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Megjegyzés
Az adatszolgáltatással kapcsolatos egyéb szöveges megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc

I. Általános tudnivalók

Tisztelt Hölgyem, Uram!
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020. június 5. és november 22. között mezőgazdasági összeírást hajt
végre „Agrárcenzus 2020” címmel.
Az adatfelvétel két szakaszra bomlik:
• Június 5 – 30.: elektronikus önkitöltés időszaka
• Szeptember 19 – november 22.: összeírási időszak
2020. szeptember 19. és november 22. között összeírók keresik fel a kijelölt címeket, kivéve azokat, amelyek
elektronikusan teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket.
Az adatszolgáltatás
• a földhasználattal,
• az állattenyésztéssel,
• az állattartás épületeivel,
• a trágyázással,
• a mezőgazdasági munkaerővel,
• egyéb tevékenységekkel,
• valamint az agrárdigitalizációval kapcsolatos kérdésekre terjed ki.
A gyors kitöltés érdekében az alábbiakra hívjuk fel figyelmét:
- Az adatszolgáltatás a gazdaságra vonatkozik, függetlenül attól, hogy a gazdasághoz kapcsolódóan hány
személy részesül támogatásban. Ha több néven részesülnek támogatásban, illetve többen őstermelők, de
közösen gazdálkodnak, akkor kérjük, hogy a teljes területről és állatállományról összevontan szolgáltasson
adatot.
- A kérdőíven a használt földterületről kell elszámolni, tulajdontól függetlenül. Az egyes kérdések,
növényfajok mellett használt 5 jegyű kódok a Magyar Államkincstárnál igényelhető területalapú támogatások
hasznosítási kódjai, melyeket segítségként megjelenítünk.
- Az európai uniós adatszolgáltatási kötelezettség több olyan kérdésre is kiterjed, melyek nem szerepelnek
a kérdőíven. Ezeket az információkat adminisztratív nyilvántartásokból vesszük át a vonatkozó adatvédelmi
jogszabályok szigorú betartása mellett. Az adminisztratív nyilvántartások adatainak felhasználása érdekében
kérjük, hogy szíveskedjék előkészíteni és rögzíteni a gazdasághoz kapcsolódó ügyfélazonosító(ka)t,
amely(ek)re a Magyar Államkincstártól agrár- és vidékfejlesztési támogatást igényelt(ek).
Kérjük, ügyeljenek a pontos és hiteles adatszolgáltatásra! Felhívjuk figyelmüket, hogy a válaszadás kötelező.
A hiteles adatok elengedhetetlenek a megfelelő szakpolitikai és támogatáspolitikai tervezéshez.
Köszönjük, hogy segíti munkánkat!
Központi Statisztikai Hivatal

II. AZONOSÍTÓ ADATOK
1. A gazdálkodó regiszterkódja
2. A gazdálkodó neve

3. A gazdálkodó címe
Település neve
közterület

jellege

házszám

vagy hrsz.

épület

emelet

ajtó

emelet

ajtó

igen/nem

A gazdálkodó levelezési címe eltér ettől a címtől?
Kérjük adja meg a gazdálkodó levelezési címét!
Település neve
közterület

jellege

házszám

vagy hrsz.

épület

4. A gazdasághoz kapcsolódó személyek a Magyar Államkincstár ügyfélnyilvántartásában
ha van előtöltve admininisztratív adatkapcsolat, akkor:

Kérjük jelezze, hogy a Magyar Államkincstár következő ügyfélazonosítói a gazdasághoz tartoznak-e. Ha nem szerepel az összes
azonosító kérjük a hiányzókat vegye fel.
Név

Ügyfél-azonosító (10 számjegy)

*Elfogadás

Másik gazdaság neve

*1. Gazdasághoz tartozik (saját vagy olyan személy azonosítója, akivel közösen gazdálkodik) 2. Másik ismert gazdasághoz tartozik
(külön gazdálkodnak) 3. Másik nem ismert gazdasághoz tartozik

Tartozik még egyéb azonosító a gazdasághoz?
ha nincs előtöltve adminisztratív adatkapcsolat, akkor:

Kérjük sorolja fel, hogy a gazdasághoz kapcsolódóan milyen ügyfélazonosítókkal igényelnek támogatást a Magyar
Államkincstártól.
Név

Ügyfél-azonosító (10 számjegy)

5. A gazdasághoz kapcsolódó személyek az őstermelői nyilvántartásban
ha van előtöltve adminisztratív adatkapcsolat, akkor:

Kérjük, jelezze, hogy a következő őstermelői igazolványszámok a gazdasághoz tartoznak-e. Ha nem szerepel az összes
igazolványszám kérjük a hiányzókat vegye fel.
Közös őstermelői igazolvány esetén a főlapon szereplő gazdálkodó nevét adja meg!
Név

Igazolványszám

*Elfogadás

Másik gazdaság neve

*1. Gazdasághoz tartozik (saját vagy olyan személy azonosítója, akivel közösen gazdálkodik) 2. Másik ismert gazdasághoz tartozik
(külön gazdálkodnak) 3. Másik nem ismert gazdasághoz tartozik

Tartozik még egyéb azonosító a gazdasághoz?
ha nincs előtöltve adminisztratív adatkapcsolat, akkor:

Kérjük, sorolja fel a gazdasághoz kapcsolódó őstermelői igazolványszámokat.
Név

Igazolványszám

6. A gazdasághoz kapcsolódó személyek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagnyilvántartásban
ha van előtöltve adminisztratív adatkapcsolat, akkor:

Kérjük, jelezze, hogy a következő Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai azonosítók a gazdasághoz tartoznak-e. Ha nem szerepel az
összes azonosító, kérjük a hiányzókat vegye fel.
Név

NAK azonosító

*Elfogadás

Másik gazdaság neve

*1. Gazdasághoz tartozik (saját vagy olyan személy azonosítója, akivel közösen gazdálkodik) 2. Másik ismert gazdasághoz tartozik
(külön gazdálkodnak) 3. Másik nem ismert gazdasághoz tartozik

Tartozik még egyéb azonosító a gazdasághoz?
ha nincs előtöltve adminisztratív adatkapcsolat, akkor:

Kérjük, sorolja fel, a gazdasághoz tartozó Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai azonosítókat.
Név

7. Megjegyzés

NAK azonosító

III. ADATSZOLGÁLTATÓ BESOROLÁSA
K1. Van a gazdaság használatában mezőgazdasági terület 2020. június 1-jén az alábbiak közül? Ha van, kérjük adja meg, hogy
mekkora terület!
A tényleges használatot vegye figyelembe, tulajdontól és művelési ág nyilvántartástól függetlenül!

Művelési ág
Szántó és szántóként használt kert
Üvegház, fóliaház, fóliasátor
Gyep
Gyümölcsös
Szőlő
Konyhakert
Erdő
Nádas
Halastó

ha (4 tizedesjeggyel)

Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem

K2. Szabadföldi szántóterületén milyen növényeket vetett vagy palántázott alábbiak közül?
ha (4 tizedesjeggyel)

Ültetvény jellegű egyéb növények (faiskola, energianövény)
Ebből faiskola
Burgonya
Zöldségfélék és szamóca
Illóolajnövények és gyógyhatású növények
Fűszernövények
Virágok és dísznövények
Vetőmag és palánta termesztés céljából vetett növények

Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem

K3. Milyen állatokat tart az alábbiak közül? Kérjük adja meg a 2020. június 1-jei állományt!
darab

Sertés (20 kg alatti malacok)
Sertés (20 kg és afelett)
Szarvasmarha
Juh
Kecske
Bivaly
Ló (póniló nélkül)
Strucc

Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem

K4. Milyen állatokat tart az alábbiak közül? Kérjük adja meg a 2020. június 1-jei állományt!
Amennyiben a termelés időszakos megszakítása miatt nincs állománya (pl. tisztítás, betegség), kérjük adja meg a termelés
megszakítása előtti utolsó állományt!
darab

Tyúk
Lúd
Kacsa
Pulyka
Gyöngyös
Házinyúl

Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem

K5. Végzett mezőgazdasági szolgáltatást az elmúlt 12 hónap során?(2019. június 1. - 2020. június 1.)
Igen/Nem
2
K6. Van 100 m -t elérő gombatermesztésre használt alapterülete 2020. június 1-jén?

