
Törzsszám:

Neve:

Címe:

hsz.
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út,
utca,
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Adatszolgáltatók: mezőgazdasági földterületet használó 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 543/2009/EK rendeletre.

Statisztikai főtevékenység: Megye: ####

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).

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.
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02
03

A3 tábla 0300 sor

+ + +

A1.3 tábla 0120 sor

A1  Van a gazdaság használatában szabadföldi szántóterület június 1-én? Ha nincs      A2. kérdés

járható üvegház, fólia, fóliasátor

0103

b

Használt szabadföldi szántóterület összesen

    ebből: bérelt terület összesen (részletezés a 0102-es soron)

2

Használt szántóterület

c

0102

a ed

0101

A kérdőíven a gazdaság használatában lévő földterülettel kell elszámolni, tulajdontól függetlenül. A művelési ágak területének 
meghatározásánál a tényleges használatot kell figyelembe venni. 

A nem hasznosított területeket (pl. felhagyott művelésű szántó, már nem termő szőlő vagy gyümölcsös, nem hasznosított gyep, 
befüvesített kert, stb.) az A12. kérdésnél kell összegezni.

0110 szabadföldi 
szántó

hektár, négy tizedessel                          
(pl. 1,5 ha = a tábla hektár rovatába 1-et, a m2 

rovatába 5000-et kell beírni)

   egyéb jogcímen használt terület

Kód

szántó szabadföldi szántó
A1 tábla 0110 sor

   bérelt terület elhelyezkedése (megye) megye

szántóföldi növények 
szabadföldön

Terület

+
szántóföldi ültetvény jellegű egyéb 

növény
A2 tábla 0460 sor

1082

A1.1 tábla 9999 sor A1.1.1 9999 sor A1.2 tábla 9157 sor

Adja meg azon szervezet(ek) nevét és Ügyfél-azonosítóját, amely(ek)re a Magyar Államkincstártól agrár- és vidékfejlesztési 
támogatást igényeltek a gazdaságra vonatkozóan!

Név Ügyfélazonosító (10 számjegy)

0110

Földbérleti díj, 
Ft/ha/év

=

be nem vetett szántó

=

megye

megye

+

egyéb zöldterületek 
szántón

zöldségfélék és 
szamóca

2019. június 1-re vonatkozó adatok

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., A5-A10. 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. 
Földbérleti díj: a bérelt terület 1 hektárjára jutó, pénzben megállapított, vagy "forintosított" díj. Több éves szerződés esetén a 2019. 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. 

FÖLDHASZNÁLAT



A rendszeres szántóföldi művelés alatt álló területeket tartalmazza, beleértve a szántóként használt kert (pl. gabonafélék, 
állati takarmányok termelésére használt kert), az ugar, valamint a járható üvegházak, fóliaházak, fóliasátrak és a szántóföldi 



A1.1. Szántóföldi növények területe szabadföldön június 1-jén (konyhakert és fólia nélkül)

őszi
tavaszi
egyéb

A1.1.1. Egyéb zöldterületek szántón

3

9999 A1.1.1. tábla összesen

9999 A1.1. tábla adatai összesen

9178
9802

Zöldtrágyának vetett növények1484

Egyéb zöldterületek

9801 Méhlegelő

9106

Burgonya korai

Cukorrépa

Csicsóka
Egyéb gumós és gyökérnövény, 
éspedig:

1446
1451

1447
1444

Zöldugar

Gyökérnövények, lédús takarmányok

Szaporítóanyagok
1377
1469
1467

Cukorrépamag
Facélia (mézontófű) mag

1191

1179

élelmezési célra

Csillagfürt (mag)
Disznóbab
Homoki bab (tehénborsó)

Borsó 
(száraz)

1197 Földimogyoró

Szójabab

1479 Négermag
Mustár

2128 Komló
1239 Mák

1392

korai nélkül
1362
9119
1376

1211

Dohány

Gabonafélék

1030

1437
Takarmánynövények

Lucerna
Silókukorica (szójás is)
Baltacim
Bíborhere
Bükköny (szöszös, pannon, tavaszi stb.)

