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A mezőgazdasági beruházások

Lehalászás

A termelőeszközök árjelentése

A mezőgazdasági gépek forgalma

Vágóhidak élőállat vágása

Műtrágya értékesítés

Dísznövénytermesztés

Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi 
mutatók alakulása

Öntözés

Vetőmagforgalmazás

Takarmánygyártás

Mezőgazdasági biztosítások

Erőművek, fűtőművek szilárd biomassza 
felhasználása

A kijelölt mezőgazdasági, vadgazdálkodási, 
erdőgazdálkodási, a halászati gazdasági ágba 
sorolt vállalkozások és termelők
halastóval és/vagy intenzív haltermelő üzemmel 
rendelkező gazdálkodó szervezetek és egyéni 
gazdaságok
a mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel 
foglalkozó kijelölt vállalkozások

mezőgazdasági termelőeszköz (gépek és 
alkatrészek) kereskedelemmel foglalkozó 
vállalkozások
valamennyi engedélyezett vágóhíd

a műtrágya előállítással, a mezőgazdasági 
termelőeszköz kereskedelemmel foglalkozó 
vállalkozások
dísznövénytermesztéssel foglalkozó kijelölt 
szervezetek és gazdálkodók

az élelmiszer,- ital- és dohánytermék gyártása 
ágazatba sorolt gazdálkodó szervezetek

vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó 
szervezetek és egyéni gazdálkodók

szaporítóanyag forgalmazással foglalkozó 
vállalkozások

Engedélyezett takarmány-előállító létesítménnyel 
rendelkező vállalkozások

mezőgazdasági biztosítással foglalkozó biztosító 
társaságok és  biztosítási egyesületek

Energiahordozóként szilárd biomasszát hasznosító 
erőművek, fűtőművek

a tárgyévet követő február 1.

a tárgyévet követő március 31.

a tárgyhónapot követő hó 15.

a tárgynegyedévet követő hó 
15.

a tárgyhónapot követő hó 10.

a tárgynegyedévet követő hó 
15.

a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő március 1.

a tárgyévet követő január 20.

a tárgyidőszakot követő 
szeptember 1.

a tárgyévet követő április 30.

a tárgyévet követő február 28.

a tárgyévet követő február 28.
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Az adatszolgáltatás
       beérkezési
        határideje adatszolgáltatóinak meghatározása
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Tipus:  AGY = statisztikai adatgyűjtés, AÁ = statisztikai adatátvétel 

Irányadó uniós
    jogi aktus 

       Országos Statisztikai Adatfelvételi Program  
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti 
            statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. 

törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek 

   Elektronikus 
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,,8.melléklet a 388/2017.(XII.13.)Korm.rendelethez
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