Igen/Nem
K7. Munkaerő
fő

Kérjük adja meg, hogy - a gazdálkodót is beleértve - hány családtag (közelebbi vagy távolabbi rokon)
dolgozott a gazdaságban 2019. június 1 - 2020. június 1. között!
Kérjük becsülje meg, hogy a gazdaságban dolgozó családtagok hány munkanapot dolgoztak 2019.
június 1 - 2020. június 1. között.

nap

IV. A GAZDASÁG TULAJDONVISZONYAI
Gazdaság tulajdonviszonyai
1.

2.

Megosztott tulajdonjog
Rész(es) tulajdonos: A gazdaság több családtag közös tulajdona.

igen/nem

Holding-csoport
Kettő vagy több természetes személy (csoportos gazdaság) a tulajdonos, de nem családtagok.
igen/nem

A. FÖLDHASZNÁLAT

2020. június 1.

A0. A használt földterület művelési ágak szerint

használt terület
2020. június 1.

Van a gazdaság használatában

van

nincs
egyik sem

szántó és szántóként használt kert
szabadföldi növények, zöldségek, szamóca
egyéb zöldterületek (pl. zöldugar)
be nem vetett szántóterület
ültetvény jellegű egyéb növények (pl. faiskola, energianövény)
üvegház, fóliaház, fóliasátor (konyhakerti üvegház
nélkül)
gyep
gyümölcsös
szőlő
konyhakert (konyhakerti üvegház is)
erdő
nádas
halastó
gombatermesztésre használt alapterület?
A1. Mekkora a gazdaság tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó egyéb területek nagysága?
Például iroda- és/vagy lakóépületek, ólak, udvarok, gabonaraktárak, javítóműhelyek, összekötő utak
m2

A2. Van olyan mezőgazdasági területe, amelynek művelésével felhagyott?
Nem hasznosított, kiöregedett gyümölcsös, már nem termő szőlő, elvadult szántó, nem használt gyep
A vetésforgóban szereplő pihentetett területet (PIH01) a szántónál kell elszámolni!
A tervezett szőlő és gyümölcsös újratelepítést a művelési ágaknál kell elszámolni!
ha (4 tizedesjeggyel)

SZÁNTÓ
szántó és szántóként használt kert =
+
szabadföldi növények,
zöldségek, szamóca

+
egyéb zöldterületek szántón

+
be nem vetett szántó

ültetvény jellegű
egyéb növények

A3. Milyen szabadföldi növényeket, zöldségeket (és szamócát) vetett szántóterületén?
A konyhakerti zöldségek területével a konyhakertnél, összesítve számoljon el!
A parlagon hagyott, pihentetett területet (PIH01) a be nem vetett területeknél kell elszámolni!
Megnevezés

Terület
ha (4 tizedesjeggyel)

Szabadföldi növények, zöldségek, szamóca területe összesen
Kertészeti vetésforgóban kizárólag zöldségfélék, dinnye, szamóca, szántóföldi virágok és dísznövények váltakoznak.
ha (4 tizedesjeggyel)

Ezek területe az A3. tábla alapján:

A3.1. Ebből mekkora területen alkalmaz kertészeti vetésforgót?
A teljes területen
Egy részén

mégpedig

ha (4 tizedesjeggyel)

Nincs ilyen területe

A4. Milyen egyéb zöldterületekkel hasznosítja szántóterületét?
Megnevezés

Terület
ha (4 tizedesjeggyel)

Időszaki gyep (GYE01, GYE02, FOR56, FOR57)
Méhlegelő (MEH01)
Zöldtrágyának vetett növények
Zöldugar (UGA03)
Egyéb zöldterületek szántón összesen

A5. Van a gazdaság használatában be nem vetett szántóterület?
van

nincs

Mi ennek az oka?
Átmenetileg pihentetett terület (vetésforgó része, fekete ugar) PIH01
Június 1-ig betakarította, de még nem vetette be újra
A terület kipusztult (árvíz, belvíz, kifagyás, aszály)
Talajjavítás, meliorációs munkák miatt nem vetette be
Művelési ágat vált a területen
Az előzőekben felsoroltakon kívüli ok (pl. betegség stb.)
Be nem vetett szántóterület összesen

Mekkora a területe?
ha (4 tizedesjeggyel)

A gazdaság által használt szántón a szabadföldi növények, zöldségek területe, egyéb zöldterületek, be nem vetett
terület összesen:
+

+

szabadföldi növények,
zöldségek, szamóca

egyéb zöldterületek szántón

ha

=
be nem vetett szántó

Ebből:
A6.1. Mekkora a saját tulajdonú terület?
A teljes terület

ha (4 tizedesjeggyel)
Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

A6.2. Mekkora a bérelt terület?
A teljes terület

A6.3. Mekkora az egyéb jogcímen* használt terület?
A teljes terület

* Egyéb jogcímen használt terület: ide tartoznak a részes művelésű; a jelképes bérleti díjért (pl. 1 Ft/ha/év, 100 Ft/ha/év) vagy díjmentesen megművelt
úgynevezett szívességi használatú és bizonyos hivatal, tisztség betöltése címén kapott földterületek; illetve közbirtokból kizárólag a gazdaság által használt
terület.

A7.1. Melyik megyében található a saját tulajdonú, illetve egyéb jogcímen használt szántó területének
legnagyobb része?
megye

A7.2. Melyik megyé(k)ben található a bérelt szántóterület?
Adja meg a bérelt területet és az 1 hektárra jutó éves átlagos bérleti díját megyénként! (Többéves szerződés esetén a 2020ra vonatkozó bérleti díj!)

Bérelt szabadföldi szántóterület összesen:
megye

ha (4 tizedesjeggyel)

ha

MM94F='0101'

MFAA001

Ft/ha/év

A8. Milyen ültetvény jellegű egyéb szántóföldi növényt termeszt?
Az erdészeti módszerekkel betakarított energiaerdőket kérjük az erdő művelési ágnál elszámolni!
Megnevezés
fás szárú energianövények szántón (ENE02, ENE06, ENE11-ENE25)
lágy szárú energianövények szántón (ENE26, EMI01, EBM01)
energiafű (EFU01)
faiskola (gyümölcs-, szőlő-, erdészeti- és díszfaiskola)* (FAT01-FAT03, FAT05)
karácsonyfa* (KAR01)
egyéb ültetvény (pl. kosárfűz, szarvasgomba, tavi káka)* (ULT34, MBM01)
Ültetvény jellegű szántóföldi növények összesen
* Időszakosan nem használt, de tervezett újratelepítéssel érintett területek is.

Terület
ha (4 tizedesjeggyel)

A gazdaság által használt ültetvény jellegű egyéb szántóföldi terület:

ha

Ebből:
A8.1. Mekkora a saját tulajdonú terület?
A teljes terület

ha (4 tizedesjeggyel)
Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

A8.2. Mekkora a bérelt terület?
A teljes terület

A8.3. Mekkora az egyéb jogcímen* használt terület?
A teljes terület

* Egyéb jogcímen használt terület: ide tartoznak a részes művelésű; a jelképes bérleti díjért (pl. 1 Ft/ha/év, 100 Ft/ha/év) vagy díjmentesen megművelt
úgynevezett szívességi használatú és bizonyos hivatal, tisztség betöltése címén kapott földterületek; illetve közbirtokból kizárólag a gazdaság által használt
terület.

A8.4. Melyik megyében található használt ültetvény jellegű területének legnagyobb része?
megye

ÜVEGHÁZ, FÓLIAHÁZ, FÓLIASÁTOR
A9. Mekkora a gazdaság használatában lévő üvegház, fóliaház, fóliasátor területe?