1429

Őszi árpa Csalamádé (borsós, napraforgós is)1052
1046

Egyéb gabonaféle (pl. tönke búza, 
novum búza), éspedig:

Árpa

Rozs
Zab
Tritikálé
Cirok (mag)

1097

Indián rizs

Kétszeres
Köles (mag)
Pohánka (hajdina)

Őszi búza
Tavaszi búza
Durumbúza
Tönköly búza
Alakor

Kanárimag (fénymag)

Tavaszi árpa

1449

1448
Takarmánykel
Takarmányrépa 
Takarmánytök
Tarlórépa
Tyfon

1018

Búza
1012

1445
1450

Murokrépa
Olajretek (zölden)
Takarmánykáposzta

1174

1487

1418

1255 Kendermag

1482

1439

1071
1109

Kód Terület Kód Megnevezés Terület

a c a b c

Megnevezés
b

1005

1159 Lencse

Kukorica

1058
1064

1103

1024

9104
1039

1423

Muhar

1441
1483

Csillagfürt (zöldtakarmány)
Fehérhere
Herefüveskeverék
Köles, takarmány

vetőmag termelésre
vetőmag nélkül

Takarmánycirok

Takarmányszója, zölden
Vöröshere

Takarmánykeverék

Egyéb szálastakarmány (pl. alexandriai 
here, somkóró), éspedig:

1430

Somkóró
Szarvaskerep

Napraforgó
egyéb célra

Ipari növények

Repce1220

Szudáni fű

Perjefélék (olasz, angol)

1420

9162

1115

1475

1233

1092

1277

1215

Cikória

olajtermelésre

1411 Rostkender

1419

1205

Réparepce
Káposztarepce

Rizs

Olajlen

2127

1079

9128

1086

1250 Olajretek
1261 Olajtökmag, héjas

1421
1438

9130

Fűszernövények (kivéve fűszerpaprika)

1154

Szárazbab

1149

Száraz hüvelyesek

1410

1244 Ricinus
Gyógy- és illóolajnövények

1187 Egyéb száraz hüvelyes, éspedig:

Lóbab

Csicseriborsó

1136

1184

1225

9169 Egyéb fel nem sorolt ipari növény (pl. 
vadrepce, gomborka), éspedig:

1264 Olajtökmag, héj nélkül

1247 Sáfrány
2167

Rostlen

1432

9105 Időszaki gyep

1468 Fűmagvak

9161

Lédús takarmányok szaporítóanyaga

1082

hektár, négy tizedessel hektár, négy tizedessel

1425
1426

1440
1433

1431

Seprűcirok

1424

Szezám

1144

Fűszer,- gyógy,- és dísznövények

Szegletes lednek (szeges borsó)

Ipari növények szaporítóanyaga (kivéve 
szőlőoltvány)

Fűszerpaprika2100

2140

Lucernamag

takarmányozásra

9113 Szántóföldi virág és dísznövény, 
faiskola nélkül

2181 Egyéb szaporító anyag, éspedig:

9109

9111



Sárgarépa

Sóska

Spárga

Szamóca

A1.2. tábla adatai összesen

A1.3. Június 1-jén be nem vetett szántóterület

Megnevezés

b

Június 1-ig betakarított és újra be nem vetett terület

Folyamatban lévő művelésiág-változás

Kivitelezés alatt álló melioráció

Kipusztult terület (árvíz, belvíz, kifagyás, aszály)

Pihentetett terület (fekete ugar)

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

Be nem vetett szántóterület összesen

Terület
hektár, négy tizedessel

c

4

1296 Brokkoli

Retek

Sárgadinnye

1355 Cékla

A1.2.  Zöldségfélék és szamóca területe szabadföldön június 1-jén (konyhakert és fólia nélkül) 

