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1. BEVEZETÉS
A mezőgazdaság évezredeken keresztül a gazdaság alapja volt, a
világnépesség fennmaradásának, számbeli növekedésének egyik legfontosabb
feltétele, de sokszor korlátja. Az elmúlt évszázadban, ahogyan a
mezőgazdaság termelékenysége megnőtt, egyre kisebbé vált az ott
foglalkoztatottak aránya, és csökkent az ágazat nemzetgazdaságokon belüli
súlya. Szerepe ettől függetlenül meglehetősen sajátos az egyes országokon
belül. Gazdasági jelentősége néhány mutató alapján jól mérlegelhető,
jellemezhető, ilyenek pl.: a GDP-hez való hozzájárulása, a beruházásokból
való részesedése, szerepe a foglalkoztatásban, valamint a külkereskedelmi
mérlegben. A mezőgazdaság szerepével, sajátosságaival a közgazdaságtan
mindig is intenzíven foglalkozott, a különböző „iskolák” természetesen másmás aspektusból vizsgálták. Példaként néhány közelítésmódot említek: a
„szociális” közgazdaságtan képviselői, mint pl.: Amartya Sen az éhség
világméretű problematikáját vizsgálták/vizsgálják, valamint azt, hogy miként
teremthető meg az élelmezési biztonság. Ezen elméletek főleg az un.
„Élelmezési világkonferenciákon” jelennek meg markánsan.
Egy másik fontos iskola a „gazdasági nacionalizmus” talaján áll. Ez az
eszme ugyan a XVII. század. elején kezdett hódítani, de máig élő hatása van.
Elég, ha csak összevetjük a fentebb említett főbb mutatókat az egyes
országok esetében azzal, vajon miképpen alakul a támogatások-elvonások
egyenlege más ágazatokhoz képest, nagyon sokhelyütt –érdekes módon főleg
a fejlettebb országokban– azt tapasztaljuk, hogy a mezőgazdaság saját
gazdasági jelentőségét messze meghaladó mértékben túlértékelt. Ennek egyik
–de nyilván nem legfontosabb– oka egyfajta ma is élő, talán romantikusnak
nevezhető társadalom- és gazdaságszemlélet, amely a gazdaság valódi
alapjának a mezőgazdaságot tartja, s ami még ezen is túlmegy, hogy a
parasztot a valódi nemzeti értékek letéteményesének, továbbörökítőjének, a
természettel harmóniában élni képes ember ideáltípusának véli.
Ugyancsak a gazdasági nacionalizmusból táplálkozik az a jelenség, hogy
általánosan jellemző az élelmiszerek vonatkozásában a minél teljesebb
önellátásra való törekvés. Nagyon szellemesnek vélem azt a megállapítást
(Buday-Sántha, 2001) amely szerint a világgazdaságban érvényesülő
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tendenciák azt bizonyítják, minél kevésbé fejlett egy ország annál inkább
nem engedheti meg magának, és minél fejlettebb, annál inkább nem engedi
meg magának, hogy alapvető élelmiszerekből külső forrásokra szoruljon, és a
hazai ellátást bizonytalan mennyiségi, minőségi és ármozgásoknak tegye ki.
Ezen eszmerendszer ad támpontot nálunk is pl.: azoknak, akik úgy vélik, a
„földkérdés” megoldásában az egyik sarkalatos pont, hogy az ne kerüljön
„idegen” kézbe.
Jelentős irányzat az un. „neoliberális” iskola, amelynek képviselői szerint az
agrárágazatot is liberalizálni kell, a protekcionista agrárstruktúrát liberális
struktúrának kell felváltania. E nézetek főleg a WTO keretében kapnak tág
teret.
Egy következő, az előbbiektől szemléletében erősen eltérő az un. „zöld”
megközelítés, melynek lényege, hogy ki kell küszöbölni a szennyező
tevékenységeket a mezőgazdasági termelés során, hisz a következő
generációkkal szemben a ma élőknek kötelezettségeik vannak, nem
örökíthetik rosszabb állapotban rájuk a Földet, mint amilyenben átvették azt.