Típusa
1
2
3
4
5

Műszaki állapota

Területe (m2)

Fűtése

üvegház
blokkfólia
mobil blokkfólia
7,5 méternél szélesebb fóliaborítású sátor
7,5 méternél keskenyebb fóliaborítású sátor

A9.1. Milyen növényekkel, zöldségekkel hasznosítja üvegházát, fóliaházát, fóliasátrát?
Amennyiben csak időszakosan nem folyik termesztés valamely berendezésében, kérjük vegye fel a Június 1jén be nem vetett járható üvegház, fólia sort is a táblában.
Megnevezés

Üvegház, fóliaház, fóliasátor összesen

Terület
m2

m2

A gazdaság által használt üvegház, fóliaház, fóliasátor területe:
Ebből:
A10.1. Mekkora a saját tulajdonú terület?

m2

A teljes terület

Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

A10.2. Mekkora a bérelt terület?
A teljes terület

A10.3. Mekkora az egyéb jogcímen* használt terület?
A teljes terület

* Egyéb jogcímen használt terület: ide tartoznak a részes művelésű; a jelképes bérleti díjért (pl. 1 Ft/ha/év, 100 Ft/ha/év) vagy díjmentesen megművelt
úgynevezett szívességi használatú és bizonyos hivatal, tisztség betöltése címén kapott földterületek; illetve közbirtokból kizárólag a gazdaság által használt
terület.

A10.4. Melyik megyében található a használt üvegház, fóliaház, fóliasátor területének legnagyobb része?
megye

KONYHAKERT
A11. Mekkora a gazdaság használatában lévő konyhakert területe?
Kérjük, hogy csak a gazdálkodó háztartásához tartozó személyek fogyasztásának megtermelésére szolgáló területet
írja be!
A kertben megtermelt takarmánynövényekkel a szántó művelési ágnál kell elszámolnia!
A konyhakert területe nem érheti el az 1500 m 2 -t. Az ennél nagyobb területeket a Szántóföldi növények, zöldségek
(és szamóca) táblánál részletezve kell elszámolni.
m2

A11.1. Van konyhakerti üvegháza, fóliasátra? (síkfólia, fóliaalagút nélkül)
m2

A gazdaság használatában lévő konyhakert területéből:
A11.2. Mekkora a saját tulajdonú terület?
A teljes terület

m2
Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

A11.3. Mekkora a bérelt terület?
A teljes terület

A11.4. Mekkora az egyéb jogcímen* használt terület?
A teljes terület

* Egyéb jogcímen használt terület: ide tartoznak a részes művelésű; a jelképes bérleti díjért (pl. 1 Ft/ha/év, 100 Ft/ha/év) vagy díjmentesen megművelt
úgynevezett szívességi használatú és bizonyos hivatal, tisztség betöltése címén kapott földterületek; illetve közbirtokból kizárólag a gazdaság által használt
terület.

GYÜMÖLCSÖS
A12.1. Milyen gyümölcsfákkal hasznosítja területét?
Csak akkor számoljon el fajonként, ha a gazdaság összefüggő gyümölcsfáinak összterülete legalább 400 m 2 !
Ellenkező esetben kérjük a konyhakertnél feltüntetni a területet!

Megnevezés

Terület
ha (4 tizedesjeggyel)

Ebből termőkorú
ha (4 tizedesjeggyel)

Törzses gyümölcsterület összesen

A12.2. Milyen bogyós gyümölcsfajokat termeszt?
Csak akkor számoljon el fajonként, ha a gazdaság összefüggő bogyós gyümölcseinek összterülete legalább 200 m 2 !

Ellenkező esetben kérjük a konyhakertnél feltüntetni a területet!

Megnevezés

Terület
ha (4 tizedesjeggyel)

Ebből termőkorú
ha (4 tizedesjeggyel)

Bogyós gyümölcsterület összesen

A gazdaság által használt gyümölcsös területe:

ha

Ebből:
A13.1. Mekkora a saját tulajdonú terület?
A teljes terület

ha (4 tizedesjeggyel)
Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

A13.2. Mekkora a bérelt terület?
A teljes terület

A13.3. Mekkora az egyéb jogcímen* használt terület?
A teljes terület

* Egyéb jogcímen használt terület: ide tartoznak a részes művelésű; a jelképes bérleti díjért (pl. 1 Ft/ha/év, 100 Ft/ha/év) vagy díjmentesen megművelt
úgynevezett szívességi használatú és bizonyos hivatal, tisztség betöltése címén kapott földterületek; illetve közbirtokból kizárólag a gazdaság által használt
terület.

A14.1. Melyik megyében található saját tulajdonú illetve egyéb jogcímen használt gyümölcsös területének
legnagyobb része?
megye

A14.2. Melyik megyé(k)ben található a bérelt gyümölcsös terület?
Adja meg a bérelt gyümölcsös területét és az 1 hektárra jutó éves átlagos bérleti díját megyénként! (Többéves szerződés
esetén a 2020-ra vonatkozó bérleti díj!)

Bérelt gyümölcsös területe összesen:
megye

ha (4 tizedesjeggyel)

ha
Ft/ha/év

SZŐLŐ
A15. Mely fajtacsoport(ok)ba sorolható használt szőlőterülete?
Csak akkor számoljon el fajtacsoportonként, ha a gazdaság összefüggő szőlőterülete legalább 200 m 2 !
Ellenkező esetben kérjük a konyhakertnél feltüntetni a területet!

Megnevezés

Terület
ha (4 tizedesjeggyel)

Ebből termőkorú
ha (4 tizedesjeggyel)

Borszőlő (ULT19, ULT20)
Csemegeszőlő (ULT29)
Egyéb szőlő *
Szőlő összesen
* direkttermő szőlőfajták, pl. a Delaware (fehér, piros), Izabella, Noah, Othello, Feri szőlő

A gazdaság által használt szőlő területe:

ha

Ebből:
A16.1. Mekkora a saját tulajdonú terület?
A teljes terület

ha (4 tizedesjeggyel)
Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

A16.2. Mekkora a bérelt terület?
A teljes terület

A16.3. Mekkora az egyéb jogcímen* használt terület?
A teljes terület

* Egyéb jogcímen használt terület: ide tartoznak a részes művelésű; a jelképes bérleti díjért (pl. 1 Ft/ha/év, 100 Ft/ha/év) vagy díjmentesen megművelt
úgynevezett szívességi használatú és bizonyos hivatal, tisztség betöltése címén kapott földterületek; illetve közbirtokból kizárólag a gazdaság által használt
terület.

A17.1. Melyik megyében található saját tulajdonú illetve egyéb jogcímen használt szőlőterületének
legnagyobb része?
megye

A17.2. Melyik megyé(k)ben található a bérelt szőlőterület?
Adja meg a bérelt szőlő területét és az 1 hektárra jutó éves átlagos bérleti díját megyénként! (Többéves szerződés esetén a
2020-ra vonatkozó bérleti díj!)

Bérelt szőlő területe összesen:
megye

ha

ha (4 tizedesjeggyel)

Ft/ha/év

GYEP
A18. Hogyan hasznosítja a gazdaság gyepterületét? (ALL01, ALL02)
Megnevezés

Terület
ha (4 tizedesjeggyel)

Legelő
Rét (kaszáló)
Nem hasznosított, támogatásra jogosult gyep*
(Csak tisztító kaszálást végeznek rajta)
Teljes használt gyepterület
Ebből
Külterjes (természetes termőképességű) gyep
Belterjes (öntözött, trágyázott) gyep
*Olyan gyepterület, amelyet sem legeltetéssel, sem kaszálással nem hasznosítanak, de helyes mezőgazdasági és környezeti
állapotban tartás címén támogatásra jogosult.

A gazdaság által használt gyep területe:

ha

Ebből:
A18.1. Mekkora a saját tulajdonú terület?
A teljes terület

ha (4 tizedesjeggyel)
Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

A18.2. Mekkora a bérelt terület?
A teljes terület

A18.3. Mekkora az egyéb jogcímen* használt terület?
A teljes terület

* Egyéb jogcímen használt terület: ide tartoznak a részes művelésű; a jelképes bérleti díjért (pl. 1 Ft/ha/év, 100 Ft/ha/év) vagy díjmentesen megművelt
úgynevezett szívességi használatú és bizonyos hivatal, tisztség betöltése címén kapott földterületek; illetve közbirtokból kizárólag a gazdaság által használt
terület.

