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A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Veress Balázs igazgató 06-48/506-000 info.anp@t-online.hu

A kitöltő adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Juhász Zsolt tájegységveze...
1 06-30/945-2031 juhasz.zsolt@anpi.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc15

Köszönjük az együttműködésüket!
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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 A11. 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

2022. június 1-re vonatkozó adatok

Szántó
A rendszeres szántóföldi művelés alatt álló élelmezési, takarmányozási, ipari és szaporítási
célra vetett szántóföldi növények területét (árutermelés, értékesítés, saját állatok
takarmányozása) tartalmazza, beleértve a szántóként használt kert (pl. gabonafélék, állati
takarmányok termelésére használt kert), az egyéb zöldterületek, az átmenetileg pihentetett
(ugaroltatott) szántó és a szántóföldi ültetvény jellegű egyéb növények területét is.

A1. Mekkora a gazdaság használatában lévő saját, bérelt és egyéb jogcímen használt szántó és
szántóként használt kert területe június 1-jén?
2021-től nincs szükség a növények részletes elszámolására, azokat a KSH az egységes területalapú támogatási
kérelmekből veszi át.

Kód Használt szántóterület
Terület
hektár,

4 tizedessel

Földbérleti
díj,

Ft/ha/év

a b c d e

0100 Használt szántóterület összesen 129,8915

0110

ebből

Szabadföldi növények, zöldségek, szamóca 86,4711

0113 Egyéb zöldterületek szántón (pl.: időszaki gyep, méhlegelő,
zöldugar, zöldtrágyának vetett növények) 38,6977

0460 Ültetvény jellegű egyéb növények (pl.: energianövény, faiskola,
karácsonyfa)

0114 Be nem vetett szántó 4,7227

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

0102 bérelt terület
elhelyezkedése megye

0102 bérelt terület
elhelyezkedése megye

0102 bérelt terület
elhelyezkedése megye
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A1.1. Június 1-jén be nem vetett szántóterület

Kód Megnevezés
Terület
hektár,

4 tizedessel

a b c

0120 Be nem vetett szántóterület összesen 4,7227

0121 Június 1-ig betakarított és újra be nem vetett terület

0122 Folyamatban lévő művelésiág-változás

0123 Kivitelezés alatt álló talajjavítás, melioráció

0126 Átmenetileg pihentetett terület (vetésforgó része, fekete ugar) 4,7227

0127 Kipusztult terület (árvíz, belvíz, kifagyás, aszály)

0128 Az előzőekben felsoroltakon kívüli ok (pl. betegség, stb.)
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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, illetve értékesítés történik az itt termelt terményekből.
A csak saját fogyasztásra termelt növényeket (konyhakerti üvegház, fóliasátor)
nem itt, hanem a konyhakertnél (A4. táblában) kell elszámolni.

A2. Mekkora a gazdaság használatában lévő járható üvegház, fóliaház, fóliasátor területe június 1-jén?

Kód Járható üvegház, fóliaház, fóliasátor területe
Terület
hektár,

4 tizedessel

a b c

0300 Járható üvegház, fóliaház, fóliasátor területe

Gyep
Legalább 5 éve állatok legeltetésére vagy kaszálásra használt füves terület, valamint a nem
hasznosított, de jó környezeti és ökológiai állapotban tartás címén támogatásban részesült
gyepterületek együttes területe.

A3. Mekkora a gazdaság használatában lévő saját, bérelt és egyéb jogcímen használt gyep területe június
1-jén?

Kód Gyepterület
Terület
hektár,

4 tizedessel

Földbérleti
díj,

Ft/ha/év

a b c d e

1300 Használt gyepterület összesen (1300=1310+1311+1309=1307+1308+1309) 973,0460

1310 legelő (zöldfű) 198,5605

1311 rét (kaszáló) 774,4855

1307
legelő és rét
területéből:

belterjes (öntözött, trágyázott) gyep

1308 külterjes (természetes termőképességű) gyep 973,0460

1309 nem hasznosított, támogatásra jogosult gyepterület

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

1302 bérelt gyepterület
elhelyezkedése megye

1302 bérelt gyepterület
elhelyezkedése megye

1302 bérelt gyepterület
elhelyezkedése megye
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A3.1. 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 (közbirtok)
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Konyhakert
A gazdasághoz tartozó személyek fogyasztásának megtermelésére szolgáló, zöldséggel,
burgonyával, virággal esetleg szőlővel és gyümölcsfával vegyesen is hasznosított, 1500 m2-
nél kisebb terület (értékesítés csak esetlegesen, kis mennyiségben történhet az itt
megtermelt növényekből). Kizárólag önkormányzatok esetében lehet nagyobb területtel
elszámolni.

A4. Mekkora a gazdaság használatában lévő konyhakert területe június 1-jén?

Kód Konyhakert területe
Terület
hektár,

4 tizedessel

a b c

0200 Használt konyhakert területe összesen

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. Az értékhatárt el nem érő területeket a konyhakertnél (A4. tábla) kell
elszámolni. A műveléssel felhagyott, gondozatlan, kiöregedett – már nem termő –
gyümölcsös területeket nem itt, hanem a nem hasznosított mezőgazdasági területeknél
(A11. tábla) kell elszámolni.

