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A. FÖLDHASZNÁLAT
Van a gazdaság használatában földterület május 31-én?



Ha nincs

A17. kérdés

Ebben a fejezetben a gazdasághoz tartozó földterülettel kell elszámolni, tulajdontól függetlenül. A művelési ágak területének
meghatározásánál a tényleges használatot kell figyelembe venni. A nem hasznosított területeket (pl. parlag, már nem termő szőlő vagy
gyümölcsös, nem hasznosított gyep, befüvesített kert, stb.) az A16. kérdésnél kell összegezni.
Használt terület: az a földterület, amely a gazdaság tényleges használatában van, függetlenül a földtulajdonjogi nyilvántartástól.
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.
Bérelt terület elhelyezkedése: Az A1., A7., A8. és A11. tábla "c" oszlopában annak a megyének (megyéknek) a nevét kell feltüntetni, ahol a
bérelt földterület található. A megyei bontásban megadott bérelt területek összegének meg kell egyeznie a bérelt terület összesennel.
Ha 3-nál több megyében bérel területet, kérjük ezek adatait az utolsó oldalon, a Megjegyzések rovatba beírni!
Földbérleti díj: a bérelt terület 1 hektárjára jutó, pénzben megállapított, vagy "forintosított" díj. Több éves szerződés esetén a 2013. 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.
Öntözhető terület: a gazdaság területén rendelkezésre álló öntözőberendezésekkel és vízmennyiséggel öntözhető terület, függetlenül attól, hogy
öntözték-e vagy sem.

2013. május 31-re vonatkozó adatok
A rendszeres szántóföldi művelés alatt álló területeket tartalmazza, beleértve a szántóként használt kert, valamint az ugar
területét is.
Nem tartozik ide a járható üvegházak, fóliaházak, fóliasátrak területe és az egyéb ültetvények (faiskolák, karácsonyfaültetvények) területe.

A1. Van a gazdaság használatában szántóterület május 31-én?



Ha nincs

A6. kérdés
Földminőség (kód)

Kód

a

b

0100

Használt szántóterület összesen

0101

ebből: bérelt terület összesen

Földbérleti díj, (1) gyenge (15 AK alatt)
(2) közepes (15–24 AK)
Ft/ha/év
(3) jó (25–35 AK)
(4) kiváló (35 AK felett)

Hektár, m2

Használt szántóterület

c

d

e

Szántó = szántóföldi növények +
be nem vetett terület +
zöldségfélék + szamóca +
megye 1
kertben, eladásra termesztett
0102. sorok együttes
növények általi terület.
bérelt terület elhelyezkedése (megye) megye 2
adata = 0101. sor
2013. május 31-én a ténylegesen
adatával
megye 3
használatban lévő területeket kell
egyéb jogcímen használt terület
elszámolni. A gazdaság saját
tuljadonú területein kívül a bérelt
öntözhető
és/vagy egyéb jogcímen használt
az összes szántóterületből
felszíni vízelvezetés megoldott
területeket együttesen kell
feltüntetni a 0100/d cellában.
talajcsövezett/drénezett

0102

0103
0104
0105
0106

f

Bérlemény
esetén
kötelező a
kitöltés.

A2. Május 31-én be nem vetett szántóterület
Kód

Megnevezés

Hektár, m2

b

c

a

0121

Május 31-ig betakarított és újra be nem vetett terület

0122

Folyamatban lévő művelésiág-változás

0123

Kivitelezés alatt álló melioráció

0127

Kipusztult terület (árvíz, belvíz, kifagyás, aszály)

0125

Ugar

0131

ebből: gazdaságilag nem hasznosított, támogatásra jogosult ugar

0128

Az előzőekben felsoroltakon kívüli ok (pl. betegség, stb.) miatt

9999

Be nem vetett szántóterület összesen
2

A táblában az ugaroltatott és a gazdaság által
hasznosított, de május 31-én be nem vetett
területekkel kell elszámolni. A tábla 9999/c
adata <= az A. 1. tábla 0100/d adatánál.
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A3. Május 31-én bevetett szántóterület nagysága (konyhakert és fólia nélkül)
Kód

Megnevezés

Hektár, m2

Kód

Megnevezés

Hektár, m2

a

b

c

a

b

c

Gabonafélék
1018
1012
1005
1024
1030
1052
1046
1039
9104
1058
1064
1097
1071
1109
1092
1103
1079
1086
1277
1115
1233
9128
1220
1215
1191
1392
1475
1197
1255
2128
1239
1211
1479
1205
1250
1261
1264
1244
1411
1410
1247
1225
9169
1377
1469
1468
1467
1470
9109
9111
1472
9167
9168

Búza

Árpa
Kukorica

Őszi búza
Tavaszi búza
Durumbúza
Tönköly
Alakor
Őszi árpa
Tavaszi árpa
vetőmag termelésre
vetőmag nélkül

Rozs
Zab
Tritikálé
Cirok (mag)
Indián rizs
Kanárimag (fénymag)
Kétszeres
Köles (mag)
Pohánka (hajdina)
Rizs
Egyéb gabonaféle
Napraforgó
Repce

A táblában a szántóföldi
növényeket fajonkénti
bontásban kell elszámolni
2013. május 31-re
vonatkoztatva.

Ipari növények
olajtermelésre
egyéb célra
Káposztarepce
Réparepce

Szójabab
Dohány
Cikória
Földimogyoró
Kendermag
Komló
A területek feltüntetésénél
Mák
csak a fővetemény területét
Mustár
szabad elszámolni, a
másod és köztes
Négermag
veteményeket NEM!
Olajlen
Olajretek
Olajtökmag, héjas
Olajtökmag, héj nélkül
Ricinus
Rostkender
Rostlen
Sáfránymag
Szezám
Egyéb fel nem sorolt ipari növények
Takarmánynövények magvai és egyéb szaporítóanyagok
Cukorrépa (magtermesztés)
Facélia (mézontófű) mag
Fűmagvak
Lucerna (magtermesztés)
Egyéb takarmánymag
Lédús takarmányok szaporítóanyaga
Ipari növények szaporítóanyaga
Energianövények
Energiafű
Fás szárú energianövények szántón
Egyéb energianövények szántón