Kód
Megnevezés Terület Megnevezés Terület

a b c b c
hektár,négy tizedessel hektár,négy tizedesselKód

a

1300 Cikória saláta 1304

1302 Articsóka 1354

1309

1301

1325

1326 Cukkini

1327

1284

1324Csemegekukorica

Cseresznyepaprika

Édeskömény

1298 Fejes saláta

1335 Fokhagyma

1315

2182

1337

1288 Karalábé

1485 Endívia saláta

1287 Fejes káposzta

1353

1319

1082

1343 Mogyoróhagyma (salotta hagyma)

1321 Padlizsán (tojásgyümölcs)

Zöldpaprika

1295 Karfiol 1384

1130

1333

1307 Görögdinnye

1133

1349

1313

1290

1352

Kelkáposzta

1320

1299

1292 Kínai kel

1291

0127

0120

0126

0128

Kód

a

0121

0122

0123

1334 Petrezselyemgyökér (fehérrépa)

1322 Paradicsom

1314 Paradicsompaprika

1486

1346

1286 Kelbimbó (bimbóskel)

1385 Egyéb termesztett zöldségféle (pl. pasztinák, 
édesburgonya), éspedig: 

2047

1374 Zöldségfélék szaporítóanyaga (kivéve 
gyökérfélék magvai)Petrezselyemlevél

Póréhagyma

9157

9180
ebből: kizárólag más kertészeti  
növényekkel együtt, vetésforgóban 
termesztett

Zeller (szárzeller)

Zöldbab

Zöldborsó (szemes)

Zöldhagyma

Egyéb saláta (kivéve a cikóriasaláta)

Vöröshagyma

Vörös káposzta

Zeller (gumós zeller)

Spárgatök (főzőtök)

Spenót (paraj)

Sütőtök, dísztök, lopótök

Torma

Uborka, apró

Uborka, egyéb

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

Fekete ugar: a gazdasági év teljes időszakára pihentetett terület, amelyen a parlaggal ellentétben rendszeres talajművelést, időszaki legeltetést végeznek. A 
zöldtrágyának vetett növényeket kérjük az A1.1. táblá 9178-as sorában elszámolni!



A2. Ültetvény jellegű szántóföldi növények területe június 1-jén

A4.  Van a gazdaság használatában konyhakert június 1-jén?

0201
ebből: 

0202

Megnevezés

b

Terület
hektár, négy tizedessel

c

0462

1472

Kód

a
0200

Energianövények
a

0410

9167
9168

Energiafű

0302

1082

hektár, négy tizedessel

A3. Zöldségfélék és növények a gazdaságban használt járható üvegház, fóliaház, fóliasátor területén június 1-jén

c

b

egyéb jogcímen használt terület

Faiskola
Karácsonyfa-ültetvény
Egyéb ültetvény (pl. kosárfűz, szarvasgomba)
Energianövények és egyéb ültetvények területe

bérelt terület

Kód Megnevezés

Fás szárú energianövények szántón
Lágy szárú energianövények szántón (pl. olasznád)

0430

ebből:

0420

0460

0461

Terület
Kód Megnevezés

b

Június 1-jén be nem vetett járható üvegház, fólia területe

a

hektár, négy tizedessel

0300

0360

0301

5

Használt konyhakert területe összesen
bérelt terület

c

egyéb jogcímen használt terület

bérelt terület
egyéb jogcímen használt terület

Járható üvegház, fóliaház, fóliasátor területe

Terület

ebből: 

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. 
A csak saját fogyasztásra termelt növényeket nem itt, hanem a konyhakertnél (A4. táblában) 
kell elszámolni.

Egyéb ültetvény jellegű növények

Konyhakert
A gazdasághoz tartozó személyek fogyasztásának megtermelésére szolgáló, 1500 m2-nél kisebb 
terület (értékesítés csak esetlegesen, kis mennyiségben történhet az itt megtermelt növényekből). 
Kizárólag önkormányzatok esetében lehet nagyobb területtel elszámolni.



A5. Van a gazdaság használatában gyümölcsös terület június 1-jén?

A5.1.  Törzses gyümölcsös területe fajonként A5.2. Bogyós gyümölcsös területe fajonként

A6. Van a gazdaság használatában szőlőterület június 1-jén?