A18.4. Használ közlegelőt?
(Olyan területet, amely közösségi tulajdonban van és bárki korlátozás nélkül használhatja)
ha (4 tizedesjeggyel)

A19.1. Melyik megyében található saját tulajdonú illetve egyéb jogcímen használt gyepterületének
legnagyobb része?
megye

A19.2. Melyik megyé(k)ben található a bérelt gyepterület?
Adja meg a bérelt gyep területét és az 1 hektárra jutó éves átlagos bérleti díját megyénként! (Többéves szerződés esetén a
2020-ra vonatkozó bérleti díj!)

Bérelt gyep területe összesen:
megye

ha

ha (4 tizedesjeggyel)

Ft/ha/év

ha

A gazdaság által használt mezőgazdasági terület:

Ebből
A21. Mekkora a gazdaság öntözhető mezőgazdasági területe?
ha (4 tizedesjeggyel)

GOMBA
A22. Mekkora a gazdaság gombatermesztésre használt alapterülete?
ha (4 tizedesjeggyel)

ERDŐ
A23. Mekkora a gazdaság használatában lévő erdőterület?
Nem tartozik ide a közös erdő használata.
ha (4 tizedesjeggyel)

A23.1. Ebből mekkora a rövid rotációs idejű erdőterülete?
Az 5 éven belül kitermelt energiacélú fatermelést kérjük a szántóföldi növények vetésterületénél számolja el!
ha (4 tizedesjeggyel)

A teljes használt erdőterületből:
A24.1. Mekkora a saját tulajdonú terület?
A teljes terület

ha (4 tizedesjeggyel)
Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

A24.2. Mekkora a bérelt terület?
A teljes terület

A24.3. Mekkora az egyéb jogcímen* használt terület?
A teljes terület

* Egyéb jogcímen használt terület: ide tartoznak a részes művelésű; a jelképes bérleti díjért (pl. 1 Ft/ha/év, 100 Ft/ha/év) vagy díjmentesen megművelt
úgynevezett szívességi használatú és bizonyos hivatal, tisztség betöltése címén kapott földterületek; illetve közbirtokból kizárólag a gazdaság által használt
terület.

A25.1. Melyik megyében található saját tulajdonú illetve egyéb jogcímen használt erdőterületének legnagyobb
része?
megye

A25.2. Melyik megyé(k)ben található a bérelt erdőterület?
Adja meg a bérelt erdő területét és az 1 hektárra jutó éves átlagos bérleti díját megyénként! (Többéves szerződés esetén a
2020-ra vonatkozó bérleti díj!)

Bérelt erdő területe összesen:
megye

ha
Ft/ha/év

ha (4 tizedesjeggyel)

NÁDAS
A26. Mekkora a gazdaság használatában lévő nádas területe?
ha (4 tizedesjeggyel)

Ebből:
A26.1. Mekkora a saját tulajdonú terület?
A teljes terület

ha (4 tizedesjeggyel)
Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

A26.2. Mekkora a bérelt terület?
A teljes terület

A26.3. Mekkora az egyéb jogcímen* használt terület?
A teljes terület

* Egyéb jogcímen használt terület: ide tartoznak a részes művelésű; a jelképes bérleti díjért (pl. 1 Ft/ha/év, 100 Ft/ha/év) vagy díjmentesen megművelt
úgynevezett szívességi használatú és bizonyos hivatal, tisztség betöltése címén kapott földterületek; illetve közbirtokból kizárólag a gazdaság által használt
terület.

A27.1. Melyik megyében található saját tulajdonú illetve egyéb jogcímen használt nádas területének legnagyobb
része?
megye

A27.2. Melyik megyé(k)ben található a bérelt nádas terület?
Adja meg a bérelt nádas területét és az 1 hektárra jutó éves átlagos bérleti díját megyénként! (Többéves szerződés esetén a
2020-ra vonatkozó bérleti díj!)

Bérelt nádas területe összesen:
megye

ha
Ft/ha/év

ha (4 tizedesjeggyel)

HALASTÓ
A28. Mekkora a gazdaság használatában lévő halastó(tavak) területe?
ha (4 tizedesjeggyel)

Ebből:
A28.1. Mekkora a saját tulajdonú terület?
A teljes terület

ha (4 tizedesjeggyel)
Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

Egy része, mégpedig:

Nincs

A28.2. Mekkora a bérelt terület?
A teljes terület

A28.3. Mekkora az egyéb jogcímen* használt terület?
A teljes terület

* Egyéb jogcímen használt terület: ide tartoznak a részes művelésű; a jelképes bérleti díjért (pl. 1 Ft/ha/év, 100 Ft/ha/év) vagy díjmentesen megművelt
úgynevezett szívességi használatú és bizonyos hivatal, tisztség betöltése címén kapott földterületek; illetve közbirtokból kizárólag a gazdaság által használt
terület.

A29.1. Melyik megyében található saját tulajdonú illetve egyéb jogcímen használt halastava(i)nak legnagyobb
része?
megye

A29.2. Melyik megyé(k)ben található a bérelt halastó terület?
Adja meg a bérelt halastó területét és az 1 hektárra jutó éves átlagos bérleti díját megyénként! (Többéves szerződés esetén
a 2020-ra vonatkozó bérleti díj!)

Bérelt halastó területe összesen:
megye

ha (4 tizedesjeggyel)

ha
Ft/ha/év

B. ÁLLATTENYÉSZTÉS

2020. június 1.

B.0. Milyen állatot tart/tartott az alábbiak közül június 1-jén?
tartott állat
2020. június 1.
igen

Szarvasmarha
Sertés
Juh
Tyúkféle
Lúd
Kacsa
Pulyka
Kecske
Bivaly
Ló (póniló nélkül)

B.0. Milyen állatot tart/tartott az alábbiak közül június 1-jén?
Házinyúl
Gyöngytyúk
Méhcsalád
Tenyésztett prémes állatok
Vágógalamb
Postagalamb
Szamár
Öszvér
Strucc
Emu
Fürj

B0.1. A termelési ciklus időszakos megszakítása következtében nem tart baromfifélét ?
(pl. a létesítmények egészségügyi tisztítása, betegség kitörése vagy egyéb okok)

igen
Tyúkféle
Lúd
Kacsa
Pulyka

nem

nem

B1. Mennyi szarvasmarhát tart? (darab)

1 évesnél
fiatalabb borjú

1–2 éves
szarvasmarha

hímivarú
nőivarú
hímivarú
nőivarú
hímivarú

2 évesnél
idősebb
szarvasmarha

üsző
tehén

Megnevezés
vágásra (vágóborjú)
egyéb tartásra
vágásra (vágóborjú)
egyéb tartásra
vágásra
egyéb tartásra
vágásra (vágóüsző)
egyéb tartásra
vágásra
egyéb tartásra
vágásra (vágóüsző)
egyéb (előhasi üsző)
tejhasznú
húshasznú
kettős hasznosítású

2020. június 1.

Szarvasmarha összesen

B1.1. Melyik megyében tartja a szarvasmarhákat?

megye

B1.2. Hány liter tejet termelt 2019. január 1 és 2019. december 31. között?

liter

B2. Mennyi sertést tart? (darab)
Megnevezés

2020. június 1.

Malac, 20 kg-ig
Süldő, 20-50 kg-ig
Hízósertés

Koca

51–79 kg
80–109 kg
110 kg és több
előhasi (először vemhes)
egyéb vemhes
üres

Szűz kocasüldő
Tenyészkan
Sertés összesen

B2.1. Melyik megyében tartja a sertéseket?

megye

B3. Mennyi juhot tart? (darab)

Anyajuh

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

2020. június 1.