Gyökérnövények, lédús takarmányok
1362
korai
Burgonya
9119
korai nélkül
1376 Cukorrépa
Csak a szabadföldi
1445 Murokrépa
szántóföldön termesztett
1450 Olajretek (zölden)
növényekkel szabad
1448 Takarmánykáposzta
elszámolni, a
konyhakertben és/vagy
1447 Takarmánykel
fólia alatt termesztett
1444 Takarmányrépa
növényeket
nem szabad
1449 Takarmánytök
feltüntetni.
1446 Tarlórépa
1451 Tyfon
9106 Ehető gumós és gyökérnövények
Száraz hüvelyesek
1136 Bab
9162
élelmezési célra
Borsó
9161
takarmányozásra
Az alacsony takarás alatt
1154 Csicseriborsó
(síkfólia, fóliaalagút,
1179 Csillagfürt
hollandi ágy) termesztett
növények szabadföldi
1149 Disznóbab
termesztésnek számítanak,
1184 Homoki bab (tehénborsó)
ezért elszámolása ebben a
1159 Lencse
táblában történjen.
1144 Lóbab
1174 Szegletes lednek (szeges borsó)
1187 Egyéb száraz hüvelyes
Takarmánynövények
1418 Silókukorica (szójás is)
1423 Csalamádé (borsós, napraforgós is)
1437 Lucerna
1438 Vöröshere
9105 Időszaki gyep
1439 Baltacim
1429 Bíborhere
1419 Cirok, takarmány (édescirok)
1430 Csillagfürt
1441 Herefüveskeverék
1420 Köles, takarmány
1432 Muhar
1424 Őszi takarmánykeverék
1431 Somkóró
1440 Szarvaskerep
1421 Szója, takarmány
1433 Szudáni fű
1425 Tavaszi takarmánykeverék
9130 Egyéb szálastakarmány
Egyéb szántóföldi növények
2100 Fűszerpaprika
2127 Fűszernövények (kivéve fűszerpaprika)
A táblában elszámolt
2140 Gyógy- és illóolajnövények
szántóföldi növények
Szántóföldi virág és dísznövény, faiskola
9113
együttes területi adatát a
nélkül
9999. soron kell
9178 Zöldtrágyának vetett növények területe
összesítetten feltüntetni.
Egyéb, fel nem sorolt szántóföldi
9179
növények

9999

A3. tábla adatai összesen
3
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A4. Zöldségfélék és szamóca területe május 31-én (konyhakert és fólia nélkül)
Kód

Megnevezés

Hektár, m2

Kód

Megnevezés

Hektár, m2

a

b

c

a

b

c

1302 Articsóka

1309 Sárgadinnye

1296 Brokkoli

1333 Sárgarépa

1355 Cékla

1304 Sóska

1326 Cukkini

1284 Spárga

1327 Csemegekukorica

1324 Spárgatök

1315 Cseresznyepaprika

1301 Spenót (paraj)

1287 Fejes káposzta

A területek feltüntetésénél
csak a fővetemény
területi adatát szabad
figyelembe venni, a
másod és/vagy köztes
veteményeket NEM!

1325 Sütőtök, dísztök, lopótök
A táblában a szántóföldön
termesztett zöldségfélék
fajonkénti bontásban kell
feltüntetni. Az elszámolás
2013. május 31-ei állapot
szerint történjen.

1298 Fejes saláta
1335 Fokhagyma
1307 Görögdinnye
1340 Gyöngyhagyma

1353 Torma
1319 Uborka, apró
1320 Uborka, egyéb

A konyhakertben és a
járható fólia és üvegház
alatti termesztést nem
szabad ebben a táblában
elszámolni

1337 Vöröshagyma

1288 Karalábé

1290 Vöröskáposzta

1295 Karfiol

1352 Zellergyökér

1286 Kelbimbó (bimbóskel)

1384 Zeller (szárzeller)

1291 Kelkáposzta

1130 Zöldbab

1292 Kínai kel

1133 Zöldborsó

1343 Mogyoróhagyma

1349 Zöldhagyma

1321 Padlizsán (tojásgyümölcs)

A táblában felsorolt
zöldségfélék és szamóca
együttes adatát a 9157-es
soron kell feltüntetni.

1313 Zöldpaprika
A zöldségféléken kívül a
szamóca elszámolása itt
történjen a 2047-es soron.

1322 Paradicsom
1314 Paradicsompaprika

1385 Egyéb termesztett zöldségfélék
1374 Zöldségfélék szaporítóanyaga

1334 Petrezselyemgyökér

2047 Szamóca

1346 Póréhagyma

9157 A4. tábla adatai összesen

1354 Retek

ebből: kizárólag más kertészeti
9180 növényekkel együtt, vetésforgóban
termesztett

A zöldségfélék és szamóca összes területének azon része, amelyen csak más
kertészeti növények (zöldségfélék, szamóca, szántóföldi virágok és
dísznövények) váltakoznak a vetésforgóban.

ELLENŐRZÉS! Használt szántóterület összesen, hektár, m2
A1. tábla 0100 sor "d"

A2. tábla 9999 sor "c"
=

használt szántóterület

A3. tábla 9999 sor "c"
+

be nem vetett szántóterület

A4. tábla 9157 sor "c"
+

bevetett szántóterület

zöldségfélék és szamóca területe

A5. Van a gazdaságban energiatermelés céljára termesztett szántóföldi növény május 31-én?
A kizárólag energiatermelésre használt növényeken kívül (A3. tábla energianövények összesen) tartalmazza az energiatermelés céljára vetett más szántóföldi
növények (pl. kukorica, repce) területét is.

9170

Hektár, m2

Megnevezés

Kód

Energianövények összterülete (bioüzemanyag és más megújuló energia előállítása céljából)

4
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Járható üvegház,
fóliaház, fóliasátor

Olyan fix vagy mozgatható, üveg, rideg műanyag vagy fólia borítású termesztőberendezés,
amelybe a munkavégzést folytató személy be tud jutni és ott dolgozni képes.

A6. Van a gazdaság használatában járható üvegház, fóliaház, fóliasátor május 31-én?
Kód

Megnevezés

Hektár, m2

a

b

c

0310 Zöldségfélék és szaporítóanyagaik összesen
0311
0312
0313

A terület
alapterületként
kerüljön elszámolásra.

fejes saláta
paradicsom

ebből:

uborka

0314

Többszöri hasznosítás
esetén is csak
egyszeri terület
kimutatás történjen.

zöldpaprika

0320 Virág és dísznövény
0330 Szamóca
0340 Egyéb növények (dohány, burgonya)
0300 Összesen (=0310+0320+0330+0340)
0301
0302

Csak a járható takarás alatti
és az időszakosan fedett
területet szabad elszámolni.

bérelt terület

ebből:

egyéb jogcímen használt terület

Csak az összefüggő, azonos sor- és tőtávolságban telepített területeket tartalmazza, melynek a törzses
gyümölcsfajok esetében 400 m2-t, míg a bogyós gyümölcsfajok esetében a 200 m2-t el kell érnie.