A5. Mekkora a gazdaság használatában lévő saját, bérelt és egyéb jogcímen használt gyümölcsös
területe 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

0601 bérelt terület összesen (részletezés 0606-os soron)

0606 bérelt gyümölcsös terület
elhelyezkedése megye

0606 bérelt gyümölcsös terület
elhelyezkedése megye

0606 bérelt gyümölcsös terület
elhelyezkedése megye
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Szőlő
Csak az összefüggő sorban vagy sorokban telepített területeket tartalmazza, melynek a 200
m2-t el kell érnie. Az értékhatárt el nem érő területeket a konyhakertnél (A4. tábla) kell
elszámolni. A műveléssel felhagyott, gondozatlan, kiöregedett – már nem termő –
szőlőterületeket nem itt, hanem a nem hasznosított mezőgazdasági területeknél (A11. tábla)
kell elszámolni.

A6. Mekkora a gazdaság használatában lévő saját, bérelt és egyéb jogcímen használt szőlő területe
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

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

0502 bérelt szőlőterület
elhelyezkedése megye

0502 bérelt szőlőterület
elhelyezkedése megye

0502 bérelt szőlőterület
elhelyezkedése megye
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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.

A7. Mekkora a gazdaság használatában lévő saját, bérelt és egyéb jogcímen használt erdő területe június
1-jén?

Kód Erdőterület
Terület
hektár,

4 tizedessel

Földbérleti
díj,

Ft/ha/év

a b c d e

0700 Használt erdőterület összesen 6 925,2100

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

0705 bérelt terület
elhelyezkedése megye

0705 bérelt terület
elhelyezkedése megye

0705 bérelt terület
elhelyezkedése megye

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 a
nem hasznosított mezőgazdasági területeknél (A11. tábla) kell elszámolni.

A8. Mekkora a gazdaság használatában lévő saját, bérelt és egyéb jogcímen használt nádas területe
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)

0804 bérelt terület
elhelyezkedése megye

0804 bérelt terület
elhelyezkedése megye

0804 bérelt terület
elhelyezkedése megye
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Halastó A táblában a halgazdasági célt szolgáló, lecsapolható terület nagyságával kell elszámolni. A
horgásztó nem tartozik ide.

A9. Mekkora a gazdaság használatában lévő halastó saját, bérelt és egyéb jogcímen használt területe
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)

0904 bérelt terület
elhelyezkedése megye

0904 bérelt terület
elhelyezkedése megye

0904 bérelt terület
elhelyezkedése megye

Gomba
A táblában a gombatermesztéssel hasznosított összes alapterület (zsákok által elfoglalt terület,
gombaágyak területe) nagyságát kell beírni, amelyről az elmúlt 12 hónap folyamán legalább egyszer
gombát takarítottak be.

A10. Mekkora a gombatermesztésre használt alapterülete június 1-jén?

1200 Gombatermesztésre használt alapterület (hektár,
4 tizedessel)
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Egyéb területek

A11. Mekkora a nem hasznosított mezőgazdasági területe június 1-jén?

1010 Felhagyott művelésű, már nem termő mezőgazdasági terület (pl. kiöregedett
gyümölcsös és szőlő, elvadult szántó, nem hasznosított gyep)

(hektár,
4 tizedessel)

A használt földterület változása az elmúlt 12 hónapban
2021. június 1 - 2022. június 1.

A12. Adja meg a gazdaság által használt földterület méretében vagy művelési ágában az elmúlt egy
évben (2021. június 1 és 2022. június 1. között) bekövetkezett változásokat!

Kód Művelési ág
Használt

földterület
2021. június

1-jén

Használt
földterület

2022. június
1-jén

Területváltozá
s mértéke

hektár,
4 tizedessel

Területváltozás/eltérés oka

a b c d e f

0100 Használt szántóterület 139,2189 129,8915 -9,3274

0200 Használt konyhakert

0300 Járható üvegház, fóliaház,
fóliasátor területe

0600 Használt gyümölcsös

0500 Használt szőlő

1300 Használt gyepterület 1 025,5439 973,0460 -52,4979 AKG támogatásra benyújto...2

0700 Használt erdőterület 6 925,2100 6 925,2100 0,0000

0800 Használt nádasterület

0900 Használt halastó terület

1200 Gombatermesztésre használt
alapterület

9999 Technikai összesen 8 089,9728 8 028,1475 -61,8253

Tájékoztatás
Szeretne a felmérés eredményeiről tájékoztatást kapni? nem

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

Ellenőrzés 
azonosító

Hibaüzenet Indoklás

hrtmfaa001t8g
Az A7. tábla 0700 sorában az erdő területe kisebb kell legyen, mint 1000 
hektár. Biztosan 6925.21 hektár területet akar rögzíteni? Szöveges 
magyarázattal elfogadható!

Igazgatóság 
vagyonkezelésében 
ekkora erdőterült van

Űrlapon előforduló rövidített szövegek jegyzéke
1 tájegységvezető
2 AKG támogatásra benyújtott igényünk miatt a táblákon belüli kezelt területek csökkentve lettek
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