Tenyészkos
Egyéb juh (1 évesnél fiatalabb növendék, bárány, ürü)
Juh összesen

B3.1. Melyik megyében tartja a juhokat?

megye

B4. Mennyi tyúkfélét tart? (darab)
Megnevezés
Tyúkféle összesen (napos és növendék csirke, tojótyúk, kakas összesen)
tojótyúk
ebből

2020. június 1.

ebből

vágócsirke (brojler)

B4. Mennyi tyúkfélét tart? (darab)
Megnevezés

2020. június 1.

Tyúkféle összesen

Tenyésztyúk

tojótípusú (vegyes ivar)
ebből: termelő, nőivarú (22 hetes kortól)
hústípusú (vegyes ivar)
ebből: termelő, nőivarú (24 hetes kortól)
kettőshasznú (vegyes ivar)
ebből: termelő, nőivarú (22 hetes kortól)
növendék (18 hetes korig)

Étkezési
tojástermelő
árutermelő (18 hetes kortól)
tojótyúk
Brojler (vágócsirke)

B4.1. Mekkora a tartási hely kapacitása, ahol a tyúkfélét tartja?
B4.2. Melyik megyében tartja a tyúkfélét?

férőhely
(db)
megye

B5. Mennyi ludat tart? (darab)
Megnevezés

2020. június 1.

Lúd összesen
Tenyészlúd (vegyes ivar)
ebből: tojó
Árutermelő (hízólúd)
húshasznosítás (pecsenyeliba)
ebből:
hízott liba (máj hasznosítás)

B5.1. Mekkora a tartási hely kapacitása, ahol a ludakat tartja?
B5.2. Melyik megyében tartja a ludakat?

férőhely
(db)
megye

B6. Mennyi kacsát tart? (darab)
Megnevezés

2020. június 1.

Kacsa összesen
Tenyészkacsa (vegyes ivar)
ebből: tojó
Árutermelő (hízókacsa)
húshasznosítás (pecsenyekacsa)
ebből:
hízott kacsa (máj hasznosítás)

B6.1. Mekkora a tartási hely kapacitása, ahol a kacsákat tartja?
B6.2. Melyik megyében tartja a kacsákat?

férőhely
(db)
megye

B7. Mennyi pulykát tart? (darab)
Megnevezés
Pulyka összesen
Tenyészpulyka (vegyes ivar)
ebből: tojó
Árutermelő (hízópulyka)
előnevelt (6 hetes korig)
ebből:
hízópulyka (6 hetes kortól-vágásig)

2020. június 1.

B7.1. Mekkora a tartási hely kapacitása, ahol a pulykákat tartja?

férőhely
(db)

B7.2. Melyik megyében tartja a pulykákat?

megye

B8. Mennyi kecskét tart? (darab)
Megnevezés

2020. június 1.

Előhasi kecske
Anyakecske

egyéb
tejhasznú

Egyéb kecske
Tenyészbak
Kecske összesen

B8.1. Melyik megyében tartja a kecskéket?

megye

B9. Mennyi bivalyt tart? (darab)
Megnevezés

2020. június 1.

Nőivarú tenyészbivaly
Egyéb bivaly
Bivaly összesen

B9.1. Melyik megyében tartja a bivalyokat?

megye

B10. Mennyi lovat tart? (darab)
Megnevezés

2020. június 1.

Lóállomány (összesen)
kanca
ebből: tenyészmén
igásló

B10.1. Melyik megyében tartja a lovakat?

megye

B11. Mennyi állatot tart az alábbiak körül? (darab)
Megnevezés
Gyöngytyúk összesen
ebből: tojó
Házinyúl összesen
ebből: anyanyúl
Vágógalamb
Postagalamb
Tenyésztett prémes állatok
Méhcsalád
Szamár
Öszvér
Strucc
Emu
Fürj

2020. június 1.

Melyik megyében
tartja az állatokat?
megye
megye
megye
megye
megye
megye
megye
megye
megye
megye
megye
megye
megye

B. ÁLLATTENYÉSZTÉS

2020. január 1- június 30.

B12. A felsorolt állatok közül milyen állatot vágott, illetve szándékozik vágni 2020 első félévében?
Január
Megnevezés

Február

Március

Április

Május

Június

Összesen

élősúly, kg,
élősúly, kg,
élősúly, kg,
élősúly, kg,
élősúly, kg,
élősúly, kg,
élősúly, kg,
darab
egy
darab
egy
darab
egy
egy
darab
egy
darab
egy
darab
egy
darab
tizedessel
tizedessel
tizedessel
tizedessel
tizedessel
tizedessel
tizedessel

Szarvasmarha
Sertés
Juh
Kecske
Tyúk
Lúd
Kacsa
Pulyka
Nyúl
Technikai összesen

C. ÁLLATTARTÁS ÉPÜLETEI 2019. június 1. - 2020. június 1.
(Az épületeket annak megfelelően kell besorolni, hogy milyen állatot tartanak benne és nem aszerint, hogy milyen célra
építették.)
(Csak a 2020. június 1-jén használt állattartó épületek esetében kell rögzíteni adatokat.)

C0. Milyen állatot tartott a felsoroltak közül az elmúlt 12 hónap során?
Szarvasmarha
Sertés
Tójótyúk

C1. Kérjük, adja meg az átlagos darabszám kiszámításához az Ön által tartott állatfajokra a következőket!

Az elmúlt 12 hónap alatt tartott
átlagos állatállomány*
darab
2019. június 1. - 2020. június 1.
Tejhasznú tehén
Egyéb szarvasmarha
Tenyészkoca
*Átlagos állatállomány:

Példa

(napok száma * darabszám) +

napok száma

(napok száma * darabszám) + …. / összes napok száma

180
186
Átlagos állomány

Takarmányozási
napok száma*

Az elmúlt 12 hónap alatt
felnevelt (tenyésztett) állatok
száma

darab
71
46
58

12780
8556

Hány rotációban
nevelte az
állatállományát ?

darab
2019. június 1. - 2020. június 1.
Egyéb sertés
Tojótyúk

*Takarmányozási napok száma: Maximum 366 nap lehet. Amennyiben a 2019. június 1. és 2020. június 1. közötti időszakban egy vagy
több turnus váltás is volt, akkor az állomány elszállítása és az új állomány elhelyezésig eltelt (időt) napokat nem kell beleszámolni!

C2. Kérjük adja meg, mennyi állatot tud tartani* a szarvarmarhatartó épületben az alábbi tartási módok esetén?
(2020. június 1.)
*A 2020. június 1-jén az épületekben található ideiglenesen üres helyek számát is rögzíteni kell.
SZARVASMARHA
ebből:

Tejhasznú tehenek

Egyéb szarvasmarha

Tartási módok
férőhelyek száma, darab

Kötött tartású

Kötetlen/ pihenő
boxos tartású

Egyéb módon
tartott*

hígtrágya kezelő rendszerrel
rendelkező istállókban
szilárdtrágya kezelő rendszerrel
rendelkező istállókban
hígtrágya kezelő rendszerrel
rendelkező istállókban
szilárdtrágya kezelő rendszerrel
rendelkező istállókban
hígtrágya kezelő rendszerrel
rendelkező istállókban
szilárdtrágya kezelő rendszerrel
rendelkező istállókban

*pl. Iggloo, borjú nevelőházak

C2.1. Rendelkezik-e szabadkijárású karámmal a tejhasznú tehenek számára?
(2020. június 1.)
igen/nem

C2.2. Hány hónapot töltöttek a tejhasznú tehenek szabadtéri tartásban (legelőn)?
( 2019. június 1. - 2020. június 1.)
hónapok száma

C2.3. Rendelkezik-e szabadkijárású karámmal az egyéb szarvasmarhái számára?
(2020. június 1.)
igen/nem

C2.4. Hány hónapot töltöttek az egyéb szarvasmarhák szabadtartásban (legelőn)?
(2019. június 1. - 2020. június 1.)
hónapok száma

C3. Kérjük adja meg, mennyi állatot tud tartani* a sertéstartó épületben az alábbi tartási módok esetén?* (2020.
június 1.)
*A 2020. június 1-jén az épületekben található ideiglenesen üres helyek számát is rögzíteni kell.
SERTÉS
ebből:

Tartási módok

Tenyészkocák

Egyéb sertések

férőhelyek száma, darab
Teljes rácspadlós tartásban
Részleges rácspadlós tartásban
Szilárd padlós tartásban (kivéve a
mélyalmos tartást)
Mélyalmos tartásban
Egyéb módon tartott
Szabadtartásban

C3.1. Rendelkezik-e szabadkijárású óllal az egyéb sertések számára?
(2020. június 1)
igen/nem

C3.2. Hány hónapot töltöttek a tenyészkocák szabadtartásban?
(2019. június 1. - 2020. június 1.)
hónapok száma

C4. Kérjük adja meg, mennyi tojótyúkot tud tartani* a baromfitartó épületben az alábbi tartási módok esetén?*
(2020. június 1.)
*A 2020. június 1-jén az épületekben található ideiglenesen üres helyek számát is rögzíteni kell.