Gyümölcsös

A7. Van a gazdaság használatában gyümölcsös terület május 31-én?
Kód

Ha nincs

Gyümölcsös terület

a

b

c



A8. kérdés

Hektár, m2

Földbérleti díj,
Ft/ha/év

d

e

0600 Használt gyümölcsös terület összesen
0601

ebből: bérelt terület összesen
A gazdaság használatában lévő
0606. sorok együttes adata összes gyümölcsös területtel
= 0601. sor adatával
kell elszámolni a 0600. soron.
A már nem termő (felhagyott,
kiöregedett) területeket NEM
szabad feltüntetni.

megye 1
0606

bérelt terület elhelyezkedése (megye)

megye 2
megye 3

0602

egyéb jogcímen használt terület

0603
0604

öntözhető
az összes használt gyümölcsös területből

0605

Bérlemény esetén
kötelező a kitöltés.

felszíni vízelvezetés megoldott
talajcsövezett/drénezett

A7.1. Törzses gyümölcsös területe fajonként

A7.2. Bogyós gyümölcsös területe fajonként

Kód

Megnevezés

Összes terület,
hektár, m2

ebből: termő,
hektár, m2

a

b

c

d

Kód

Megnevezés

Összes terület,
hektár, m2

ebből: termő,
hektár, m2

a

b

c

d

2024 Alma

2053 Áfonya

2031 Birs

2057 Bodza

2034 Cseresznye
2072 Dió
2067 Gesztenye
2032 Kajszi
2028 Körte
2064 Mandula
2035 Meggy

A táblában csak a
törzses gyümölcsfák
A "d" oszlopban külön ki
területét kell fajonkénti
kell emelni a fajonkénti
bontásban feltüntetni. A
termő terület nagyságát.
gyümölcsfák általi
Ezért soronként "d" <=
összefüggő területnek
"c" adatánál.
együttesen el kell érnie a
2
400 m -t.

2080 Fekete berkenye
2051 Fekete ribiszke
2079 Homoktövis
2056 Josta (rikö)
2052 Köszméte (egres)
2046 Málna
2054 Málnaszeder

2068 Mogyoró

2050 Ribiszke (piros/fehér)

2041 Naspolya

2055 Szeder

2037 Nektarin
2036 Őszibarack
2038 Szilva, ringló
9201 Egyéb gyümölcsfa
2
9999 Összesen (≥400m )

A fajonkénti elszámolásnál (mind törzses és
bogyós fajoknál) figyelni kell, hogy a termő és még
nem termő (fiatal) területek kerüljenek feltüntetésre.
A már nem termő területeket NEM szabad
elszámolni ebben a táblában.

A táblában csak a
bogyós gyümölcsösök A "d" oszlopban külön ki
területe szerepelhet
kell emelni a fajonkénti
fajonként. A bogyósok termő terület nagyságát.
által elfoglalt területnek Ezért soronként "d" <=
együttesen el kell érni a
"c" adatánál.
200 m2-t.

2058 Egyéb bogyós gyümölcs

A z A7.1. és A7.2. táblákban elszámolt törzses és
bogyós gyümölcsfajok együttes adata meg kell,
hogy egyezzen az A7. táblában elszámolt összes
gyümölcsös területtel ( 0600. sor "d" adat).

2
9999 Összesen (≥200m )

Használt gyümölcsös területe = törzses gyümölcsös területe + bogyós
gyümölcsös területe:
A7. tábla 0600 "d" = A7.1. tábla 9999 "c" + A7.2. tábla 9999 "c"
5
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Szőlő

Csak az összefüggő, azonos sor- és tőtávolságban telepített területeket tartalmazza, melynek a 200

A8. Van a gazdaság használatában szőlőterület május 31-én?
Kód
a

b

c

el kell érnie.



Ha nincs

Szőlőterület

m2-t

A9. kérdés

Hektár, m2

Földbérleti díj,
Ft/ha/év

d

e

0500 Használt szőlőterület összesen
0501

ebből: bérelt terület összesen
megye 1

0502

bérelt terület elhelyezkedése (megye)

megye 2
megye 3

0503

egyéb jogcímen használt terület

0504

öntözhető

0505

az összes használt szőlőterületből

0502. sorok együttes A gazdaság használatában lévő
összes szőlőterülettel kell
adata = 0501. sor
elszámolni
a 0500. soron. A már
adatával
nem termő (felhagyott)
területeket NEM szabad
feltüntetni.

Bérlemény esetén kötelező a
kitöltés.

felszíni vízelvezetés megoldott

0506

talajcsövezett/drénezett

A8.1. Szőlőterület fajtacsoportonként
Kód

Megnevezés

Összes terület
hektár, m2

ebből: termő,
hektár, m2

a

b

c

d

2005 Borszőlő

Az összefüggő szőlőterületnek
A "d" oszlopban külön ki kell
együttesen el kell érni a 200 m2emelni a termő területeket. Ezért
t. A 9999. sor "c" adata = A 8.
soronként "d" <= "c" adatánál.
tábla 0500/d adatával.

2003 Csemegeszőlő
2006 Egyéb szőlő
9999 Összesen (≥ 200 m2) 9999/c = A8. tábla 0500. sor

Egyéb ültetvény
A9. Van a gazdaság használatában egyéb ültetvény május 31-én?
Kód

Megnevezés

a

b

Hektár, m2
c

0410 Faiskola

Kereskedelmi céllal létesített és
saját célú ültetvények
számolhatók el. Erdőben
található saját célt szolgáló
erdészeti faiskolát az A 12. tábla
0700. során kell feltüntetni.

0420 Karácsonyfa-ültetvény
0430 Egyéb ültetvény (pl. kosárfűz, szarvasgomba)
0400 Összesen
0401
0402

ebből:

bérelt terület
egyéb jogcímen használt terület

Konyhakert

Főként a gazdasághoz tartozó személyek fogyasztásának megtermelésére szolgáló terület, értékesítésre
csak kis mennyiségű felesleg kerülhet. A kertben termelt takarmánynövények, gabonafélék (pl. kukorica),
stb. területeit nem itt, hanem a szántó művelési ágnál kell szerepeltetni!

A10. Van a gazdaság használatában konyhakert május 31-én?
Kód

Megnevezés

Hektár, m2

Földbérleti díj,
Ft/ha/év

a

b

c

d

Csak a saját felhasználást
szolgáló területek
szerepelhetnek a táblában.

Bérlemény esetén kötelező.

0200 Használt konyhakert területe összesen
0201
0202

ebből:
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A hasznosított területeken felül tartalmazza a nem hasznosított, de jó környezeti és ökológiai állapotban tartás
címén támogatásban részesült gyepterületeket is.

A11. Van a gazdaság használatában gyepterület május 31-én?
Kód

Gyepterület

a

b

c

Hektár, m2

Földbérleti díj,
Ft/ha/év

d

e

1300 Használt gyepterület összesen
1301

ebből: bérelt terület összesen

1302

bérelt terület elhelyezkedése (megye)

1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309

egyéb jogcímen használt terület

megye 1
megye 2
megye 3

1302. sorok együttes adata =
1301. sor adatával

öntözhető
felszíni vízelvezetés megoldott
talajcsövezett/drénezett
belterjes (intenzív) gyep
külterjes (extenzív) gyep
termelésből kivont, támogatásra jogosult

az összes használt gyepterületből

Legalább 5 vagy annál több
éve gyepként hasznosított Bérlemény esetén
terület kerüljön a tábla 1300. kötelező a kitöltés.
sorába. Itt kerüljön
elszámolásra a nem
hasznosított, de jó
környezeti és ökológiai
állapotban tartott,
támogatásban részesülő
terület is.