Ez a fajta közelítés segített annak felismerésében, hogy a mezőgazdaságnak
döntő szerepe van egy adott ország „képének” alakításában, a táj
kulturállapotának fenntartásában, a rurális térségek népesség-megtartó
képességének megőrzésében is, azaz nem csak egy a nemzetgazdaság
ágazatai közül, hanem multifunkcionális, nem csak élelmiszert előállító
ágazat. Tulajdonképpen az alternatív közgazdaságtan „humánus
gazdálkodás” fogalmával jellemezhető jól ez a fajta megközelítés.
Magyarországon a mezőgazdaság –az előzőekben vázoltakon túl is–
kiemelkedő jelentőséggel bír, annak ellenére, hogy már hosszabb ideje
nagyon komoly problémákkal küzd: a GDP-ből való részesedése több mint
egy évtizede csökken, (a kilencvenes évtized elején még 15% körüli volt,
mára 6% alá esett) tragikusnak mondható a helyzet a beruházások
vonatkozásában is.
A GDP-hez való hozzájárulás csökkenése önmagában nem „természetellenes” folyamat,
hiszen a fejlett országokban mindenütt lezajlott, pl.: az USA-ban a 30-as években még 40%
felett volt a mezőgazdaság hozzájárulása a GDP-hez, a 90-es évtized végére ez 5% alá
csökkent. Általánosítva azt is mondhatjuk, hogy a mezőgazdaság súlyának csökkenése –ad
absurdum– egy-egy ország fejlettségének közvetett mérőszáma is lehetne. A magyar
probléma az, hogy az említett részarány-csökkenés nem az ország modernizációjának,
fejlődésének következménye, hanem a mezőgazdaság rendszerváltozás során elszenvedett
átalakulási veszteségéből fakad.
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Az, hogy mégis kitűntetett szerepe van nálunk a mezőgazdaságnak, több
tényezőnek köszönhető. Elsőként kell említeni a kiváló természeti
adottságokat (a mezőgazdaságilag művelhető terület nagy részarányát, a
zömében jó minőségű termőtalajokat, a kedvező klimatikus viszonyokat stb).
Emellett komoly munkakultúrával és nem utolsó sorban felkészült
szakembergárdával rendelkezik az ágazat.
A mezőgazdaság szerepének, súlyának további csökkenése –szerintem is–
ellentétes az ország alapvető érdekeivel, mégpedig főképp két okból.
Egyrészt, mert mezőgazdaságunk –a korábban említettek miatt– sok
területen komoly komparatív előnnyel rendelkezik, amelyről lemondani hiba
lenne (és nem is tudnánk kompenzálni), másrészt Magyarország
hagyományosan „vidéki” ország, hiszen területének több mint 90%-a
alapvetően (vagy jellemzően) vidéki térség, ahol a mezőgazdaság szerepe
igen nagy. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a magyarországi vidéki
társadalom nagy része „ki van szolgáltatva” a mezőgazdaságnak.
Mások (Kopátsy, 2002) ennél tovább mennek, mondván, hogy
Magyarországon ma jóval többen élnek (esetleg csak „éldegélnek”) a
mezőgazdaságból, mint ami indokolt és fenntartható volna. Nézetem szerint
ez persze nem mond ellent annak a kívánalomnak, hogy a mezőgazdaság
súlya, szerepe továbbra is jelentékeny maradjon. Tény, hogy a mezőgazdaság
szempontjából ma Magyarországon nagyon kényes időszakot élünk,
mégpedig főképp két okból (külső és belső tényező) kifolyólag:
¾ A belső tényező az, hogy a magyar mezőgazdaságban még messze nem
fejeződött be a politikai rendszerváltással elkezdődött átalakulási folyamat. A
több mint tíz éve szinte permanens változás állapotában lévő ágazatban máig
nem szilárdult meg a helyzete azon formációknak (családi gazdaságok,
mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középüzemek), amelyek a jövő
magyar mezőgazdaságának alapvető termelőegységei lehetnek.
