
A B C D E F G

1
Nyilván

tartási 

száma

Címe Gyakoriság
Adatszolgáltatók 

meghatározása

Az adatszolgáltatás 

beérkezési határideje

Elektronikus 

adatszolgáltatás
Adatkörök

2 1249 Lehalászás Évenkénti

halastóval és/vagy intenzív 

haltermelő üzemmel

rendelkező gazdálkodó 

szervezetek és egyéni

gazdaságok

a tárgyévet követtő 

március 31.

Agrárstatisztikai 

Információs 

Rendszer (ASIR)

(1) A tógazdaságok által kihelyezett, lehalászott halak fajonként és korcsoportonként;

(2) A tógazdaságok területi adatai, termelési mutatói, foglalkoztatottak száma;

(3) Intenzív haltermelő üzemek termelése fajonként, korcsoportonként;

(4) Az értékesített étkezési hal átlagára és mennyiségének megoszlása halfajonként;

(5) Az év során megtermelt és értékesített tenyész hal mennyisége.

3 1269
A termelőeszközök 

árjelentése
Havonkénti

a mezőgazdasági 

termelőeszköz 

kereskedelemmel 

foglalkozó kijelölt 

vállalkozások

a tárgyhónapot 

követő hó 15.

Agrárstatisztikai 

Információs 

Rendszer (ASIR)

(1) A mezőgazdasági termelőeszközök (műtrágya és növényvédő szerek) közvetlen végfelhasználóknak történő értékesítése.

4 1270
A mezőgazdasági gépek 

forgalma
Negyedévenkénti

mezőgazdasági 

termelőeszköz (gépek és 

alkatrészek) 

kereskedelemmel 

foglalkozó vállalkozások

a tárgynegyedévet 

követő hó 15.

Agrárstatisztikai 

Információs 

Rendszer (ASIR)

(1) A mezőgazdasági gépek közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb gépfajták és kategóriák szerint mennyiségben, és főbb gépkategóriánként értékben;

(2) A mezőgazdasági gépek közvetlen végfelhasználói értékesítéséből a hazai gyártású gépek mennyisége főbb gépkategóriánként.

5 1280
Vágóhidak élőállat 

vágása
Havonkénti

valamennyi engedélyezett 

vágóhíd

a tárgyhónapot 

követő hó 10. 

Agrárstatisztikai 

Információs 

Rendszer (ASIR)

(1) A vágóhidak élőállat vágása állatfajok szerint (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, vágóbaromfi és nyúl);

(2) A vágóhidak élőállat vágása mennyiségben (darab).

6 1282 Műtrágya értékesítés Negyedévenkénti

a műtrágya előállítással, a 

mezőgazdasági 

termelőeszköz 

kereskedelemmel 

foglalkozó vállalkozások

a tárgynegyedévet 

követő hó 15.

Agrárstatisztikai 

Információs 

Rendszer (ASIR)

(1) Egyszerű és összetett műtrágyák közvetlen végfelhasználóknak értékesített mennyisége (természetes- és hatóanyagsúly), értéke és ára.

7 2202 Dísznövénytermesztés Évenkénti

dísznövénytermesztéssel 

foglalkozó kijelölt 

szervezetek és 

gazdálkodók

a tárgyévet követő 

március 31.

Agrárstatisztikai 

Információs 

Rendszer (ASIR)

(1) Dísznövénytermesztés területe;

(2) A gazdaságban munkát végzők száma;

(3) Használt terület elszámolása növénycsoportonként;

(4) Értékesített mennyiség darabszáma és nettó árbevétele.

8 2335

Az élelmiszeripar 

pénzügyi mutatóinak 

alakulása

Évenkénti

az élelmiszer,- ital- és 

dohánytermék gyártása 

ágazatba sorolt gazdálkodó 

szervezetek

a tárgyévet követő 

március 1.

Agrárstatisztikai 

Információs 

Rendszer (ASIR)

(1) Az élelmiszeripar pénzügyi mutatóinak alakulása.

9 2385
Élelmiszeripari 

kapacitásfelmérés
Többévenkénti

az élelmiszer,- ital- és 

dohánytermékek 

gyártásával foglalkozó, 

kijelölt szervezetek

a tárgyévet követő 

március 31.

Agrárstatisztikai 

Információs 

Rendszer (ASIR)

(1) Élelmiszeripari kapacitások főbb ágazatonként és termelési egységenként.

10 2386 Vetőmagforgalmazás Évenkénti

szaporítóanyag 

forgalmazással foglalkozó

vállalkozások

a tárgyidőszakot 

követő

szeptember 1.

Agrárstatisztikai 

Információs 

Rendszer (ASIR)

(1) Vetőmagok közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb növényfajták szerint mennyiségben és értékben.
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11 2387 Takarmánygyártás Évenkénti

Engedélyezett takarmány-

előállító létesítménnyel

rendelkező vállalkozások

a tárgyévet követő 

április 30.

Agrárstatisztikai 

Információs 

Rendszer (ASIR)

(1) Takarmányelőállításhoz beszerzett alapanyagok mennyisége;

(2) Előállított takarmányok mennyisége állatfajonként és azok összetétele.

12 2416
Mezőgazdasági 

biztosítások
Évenkénti

mezőgazdasági 

biztosítással foglalkozó 

biztosító társaságok és 

biztosítási egyesületek

a tárgyévet követő 

február 28.

Agrárstatisztikai 

Információs 

Rendszer (ASIR)

(1) Mezőgazdasági biztosítások üzleti adatai kockázati csoportok szerint.

13 2436 Biomassza felhasználás Évenkénti

Energiahordozóként 

szilárd biomasszát 

hasznosító erőművek, 

fűtőművek

a tárgyévet követő 

február 28.

Agrárstatisztikai 

Információs 

Rendszer (ASIR)

(1) Erőművek, fűtőművek szilárd biomassza felhasználása típusok szerint.

14 2555
Biológiai termésnövelők 

forgalmazása
Évenkénti

Termésnövelő szerek 

gyártásával, 

kereskedelmével 

foglalkozó kijelölt 

vállalkozások

a tárgyévet követő 

február 15.

Agrárstatisztikai 

Információs 

Rendszer (ASIR)

(1) Biológiai terméshozam növelő szerek végfelhasználói értékesítésének adatai (mennyiség, érték, átlagár) a felsorolt szerekre vonatkozóan.

15 2556
Állattartó gazdaságok 

takarmányfelhasználása
Többévenkénti

A kijelölt állattartó 

szervezetek és kiemelt 

gazdák

a tárgyévet követő 

február 1.

Agrárstatisztikai 

Információs 

Rendszer (ASIR)

(1) Az állattartó gazdaságok takarmányfelhasználásának éves mennyisége alapanyagonként és állatfajonként;

(2) Állatlétszám a kijelölt állatfajokra vonatkozóan.

"