Belterjes (intenzív) gyep: olyan kaszálással/legeltetéssel hasznosított terület, amely jó vagy közepes minőségű talajon található, és agrotechnikai
művelettel (pl. öntözéssel, trágyázással) teszik alkalmassá az intenzív gazdálkodásra.
Külterjes (extenzív) gyep: olyan állandó rét vagy legelő, amely gyengébb minőségű talajon található. Alacsony fűhozamú rét esetén általában nem
kaszálják, legelő esetén csak időszakos, illetve eseti legeltetéssel hasznosítják.
A táblába az erdészeti fa- és cserjefajokkal borított területet kell beírni, beleértve azon erdei faiskolák területét is, amelyeket a
gazdaság saját felhasználására az erdőn belül létesített.

Erdő

A12. Van a gazdaság használatában erdő május 31-én?
Kód

Erdőterület

Hektár, m2

Földbérleti díj,
Ft/ha/év

a

b

c

d

0700 Használt erdőterület összesen
0701
0702

ebből:

bérelt terület összesen
egyéb jogcímen használt terület

0703 A használt erdőterületből (0700. sor) rövid rotációs idejű erdő területe

Itt számolják el az erdőn belüli
saját igényeket szolgáló erdei Bérleménynél kötelező.
faiskolákat is. Közös
erdőhasználat NEM tartozik ide.

A rövid rotációs idejű erdő általában 20 évnél rövidebb ideig foglalja el a területet (első vetéstől/telepítéstől a teljes letermelésig, a gyérítést nem
beleértve). Azt követően kivágják, és a faanyagot energiatermelésre (pl. fűz, nyárfa) és/vagy papíripari (nyárfa) célra használják. Nem tartozik ide a
szántóterületen lévő, 5 éven belül kitermelt energiacélú fatermelés.

Nádas

A nádtermeléssel hasznosított, többnyire vízzel borított terület nagyságával kell a táblában elszámolni.

A13. Van a gazdaság használatában nádas május 31-én?
Kód

Nádasterület

Hektár, m2

Földbérleti díj,
Ft/ha/év

a

b

c

d

A táblában a nádas teljes
területével el kell számolni a
betakarítástól függetlenül.

Bérleménynél kötelező.

0800 Használt nádasterület összesen
0801
0802

ebből:

bérelt terület összesen
egyéb jogcímen használt terület
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Halastó

A táblában a halgazdasági célt szolgáló, lecsapolható terület nagyságával kell elszámolni.

A14. Van a gazdaság használatában halastó május 31-én?
Kód

Halastó területe

Hektár, m2

Földbérleti díj,
Ft/ha/év

a

b

c

d

Halgazdasági célt szolgáló,
lecsapolható terület kerüljön a
tábla 0900. sroába.

Bérlemény esetén kötelező.

0900 Használt halastó terület összesen
0901

ebből:

0902

Gomba

bérelt terület összesen
egyéb jogcímen használt terület

A táblában a gombatermesztéssel hasznosított összes alapterület (zsákok által elfoglalt terület, gombaágyak területe)
nagyságát kell beírni, amelyet az elmúlt 12 hónap folyamán legalább egyszer használtak.

A15. Van a gazdaságnak gombatermesztésre használt területe május 31-én?
1200 Gombatermesztésre használt alapterület

(hektár, m2)

Csak alapterület.

Egyéb területek
A16. Van a gazdaságnak nem hasznosított mezőgazdasági területe május 31-én?
Csak a NEM hasznosított. (hektár, m2)

1010 A gazdaság nem hasznosított mezőgazdasági területe (parlag, nem használt szőlő, gyümölcs, gyep stb.)

A17. Mekkora a gazdasághoz tartozó egyéb terület május 31-én?

KÖTELEZŐ KITÖLTENI!
(hektár, m2)

Kötelező adat!

1030 A gazdasághoz tartozó egyéb területek (lakó- és gazdasági épületek, utak és udvar stb.)

Az elmúlt 12 hónapra vonatkozó adatok
A18. Az elmúlt 12 hónap során vásárolt vagy értékesített termőterületek adatai, művelési áganként
Kérjük, hogy a sorok között ne szerepeltessék a rokonok közti (nem piaci) adásvételt, vagy az öröklés útján szerzett földterületeket.
Vásárolt terület

Értékesített terület

Kód

Művelési ág

nagysága,
hektár, m2

egységára,
Ft/ha

nagysága,
hektár, m2

egységára,
Ft/ha

a

b

c

d

e

f

0100 Szántó
0600 Gyümölcsös
0500 Szőlő
1300 Gyep

Művelési áganként a vásárolt és értékesített területekkel kell elszámolni.
A terület nagysága mellett a vásárlás és/vagy értékesítés hektáronként egységárát is fel kell tüntetni.
FIGYELEM! A rokonok közti (azaz nem piaci) adásvételt vagy öröklés útján szerzet földterületeket NEM szabad a
táblában szerepeltetni.

0700 Erdő
0800 Nádas
0900 Halastó
1400 Egyéb (konyhakert, egyéb ültetvény, üvegház)
9999 Technikai összesen

A19. Öntözés
Öntözött terület: szántó, szőlő, gyümölcsös, gyep öntözése.

9999

Az elmúlt 12 hónapban legalább egyszer öntözött terület nagysága
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Öntözött üvegház, fólia, konyhakert NÉLKÜL.

(hektár, m2)
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B. ÁLLATTENYÉSZTÉS
Van a gazdaságnak szarvasmarha-, bivaly-, ló-, sertés-, juh- vagy kecskeállománya 2013. június 1-jén?
Ha nincs



B7. kérdés

A B1–B6 és a B8–B12. táblákba az állatállomány 2013. június 1-jei nagyságát kell beírni. Amennyiben 2013. június 1-jén nem tartanak
baromfifélét a termelési ciklus időszakos megszakítása (pl. a létesítmények egészségügyi tisztítása, betegség kitörése vagy hasonló okok)
következtében, akkor azt a kapcsolódó kódkockában kell jelölni, továbbá a táblákat üresen kell hagyni!

B1. Szarvasmarha

B4. Sertés

Kód

Megnevezés

Darab

Kód

Megnevezés

Darab

a

b

c

a

b

c

3041
3044
3042
3045
3023
3025
3026
3029
3033
3034
3016
3035
3036
9310

hímivarú
nőivarú
hímivarú
nőivarú

vágásra
1 évesnél
fiatalabb borjú egyéb
tartásra
hímivarú
1–2 éves
szarvasmarha nőivarú

vágásra (vágóüsző)
egyéb

hímivarú
vágásra (vágóüsző)
egyéb (előhasi üsző)
tejhasznú
húshasznú
kettős hasznosítású

üsző
2 évesnél
idősebb
szarvasmarha
tehén

A tábla kitöltése
esetén
KÖTELEZŐ a
tartás jellemzőiről
a B 13. táblában
is elszámolni.

B5. Juh

Ha 9310>0, akkor B13. kitöltendő!

