
   

K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó  
az „EGYÉNI GAZDASÁGOK JÚNIUSI ÖSSZEÍRÁSA, 2017 

(kiemelt egyéni gazdaságok)” 
című kérdőívhez 

(Nyilvántartási szám: 2417) 
 
 
MVH ügyfél-azonosító(k): 
 
Név: Annak a személynek vagy szervezetnek a neve, aki/amely a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalnál vagy jogutódjánál, a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: MVH) ügyfélként regisztrált, és 
ezen a néven támogatást igényelt a gazdaságra vonatkozóan. 
MVH ügyfél-azonosító: Az MVH nyilvántartásában szereplő 10-karakteres ügyfél-azonosító szám, 
amely a támogatás igénylésekor az ügyfél azonosítására szolgál. 
 
A gazdálkodó email címe:  
A KSH és a gazdálkodók közötti kommunikáció elősegítését szolgálja. Az adathelyre valós és pontos 
email címet kérünk megadni. 
 

A. FÖLDHASZNÁLAT 

Ebben a fejezetben a gazdaság használatában lévő földterülettel kell elszámolni, tulajdontól 
függetlenül.  

A művelési ágak területének meghatározásánál a tényleges használatot kell figyelembe venni, 
NEM a földhivatali bejegyzésben szereplőt.  
Például, ha a feltört gyepen szántóföldi művelést folytatnak, akkor a területet szántóként; ha a 
szántóterületen erdőt, szőlőt, gyümölcsöst telepítettek, akkor erdőként, szőlőként, gyümölcsösként kell 
számba venni. 
 

Földhasználat jogcímei 
Minden művelési ág esetében a használt területet részletezni kell a földhasználat jogcíme szerint: 

• saját tulajdonú terület 
• bérelt terület 
• egyéb jogcímen használt terület 

 

 
Használt terület = Saját tulajdonú terület + Bérelt terület + Egyéb jogcímen használt terület 

 
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. A jelképes bérleti díjért (pl. 1 Ft/ha/év) bérelt területeket az 
egyéb jogcímen használt területek között kell elszámolni. Ezeket a területeket ne vegye figyelembe a 
bérelt terület és az átlagos földbérleti díj megadásakor.  
Bérelt terület elhelyezkedése: A bérelt terület nagyságát megyénként is részletezni kell a terület 
elhelyezkedése szerint. a megyénként megadott bérelt területek mellett fel kell tüntetni az éves átlagos 
földbérleti díjat.  
Földbérleti díj: a bérelt terület 1 hektárjára jutó, pénzben megállapított, vagy "forintosított" díj. Több éves 
szerződés esetén a 2017. 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. 
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A területi adatok elszámolásánál az „ebből”-ös sorokra/oszlopokra figyelmet kell fordítani, adatuk nem 
haladhatja meg a kapcsolódó összesen sor/oszlop adatát. 
 
A területek „alapterületként” való elszámolására szintén figyelmet kell fordítani. A terület nagyságát, 
többszöri hasznosítás esetén is csak egyszer szabad elszámolni (üvegházak, gombatermesztésre 
használt alapterület). 
 
A másodvetésű növényeket nem kell külön számba venni, minden területet csak a fővetésűnek tekintett 
növényhez kell rendelni. Ez a nagyobb termelési érték illetve a hosszabb vegetációs időszak alapján 
dönthető el. 
 
A1. Művelési ágak 
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Mező- 
gazdas

ági 
terület 

Szántó és 
szántóként 
használt kert 

Élelmezési, takarmányozási, ipari és szaporítási célra vetett 
szántóföldi növények (árutermelés) 

Konyhakert Saját fogyasztásra szánt termények, 1500 m2-nél kisebb terület 

Gyümölcsös Összefüggő, összesen legalább 400 m2 kiterjedésű gyümölcsfák, illetve 
legalább 200 m2 kiterjedésű gyümölcsbokrok területe 

Szőlő Összefüggő, legalább 200 m2-es területet elérő szőlőtőke sor(ok) 

Gyep Legalább 5 éve állatok legeltetésére vagy kaszálásra használt füves 
terület illetve nem használt, de támogatásra jogosult terület 

Erdő Erdészeti fa és cserjefajokkal borított terület 

Nádas Nádtermeléssel hasznosított, többnyire vízzel borított terület 

Halastó Halgazdasági célt szolgáló, lecsapolható terület 

Gomba Gombatermesztéssel hasznosított összes alapterület 
 
A2. A gazdaság tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó egyéb területek 
 
A gazdaság irányítására (iroda- és/vagy lakóépületek), állattartásra, tárolásra használt épületek, utak, 
udvarok, művelés alól kivett területek összessége. Például gabonaraktárak, javítóműhelyek, összekötő 
utak, pihenő- és díszkertek, utak és a hozzájuk tartozó árkok, tavak, víztározók, kőfejtők, melyek a 
gazdaság működéséhez szükségesek. A gombatermesztésre használt alapterület, függetlenül a 
termesztés helyétől (pince, szántóföld, üvegház), is ide tartozik. Kötelező kitölteni! 
 