¾ Külső tényezőként az Európai Unió agrárpolitikáját kell megjelölnünk,
(hiszen tagjelöltként erőteljes igazodási kényszer nehezedik a magyar
mezőgazdaságra). Később részletesebben is szólok róla, itt csak annyit, hogy ez
az agrárpolitika, már hosszú évek óta viták kereszttűzében áll, mondhatni
válsággal küzd.

Dolgozatomban, –mint az a címből egyértelműen kiderül– a magyar
agrárstatisztika átalakításáról írok. Ez az agrárstatisztikai rendszer nagy
múltra visszatekintő és igen fejlett alrendszere a magyar agrárinformációs
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rendszernek és a hivatalos statisztikai rendszernek egyaránt. (E kettő
viszonyáról is szólok majd.) Változása, fejlődése nagyon szoros kapcsolatban
volt és van ma is a statisztika tudományának fejlődésével, valamint a
mezőgazdaság mindenkori helyzetével, az ott zajló folyamatokkal. Ez azt
jelenti, hogy kettős kihívásnak kell megfelelnie egyidejűleg:
♦ alkalmazni a legújabb statisztikai módszereket a mezőgazdaság
vizsgálatára,
♦ naprakészen nyomon követni az ágazatban zajló folyamatokat a
statisztika sajátos módján és eszközrendszerével.

Az elmúlt évtized elején egy új kihívással is szembesülnie kellett a magyar
statisztikai szolgálatnak: a Magyarország EU-s csatlakozásából adódó
feladatokkal. Természetesen a csatlakozás, az arra való felkészülés az
agrárstatisztikára is jelentős feladatokat ró, sőt, mint ahogy később látni
fogjuk, e területen ha lehet még fokozottabbak a nehézségek és a
követelmények is. E kihívás kapcsán egyrészt felgyorsult, másrészt némileg
más pályára került a magyar agrárstatisztika fejlődése. A belépésig egy
olyan új agrárstatisztika megteremtése a feladat, amely –túl azon, hogy teljes
mértékben harmonizál az uniós agrárstatisztikai rendszerrel, megfelel az
ottani követelményeknek– tökéletesen kielégíti a hazai felhasználói igényeket
is.
A mai magyar agrárstatisztikában zajló változásoknak csak kisebb részéről
mondható el, hogy egyértelműen és kizárólagosan uniós csatlakozásunknak
tudhatók be. A változások többsége olyan, ahol az uniós követelmények
„csak” motiválják a változtatásokat, (bár el kell ismerni sokszor, mint majd
látni fogjuk, döntő mértékben).
Ezt azért tartom fontosnak előrebocsátani, mert bár jelen dolgozat célja
annak vizsgálata, hogy milyen változásokat indukáltak az uniós
követelmények a magyar agrárstatisztikai rendszerben, nem tartom
kivitelezhetőnek, hogy „vegytiszta” módon elkülönítsük azokat az elemeket
amelyek kizárólagosan ennek tudhatók be. Ha úgy tetszik, az egész mai
magyar –változásban lévő– agrárstatisztikai rendszert veszem górcső alá, de
–ahogy ez a címből következik– különös figyelemmel az EU-s elvárások
hatásaira.
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
Már munkám kezdeti szakaszában szembesültem azzal a ténnyel, hogy a tág
értelemben vett informatika témakörének szakirodalma hatalmas, míg az
agrárinformatikáé, de különösen az agrárstatisztikáé jóval szegényesebb.
(Természetesen ez utóbbi esetében az agrárstatisztikai információs
rendszerről, annak elemeiről, az elemek rendszerezéséről, a közöttük lévő
kapcsolódási pontokról stb. szóló irodalomra gondolok, mert hiszen –ezzel
ellentétben– az agrárstatisztikai tevékenység eredményét közreadó, elemző
irodalom szinte zavarba ejtően bőséges.)