Tartási módok
Mélyalmos tartásban
Tojóházban (alom nélkül)
Trágyaszalagos ketrecekben
Mély aknás ketrecekben
Trágyateres ketrecekben
Egyéb módon tartott tojótyúkok
Szabadtartásban
*A tojásrakásra érett, tojástermelés céljából tartott tyúk.

Tojótyúkok*
férőhelyek száma, darab

D. Tápanyag-felhasználás és trágyázás a gazdaságban
2019. június 1. - 2020. június 1.
Mezőgazdasági terület összesen

ha (4 tizedesjeggyel)

Mezőgazdasági terület műtrágyázása
D1 .Mekkora az a mezőgazdasági terület, amelyet legalább egyszer műtrágyázott az elmúlt 12 hónapban?
ha (4 tizedesjeggyel)

Mezőgazdasági terület szervestrágyázása
D2.Mekkora az a mezőgazdasági terület, amelyet legalább egyszer istállótrágyázott az elmúlt 12 hónapban?
ha (4 tizedesjeggyel)
D2.1.Mekkora az a mezőgazdasági terület, amelyet legalább egyszer hígtrágyázott az elmúlt 12 hónapban?
ha (4 tizedesjeggyel)

Összes szervestrágyázott alapterület
ha (4 tizedesjeggyel
D3. Mekkora mennyiséget használt a gazdaság nem állati eredetű trágyából az alábbiakban felsorolt trágyázó szerek
közül az elmúlt 12 hónapban?
tonna (egy tizedesjeggyel)

Szervestrágyák (nem állati eredetű és nem zöldtrágya, pl.
cefremoslék, biogázból származó szerves hulladék)
Mezőgazdasági üzemben felhasznált ipari hulladék*
Mezőgazdasági üzemben felhasznált szennyvíziszap
Mezőgazdasági üzemben használt szennyvíziszapból származó komposz
Egyéb (pl. fahamu, mulcs, faforgács)
Összesen

tonna (egy tizedesjeggyel)
tonna (egy tizedesjeggyel)
tonna (egy tizedesjeggyel)
tonna (egy tizedesjeggyel)
tonna (egy tizedesjeggyel)

* Ipari hulladék: gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából,
konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék

TRÁGYÁZÁSI TECHNIKÁK
Istállótrágya* kijuttatási technikák az elmúlt 12 hónapban
*Szervestrágya típusok: szarvasmarha, sertés, juh, baromfi, vegyes

D4. Milyen módon és mennyi istállótrágya került mechanikus beforgatással a talajba?
Kijuttatási módok
Azonnali beforgatással
Beforgatás 4 órán belül
Beforgatás 4-24 óra elteltével
Beforgatás nélkül, 24 órán túl
Összes kijuttatott istállótrágya mennyiség

tonna (egy tizedesjeggyel)
tonna (egy tizedesjeggyel)
tonna (egy tizedesjeggyel)
tonna (egy tizedesjeggyel)
tonna (egy tizedesjeggyel)

Hígtrágya kijuttatási technikák az elmúlt 12 hónapban
D4.1. Milyen módon és mennyi hígtrágya került a felszínre / a talajba?
Kijuttatási módok:
a szórás típusa és beforgatás ideje szerint
Kérjük válasszon a legördülő sávból

m3

Sávos kijuttatás- ütközőlapos/ütköző kanalas
ebből:

m3
m3
m3
m3
m3

Azonnali beforgatással
Beforgatás 4 órán belül
Beforgatás 4-24 óra elteltével
Beforgatás nélkül, 24 órán túl

Sávos kijuttatás csúszócsöves tömlővel
ebből:

m3
m3
m3
m3

Azonnali beforgatással
Beforgatás 4 órán belül
Beforgatás 4-24 óra elteltével
Beforgatás nélkül, 24 órán túl

m3

Sávos kijuttatás csúszócsöves csoroszlyával
ebből:

m3
m3
m3
m3
m3
m3

Azonnali beforgatással
Beforgatás 4 óra belül
Beforgatás 4-24 óra elteltével
Beforgatás nélkül, 24 órán túl

Azonnali injektálás sekély/nyitott rés
Azonnali injektálás mély/zárt rés

m3

Összes kijuttatott hígtrágya mennyiség

Szilárdtrágya tonna, egy
tizedessel
D4.2. Mennyi a gazdaság területére más gazdaságból
beszállított/vásárolt összes trágyamennyiség?
D4.3. Mennyi a gazdaság területéről elszállított/értékesített
összes trágyamennyiség?
D4.4. A trágya mennyiségének nettó* kivitele a gazdaságból.

* nettó kivitel= a gazdaságba beszállított mínusz az elszállított /értékesített mennyiség

Hígtrágya
m3

Trágyatárolás az elmúlt 12 hónapban
D5. Kérjük adja meg az alábbi tárolási rendszerek közül, milyen arányban tárolta trágyáját az elmúlt 12 hónapban!
Állattartó épületben - napi szórással

%

Halmokban

%

Komposzthalmokban

%

Rácspadozat alatti aknában

%

Mélyalmos rendszerben

%

Fedetlen hígtrágyatárolóban

%

Áteresztő fedéllel fedett hígtrágyatárolóban

%

Nem áteresztő fedéllel fedett hígtrágyatárolóban

%

Egyéb fel nem sorolt tárolóban

%

Összesen tárolt trágya mennyiség

%

D6. Kérjük, adja meg, hány hónap alatt telik meg a trágya tárolója az elmúlt 12 hónapban!
Komposzthalmokban tárolt szilárd trágya esetén

hónap

(hány hónapig gyűjtik a halmokban a trágyát, mielőtt kijuttatásra kerül)

Rácspadozat alatti aknában tárolva

hónap

Mélyalmos rendszerben tárolva

hónap

Fedett vagy nem fedett hígtrágyatárolóban tárolt trágya

hónap

Egyéb fel nem sorolt tárolóban tárolt trágya

hónap

E. GAZDASÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
2019. június 1. - 2020. június 1.
E1.1. Folytat termékfeldolgozást és/vagy egyéb nem mezőgazdasági tevékenységet?
Igen

Nem

Húsfeldolgozás (disznóvágás)
Tejfeldolgozás
Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás
Borkészítés, borpalackozás
Egyéb élelmiszeripari tevékenység
Takarmánykeverés
Erdőgazdálkodás (pl. fásítás, erdő felújítás, fakitermelés)
Fafeldolgozás
Vendégfogadás, vendéglátás, turizmus, szabadidős tevékenység
Egészségügyi, szociális vagy oktatási szolgáltatások nyújtása
Mezőgazdasági szerződéses munka
Nem mezőgazdasági szerződéses munka
Megújuló energiatermelés
Kézművesség (kosárfonás, népművészet, stb.)
Halászat, halgazdálkodás
Egyéb tevékenység (saját termékek értékesítése stb.)

