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FÖLDHASZNÁLAT

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.

A területadatokat hektárban kérjük megadni négy tizedes pontossággal úgy,
hogy az egészrész tartalmazza a hektár, a törtrész pedig a m2 adatot!

Ha pl. a terület 1,5 hektár, akkor a beírandó érték 1,5
ha 500 m2, akkor a beírandó érték 0,0500

2019. június 1-re vonatkozó adatok

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 ültetvény jellegű egyéb növények  (faiskolák,
karácsonyfa-ültetvények) területét.

Szántó

149,5048 = 149,5048 + +
szántó szabadföldi szántó szántóföldi ültetvény

jellegű egyéb növény
járható üvegház,
fólia, fóliasátor

A1 tábla 0110 sor A2 tábla 0460 sor A3 tábla 0300 sor

149,5048 = 98,4694 + 41,0071 + + 10,0283

0110 szabadföldi
szántó

szántóföldi növények
szabadföldön

egyéb zöldterületek
szántón

zöldségfélék és
szamóca

be nem vetett
szántó

A1.1 tábla 9999 sor A1.1.1 tábla 9999 sor A1.2 tábla 9157 sor A1.3 tábla 0120 sor
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Adja meg azon szervezet(ek) nevét és Ügyfél-azonosítóját, amely(ek)re a Magyar
Államkincstártól agrár- és vidékfejlesztési támogatást igényeltek a gazdaságra vonatkozóan!

Kérjük jelezze, hogy ellenőrizte a beírt vagy a KSH adatbázisában szereplő azonosító adatai
helyességét, szükség esetén módosítsa, törölje azokat vagy vegyen fel újat!

Ellenőrizv
e

Név1 AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 01 Ügyfél-azonosító1 1002983222
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A1. Van a gazdaság használatában szabadföldi szántóterület június 1-jén?

Kód Használt szántóterület
Terület
Hektár,

4 tizedessel

Földbérleti
díj,

Ft/ha/év

a b c d e

0110 Használt szabadföldi szántóterület összesen 149,5048

0101 ebből: bérelt terület összesen (részletezés a 0102-es soron) 0,0000

0103    egyéb jogcímen használt terület 0,0000

0102    bérelt terület
elhelyezkedése megye 1

0102    bérelt terület
elhelyezkedése megye 2

0102    bérelt terület
elhelyezkedése megye 3



Egyéb növények megnevezése
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A1.1. Szántóföldi növények területe szabadföldön június 1-jén (konyhakert és fólia nélkül)
Egérrel az "a" oszlop egyik üres mezőjére állva a megjelenő nagyítóval válassza ki az adott növényt, a kék "+" jel
megnyomásával további sorokat hozhat létre!

Kód Megnevezés
Terület
Hektár,

4 tizedessel

a b c

9999 A1.1. tábla adatai összesen 98,4694

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

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

Egyéb gumós- és gyökérnövény, éspedig:

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

Egyéb száraz hüvelyes, éspedig:

Egyéb növényi szaporítóanyag, éspedig:

1233 Napraforgó olajtermelésre 22,5070

9104 Kukorica vetőmag nélkül 16,6661

1071 Cirok (mag) 40,0092

1064 Zab 18,2977

1437 Lucerna 0,9894



A1.1.1. Egyéb zöldterületek szántón
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9999 A1.1.1. tábla összesen 41,0071

A1.2. Zöldségfélék és szamóca területe szabadföldön június 1-jén (konyhakert és fólia nélkül)
Egérrel az "a" oszlop egyik üres mezőjére állva a megjelenő nagyítóval válassza ki az adott növényt, a kék "+" jel
megnyomásával további sorokat hozhat létre!

Kód Megnevezés
Terület
Hektár,

4 tizedessel

a b c

9157 A1.2. tábla adatai összesen

9180 ebből: kizárólag más kertészeti növényekkel együtt, vetésforgóban termesztett

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

9105 Időszaki gyep 41,0071

9801 Méhlegelő

9178 Zöldtrágyának vetett növények

9802 Zöldugar
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A1.3. Június 1-jén be nem vetett szántóterület

Kód Megnevezés
Terület
Hektár,

4 tizedessel

a b c

0120 Be nem vetett szántóterület összesen 10,0283

0121 Június 1-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)

0126 Pihentetett terület (fekete ugar) 10,0283

0128 Az előzőekben felsoroltakon kívüli ok  (pl. betegség, stb.) miatt



Szántóföldi ültetvény jellegű egyéb növények

A2. Szántóföldi ültetvény jellegű egyéb növények területe június 1-jén

Kód Megnevezés
Terület
Hektár,

4 tizedessel

a b c

Energiafű1472

Fás szárú energianövények szántón9167

Lágy szárú energianövények szántón (pl. olasznád)9168

Faiskola0410

Karácsonyfa-ültetvény0420

0430 Egyéb ültetvény (pl. kosárfűz, szarvasgomba)

Egyéb ültetvények területe összesen0460

ebből:
bérelt terület0461

egyéb jogcímen használt terület0462
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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.
A csak saját fogyasztásra termelt növényeket nem itt, hanem a konyhakertnél (A4.
táblában) kell elszámolni.