A3. Felhagyott művelésű mezőgazdasági területek 
 
Korábban hasznosított, de gazdasági, szociális vagy más okból meg nem művelt és a vetésforgóban nem 
szereplő mezőgazdasági területek, amelyek a gazdaság eszközeivel, szükséges ráfordítással újra 
termelésbe vonhatók.  

Például kiöregedett gyümölcsös, már nem termő szőlő, elvadult szántó, nem használt gyepterület, 
elvizesedett területek 

Nem tartozik ide: 
• az egy évre pihentetett ugar területe (A6. – szántó) 
• nem hasznosított, támogatásra jogosult gyepterület (A13. – gyep) 
• park és díszgyepek (A2. – egyéb földterület) 

 
Szántó és szántóként használt kert: 
 
Szántóként használt kert: az a szántóföldi és kertészeti növényekkel hasznosított, a gazdaság többi 
részétől elkülönített terület, ahol a megtermelt növényeket nem a gazdasághoz tartozó személyek 
fogyasztják el. Ide tartoznak a kertben termelt gabonafélék és takarmánynövények függetlenül attól, hogy, 
az állatot a gazdasághoz tartozó személyek fogyasztják el. 
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A gazdasághoz tartozó személyek fogyasztását (például üzemi konyhán keresztül) szolgáló 
termények valamint a csak esetlegesen értékesített felesleg területe a konyhakert művelési ághoz 
tartozik. 

Szántó = szabadföldi szántó + szántóföldi egyéb ültetvény jellegű növények + üvegház, fólia 
 
Szabadföldi szántóterületnél kell elszámolni: 

• a gabonafélék és takarmánynövények teljes területét (a kertben termesztettet is); A4. 
• az eladási céllal vetett szántóföldi növények (ipari növények, zöldségfélék, száraz hüvelyesek, 

virágok, dísznövények) területét; A4. és A5. 
• szabadföldi, nem járható védőborítás (síkfólia, nem járható üvegharang vagy fóliaalagút, 

hollandi ágy) alatt termesztett növények, zöldségek területét; A4. és A5. 
• az időszaki gyep területét (1-5 éves időszakra legeltetésre, fűfélék kaszálására használt szántó, 

a vetésforgó része) A4. 
• az energiatermelésre használt növények területét (az erdészeti módszerekkel betakarított 

energiaerdők területét az A8-as kérdésnél kell elszámolni); A4. 
• a zöldtrágyának vetett (talajjavítás céljából beledolgozott) növények területét; A4. 
• a szamóca területét (Zöldségfélék és szamóca); A5. 
• a június 1-én be nem vetett szántóterületet, pl. ugar, kipusztult terület, folyamatban lévő 

művelési ág-változás; A6. 

Szabadföldi szántó (A7.) = szántóföldi növények szabadföldön (A5.) + zöldségfélék és 
szamóca szabadföldön (A6.) + be nem vetett szántó (A7.) 
 
Ugar: adott gazdasági évben növénytermesztésre nem hasznosított, be nem vetett terület, amelyet 
gyomirtás és talajjavítás céljából pihentetnek, de talajművelést illetve időszakos legeltetést végeznek 
rajta. Spontán kikelt természetes zöld növényi borítottság fedheti a talajt. 
 
A8. Egyéb ültetvény jellegű növények: 
Nem vetésforgóban termesztett, a szántó területén több évig termést hozó, eladásra szánt növények:  

Faiskola: Ide tartozik a gyümölcsfaiskola, szőlőalanytelep és oltványiskola, díszfaiskola, kereskedelmi 
célú erdészeti faiskola, valamint a kertekbe, parkokba, utak vagy árkok szélére való ültetésre nevelt fák 
és cserjék területe. 
Karácsonyfa-ültetvények: a mezőgazdasági területen (szántón), kereskedelmi célból ültetett és nevelt 
fenyőfélék területe. A nem gondozott vagy felhagyott művelésű ilyen ültetvény erdőterületnek minősül. 
Egyéb ültetvények: Például fonásra használt ültetvények (kosárfűz stb.) és a szántó területén 
szarvasgomba-termesztés céljából telepített ültetvények  
 
A9. Járható üvegház, melegház, fóliaház, fóliasátor szántón: 

• olyan fix vagy mozgatható, üveg, rideg műanyag vagy fólia borítású termesztő berendezés, 
amelybe a munkavégzést folytató személy be tud jutni és ott dolgozni képes (üvegház, 
melegház, fóliaház, fóliasátor); 