6

= +

d
0500

A5. tábla 0600 "d" A5.1. tábla 9999 "c" A5.2. tábla 9999 "c"
= +

Használt szőlőterület összesen
a b c

megye
megye

0510

0502 bérelt szőlőterület elhelyezkedése
megye

Szőlőterület
Terület Földbérleti díj, 

Ft/ha/évhektár, négy tizedessel

0503 egyéb jogcímen használt terület

megye

A5. tábla 0610 "d" A5.1. tábla 9999 "d" A5.2. tábla 9999 "d"

0600 Használt gyümölcsös terület összesen

Kód Gyümölcsös terület Terület

a b c d

1082

e

Megnevezés Összes terület, 
hektár, m2

ebből: termőkorú 
hektár, m2 Kód Megnevezés

Földbérleti díj, 
Ft/ha/évhektár, négy tizedessel

megye

Bodza
2024 Alma 2053 Áfonya

2057
2034 Cseresznye 2080 Fekete berkenye
2031 Birs

0501 bérelt terület összesen (részletezés 0502-es soron)

Kód

e

Használt 
szőlőterületből

termőkorú terület

a b c d

Összes terület, 
hektár, m2

ebből: termőkorú 
hektár, m2

0610 Használt gyümölcsös 
területből

termőkorú terület

0601 bérelt terület összesen (Részletezés 0606-os soron)

a b c d

Kód

0602 egyéb jogcímen használt terület

0606 bérelt gyümölcsös  terület elhelyezkedése
megye

2072 Dió 2051 Fekete ribiszke
2067 Gesztenye 2079 Homoktövis
2032 Kajszi 2056 Josta (rikö)
2028 Körte 2052 Köszméte (egres)
2064 Mandula 2046 Málna
2035 Meggy 2054 Málnaszeder
2068 Mogyoró 2050 Ribiszke (piros/fehér)
2041 Naspolya 2055 Szeder
2037 Nektarin 2058 Egyéb bogyós gyümölcs

9201 Egyéb gyümölcsfa
9999 Összesen ( ≥ 400m2 )

2036 Őszibarack 9999 Összesen ( ≥ 200m2 )
2038 Szilva, ringló 

Gyümölcsös
Csak az összefüggő, sorban vagy sorokban telepített területeket tartalmazza, melynek a törzses 
gyümölcsfajok esetében 400 m2-t, míg a bogyós gyümölcsfajok esetében a 200 m2-t  el kell érnie. 

Szőlő Csak az összefüggő sorban vagy sorokban telepített területeket tartalmazza, melynek a 200 m2-t el kell érnie.



külterjes (természetes termőképességű) gyep

legelő

A7.1. Önkormányzatok gyepterülete

1082

7

1321

ebből:

mekkora területet használ az önkormányzat

1308
1307

1322 mekkora terület használatát engedi át más gazdálkodó(k)nak

1323 ebből: olyan gyepterület, amelyet több gazda egyidejűleg, ellenszolgáltatás nélkül használ 
(közbirtok)

Kód Gyepterület Hektár, m2

a b c
1320 Önkormányzat tulajdonában (vagy vagyonkezelésében) álló gyepterület             

1302

1303

1309
1301

bérelt gyepterület elhelyezkedése
megye

1311

megye
egyéb jogcímen használt gyepterület

bérelt gyepterület (részletezés a 1302-es soron)

ebből:

rét (kaszáló)
nem hasznosított, támogatásra jogosult gyepterület

megye

a gyepterület hasznosítása 
szerint

Használt gyepterület összesen (1300=1307+1308+1309=1309+1310+1311)

belterjes (öntözött, trágyázott) gyep

Terület
hektár, négy tizedessel

d

Gyepterület

A7.  Van a gazdaság használatában gyepterület június 1-jén?

