
Törzsszám:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: december 12.

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu

(www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2020),

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:   perc

Köszönjük az együttműködésüket!

e-mail címe

A kitöltő adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

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 kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős munkatársunknak 
akár telefonon akár e-mailen 

vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766 -os ingyenes zöld számon,
illetve írásban a honlapról elérhető „ Lépjen velünk kapcsolatba ” rendszeren keresztül 

(https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml).

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve beosztása telefonszáma

város
község

út,
utca,
tér

Adatszolgáltatók: mezőgazdasági haszonállatot tartó valamennyi költségvetési, 
költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás a 

hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján 
közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, 
figyelemmel a 1165/2008/EK rendeletre.

Statisztikai főtevékenység: Megye: #####

2020. DECEMBER 1.

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: 
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1. Szarvasmarha   (darab)

a c d

2. Bivaly (darab)

a c d

3. Sertés (darab)

a c d

4. Juh (darab)

a c d

5. Ló (póniló nélkül) (darab)

a c d

 kettős hasznosítású3036

9308

 nőivarú
vágásra (vágóborjú)

3045 egyéb tartásra

2

 hímivarú

9309

9318

 húshasznú

vágásra
egyéb tartásra

2 évesnél 
idősebb 
szarvas-
marha

 hímivarú1–2 éves 
szarvas-
marha

vágásra
egyéb tartásra

nőivarú
 vágásra (vágóüsző)

3026  egyéb

Kód Megnevezés 2020. június 1. 2020. december 1.
b

3041
1 évesnél 
fiatalabb 

borjú

hímivarú
vágásra (vágóborjú)

3042 egyéb tartásra
3044

9317

Egyéb bivaly
9313

3033
üsző

 vágásra (vágóüsző)
3034  egyéb (előhasi üsző)
3016

tehén
 tejhasznú

3035

3025

Kód Megnevezés 2020. június 1. 2020. december 1.

9310 Szarvasmarha összesen

Kód Megnevezés 2020. június 1. 2020. december 1.
b

9314 Nőivarú tenyészbivaly
9315

Bivaly összesen

3103
Hízósertés

 51–79 kg
3104  80–109 kg
3105

b
3100  Malac, legfeljebb 20 kg
3101  Süldő (20–50 kg között)

3112  Tenyészkan

3107
Koca

 előhasi
3109  egyéb vemhes
3110  üres
3111  Szűz kocasüldő

110 kg és több

Kód Megnevezés 2020. június 1. 2020. december 1.

 egyéb (1 éves és idősebb nem tejhasznú nőivarú állatok)
3080  tejhasznú (1 éves és idősebb tejhasznú nőivarú állatok)

b

3072  Juh összesen

2020. december 1.

3081
 Anyajuh

3060
b

9374
3061

7202

 Kanca
Tenyészmén
Egyéb ló

   ebből: igásló

3082 Egyéb juh (1 évesnél fiatalabb növendék, bárány, ürü)

3058  Ló összesen

3099  Sertés összesen

Kód Megnevezés 2020. június 1.

3077 Tenyészkos



(darab)

a c d

7. Tyúkféle (darab)

a c d

8. Lúd (darab)

a c d

9. Kacsa (darab)

a c d

10. Pulyka (darab)

a c d

11. Egyéb állatfajok (darab)

a c d

2020. december 1.
b

9391 Tenyészkacsa (vegyes ivar)

 ebből: termelő, nőivarú (24 hetes kortól)
kettőshasznú (vegyes ivar)

 ebből: termelő, nőivarú (22 hetes kortól)

növendék (18 hetes korig)

árutermelő (18 hetes kortól)

Étkezési 
tojástermelő 

tojótyúk

2020. december 1.

 Tyúkféle összesen

b
9381

9355
9354

Tenyészlúd (vegyes ivar)

Kód Megnevezés 2020. június 1.

ebből:
húshasznosítás (pecsenyeliba)
hízott liba (máj hasznosítás)

9358

Kód Megnevezés 2020. június 1.