A3. Zöldségfélék és növények a gazdaságban használt járható üvegház, fóliaház, fóliasátor
területén június 1-jén
Egérrel az "a" oszlop egyik üres mezőjére állva a megjelenő nagyítóval válassza ki az adott növényt, a kék "+" jel
megnyomásával további sorokat hozhat létre!

Kód Megnevezés
Terület
Hektár,

4 tizedessel

a b c

0360 Június 1-jén be nem vetett járható üvegház, fólia területe

0300 Járható üvegház, fóliaház, fóliasátor területe

0301
ebből:

bérelt terület

0302 egyéb jogcímen használt terület



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.

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

Kód Megnevezés
Terület
Hektár,

4 tizedessel

a b c

0200 Használt konyhakert területe összesen

0201
ebből:

bérelt terület

0202    egyéb jogcímen használt terület
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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.

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

Kód Gyümölcsös terület
Terület
Hektár,

4 tizedessel

Földbérleti
díj,

Ft/ha/év

a b c d e

0600 Használt gyümölcsös terület összesen

0610

Használt gyümölcsös
területből

termőkorú terület

0602 egyéb jogcímen használt terület

0601 bérelt terület összesen (Részletezés 0606-os soron)

A5.1.  Törzses gyümölcsös területe fajonként

Kód Megnevezés
Összes terület

Hektár,
4 tizedessel

ebből:
termőkorú

Hektár,
4 tizedessel

a b c d

0606    bérelt gyümölcsös terület
elhelyezkedése megye 1

0606    bérelt gyümölcsös terület
elhelyezkedése megye 2

0606    bérelt gyümölcsös terület
elhelyezkedése megye 3

2024 Alma

2031 Birs

2034 Cseresznye

2072 Dió

2067 Gesztenye

2032 Kajszi

2028 Körte

2064 Mandula

2035 Meggy

2068 Mogyoró

2041 Naspolya

2037 Nektarin

2036 Őszibarack



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

= +

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

= +
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9999 Összesen (≥400m 2)

A5.2. Bogyós gyümölcsös területe fajonként

Kód Megnevezés
Összes terület

Hektár,
4 tizedessel

ebből:
termőkorú

Hektár,
4 tizedessel

a b c d

9999 Összesen (≥200m 2)

2038 Szilva, ringló

9201 Egyéb gyümölcsfa

2053 Áfonya

2057 Bodza

2080 Fekete berkenye

2051 Fekete ribiszke

2079 Homoktövis

2056 Josta (rikö)

2052 Köszméte (egres)

2046 Málna

2054 Málnaszeder

2050 Ribiszke (piros/fehér)

2055 Szeder

2058 Egyéb bogyós gyümölcs
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Szőlő Csak az összefüggő sorban vagy sorokban telepített területeket tartalmazza, melynek a 200 m2-t el
kell érnie.

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

Kód Szőlőterület
Terület
Hektár,

4 tizedessel

Földbérleti
díj,

Ft/ha/év

a b c d e

0500 Használt szőlőterület összesen

0510

Használt
szőlőterületből

termőkorú terület

0503 egyéb jogcímen használt terület

0501 bérelt terület összesen (részletezés a 0502-os soron)

0502    bérelt szőlőterület
elhelyezkedése megye 1

0502    bérelt szőlőterület
elhelyezkedése megye 2

0502    bérelt szőlőterület
elhelyezkedése megye 3



A7.1. Önkormányzatok gyepterülete

Kód Gyepterület
Terület
Hektár,

4 tizedessel

a b c

1320 Önkormányzat tulajdonában (vagy vagyonkezelésében) álló gyepterület

1321

ebből:

mekkora területet használ az önkormányzat

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

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

Bizonylatszám: 9053485-1 12 . oldal 2019.06.07. 10:39

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

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

Kód Gyepterület
Terület
Hektár,

4 tizedessel

Földbérleti
díj,

Ft/ha/év

a b c d e

1300 Használt gyepterület összesen  (1300=1307+1308+1309=1309+1310+1311) 1 049,0020

1308
ebből:

