
Módszertani megjegyzések 
 

Az adatok forrása:  
Egyéni gazdaságok esetében: a 2013. június 1–30. között végrehajtott Gazdaságszerkezeti 
Összeírás (GSZÖ 2013). A GSZÖ 2013 kérdőíveinek elektronikus kitöltésére, a KSH Elektra 
rendszerén keresztül is lehetőség volt május 15. és 26. között.   
 
A mintaválasztás módszertana: a felvétel mintájának kialakítása a 2010. évi Általános 
Mezőgazdasági Összeírás (ÁMÖ) alapján történt. Az ország összes mezőgazdasági körzetéből 
(kb. 14 000) 3245 került kijelölésre, amelyeket teljes körűen, házról házra járva írtak össze. 
Az összeírásra az ország 1596 településén került sor, mintegy 120 ezer egyéni gazdaság 
összeírásával. 
 
Az összeírás során valamennyi háztartásról, amelyek 2013. június 1-jén elérték a 
gazdaságküszöböt, kérdőívet töltöttek ki. 

 
A gazdaság olyan műszakilag-gazdaságilag önálló egység, amely egységes irányítás alatt áll, 
és mezőgazdasági terméket állít elő, vagy mezőgazdasági szolgáltatást végez. 
Gazdaságnak minősültek azok a háztartások, amelyek 2013. június 1-jén elérték vagy 
meghaladták a gazdaságküszöböt, ami az alábbiakban határozható meg: 
 
 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 

- járható üvegház, illetve fóliasátor/ház területe összesen legalább 100 m2, vagy  
- gombatermesztésre használt alapterület legalább 50 m2, vagy 

 a tartott 
- egy nagyobb élő állat (szarvasmarha, bivaly, sertés, ló, juh, kecske, emu, strucc, 

szamár, öszvér), vagy 
- 50 db baromfi (tyúkféle, lúd, kacsa, pulyka, gyöngyös), vagy 
- 25 db házinyúl, vagy 
- 25 db prémes állat, vagy 
- 25 db vágógalamb, vagy 
- 5 méhcsalád, vagy 

 
 mezőgazdasági szolgáltatást végzett az elmúlt 12 hónap során (2012. június 1 – 2013. 

május 31) 
 

A fentieken túl kijelölésre került egy úgynevezett kiemelt egyéni gazdaságokat tartalmazó 
kör. Kiválasztásuk a következő feltételek, küszöbértékek alapján történt: 150 szarvasmarha, 
300 sertés, 25 ló, 500 juh, 40 kecske, 20 000 tyúk, 5000 lúd, 10000 kacsa, 5000 pulyka, 120 
gyöngyös, 300 házinyúl, 200 vágógalamb, 300 méhcsalád, 50 strucc, 10 emu, 200 prémes 
állat, 250 hektár szántó, 17 hektár szőlő, 20 hektár gyümölcsös, 100 hektár erdő, 150 hektár 
gyep.  
A legalább egy feltétel megléte esetén kiválasztott „kiemelt” gazdaságok száma közel 2706 
volt. 



A becsült adatok tartalmazzák a gazdaságküszöböt el nem érő háztartások baromfi, nyúl és 
méhcsalád állományainak adatait. 
 
Az adatgyűjtés során: 
 
Gazdasági szervezet: jogi és nem jogi személyiségű vállalkozás. 
Egyéni gazdaság: mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó háztartás és adószámmal 
rendelkező egyéni vállalkozás. 
Gazdaságok: egyéni gazdaságok és a gazdasági szervezetek. 
 
A mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek megfigyelése teljes körűen 
történt. 
 

Az állatállomány nagyságának megállapítása 
 
Az egyéni gazdaságok adatainak teljeskörűsítése megyénként és rétegenként átlagbecsléssel 
történt. Ehhez hozzáadva a teljes körűen megfigyelt kiemelt egyéni gazdaságok adatait került 
meghatározásra az egyéni gazdaságok állatállománya. Az egyéni gazdaságok adatai a 
gazdasági szervezetek teljes körű megfigyelésének adataihoz hozzáadva adták az ország 
állatállományát. 
 
 