E1.2. Kérem, adja meg a takarmánykeverés jellemzőit!
keverőkocsi használat
gépsorral épületben
keverőkocsit és gépsort is használ
egyikkel sem rendelkezik

E2. Becsülje meg az E1.1 táblában szereplő tevékenységek arányát a gazdaság összes termeléséhez viszonyítva! A
mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelem esetében vegye figyelembe a gazdasághoz kapcsolódó
közvetlen kifizetéseket is, pl. kapott támogatásokat!
nem folytat
alig folytat, 1–10%
felénél kevesebbet, 11–50%
felénél többet, 51–99%

E3.1. A gazdálkodás célja
A megtermelt termékek
nem kerülnek
értékesítésre

A gazdaság csak saját fogyasztásra termel
A gazdaság csak állati takarmányozásra termel
Saját felhasználásra és állati takarmányozásra is termel

A megtermelt termék(ek) értékesítésre is kerülnek
A gazdaság kizárólag mezőgazdasági szolgáltatást végez

E3.2. A megtermelt termékek mekkora része kerül értékesítésre?
több mint fele
kevesebb mint fele

E4. Kapott az értékesítésért kompenzációs felárat az elmúlt 12 hónapban?
Igen
Nem

F. Mezőgazdasági munkaerő

2019. június 1. - 2020. június 1.

A fejezet kérdései a gazdaságban az elmúlt 12 hónap során mezőgazdasági munkát végző személyekre (családtagokra vagy
alkalmazottakra) vonatkoznak.
F1. A gazdálkodó és a gazdaság irányítója ugyanaz a személy?

igen/nem

Ha igen, akkor ugorjon az F4.-es kérdésre!
Ha nem, akkor folytassa a következő (F2.) kérdéssel!
F2. A gazdaság irányítója a gazdálkodó családtagja?
F3. A gazdaság irányítója a gazdálkodó házastársa/élettársa?

igen/nem
igen/nem

F4. A gazdaság irányítójának születési éve
F5. A gazdaság irányítójának neme
F6. A gazdaság irányítója hány napon dolgozott a gazdaságban az elmúlt 12 hónapban
(az elmúlt 366 napban)?

évszám
férfi/nő

F7. A gazdaság irányítója egy napon átlagosan hány órát töltött munkavégzéssel a gazdaságban?

munkaóra

F8. Melyik évben lett a gazdaság vezetője (irányítója)?
F9. A gazdaság irányítójának legmagasabb mezőgazdasági képzettsége vagy tapasztalata?
(nincs; gyakorlati tapasztalat; alapfok; középfok; felsőfok)
F10. A gazdaság irányítója részt vett-e a gazdálkodáshoz kapcsolódó szakképzésen az elmúlt 12
hónapban?
Ha a gazdálkodó és az irányító ugyanaz a személy, akkor folytassa az F17. kérdéssel
Ha a gazdálkodó és az irányító nem ugyanaz a személy, akkor folytassa a következő (F11.) kérdéssel

évszám

nap

igen/nem

A gazdálkodóra (tehát nem a gazdaság irányítójára) vonatkozó kérdések
F11. A gazdálkodó születési éve
F12. A gazdálkodó neme
F13. A gazdálkodó hány napon dolgozott a gazdaságban az elmúlt 12 hónapban (az elmúlt 366
napban)?
F14. A gazdálkodó egy napon átlagosan hány órát töltött munkavégzéssel a gazdaságban?
F15. A gazdálkodó legmagasabb mezőgazdasági képzettsége vagy tapasztalata?
(nincs; gyakorlati tapasztalat; alapfok; középfok; felsőfok)
F16. Hány olyan - 14 éves vagy annál idősebb - személy van a gazdálkodón és az irányítón kívül, aki
családtagként részt vesz a gazdaság tevékenységében?

évszám
férfi/nő
nap
munkaóra

fő

Folytassa az F18. kérdéssel
F17. Hány olyan - 14 éves vagy annál idősebb - személy van a gazdálkodón kívül, aki családtagként
részt vesz a gazdaság tevékenységében?
F18. Mi a gazdálkodó jövedelmének (pénzbeli vagy természetbeni juttatásainak) a forrása (vagy
mik a forrásai)? (több válasz lehetséges)
•         mezőgazdasági tevékenység a gazdaságban
•         nem mezőgazdasági tevékenység a gazdaságban
•         gazdaságon kívüli mezőgazdasági tevékenység
•         gazdaságon kívüli nem mezőgazdasági tevékenység
•         egyéb (pl.: nyugdíj, anyasági ellátás, álláskeresési járulék)
F19. A fentiek közül melyik a főtevékenysége? (ami az elmúlt 12 hónapban az összes munkaidejéből
a legtöbbet vette igénybe)
(Legfeljebb egy válasz lehetséges)
•         mezőgazdasági tevékenység a gazdaságban
•         nem mezőgazdasági tevékenység a gazdaságban
•         gazdaságon kívüli mezőgazdasági tevékenység
•         gazdaságon kívüli nem mezőgazdasági tevékenység

fő

A gazdaságban családtagként mezőgazdasági munkát végző személyekre vonatkozó kérdések
első családtag
F20.
F21.
F22.
F23.
F24.

Milyen rokoni viszonyban van a gazdálkodóval?
Tagja-e a gazdálkodó háztartásának?
Fizetett alkalmazott-e a gazdaságban?
Neme?
Melyik életkor-kategóriába tartozik?
(14 – 19; 20 – 24; 25 – 29; 30 – 34; 35 – 39; 40 – 44; 45 – 49; 50 – 54; 55 – 59; 60 – 64; 65–)
F25. Legmagasabb mezőgazdasági képzettsége vagy tapasztalata?
(nincs; gyakorlati tapasztalat; alapfok; középfok; felsőfok)
F26. Hány napon dolgozott a gazdaságban az elmúlt 12 hónapban (az elmúlt 366 napban)?
F27. Egy napon átlagosan hány órát töltött munkavégzéssel a gazdaságban?

…
igen/nem
igen/nem
férfi/nő

nap
munkaóra

F28. Mi a családtag jövedelmének (pénzbeli vagy természetbeni juttatásainak) a forrása (vagy mik a
forrásai)? (több válasz lehetséges)
•         mezőgazdasági tevékenység a gazdaságban
•         nem mezőgazdasági tevékenység a gazdaságban
•         gazdaságon kívüli mezőgazdasági tevékenység
•         gazdaságon kívüli nem mezőgazdasági tevékenység
•         egyéb (pl.: nyugdíj, anyasági ellátás, álláskeresési járulék)
•         nincs jövedelme
F29. A fentiek közül melyik a főtevékenysége?
(ami az elmúlt 12 hónapban az összes munkaidejéből a legtöbbet vette igénybe)
(Legfeljebb egy válasz lehetséges)
•         mezőgazdasági tevékenység a gazdaságban
•         nem mezőgazdasági tevékenység a gazdaságban
•         gazdaságon kívüli mezőgazdasági tevékenység
•         gazdaságon kívüli nem mezőgazdasági tevékenység
F30. Van-e a gazdaságnak munkavédelmi terve?

igen/nem

Mezőgazdasági munkát végző alkalmazottak
F31. Foglalkoztat-e a gazdaságban alkalmazottat?

igen/nem

F32. Foglalkoztat-e a gazdaságban állandó alkalmazottat?

igen/nem

Minden olyan (teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott) személy, aki a gazdaságban az összeírást
megelőző 12 hónapban minden héten rendszeresen mezőgazdasági munkát végzett – függetlenül a
munkahét hosszától, és ezért (pénzbeli vagy természetbeni) juttatásban részesült.
munkaidő-kategória
F33. Kérem adja meg, hogy - az alábbi munkaidő-kategóriák szerinti
bontásban - hány állandó alkalmazottat foglalkoztatott.
Minden olyan (teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott) személy, aki a
gazdaságban az összeírást megelőző 12 hónapban minden héten
rendszeresen mezőgazdasági munkát végzett – függetlenül a munkahét
hosszától, és ezért (pénzbeli vagy természetbeni) juttatásban részesült.

