2020. SZEPTEMBER 19. – NOVEMBER 22.

MEZŐGAZDASÁGRÓL
A MEZŐGAZDASÁGÉRT
2020. szeptember 19. és november 22. között
a Központi Statisztikai Hivatal teljes körű
mezőgazdasági összeírást hajt végre.
Összeíróink az ország településeinek kijelölt címein gyűjtik az adatokat. Kérjük, fogadják
bizalommal igazolvánnyal ellátott összeíróinkat, legyenek segítségükre az összeírás gyors
és szakszerű lebonyolításában!
Az agrárcenzus célja, hogy megbízható és naprakész képet kapjunk a mezőgazdaság
aktuális állapotáról, a gazdaságok szerkezetéről. Az összegyűjtött adatok segítik a hazai
és az európai uniós döntéshozókat a megfelelő támogatáspolitikák létrehozásában,
ezért a pontos válaszadás közös érdekünk.
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ.

E-mail: agrarcenzus2020@ksh.hu
www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Szombaton folytatódik az agrárcenzus
Szeptember 19. és november 22. között összeírók keresik fel a gazdákat
Azonnal közölhető!
Folytatódik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mezőgazdasági összeírása, az
Agrárcenzus 2020, amely során személyesen keresik fel a gazdákat az összeírók.
A hazai mezőgazdasági termelés aktuális helyzetét felmérő, teljes körű, országos
felvételből nyert adatok a következő évek döntéseit, forrásfelhasználását
alapjaiban befolyásolják, ezért a pontos válaszadás a mezőgazdaságban dolgoz
ók kiemelt érdeke. A felmérés első szakasza – amelyben online lehetett
kitölteni a kérdőívet – június 5. és 30. között volt.
Agrárcenzust tízévente hajtanak végre a világ minden táján, az Európai Unió tagállamaiban
erre 2019 ősze és 2021 tavasza között kerül sor. A KSH az idei összeírás során megkeres
minden olyan egyéni gazdaságot, amelyek a korábbi felmérések, illetve az adminisztratív
nyilvántartások alapján értékesítési céllal végezhetnek termelést, továbbá valamennyi
mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetet. A népszámlálások után a
második legtöbb embert érintő felmérés hazánkban, összesen mintegy 750 ezer címen
valósul meg.
A felmérésben a KSH adatokat kér többek között a növénytermesztési jellemzőkről,
állatállományról, a mezőgazdaságban dolgozókról, illetve a gazdaságok egy részétől az
épületekről, trágyázási módszerekről, továbbá a hazai információigényeket figyelembe véve
az agrárdigitalizációról is. Így az összegyűjtött adatok széleskörű elemzési lehetőséget
biztosítanak majd.

„A következő évek hazai és EU-s támogatási és egyéb agrárszakmai döntéseihez szükségesek
a pontos információk, így minden gazdálkodónak érdeke fűződik a kitöltéshez. Az adatok
összesített formában, nyilvánosan is elérhetők lesznek, amelyek a gazdák döntéseit is
segíthetik” – mondta Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.
Az összeírás két hullámban valósul meg: június 5–30-a között az érintettek egy része online
felületen tölthette ki a kérdőívet, szeptember 19. és november 22. között pedig az
agrárcenzus kérdéseire összeírók segítségével válaszolhatnak azok, akik nem vettek részt a
felvétel nyári szakaszában. A maszkot viselő összeírók szigorúan ügyelnek a közösségi
távolságtartás szabályainak betartására, a rendszeres kézfertőtlenítő használatára és az
érintésmentes kommunikációra.
Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az érintettek számára a válaszadás
kötelező. Az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat csak összesítve, név nélkül
publikálja.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az elektronikus adatgyűjtés és a pontos adatszolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az
agrárcenzus előzetes adatait már 2021 tavaszán megjelentesse a KSH. A részletes,
településszintű adatok 2021 végén válnak hozzáférhetővé.

További információ az Agrárcenzus 2020 mezőgazdasági összeírásról a következő linken
érhető el: www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

###

Sajtóinformáció: kommunikacio@ksh.hu

A KSH-ról
A KSH a magyar statisztikai szolgáltatás nagy múltú centruma, olyan tudásbázis, amely
magas szakmai színvonalú munkájával átfogó adatokat és elemzéseket ad a gazdaságot, a
társadalmunk minden egyes szegmensét meghatározó kérdésekben. A hivatal önálló szakmai
szervezetként, tevékenységével európai szinten is jegyzett, elismert, nemzetközileg aktív
intézmény. Tevékenysége a döntéshozók, gazdasági szereplők, kutatók és a társadalom
minden tagjának minél magasabb szintű, tényalapú tájékoztatását szolgálja. Olyan alapvető
értékek mentén végzi munkáját, mint a szakmai függetlenség, a pártatlanság, az
objektivitás, a megbízhatóság és a minőség iránti elkötelezettség.