• az időszakosan fedett, illetve időszakosan szabad ég alatt fejlődő növények területét teljes 
egészében takarás alattiként kell számba venni; 

• mozgatható növényházak esetében az elmúlt 12 hónap során ténylegesen fedett összes 
szántóterületet kell figyelembe venni; 

• adott területet többszöri hasznosítás esetén is csak egyszer kell kimutatni; 
• amennyiben több szinten lehetséges a termesztés, csak az alapterületet kell figyelembe venni; 

 

A10. Konyhakert: 

A gazdaság többi részétől elkülönített terület, amely főként a gazdasághoz tartozó személyek 
fogyasztásának kielégítését szolgálja, innen értékesítésre csak az esetlegesen képződő kis 
mennyiségű fölösleg kerülhet. 
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Az egyes növények esetében a 100 m2 alatti parcellákat a konyhakert területénél összevonva kell 
feltüntetni, de annak összterülete nem érheti el az 1500 m2-t. Az ennél nagyobb területeket, illetve a 
több embert ellátó konyhakerteket a szántóföldi növények illetve zöldségek tábláknál részletezve kell 
elszámolni. 
 

• A konyhakert állhat szántóterületből (pl. burgonya) vagy ültetvényből (gyümölcsfák, szőlő) is. 
• A saját fogyasztást szolgáló üvegház és fólia területét itt kell elszámolni 
• Nem tartoznak ide felhasználástól függetlenül a szemes betakarítású gabonával bevetett 

területetek és a takarmánynövények, ezeket a szántó művelési ágnál kell feltüntetni. 
• Nem tartoznak ide a pihenőkertek (park és díszgyep), ezeket az egyéb területeknél (A2. kérdés) 

kell feltüntetni. 
 

A11. Gyümölcsös és szőlőterületek 
Csak az összefüggő, sorban vagy sorokban telepített területeket tartalmazza! 

Az összterületnek el kell érnie legalább: 
• 400 m2-t a gyümölcsfák (törzses fajok), 
• 200 m2-t a gyümölcsbokrok (bogyós fajok), 
• 200 m2-t a szőlőterületek esetén. 

 
A vegyesen telepített gyümölcsösök esetében a gyümölcsfajonkénti területeket kell beírni, a következő 
számítás szerint: gyümölcsfajonként a sor- és tőtávolság szorzatát kell megszorozni a fák számával. 
A területnagyság meghatározásakor a termő (termőkorú) és a még nem termő (friss telepítés) 
területeket összegezve kell elszámolni a táblákban. Az időjárás vagy betegség miatt termést nem hozó 
területeket itt nem kell megkülönböztetni! A fahozamuk miatt ültetett gyümölcsfákat, amennyiben kivágás 
előtt rendszeres róluk a termés betakarítás (értékesítési célú), itt kell számba venni, nem az 
erdőterületnél. 
A műveléssel felhagyott, gondozatlan, kiöregedett – már nem termő – szőlő- és gyümölcsös területeket 
nem szabad a táblákban feltüntetni, azokat a nem hasznosított területekhez (A3.) kell beszámítani. 
 
A13. Gyep 
Legalább 5 vagy annál több éve kaszálással (rét) vagy legeltetéssel (legelő) hasznosított terület. 
 

legelő + rét + nem hasznosított, támogatásban részesült gyepterületek = használt gyepterület 
 
Ide tartoznak a nem hasznosított, de jó környezeti és ökológiai állapotban tartás címén 
támogatásban részesült gyepterületek is. Ezeken a területeken csak tisztítókaszálást végeznek az 
agrártámogatások minimumkövetelményeinek teljesítése céljából. Ezeket a gyepeket gazdaságilag nem 
hasznosítják sem rendszeres legeltetéssel, sem a kaszált növények értékesítése révén.  
 

használt gyepterület összesen = külterjes gyep + belterjes gyep + nem hasznosított, de 
támogatásban részesült gyepterületek 

 
Belterjes (intenzív) gyep: olyan kaszálással/legeltetéssel hasznosított terület, amely jó vagy közepes 
minőségű talajon található, és agrotechnikai művelettel (pl. öntözéssel, trágyázással) fokozzák a 
termőképességét a magas hozamok elérésére. 
Külterjes (extenzív) gyep: olyan állandó rét vagy legelő, amelyen termésfokozókat (vetőmag, műtrágya, 
öntözés) nem, vagy alig alkalmaznak. Természetes termőképességre alapozó művelést folytatnak, 
általában nem kaszálják, időszakos illetve eseti legeltetést végeznek. 
Például köves területek, hangafüves puszták, mocsaras területek. 

