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Bevezetés

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az 1166/2008/EK rendelet és a 2010. évi XXIV. törvény
előírásai alapján 2010. június 1-jei eszmei időponttal 2010. június 1–21. között általános mezőgazdasági összeírást (ÁMÖ 2010) hajtott végre. A 2010. évi agrárcenzus immár a hetedik volt a
teljes körű mezőgazdasági adatfelvételek sorában.
Az ÁMÖ 2010 előzetes adatait 2 kiadványban jelentette meg a KSH. A most közreadott adatok
az összeírás végleges eredményein alapulnak. Az adatgyűjtemény olyan táblázatokat tartalmaz,
amelyek – reményeink szerint – a felhasználók számára leginkább használható információkat tartalmaznak a magyar mezőgazdaságról.
Az általános mezőgazdasági összeírás célsokaságát a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek és háztartások alkották. A gazdasági szervezetek a végzett mezőgazdasági tevékenység alapján – annak méretétől függetlenül – váltak az összeírás alanyaivá.
Figyelembe véve az uniós lefedettségi előírásokat, a háztartások esetében meg kellett határozni
a megfigyelés körébe vonandó mezőgazdasági tevékenység volumenét is, azaz azt a határt, ami
alatt a mezőgazdasági tevékenységet végző háztartások nem tartoznak a megfigyelés körébe.
A meghatározott gazdaságküszöb (lásd a módszertant) feletti termelőegységeket tekintettük
statisztikai értelemben egyéni gazdaságoknak. Meg kell jegyezni, hogy a lefedettségi követelményekből, illetve a magyar mezőgazdaság szerkezetéből következően az egyéni gazdaságok
körébe olyan háztartások is bekerültek, amelyek mezőgazdasági tevékenységük mérete alapján
ökonómiai értelemben nem tekinthetők gazdaságnak. A statisztikai és az ökonómiai értelemben
vett gazdaságok elkülönítése az adott kutatás céljaira a felhasználók által a mutatók elemzése
alapján készíthető el.
A gazdaságküszöböt el nem érő, valamint a csak mezőgazdasági szolgáltatást nyújtó adatszolgáltatók adatait a kiadvány táblái nem tartalmazzák, azokat kizárólag egy-egy összefoglaló táblázatban közöljük. A kiadvány csak a gazdaságra azonosítható mezőgazdasági tevékenység adatait tartalmazza. Ez több mutató esetében eltér a rendszeres, éves adatközléseinkben
szereplő adatoktól, amelyek a gazdaságra nem azonosítható mezőgazdasági tevékenység
adatait is magukban foglalják.
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