarin 2037 
2080  Fekete berkenye  Őszibarack 2036 
2067  Gesztenye  Ribiszke–fekete 2051 
2079  Homoktövis  Ribiszke–piros és fehér 2050 
2056  Josta (rikö)  Szamóca 2047 
2032  Kajszi (sárgabarack)  Szeder 2055 
2028  Körte  Szilva és ringló 2038 
2052  Köszméte (egres)  Egyéb termesztett gyümölcsfélék 2081 
2046  Málna 
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Műtrágyák 

1115 Kalcium-nitrát, 15,5 
1127 Mészammónsalétrom, 27% (MAS, pétisó, linzi só) 
1129 Nitrosol, Nikrol, Fertisol 
1134 Ammónium-nitrát, 34% 
1146 Karbamid, 46% 
1147 DAM 30% 
1148 Terrasol, 27% 
1199 Egyéb nitrogén műtrágya 
1220 Szuperfoszfát, 18-20% 
1226 Hiperfoszfát, 26% 
1246 Triple foszfát, 46% 
1299 Egyéb foszfor műtrágya 
1330 Patent-káli, 30% 
1331 Kálium-szulfát, 30% 
1340 Korn-káli, 40% 
1360 Kálium-klorid, 60% 
1399 Egyéb kálium műtrágya 
3103 NP 15-20% 
3104 Diammónium foszfát (DAP), 18-46% 
3105 Monoammónium foszfát (MAP), 11-52/53% 
3106 NP 20-20% 
3199 Egyéb NP műtrágya 
3201 PK 10-24,5% 
3202 PK 10-28% 
3299 Egyéb PK műtrágya 
3301 Kálium-nitrát, 13-46% 
3399 Egyéb NK műtrágya 
3401 NPK 5-15-30% 
3402 NPK 8-12-25% 
3403 NPK 8-14-16% 
3404 NPK 8-20-30% 
3405 NPK 8-21-21% 
3406 NPK 8-24-24% 
3407 NPK 10-20-20% 
3408 NPK 15-15-15% 
3409 NPK 16-16-16% 
3410 NPK 7-20-30% 
3411 NPK 9-25-25% 
3412 NPK 10-26-26% 
3499 Egyéb NPK műtrágya 
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