 

A14. Gomba 
Gombatermesztéssel hasznosított összes alapterület (zsákok által elfoglalt terület, gombaágyak 
területe), amelyet a 2017. június 1-jét megelőző 12 hónap folyamán legalább egyszer használtak. 
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A15. Erdő 
Erdészeti fa- és cserjefajokkal borított terület, különösen: 

• erdei faiskolák az erdőn belül, a gazdaság saját felhasználására; 
• szélfogó erdősávok, védősávok, élő sövények stb. területe; 
• fás szárú erdészeti fafajokkal energiatermelés céljára telepített erdő; 
• szarvasgomba-termesztésre használt természetes módon létrejött erdős területek hasznosítása  
• erdei létesítmények területe (erdei utak, faanyagtárolók). 

 
Nem tartozik ide 

• a közös erdő használata; 
• a szántó művelési ágba sorolható fás szárú energiaültetvények (A4.) 
• a kereskedelmi célú és az erdőn kívül található erdészeti faiskolák (A8.) 
• termésükért nevelt gyümölcsfák (dió, gesztenye), füzesek. (A11.) 

 
A rövid rotációs idejű erdőt általában 5-20 éven belül kitermelik, a faanyagot energiatermelésre (pl. fűz, 
nyárfa) és/vagy papíripari (nyárfa) célra használják. 
 
A16. Nádas 
Nádtermeléssel hasznosított, többnyire vízzel borított terület, a betakarítástól függetlenül. 
 
A18. A használt földterület változása 2016. június 1 – 2017. május 31. 

Az elmúlt egy év során bekövetkezett földhasználati változások művelési áganként. 

Növekedés Csökkenés 
bérlés bérbe adás 
vásárlás eladás 
művelési ág változás művelési ág változás 
egyéb változás egyéb változás 
öröklés  

 kisajátítás 
 
Ha adott földterületen művelési ág váltás történt, akkor azt mind csökkenésként, mind 
növekedésként el kell számolni a táblázatban! 
Például feltörte korábban legeltetéssel hasznosított 100 hektáros szántóterületének felét és bevetette 
napraforgóval: 

• gyepterület, csökkenés, 50 hektár, művelési ág váltás (csökkenés) 

• szántó és szántóként használt kert, növekedés, 50 hektár, művelési ág váltás (növekedés) 
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B. ÁLLATTENYÉSZTÉS 
A B3, B5, B7, B9, B13, B11, táblákban az állatállomány nagyságát 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. 
B3. 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. 
 
B5. 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. 
 
B7. 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. 
 
B9. 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  
 
B11. 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) 
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B13. 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. 
 
B15, B17, B19, B21. 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 B15, B17, B19, B21 tábla kitöltésénél az alábbiakra kell még figyelni:  

Amennyiben 2017. június 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 B16, B18, B20, B22 Állomány-változás táblában el 
kell számolni az elmúlt 5 hónap baromfiállományával. 
 
B23, B25, B27, B28 - B34. Egyéb állatfajok 
Vágógalamb: húsáért tenyésztett, tartott galamb.  
 

B4, B6, B8, B10, B12, B14, B16, B18, B20, B22, B24, B26. Állatállomány – 
változás az elmúlt 5 hónapban (2017. január 1 - 2017. június 1.) 
 
Az állatállomány-változás táblákban állatfajonként mérlegszerűen le kell vezetni a 2017. január 1. óta 
bekövetkezett változásokat, akkor is, ha június 1-jén nem, de az elmúlt 5 hónapban rendelkezett 
állatállománnyal.  
A táblák kitöltésénél az alábbiakra kell figyelni:  

– a gazdaság 2017. január 1. és 2017. június 1. közötti állatállomány-változását kell mérlegszerűen 
elszámolni: „Forrás = Felhasználás” 
– a „Gazdaságban levágott” kitöltésénél a közvetlen vágásra vásárolt állatokat, amelyeket 
megvásárlás után rögtön levágnak, nem szabad elszámolni. 
 
Amennyiben nem volt előző időszaki kérdőíve, vagy a nyitóállomány (Állomány, 2017. január 1.) nem 
egyezik az előnyomott adattal úgy a „Bértartásból növekedés” vagy a „Bértartásból csökkenés” sorban 
kell szerepeltetni az „Állatállomány 2017. január 1.” sor adatát vagy a különbségét.  
 
B13. Élőállat-vágás 
A táblában a főbb állatfajok 2017. január 1. és 2017. május 31. között történt vágásairól kell elszámolni 
havonkénti bontásban, darabban és élősúlyban (itt számoljuk el a közvetlen vágásra vásárolt állatokat, 
amelyeket megvásárlás után rögtön levágnak). Az élősúlyra vonatkozó információkat szükség szerint egy 
tizedessel kell megadni. 
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