0 - 56 nap
57 - 112 nap
113–168 nap
169–224 nap
225 nap vagy több
Összesen

Férfi

Nő

F34. A gazdaság egyéb, nem
mezőgazdasági jövedelemszerző
tevékenységében részt vevő állandó
alkalmazottak száma (férfi és nő
együtt)

Főfoglalkozás
(akiknél az egyéb tevékenység több időt jelent, mint a
mezőgazdasági tevékenység)
Mellékfoglalkozás
(akiknél az egyéb tevékenység kevesebb időt jelent, mint a
mezőgazdasági tevékenység)

fő

fő

35. Vállalt-e foglalkoztatotti létszám növelést a Vidékfejlesztési Program által támogatott pályázat
keretében?

igen/nem
Férfi

F36. Ha igen, akkor az érintett létszám az állandó alkalmazottak között
F37. Foglalkoztat-e a gazdaságban időszaki alkalmazottat?

F38. Kérem adja meg, hogy - az alábbi munkaidő-kategóriák szerinti
bontásban - hány időszaki alkalmazottat foglalkoztatott.
Az állandó alkalmazottaktól eltérően munkavégzésük a gazdaságban
szezonális jellegű (betakarítás, metszés stb.)

Nő

igen/nem
munkaidő-kategória
0 - 56 nap
57 - 112 nap
113–168 nap
169–224 nap
Összesen

Férfi

Nő

Férfi

Nő

F39. A Vidékfejlesztési Program által támogatott pályázat keretében vállalt foglalkoztatotti létszám
növelés által érintett létszám az időszaki alkalmazottak között

A gazdaság által nem közvetlenül foglalkoztatott személyek.
Például gyümölcsszedésre, aratásra, szüretelésre vagy egyéb mezőgazdasági szolgáltatásra igénybevett kölcsönzött vagy
bérmunkaerő, akiket nem a gazdaság alkalmaz és fizet közvetlenül, hanem egy másik szervezet (például munkaerő-kölcsönző cég)
vagy egyén alkalmazottai.
Ide tartoznak a gazdaságban munkát végző (egyéni) vállalkozók is.
F40. Nem a gazdaság közvetlen alkalmazásában álló, fizetett munkaerő létszáma
F41. Nem a gazdaság közvetlen alkalmazásában álló, fizetett munkaerő által ledolgozott
munkanapok száma összesen

fő
nap

A rokonok és ismerősök által végzett, a fenti kérdéseknél figyelembe nem vett munkavégzés.
A gazdaságban eseti jelleggel, (például szüreteléskor) segítő rokonok és ismerősök által elvégzett munka ideje.
(Itt csak azokat az embereket kell figyelembe venni, akiket a családi alkalmazottak között nem vettünk számba)
F42. Rokonok és ismerősök által a gazdaságban ledolgozott munkanapok száma

Generációváltás

F43. Hány évet tervez még a
gazdaság vezetésével foglalkozni?

Nem tudom / Még nem gondolkodtam rajta
0-5 év
6-10 év
11-

F44. Hogyan képzeli el a gazdaság
jövőjét?

Nem tudom / Még nem gondolkodtam rajta
Családon belüli utód viszi tovább a vezetést, de tulajdonos
Családon belüli utód viszi tovább a vezetést és a tulajdont is
Családon kívüli utód viszi tovább a vezetést, de tulajdonos
Eladom a gazdaságot de vezetőként tovább dolgozom benne
Eladom a gazdaságot de (nem vezetőként) tovább dolgozom
Eladom a gazdaságot és legfeljebb önellátásra foglalkozom
Eladom a gazdaságot és a jövőben nem foglalkozom

nap

H. Agrárdigitalizáció
H1.1. Használ-e vagy tervez-e használni digitális eszközöket az alábbi általános ügyintézések és irodai munka esetében?
e- kormányzat (pl. gazdálkodó által önállóan végzett támogatás-igénylés, vagy egyéb adatszolgáltatás)
elektronikus kereskedelem (értékesítés, vásárlás)
banki ügyintézés (netbank, elektronikus utalás)
általános irodai szoftverek (Word, Excel stb.)
nyilvántartáshoz kapcsolódó szoftver (földterület, gazdálkodási művelet, állat-, vagy eszköz nyilvántartások,
raktárkészlet stb.)
vállalatirányítási és/vagy ügyviteli szoftver
H1.2. Használja-e vagy tervezi-e használni az alábbi precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó eszközöket?
döntéstámogató szoftver/alkalmazás (folyamatok optimalizálása, kártevő-felismerés, tápanyag-utánpótlás,
takarmányozás stb.)
hozamtérképezés
flottakövetés
sorvezető/automata kormányzás
differenciált munkaműveletek (vetés, tápanyag-kijuttatás, növényvédelem, öntözés)
általános környezeti szenzorok (hőmérséklet, páratartalom, talajnedvesség stb.)
növényállapot-felmérés (NDVI, levél-növekedés stb.)
egyedi (precíziós) takarmányozás
robotok alkalmazása (gyomirtás, betakarítás, fejés stb.)
drónok alkalmazása
ha a H1. kérdésre sehol nem jelölt IGEN-t
H1.3. Milyen okok miatt nem használnak jelenleg a gazdaságban digitális technológiát? (Több válasz is megjelölhető!)
nincs rá szükségem a gazdaság termeléséhez kapcsolódóan
nem rendelkezem a szükséges ismeretekkel
korlátozottan érhető el képzés és tanácsadás
a digitális eszközöknek magas az ára
gazdaságban található eszközök nem alkalmasak a technológia használatára
ha H1. kérdésre IGEN -t jelölt
H2. Milyen szolgáltatást vesznek igénybe a gazdaság működtetése során? (Több válasz is megjelölhető!)
általános informatikai szolgáltatásokat (rendszergazdai feladatok, hálózatüzemeltetés stb.)
precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat (menedzsment zónák kialakítása, kijuttatási terv készítése stb.)
vállalatirányításhoz és/vagy ügyvitelhez kapcsolódó szolgáltatásokat (pl. farmmenedzsment-szolgáltatás)
egyiket sem
H3. Alkalmaz szaktanácsadót? (igen / nem)
Ha H3. kérdésre IGEN-t jelölt
H3.1. Milyen területen alkalmazza gazdaságában a szaktanácsadót? (Több lehetőséget is megjelölhet)
+
+
H4. Rendelkezik -e a precíziós gazdálkodásra alkalmas eszközökkel az alábbiak közül?
erőgép
munkagép
állattartásban alkalmazott gépek, eszközök
H5. Tervezi-e új, a precíziós gazdálkodásra alkalmas eszközök beszerzését az alábbiak közül?
erőgép
munkagép
erő- és/vagy munkagéphez kapcsolódó kiegészítő eszközök
állattartásban alkalmazott gépek, eszközök
H6. Honnan szerzi be elsősorban a gazdálkodáshoz szükséges jogszabályi, adózási, termeléstechnológiai információkat?
cégektől kapok elsősorban ilyen jellegű ismereteket / szaktanácsadótól / kutató intézettől / falugazdásztól / médiából: újság,
internet, rádió / más gazdáktól

I. A GAZDASÁG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE
I1.1. Csak a székhelyén (a megadott címen) végez mezőgazdasági tevékenységet?
igen/nem

I1.2. Ha a székhelyén kívül végez mezőgazdasági tevékenységet, kérjük adja meg a földterület, épület
vagy építmény elhelyezkedésének azonosítóját.
Ha több helyen is végez mezőgazdasági tevékenységet, akkor a legjelentősebb azonosítóját adja meg.
MEPAR blokkazonosító
irányítószám

vagy
településnév

helyrajzi szám

alátörés

alrészlet

I1.3. A székhelyén kívül végzett mezőgazdasági tevékenysége fontosabb, mint a székhelyén végzett?
igen/nem

1. Szeretne tájékoztatást kapni az Agrárcenzus eredményeiről a kapcsolattartási
email címére?

igen/nem

2. Szeretné visszakapni a kérdőívet pdf-ben a kapcsolattartási email címre?

igen/nem

2.1. Kérjük, adja meg email címét.

és/vagy
2.2. Kérjük, adja meg telefonszámát.
Körzetszám

Telefonszám

