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Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Agrárgazdasági Kutató Intézet
1237

A mezőgazdasági beruházások

AGY Évenkénti

1240

Árumérleg

AGY Évenkénti

1249

Lehalászás

AGY Évenkénti

1253

Tájékoztató jelentések

AGY Eseményhez kötődő

1269

A termelőeszközök árjelentése

AGY Havonkénti

1270

A mezőgazdasági gépek forgalma

AGY Negyedévenkénti

1271

A növényvédő szerek értékesítése

AGY Évenkénti

1280

Vágóhidak élőállat vágása

AGY Havonkénti

1282

Műtrágya értékesítés

AGY Negyedévenkénti

2202

Dísznövénytermesztés

AGY Évenkénti

2203

Gyógynövény felvásárlás

AGY Évenkénti

2335

AGY Évenkénti

2336

Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi
mutatók alakulása
Öntözés

2385

Élelmiszeripari kapacitásfelmérés

AGY Évenkénti

2386

Vetőmagforgalmazás

AGY Évenkénti

2387

Takarmánygyártás

AGY Évenkénti

2416

Mezőgazdasági biztosítások

AGY Évenkénti

AGY Évenkénti

138/2004/EK

Rendelet

762/2008/EK

Rendelet

a tárgyhónapot követő hó 15.

138/2004/EK

Rendelet

a tárgyidőszakot követő hó 15.

138/2004/EK

Rendelet

tárgyidőszakot követő hó 15.

1185/2009/EK

Rendelet

a tárgyhónapot követő hó 10.

1165/2008/EK

Rendelet

a tárgyidőszakot követő hó 15.

138/2004/EK

Rendelet

138/2004/EK

Rendelet

a mezőgazdaság, vadgazdálkodás,
erdőgazdálkodás, a halászat és a fafeldolgozás
ágazatba sorolt vállalkozások
az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt
vállalkozások
halastóval és/vagy intenzív haltermelő üzemmel
rendelkező gazdálkodó szervezetek és egyéni
gazdaságok
mezőgazdasági tevékenységet folytató kijelölt
vállalkozások és intézmények
a mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel
foglalkozó kijelölt vállalkozások
mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel
foglalkozó vállalkozások
mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel
foglalkozó vállalkozások
valamennyi engedélyezett vágóhíd

a tárgyévet követő február 1.

a műtrágya előállítással, a mezőgazdasági
termelőeszköz kereskedelemmel foglalkozó
vállalkozások
dísznövénytermesztéssel foglalkozó kijelölt
szervezetek és gazdálkodók
gyógynövények és fűszernövények felvásárlásával
foglalkozó kijelölt szervezetek és gazdálkodók
az élelmiszer,- ital- és dohánytermék gyártása
ágazatba sorolt gazdálkodó szervezetek
vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezetek és egyéni gazdálkodók
az élelmiszer, ital- és dohánytermékek gyártásával
foglalkozó, kijelölt szervezetek
szaporítóanyag forgalmazással foglalkozó
vállalkozások
Engedélyezett takarmány-előállító létesítménnyel
rendelkező vállalkozások
mezőgazdasági biztosítással foglalkozó biztosító
társaságok és biztosítási egyesületek

a tárgyévet követő február 28.
a tárgyévet követő március 31.
eseményt követő nap

a tárgyévet követő március 31.
a tárgyévet követő március 31.
a tárgyévet követő március 1.
a tárgyévet követő január 20.
a tárgyévet követő március 31.
a tárgyidőszakot követő
szeptember 1.
a tárgyévet követő április 30.
a tárgyévet követő február 28.

Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök
nyilvántartási
száma

Adatgyűjtés

- Adatátvétel

c í m

a d a t k ö r

Agrárgazdasági Kutató Intézet
1237 A mezőgazdasági beruházások

(1)

A mezőgazdasági beruházások alakulása

1240 Árumérleg

(1)
(2)

Az élelmiszeripari termékek termelésének, importjának mennyiségi adatai
Az élelmiszeripari termékek értékesítésének, exportjának mennyiségi adatai

1249 Lehalászás

(1)
(2)
(3)

A tógazdaságok által kihelyezett, lehalászott halak fajonként és korcsoportonként
A tógazdaságok területi adatai, termelési mutatói, foglalkoztatottak száma
Intenzív haltermelő üzemek termelése fajonként, korcsoportonként

1253 Tájékoztató jelentések

(1)

A tavaszi, nyári és őszi mezőgazdasági munkák helyzete

1269 A termelőeszközök árjelentése

(1)

A mezőgazdasági termelőeszközök (mezőgazdasági gép, műtrágya és növényvédő szerek) közvetlen végfelhasználóknak történő
értékesítése

1270 A mezőgazdasági gépek forgalma

(1)

A mezőgazdasági gépek közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb gépfajták és kategóriák szerint mennyiségben, és főbb
gépkategóriánként értékben

1271 A növényvédő szerek értékesítése

(1)

A növényvédő szerek közvetlen végfelhasználóknak történő értékesítése cikkcsoportonként mennyiségben és értékben

1280 Vágóhidak élőállat vágása

(1)
(2)

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

1282 Műtrágya értékesítés

(1)

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

2202 Dísznövénytermesztés

(1)
(2)
(3)
(4)

Dísznövénytermesztés területe
A gazdaságban munkát végzők száma
Használt terület elszámolása növénycsoportonként
Értékesített mennyiség darabszáma és nettó árbevétele

2203 Gyógynövény felvásárlás

(1)
(2)
(3)

Gyógynövények és fűszernövények felvásárlása (termesztett, vadon termő, import)
Értékesítése mennyiségben (nyers és drog kg) főbb növényenként (virág, levél, fű, gyökér, mag-termés, vegyes)
Feldolgozása mennyiségben (drog előállítás, lepárlás kg) főbb növényenként(virág, levél, fű, gyökér, mag-termés, vegyes)

2335 Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók
alakulása

(1)

Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók alakulása

2336 Öntözés

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet öntözhető területe
Vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet megöntözött területe
A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet kiöntözött vízmennyisége főbb növényenként és tevékenységtípusonként
A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet öntözővízének eredete és a kijuttatás módja
A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által megöntözött terület hozama

2385 Élelmiszeripari kapacitásfelmérés

(1)

Élelmiszeripari kapacitások főbb ágazatonként és termelési egységenként

2386 Vetőmagforgalmazás

(1)

Vetőmagok közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb növényfajták szerint mennyiségben és értékben
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Agrárgazdasági Kutató Intézet
2387 Takarmánygyártás

(1)
(2)

takarmányelőállításhoz beszerzett alapanyagok mennyisége
Előállított takarmányok mennyisége takarmánytípusonként

2416 Mezőgazdasági biztosítások

(1)

Mezőgazdasági biztosítások üzleti adatai kockázati csoportok szerint