Kód

Megnevezés

Darab

a

b

c

Kód

Megnevezés

Darab

a

b

c

3074
3075
3081
3080
3077
3082
3072

Nőivarú tenyészbivaly
Egyéb bivaly
Bivaly összesen

B3. Ló (póniló nélkül)

választásig
választástól 1 éves korig
egyéb
tejhasznú

Bárány
Anyajuh
Tenyészkos
Egyéb juh
Juh összesen

Emberi fogyasztásra,
feldolgozásra
alkalmas tejet adó
egyedet kell
tejhasznúnak
tekinteni.

B6. Kecske

Kód

Megnevezés

Darab

a

b

c

3059
3060
3061
3062
3063
3058
7202

Malac, legfeljebb 20 kg
Süldő (20–50 kg között)
51–79 kg
A tábla kitöltése
Hízósertés
80–109 kg
esetén
110 kg és több
KÖTELEZŐ a
tartás jellemzőiről
előhasi
a B 13. táblában is
Koca
egyéb vemhes
elszámolni.
üres
Szűz kocasüldő
Tenyészkan
Sertés összesen
Ha 3099>0, akkor B13. kitöltendő!

Szarvasmarha összesen

B2. Bivaly

9314
9315
9313

3100
3101
3103
3104
3105
3107
3109
3110
3111
3112
3099

Csikó, átminősítésig
Kanca
Tenyészmén
Egyéb mén
Herélt ló
Ló összesen
ebből: igásló

Pónilovakat NEM
szabad
elszámolni.

7202 <= 3058

Kód

Megnevezés

Darab

a

b

c

3084
3087
3086
3089
3083

Előhasi
Anyakecske
Egyéb kecske
Kecske összesen

egyéb
tejhasznú

Emberi fogyasztásra,
feldolgozásra
alkalmas tejet adó
egyed.

B7. Legeltetett az elmúlt 1 évben? (2012. június 1 – 2013. május 31.)
A táblát akkor kell kitölteni, ha az elmúlt egy évben legeltetett az alábbi állatfajok közül.
Kód
a

9311
9370
9320
9371
9330
9372
9340
9373
3060
9374
9999

Megnevezés

Hány darab állatot
legeltetett?

Átlagos legeltetési idő,
hónap

b

c

d

tejhasznú tehén
Szarvasmarha
egyéb
anyakoca
Sertés
egyéb
anyajuh
Juh
egyéb
anyakecske
Kecske
egyéb
kanca
Ló
egyéb
Technikai összesen

Kizárólag az elmúlt egy évben legeltetett állatok
számával és az átlagos legeltetési idővel kell
elszámoln a táblában felsorolt állatfajok esetében.
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Amennyiben 2013. június 1-jén nincs baromfiállománya a termelési ciklus időszakos megszakítása miatt, de a tenyésztést a közeljövőben kívánja
folytatni, kérjük jelezze 1-es kóddal, majd ugorjon a B12. kérdésre!

B8. Tyúk

B11. Pulyka

Kód

Megnevezés

Darab

Kód

Megnevezés

Darab

a

b

c

a

b

c

Tojótyúk tartása
esetén
KÖTELEZŐ a
B 13. tábla
kitöltése.

3133
3135
3136
3138
3132

3116
3120
3124
3131
3115
3117
3121

Napos- és növendék, 3 hónaposnál fiatalabb
Tojótyúk
Kakas (tenyésztésre)
Egyéb tyúk, 3 hónaposnál idősebb
Tyúk összesen
3116-ból brojler (vágócsirke)
3120-ból tenyésztojást termelő tojótyúk
Ha 3120 Tojótyúk > 0, akkor B13. kitöltendő!

B9. Lúd

Napos- és növendék, 3 hónaposnál fiatalabb
Tojópulyka
Pulykakakas (tenyésztésre)
Egyéb pulyka, 3 hónaposnál idősebb
Pulyka összesen

Az a nőivarú
állat, amely már
tojást termelt,
tojónak minősül.

B12. Egyéb állatfajok

Kód

Megnevezés

Darab

Kód

Megnevezés

Darab

a

b

c

a

b

c

3140
3142
3143
3145
3139

Napos- és növendék, 3 hónaposnál fiatalabb
Tojólúd
Gúnár (tenyésztésre)
Egyéb lúd, 3 hónaposnál idősebb
Lúd összesen

Az a nőivarú
állat, amely már
tojást termelt,
tojónak minősül.

B10. Kacsa
Kód

Megnevezés

Darab

a

b

c

3148 Napos- és növendék, 3 hónaposnál fiatalabb
3150 Tojókacsa
3151 Gácsér (tenyésztésre)
3153 Egyéb kacsa, 3 hónaposnál idősebb

Az a nőivarú
állat, amely már
tojást termelt,
tojónak minősül.

3154
3155
3184
3185
3190
3191
3204
3202
3065
3066
3193
3194

Gyöngyös összesen
ebből: tojó
Házinyúl összesen
ebből: anyanyúl
Vágógalamb
Postagalamb
Tenyésztett prémes állatok
Méhcsalád
Szamár
Öszvér
Strucc
Emu

3155 <= 3154
3185 <= 3184

9999 Technikai összesen

3147 Kacsa összesen

B13. Az állattartás jellemzői, 2013. június 1.

a

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Szarvasmarha

Sertés

Tojótyúk

15
99

A táblába a 2013. június 1-jén tartott állatok számát kell beírni,
melynek meg kell egyeznie a B1., B4. és B8. táblákba beírt állatállomány
Tartás módja
adatokkal.
Kötött tartás: az állatok mozgásukban korlátozottak, folyamatosan az
állásokban tartózkodnak; kötetlen tartás: az állatok szabadon mozognak
b
c
az istálló teljes területén vagy azon belül kiképzett terekben.
kötött szilárd- és hígfázisú trágyakezeléssel
Szilárd- és hígfázisú trágyakezelés esetében az istálló tömör padozata
tartás hígtrágyakezeléssel
lejtős; a lejtő alján összegyűlt trágyás almot mechanikus módon távolítják
el. Hígtrágyakezelés esetén a padozatban rácsozott csatorna van vagy az
kötetlen szilárd- és hígfázisú trágyakezeléssel
egész felület rácspadozat, így az ürülék és a vizelet a padló alatti gödörbe
tartás hígtrágyakezeléssel
(mélyaknába) jut. Az itt képződött hígtrágyát tartályba, derítőbe gyűjtik.
egyéb, fel nem sorolt tartás
Egyéb fel nem sorolt tartás: pl. mélyalmos, ridegtartás.
Szarvasmarha ,
A sertések hagyományos almon tartása, ahol az almot rövidebb
részleges rácspadló
sertés és tolyótyúk időközönként, rendszeresen eltávolítják, az egyéb tartási módok közé
teljes rácspadló
tartása esetén
tartozik (09 sor).
mélyalmos elhelyezés
KÖTELEZŐ a tábla Mélyalom: ürülékkel és vizelettel kevert nagy mennyiségű alom (szalma,
forgács, fűrészpor, stb.), melyet általában hosszabb időszakonként (több
kitöltése 2013.
egyéb, fel nem sorolt tartás
hónap) távolítanak el.
június
1-ei
mélyalmos elhelyezés
Ketrecblokk: szellőztetett, világítással ellátott vagy anélküli zárt
időpontra
trágyakihordó szalaggal
tartóépület, ahol a tojók szintekben és sorokban elrendezett ketrecekben
vonatkoztatva.
trágyaaknás
találhatók. Az ürülék a ketrec alján átesve az alatta lévő mély aknában
ketrecblokk
vagy csatornában gyűlik, vagy szállítószalaggal, illetve más (pl.: tolólapos)
cölöpös
rendszerrel eltávolítják. A cölöpös blokk esetében az ürülék a ketrecek
egyéb ketrecblokk
aljából szűkítéseken át egy elkülönített részbe (épület alsó szintje) potyog,
egyéb, fel nem sorolt tartás
ahol szellőztetéssel szárítva szilárd trágyát képez.
Állatállomány
2013. június 1.,
db

Sorszám

Technikai összesen
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Volt a gazdaságnak állatállománya az év eddig eltelt részében?