3117  Brojler (vágócsirke)
3115

9356

9357

Tenyésztyúk

tojótípusú (vegyes ivar)

6. Kecske
Kód Megnevezés 2020. június 1. 2020. december 1.

b
3084  Előhasi kecske

3083  Kecske összesen

Kód Megnevezés

3087
Anyakecske

 egyéb
3086

2020. június 1. 2020. december 1.

 tejhasznú
3088 Tenyészbak
3089 Egyéb kecske

9353

b

9351
9352 ebből: termelő, nőivarú (22 hetes kortól)

hústípusú (vegyes ivar)

3142     ebből: tojólúd

3139  Lúd összesen

9382 Árutermelő (hízólúd)
9383
9384

3150 ebből: tojókacsa

 Kacsa összesen

9392 Árutermelő (hízóállomány)

3147

ebből:
húshasznosítás (pecsenyekacsa)
hízott kacsa (máj hasznosítás)

9393
9394

Kód Megnevezés 2020. június 1. 2020. december 1.
b

8016 Tenyészpulyka (vegyes ivar)
3135 ebből: tojópulyka
8017 Árutermelő (hízóállomány)
8018 előnevelt (6 hetes korig)

3132

ebből:

   Pulyka összesen
hízópulyka (6 hetes kortól-vágásig)8019

Kód Megnevezés 2020. június 1. 2020. december 1.
b

3154  Gyöngyös összesen
3155       ebből: tojó
3184  Házinyúl összesen
3185       ebből: anyanyúl
3190  Vágógalamb
3191  Postagalamb
3204  Tenyésztett prémes állatok
3202  Méhcsalád
3065  Szamár
3066  Öszvér

3

3193  Strucc

3238 Fürj
9999  Technikai összesen (11. tábla adatai)

3194  Emu



12. Állatállomány-változás, 2020. január 1. – 2020. december 31.

d

1)  Amennyiben nem volt előző időszaki kérdőíve, vagy a nyitóállomány nem egyezik az előnyomott adattal ”c” oszlop, úgy a készletváltozás oszlopban kell szerepeltetni a „c” oszlop adatát vagy a különbségét.
2)  Amennyiben nem tudja pontosan a december 31.-i állományt, kérjük a becsült adatot tüntesse fel.

Borjú (1 éves korig)
Növendék üsző
Előhasi üsző
Növendék bika és tinó
Tenyészbika
Tehén
Malac
Süldő
Hízósertés
Koca
Szűz kocasüldő
Tenyészkan

Szeretne a felmérés eredményeiről tájékoztatást kapni?
Anyajuh igen nem
Egyéb juh (1 éves kor feletti juh)
Tenyészkos
Igásló
Összesen

Kérjük adja meg azt az e-mail címet, amire elküldhetjük a kért 
információkat!

9999 0 0

4

3077 #ZÉRÓOSZTÓ!
7202 #ZÉRÓOSZTÓ!

9330 #ZÉRÓOSZTÓ!
9372 #ZÉRÓOSZTÓ!

3112 #ZÉRÓOSZTÓ!
9331 Növendék juh (bárány 1 éves korig)

3106 #ZÉRÓOSZTÓ!
3111 #ZÉRÓOSZTÓ!

3101 #ZÉRÓOSZTÓ!
3102 #ZÉRÓOSZTÓ!

9312 #ZÉRÓOSZTÓ!
3100 #ZÉRÓOSZTÓ!

9363 #ZÉRÓOSZTÓ!
3011 #ZÉRÓOSZTÓ!

9360 #ZÉRÓOSZTÓ!
3034 #ZÉRÓOSZTÓ!

a b c d e
9364 #ZÉRÓOSZTÓ!

Termék-
jel Megnevezés

Mennyiség Eladási érték Áfa nélküli átlagár, Ft/db 
e=d*1000/c(darab) (ezer Ft)

0 0 0 0 0

13. Továbbtartásra értékesített állatok mennyisége, értéke és eladási ára 2020. január 1. – 2020. december 31.

9999 Technikai összesen 0 0 0 0 0 0
3184 Házinyúl
3154 Gyöngyös
3132 Pulyka
3147 Kacsa
3139 Lúd
3115 Tyúkféle
3083 Kecske
3058 Ló
3072 Juh
3099 Sertés

k l m n
9310 Szarvasmarha

a b c e f g h i j

Vágásra 
eladott

Tovább-
tartásra 
eladott

Gazdaság-
ban levágott Elhullás Bértartásból

csökkenés
Állomány, 2020. 
december 31.

1087

Termék-
jel

Megnevezés
Állomány, 2020. 

január 1.

Készlet-
változás      

(+/-)1
Szaporulat

Vásárlás
tovább-
tartásra

Bértartásból
növekedés

Forrás=
Felhasználás

(c+/-d+e+f+g=h=i+j+k+l+m+n)
darab
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