Kód

a

1310

b
1300

c

Földbérleti díj, 
Ft/ha/év

e

Belterjes (intenzív) gyep: olyan kaszálással/legeltetéssel hasznosított terület, amely jó vagy közepes minőségű talajon található, és 
agrotechnikai művelettel (pl. öntözéssel, trágyázással) teszik alkalmassá a magas hozamok elérésére. 
Külterjes (extenzív) gyep: olyan állandó rét vagy legelő, amelyen termésfokozókat (vetőmag, műtrágya, öntözés) nem, vagy alig 
alkalmaznak. A természetes termőképességre alapozó művelést folytatnak, általában nem kaszálják, legelő esetén csak időszakos, illetve 

A rét és legelő művelési ágakban használt, valamint a nem hasznosított, de jó környezeti és ökológiai 
állapotban tartás címén támogatásban részesült gyepterületek együttes területe.Gyep



A8.  Van a gazdaság használatában erdő június 1-jén?

A9. Van a gazdaság használatában nádas június 1-jén?

A10. Van a gazdaság használatában halastó június 1-jén?

A11.  Van a gazdaságnak gombatermesztésre használt területe június 1-jén?

8

Kód Erdőterület Terület Földbérleti díj, 
Ft/ha/év

a d e

0700 Használt erdőterület összesen

b c

0701

0703
0702

ebből bérelt terület összesen (részletezés a 0705-es soron)

egyéb jogcímen használt terület

0705
megye

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

d e

Kód Nádasterület Terület Földbérleti díj, 
Ft/ha/év

0801

0800
a

0802 egyéb jogcímen használt terület

Kód Halastó területe
Terület Földbérleti díj, 

Ft/ha/év
b c

megye
megye

ebből bérelt terület összesen (részletezés a 0904-es soron)

bérelt terület elhelyezkedése
megye

1082

(hektár, négy 
tizedessel)

1200 Gombatermesztésre használt alapterület

hektár, négy tizedessel

hektár, négy tizedessel

hektár, négy tizedessel

0901

0902

a d e

0900 Használt halastó terület összesen

0904

egyéb jogcímen használt terület

bérelt terület elhelyezkedése

0804

ebből bérelt terület összesen (részletezés a 0804-es soron)

bérelt terület elhelyezkedése
megye
megye
megye

b c

megye
megye

Használt nádasterület összesen

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.

Erdő

Nádas

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. 

A nádtermeléssel hasznosított, többnyire vízzel borított terület nagyságával kell a táblában elszámolni. Az elvizesedett, 
náddal benőtt szántó/kert/gyümölcsös területeket nem itt, hanem az A12-es táblánál kérjük elszámolni!

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

Gomba 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.



A12.  Van a gazdaságnak nem hasznosított mezőgazdasági területe június 1-jén?

A13.  Mekkora a gazdasághoz tartozó egyéb terület június 1-jén?

Szántó

Konyhakert

Szőlő

Gyümlcsös

Gyep

Erdő

Nádas

Halastó

Technikai összes

*(13) öröklés, (24) kisajátítás, (31) vásárlás, eladás, (32) bérlés, bérbeadás, (33) művelési ág változás, (34) egyéb változás, (35) hibás adatjelentés az előző évben

Szeretne a felmérés eredményeiről tájékoztatást kapni? igen nem

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

Használt földterület 
2019. június 1-jén

c d

A14. Adja meg a gazdaság által használt földterület méretében vagy művelési ágában történt változásokat!

Művelési ág Használt földterület 
2018. június 1-jén Változás/eltérés oka*

d e

(hektár, négy 
tizedessel)

(hektár, négy 
tizedessel)

0500

Kód Területváltozás mértéke
Hektár, m2

Területváltozás jellege
(növekedés/csökkenés)

b

0900

9999

Kötelező kitölteni!

1082

9

1010

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

f

Felhagyott művelésű mezőgazdasági terület (pl. kiöregedett gyümölcsös és szőlő, elvadult szántó, nem 
hasznosított gyep)

a

1300

0100

0800

0200

0600

0700

A használt földterület változása az elmúlt 12 hónapban
2018. június 1 - 2019. május 31.

Egyéb területek
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