Ha nem

B14. Állatállomány-változás az elmúlt 5 hónapban (2013. január 1 – 2013. június 1.)



C1. kérdés

A táblát akkor is ki kell tölteni, ha 2013. június 1-jén nem tartott a felsorolt állatfajokból, de az év eddig eltelt időszakában igen!

darab
Termékjel
a

Megnevezés

Állomány,
2013. jan. 1.

Szaporulat

Vásárlás
továbbtartásra

Bértartásból
növekedés

Forrás
=
Felhasználás

b

c

d

e

f

g

Vágásra
eladott

TovábbGazdaságban
tartásra eladott
levágott

Elhullás

Bértartásból
csökkenés

Állomány,
2013. jún. 1.

k

l

m

c+d+e+f=g=h+i+j+k+l+m
h

i

j

9310 Szarvasmarha
3099 Sertés

Ha a gazdaság foglalkozik állattartással, azaz a kérdőív B 1 - B 6. illetve B 8. - B12. táblák valamelyike kitöltött,
akkor kötelező az állatállomány mérlegszerű elszámolása a B 14. táblában.

3072 Juh
3058 Ló
3083 Kecske
3115 Tyúk
3139 Lúd

Ha azonban a gazdaság 2013. június 1-jén nem rendelekezik állatállománnyal, de az elmúlt 5 hónapban igen,
akkor is KÖTELEZŐ az állomány mérlegszerű elszámolása.

3147 Kacsa
3132 Pulyka
3154 Gyöngyös
3184 Házinyúl

Soronként az alábbi képlet teljesüljön: c+d+e+f = g = h+i+j+k+l+m

9999 Technikai összesen

B15. Élőállat-vágás, 2013. január 1 – 2013. május 31.
Termékjel

Megnevezés

a

b

7009

Szarvasmarha, vágó

7304

Sertés, vágó

7105

Juh, vágó

7601

Kecske, vágó

7401

Tyúk, vágó

7402

Lúd, vágó

7404

Kacsa, vágó

7403

Pulyka, vágó

7501

Nyúl, vágó

9999

Technikai összesen

Január

Február

Március

Április

Május

Összesen

db

élősúly, kg

db

élősúly, kg

db

élősúly, kg

db

élősúly, kg

db

élősúly, kg

db

élősúly, kg

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

A táblában a főbb állatfajok 2013. január 1. és 2013. május 31. között történt vágásairól kell elszámolni havonkénti bontásban.
Itt kell feltüntetni a közvetlen vágásra vásárolt állatokat, melyeket megvásárlás után rögtön levágnak. Ezen vágásokat a B 14. táblában NEM szabad elszámolni.

Amelyik hónapban a "db" oszlop kitöltött, ott az élősúly, kg oszlop kitöltése KÖTELEZŐ (és fordítva is)!

Az "m"
oszlopban
szereplő adat
>= a B 14.
tábla "j"
oszlopában
szereplő
adatnál
állatfajonként.
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C. ÉPÜLET- ÉS GÉPÁLLOMÁNY
Van a gazdaság tulajdonában, illetve használatában épület vagy gép 2013. június 1-jén?

Ha nincs



D1. kérdés

Ebben a fejezetben a gazdaság tulajdonában lévő, illetve a gazdaság által használt épületekről és gépekről kell számot adni.
– A gazdaság tulajdonában lévő nem használt épületek esetében kérjük a használható állapotú, azaz minimális ráfordítással (takarítás, festés,
stb.) újra használatba vehető épületeket is szerepeltessék a táblában.
– Az épületeket és az építményeket annak megfelelően kell besorolni, hogy azokat mire használták és nem aszerint, hogy milyen célra építették,
illetve alakították át.
– Közös tulajdon esetében csak a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezőnél kell az épületet, gépet számbavenni.
– A tulajdonra vonatkozó kérdések 2013. június 1-jére, a használatra vonatkozó kérdések az elmúlt 12 hónapra vonatkoznak!

C1. Mezőgazdasági épületek

C2. Mezőgazdasági célú gépállomány
A gazdaság
tulajdonában lévő,
használható állapotú
épületek

Sorszám

Megnevezés,
kapacitás mértékegysége
száma, db

b

a

c

01 Szarvasmarha-istálló

(férőhely)

02 Lóistálló

(férőhely)

04 Baromfiól
05 Juhhodály
06 Szilárdtrágyatároló

10
11
12
13
14

Saját tulajdonnak számít a
(m 2 ) lízingelt épület, építmény
is.
(m 3 )
(m 3 )

15 Takarmánykeverő

(t/óra)

16 Bortároló helyiség

(m 2 )

Bortárolásra alkalmas
eszköz
Raktár (műtrágya,
18
alkatrész, stb.)
Egyéb mezőgazdasági
19
épület
17

99

e

Közös tulajdon esetén a Az elmúlt 12
legnagyobb tulajdoni
hónapban
hányaddal rendelkező
használt
(fejőállás)
Fejőház
gazdaságnál kell az
más tulajdoépületeket, építményeket nában lévő
Terménytároló
(m 2 )
felvenni.
épületeket,
építméebből: szabályozott
(m 2 )
nyeket az
légterű
"e"
Siló
(m 3 )
oszlopban
kell
Hideglevegős
(tonna) A tényleges használatot
feltüntetni.
terményszárító
kell figyelembe venni, nem
Meleglevegős
(t/óra) azt, hogy minek építették.
terményszárító

08 Trágyalé09

d

2013. június 1-jén a
gazdaság tulajdonában
lévő épületeket,
(férőhely)
építményeket kell
elszámoni, függetlenül
(m 2 ) attól, hogy használatban
vannak-e vagy sem.
(férőhely)

03 Sertésól

07 Hígtrágya-

Ha használt
más, nem a
tulajdonában lévő
épületet,
kérjük
összes
1-essel
kapacitása
jelölje!

Technikai összesen
(01-től 19-ig)

12

(hl)
2

(m )
(m 2 )

FONTOS!
A lakás céljára használt
épületek NEM tartoznak
ide. Ha azonban a
lakóépület egy része (pl.:
padlás, ól stb.)
mezőgazdasági
hasznosítású, akkor azon
részt fel kell tüntetni.