külterjes (természetes termőképességű) gyep 1 049,0020

1307 belterjes (öntözött, trágyázott) gyep

1310

a gyepterület
hasznosítása szerint

legelő 217,9489

1311 rét (kaszáló) 831,0531

1309 nem hasznosított, támogatásra jogosult gyepterület

1301 bérelt gyepterület (részletezés a 1302-es soron) 0,0000

1303 egyéb jogcímen használt terület 0,0000

1302    bérelt gyepterület
elhelyezkedése megye 1

1302    bérelt gyepterület
elhelyezkedése megye 2

1302    bérelt gyepterület
elhelyezkedése megye 3
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Erdő 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.

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

Kód Erdőterület
Terület
Hektár,

4 tizedessel

Földbérleti
díj,

Ft/ha/év

a b c d e

0700 Használt erdőterület összesen 6 920,9000

0701 ebből bérelt terület összesen (részletezés a 0705-ös soron) 0,0000

0702 egyéb jogcímen használt terület 0,0000

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

Nádas
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!

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

Kód Nádasterület
Terület
Hektár,

4 tizedessel

Földbérleti
díj,

Ft/ha/év

a b c d e

0800 Használt nádasterület összesen

0801 ebből bérelt terület összesen (részletezés a 0804-es soron)

0802 egyéb jogcímen használt terület

0705    bérelt terület
elhelyezkedése megye 1

0705    bérelt terület
elhelyezkedése megye 2

0705    bérelt terület
elhelyezkedése megye 3

0804    bérelt terület
elhelyezkedése megye 1

0804    bérelt terület
elhelyezkedése megye 2

0804    bérelt terület
elhelyezkedése megye 3



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.

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

1200 Gombatermesztésre használt alapterület (hektár,
4 tizedessel)

Egyéb területek

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

1010 Felhagyott művelésű mezőgazdasági terület (pl. kiöregedett gyümölcsös és szőlő,
elvadult szántó, nem hasznosított gyep) 1 993,0000 (hektár,

4 tizedessel)

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

KÖTELEZŐ KITÖLTENI!

1030 A gazdasághoz tartozó egyéb területek (lakó- és gazdasági épületek, utak és
udvar, stb.) 1 140,4200 (hektár,

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

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

Kód Halastó területe
Terület
Hektár,

4 tizedessel

Földbérleti
díj,

Ft/ha/év

a b c d e

0900 Használt halastó terület összesen

0901 ebből bérelt terület összesen (részletezés a 0904-es soron)

0902 egyéb jogcímen használt terület

0904    bérelt terület
elhelyezkedése megye 1

0904    bérelt terület
elhelyezkedése megye 2

0904    bérelt terület
elhelyezkedése megye 3



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

Tájékoztatás
Szeretne a felmérés eredményeiről tájékoztatást kapni? igen

Kérjük adja meg azt az e-mail címet, amire
elküldhetjük a kért információkat! zs.juhasz.anpi@gmail.com
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A használt földterület változása az elmúlt 12 hónapban
2018. június 1 - 2019. május 31.

A14.  Adja meg a gazdaság által használt földterület méretében vagy művelési ágában történt
változásokat!
Amennyiben az előző évi adat hibásan szerepel a táblázatban, kérjük válassza a változás/eltérés okánál a hibás
adatjelentés az előző évben (35) opciót.

Kód Művelési ág Változás/eltérés oka*
Területváltozás

jellege
(növekedés/csök

kenés)

Területváltozás
mértéke
hektár,

4 tizedessel

Használt
földterület

2018. június
1-jén

Használt
földterület

2019. június
1-jén

a b c d e f g

Ha bármely művelési ágban többféle változás történt, kérem számoljon el vele tételesen az alábbi táblázatban.
Válasszon a kódok közül és ismételje a sort az "a" oszlopba kattintva a kék "+" jel megnyomásával, ha szükséges!

A14.1. Kiegészítő tábla

9999 Technikai összesen 49,0696

0100 Szántó 128,705 149,5048 (34) egyéb változás (1) növekedés 20,79981,.

0200 Konyhakert

0500 Szőlő

0600 Gyümölcsös

1300 Gyep 1 077,2718 1 049,0020 (34) egyéb változás (2) csökkenés 28,26982,.

0700 Erdő 6 920,9 6 920,9000

0800 Nádas

0900 Halastó