A gazdaság
tulajdonában lévő,
használható állapotú
gépek
Sorszám

Megnevezés,
kapacitás mértékegysége
száma, db

b

a

21

< 8 kW
(<11 LE)

22

8–19 kW
(11–26 LE)

23

20–39 kW
(27–53 LE)

Traktor
24

40–59 kW
(54–80 LE)

25

60–99 kW
(81–134 LE)

26

> 99 kW
(> 134 LE)

27

Talajművelő gép

c

Ha használt
más, nem a
tulajdonában lévő
gépet,
kérjük
összes
1-essel
kapacitása
jelölje!
d

e

2013. június 1-jén a
gazdaság tulajdonában
lévő gépeket és
berendezéseket kell
elszámolni, függetlenül
attól, hogy használatban
vannak-e vagy sem.

Saját tulajdonnak számít
a lízingelt gép és
berendezés is.

Az elmúlt 12
hónapban
használt,
29 Kombájn
(kW)
más tulajdoKözös tulajdon esetén a nában lévő
30 Egyéb
önjáró
(kW)
legnagyobb tulajdoni
gépek és
betakarítóhányaddal rendelkező
berendevontatott
31 gép
gazdaságnál kell a
zéseket az
gépeket, berendezéseket
"e"
Egyéb önjáró
32
(kW)
felvenni.
oszlopban
mezőgazdasági gép
kell
Egyéb mg-i munkagép
33
feltüntetni.
(vontatott, függesztett)
28 Vető-, ültető-, palántázógép

< 1 tonnás

34
35

Tehergépkocsi
(tonna)

1,0-3,5
tonnás

36

> 3,5 tonnás

Öntözőberendezés
38 (liter/perc)

mobil

37

Elsősorban
mezőgazdasági célra
használt tehergépkocsit
kell elszámolni tonnában
mért kapacitásuk szerint.

Minden olyan épületet és
gépet, melyet jelenleg
nem használnak, de újra
Rotációs kapa, motoros
használatba vonhatóak,
39
(kW)
kultivátor, kaszálógép
kérjük az érintett táblákban
elszámolni.
Technikai összesen
99
(21-től 39-ig)
stabil
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D. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MINDEN ADATHELY KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ!

D2. Becsülje meg a nem mezőgazdasági tevékenységeinek
(D1. tábla) arányát a gazdaság összes termeléséhez
viszonyítva!

D1. Folytat termékfeldolgozást és/vagy egyéb nem
mezőgazdasági tevékenységet?
(1) csak saját felhasználásra

(0) nem folytat

(2) csak értékesítésre

(1) alig folytat: 1–10%

(3) saját felhasználásra és értékesítésre együtt

(2) felénél kevesebbet: 11–50%

(4) nem folytat

(3) felénél többet: 51–99%

Sorszám

Tevékenységek

Kód

b

c

a

01

Húsfeldolgozás

02

Tejfeldolgozás

03

Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás

04

Borkészítés, borpalackozás

05

D3. Vett igénybe vagy nyújtott mezőgazdasági szolgáltatást?
(1) igen; (0) nem
Sorszám

Tevékenységek

Egyéb élelmiszeripari tevékenység

a

b

06

Takarmánykeverés

01

Növénytermesztési szolgáltatás

07

Erdőgazdálkodás

02

Állattenyésztési szolgáltatás

08

Fafeldolgozás

03

Egyéb

09

Vendégfogadás, vendéglátás
(csak 2 -es vagy 4 -es kód)

10

Vásárlás és változatlan formában való továbbértékesítés
(mg-i termék kereskedelme) (csak 2 -es vagy 4 -es kód)

11

Szolgáltatást
vett igénybe

nyújtott

c

d

D4. Használ a gazdaságban megújuló energiatermelő
(1) igen; (0) nem
berendezéseket?
Sorszám

Energiatermelő berendezések

Kód

Fuvarozás, szállítás

a

b

c

12

A gazdaság eszközeivel más gazdaságnak végzett tevékenység (szerződéses munka) (csak 2 -es vagy 4 -es
kód)

01

Szélenergia

02

Biomassza

13

Megújuló energiatermelés (lásd D4. tábla)

03

14

Kézművesség (kosárfonás, népművészet, stb.)

04

Napenergia

15

Haltermelés

05

Vízenergia

16

Egyéb tevékenység

06

Egyéb

ebből: biometán

D5. A gazdálkodás célja
(1) csak saját fogyasztásra termel
a megtermelt termék(ek) értékesítésre is kerülnek:
(2) több mint felét saját fogyasztásra termeli
(3) több mint felét értékesítésre termeli

Az oldalon található összes kódkocka
kitöltése KÖTELEZŐ a megfelelő kódok
egyikének felhasználásával.

(4) kizárólag mezőgazdasági szolgáltatást végez
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E. MUNKAERŐ
E1. A gazdaság irányítója (1. oszlop) és a gazdaság tevékenységében nem alkalmazottként részt vevő 14 éves és idősebb
személyek (2–7. oszlop)
A gazdálkodó házastársát, élettársát akkor is be kell írni a táblába, ha nem végzett munkát a gazdaságban.
Jövedelem forrása:
– Gazdasággal közvetlenül összefüggő mezőgazdasági tevékenységnek (fő vagy mellék) tekintendő a saját gazdaságban, jövedelemszerzési
céllal végzett mezőgazdasági tevékenység.
– Minden személynek csak 1 főfoglalkozása/főtevékenysége lehet.
– Mellékfoglalkozása csak olyan személynek lehet, akinek van főfoglalkozása és/vagy egyéb jövedelemforrása (pl. nyugdíj).
A gazdasággal közvetlenül összefüggő nem mezőgazdasági tevékenységek: ld. D1. tábla.
Sorszám

Irányító
1

A gazdaságban munkát végzők

c

01

Családi, gazdasági állása

02

A gazdálkodó háztartásának tagja

(1) igen; (0) nem

03

Neme

(1) férfi; (2) nő

04

Életkora, év

(1) 14–19; (2) 20–24; (3) 25–29; (4) 30–34; (5) 35–39; (6) 40–44;
(7) 45–49; (8) 50–54; (9) 55–59; (10) 60–64; (11) 65–

05

Legmagasabb iskolai végzettsége

(0) nincs; (1) alapfok; (2) középfok; (3) felsőfok

06

Legmagasabb mezőgazdasági
végzettsége

(0) nincs; (1) gyakorlati tapasztalat; (2) alapfok;
(3) középfok; (4) felsőfok

07

A gazdaságban ledolgozott munkaideje az elmúlt 12 hónapban (munkanap)

d

e

f

g

h

i

A gazdaságban nem alkalmazottként munkát
végző valamennyi, 14 éves és idősebb személyt el
kell számolni. A gazdálkodót és házastársát
(élettársát) akkor is szerepeltetni kell, ha nem
végzett mezőgazdasági munkát a gazdaságban.

KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS

b
(1) gazdálkodó; (2) gazdálkodó házastársa, élettársa;
(3) gazdálkodó gyermeke; (4) egyéb rokon; (5) nem rokon

a

A gazdaság tevékenységében nem
alkalmazottként részt vevők
2
3
4
5
6
7

Munkaidőszámítási táblázat alapján
(oszloponként több választ is jelölhet!):

Jövedelmének forrása június 1-jén
főtevékenység

mezőgazdasági
a gazdasággal közvetlenül összefüggő

főfoglalkozás

nem mezőgazdasági

08
a gazdasággal közvetlenül nem összefüggő

a saját gazdaságban jövedelemszerzési céllal végzett
mezőgazdasági tevékenység

melléktevékenység

pl: falusi turizmus, kézművesség, fafeldolgozás

mellékfoglalkozás

főfoglalkozás

pl.: tanár, kőműves, könyvelő, rendőr, levélkézbesítő, műszaki
ügyintéző

mellékfoglalkozás

egyéb (pl.: nyugdíj, anyasági ellátás, álláskeresési járulék)

nyugdíj, szociális járadék vagy segély, hallgatói ösztöndíj stb.

nincs jövedelme

E2. Foglalkoztat a gazdaságában alkalmazottakat?
Ebben a fejezetben a gazdaságban mezőgazdasági munkát végző fizetett munkaerőre vonatkozó adatokat kell megadni. Az éves munkaidő az elmúlt
12 hónapra vonatkozik. A gazdasággal közvetlenül összefüggő nem mezőgazdasági tevékenységek, ld.: D1. tábla.
Éves munkaidő (225 nap/1800 óra) százaléka szerint
Sorszám

Megnevezés

b

a

01 Állandó alkalmazott
02 Időszaki alkalmazott
Nem a gazdaság közvetlen alkal03 mazásában álló fizetett munkaerő

fő

50–74%
75–99%
(113–168 nap) (169–224 nap)

100%
(225 nap és
több)

0–24%
(0–56 nap)

25–49%
(57–112 nap)

férfi

nő

férfi

nő

férfi

nő

férfi

nő

férfi

nő

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Összesen

m

Ebből: egyéb
jövedelemszerző
tevékenységben
részt vevő

főfoglalkozás

mellékfoglalkozás

n

o

A gazdaság alkalmazottait ebben a táblában kell feltüntetni,
KIVÉVE az alkalmazottként munkát végző IRÁNYÍTÓT.

E3. Rokonok és ismerősök által a gazdaságban végzett munkanapok száma
E4. A gazdálkodó háztartása

Közös háztartásba tartoznak azok a személyek és eltartottjaik, akik az étkezési és a napi kiadásokat közösen állják.

01

A gazdálkodó háztartásához tartozó személyek száma (fő):

02

A gazdasággal összefüggő tevékenységből (08. kérdés: 1–4. sor) származó jövedelem jelentősége a gazdálkodó háztartásának
összes jövedelmének százalékában:
(1) elenyésző: 0–10%; (2) kevesebb mint fele: 11–50%; (3) több mint fele: 51–100 %
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F. AZONOSÍTÓ ADATOK
F1. A gazdálkodó telefonszáma:
F2. A gazdálkodó email címe:
F3. A gazdaság földrajzi elhelyezkedése

Ahol a mezőgazdasági termelés egésze
vagy nagyobb hányada folyik.

Kötelezően kitöltendő!

F31. Csak a lakhelyén (az 1. oldalon megadott címen) végez mezőgazdasági tevékenységet?

Ha igen (1)

(1) igen; (0) nem

F4. kérdés

F32. Ha a lakhelyén kívül végez mezőgazdasági tevékenységet, kérjük adja meg a földterület, vagy épület, építmény elhelyezkedésének
azonosítóját. Ha több helyen is végez mezőgazdasági tevékenységet, akkor a legjelentősebb azonosítóját adja meg.
MEPAR blokkazonosító
vagy
irányítószám

településnév

helyrajzi szám

alátörés

alrészlet

(1) igen; (0) nem

F33. A lakhelyén kívül végzett mezőgazdasági tevékenysége fontosabb, mint a lakhelyén végzett?

F4. Kapott a gazdaság 2010-2012-ben területalapú vagy vidékfejlesztési támogatást?
(1) igen; (0) nem

Ha nem (0)

F5. kérdés

Ha igen kérjük, sorolja fel a gazdaságra vonatkozóan milyen néven/neveken és MVH regisztrációs számo(ko)n igényelték a támogatást!
Név1

MVH regisztrációs szám1

Név2

MVH regisztrációs szám2

Név3

MVH regisztrációs szám3

Ha a támogatást 3-nál több néven igényelték, kérjük ezek adatait a kérdőív hátoldalán, a Megjegyzések rovatba beírni!

F5. Folytat ellenőrzött biogazdálkodást a gazdaság területén?

(1) igen; (0) nem

Ha nem (0)

F6. kérdés

Ha igen, kérjük, sorolja fel, hogy milyen néven/neveken és Biogazdaság nyilvántartási számon folyik az ellenőrzött biogazdálkodás!
Név1

Biogazdaság nyilvántartási szám1

Név2

Biogazdaság nyilvántartási szám2

Név3

Biogazdaság nyilvántartási szám3

Ha a biogazdálkodás 3-nál több néven folyik, kérjük ezek adatait a kérdőív hátoldalán, a Megjegyzések rovatba beírni!

F6. Kapott az értékesítésért kompenzációs felárat 2012-ben?
Kompenzációs felár: a felvásárlási áron felül, de az ellenérték részeként kapott kiegészítés a vissza nem igényelhető áfa kompenzálására.
(Ha a gazdaság csak saját fogyasztásra termel (D5. = 1), akkor erre a kérdésre nem kell válaszolni.)
(1) igen; (2) nem, mert ÁFA-alany; (3) nem, mert EVA-alany; (4) nem, egyéb okból

Köszönjük a válaszadást!
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Megjegyzések:

Kérjük, a kérdőív áttekintésekor fordítson külön figyelmet a következők ellenőrzésére:
Kötelezően
kitöltendő
(X)

Magyarázat

Kérjük jelölje,
ha ellenőrizte

A

A1. tábla 0100. sor „d” = A2. tábla
9999. sor „c” + A3. tábla 9999. sor „c”
+ A4. tábla 9157. sor „c”



2

A, B fejezet, D5.
tábla

Megfelel-e a kérdőív a gazdaság
kritériumának?

3

A17

X

Kötelezően kitöltendő

4

D1

X

Minden sor kitöltése kötelező

5

D2

X

Az adathely kitöltése kötelező

6

D3

X

Minden sor kitöltése kötelező

7

D4

X

Minden sor kitöltése kötelező

8

D5

X

Az adathely kitöltése kötelező

9

E1 / 1 oszlop

X

Az első oszlop adatainak kitöltése
kötelező

10

F31

X

Az adathely kitöltése kötelező











Sorszám

Fejezet/Tábla

1

Zöld szám: 06 80 200 224
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