Sajnos, a dolgozat elkészítéséhez mind a magyar, mind a nemzetközi
szakirodalom csak kevés támogatást tudott adni, így az irodalom elemző,
kritikai feldolgozása nem, vagy csak marginálisan segített a munkában. A
szegényes szakirodalmi háttér miatt nem szokványos munkamódszert kellett
választanom:
 egyrészt az agrárstatisztikai információs rendszerre vonatkozó uniós és
magyar jogszabályok, metodikai leírások,
 de méginkább az egyes részterületek szakértőivel készített interjúk
képezték a kutatás bázisát.

A nemzetközi szakirodalmat illetően csak Massoli (2001) tanulmánya az,
amely átfogóan ismerteti az Unió agrárstatisztikai rendszerét, bár hozzá kell
tennem: nézetem szerint nagyon egyenetlen színvonalon, és rossz
súlypontozással. Olyan –szerintem nagyon fontos– agrárstatisztikai modult,
mint pl.: a termelési statisztikák nagyon röviden „elintéz”, míg kevésbé
jelentőseket (pl.: földhasználat, felszínborítottság, IAHS) aprólékosan
részletez.
A hazai szakirodalom is meglehetősen szűk. Tulajdonképpen a hazai és az
uniós helyzet összevetésével, az átfogó képalkotás igényével csak néhány
dolgozat jelentkezett az elmúlt öt-hat évben. Németh (1997) egy elnagyolt
uniós agrárstatisztikai képet vázol fel (pl.: keverednek benne az Eurostat által
„felügyelt” modulok, illetve a DG Agri kompetenciájába tartozók.)
Viszonylag részletesen szól a gazdaságtipológiáról, alig tesz említést viszont
az agromonetáris statisztikai modulokról.
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Kétségtelen, hogy Kapronczai vizsgálta legátfogóbban és leginkább
részletezetten a hazai és uniós agrárinformációs, és benne az agrárstatisztikai
rendszert. Önállóan is, pl.: Kapronczai (1999), Kapronczai (2000), vagy
Németh-el együtt Kapronczai-Németh (1998) több tanulmányt is publikált a
közelmúltban, melyek lényegüket tekintve nagyon hasonlóak.
Meg kell jegyezni, hogy még a leginkább kimunkált –Kapronczai (1999)–
publikációban is, amely az agrárinformációs rendszer fejlesztéséről szól, a 85
oldal terjedelemből mindössze 12 oldalt szán az agrárstatisztikára.
Mindegyik említett munkájában megjelenik az EU agrárinformációs
rendszerének az a fajta csoportosítása, melyben az elemeket primer vagy
szekunder kategóriába sorolja a szerző. A primer rendszerelemek szerinte:
♦
♦
♦
♦

agrárstatisztika
FADN (Tesztüzemi Rendszer)
PIR (Piaci Információs Rendszer)
Integrált Adminisztrációs és Ellenőrző Rendszer

A szekunder elemeket úgy jellemzi, hogy azok nem végeznek nagyobb
tömegű adatgyűjtést, információkat főleg a primer rendszerek adatbázisaiból
nyernek. Közülük csak a Mezőgazdasági Számlák Rendszerét nevesíti.
Nem megkérdőjelezve annak létjogosultságát, hogy célszerű az
agrárinformációs rendszer elemeit ilyen ismérv alapján is csoportosítani,
szerintem nem igazán problémamentes és praktikus. Egy példa: a
mezőgazdasági számlák rendszere (ami itt szekunder rendszerelemként van
megjelölve) elvitathatatlanul része az agrárstatisztikai információs
rendszernek, viszont ebben a csoportosításban az agrárstatisztika teljes
egészében a primer információs rendszerbe van besorolva. (Dolgozatomban
más logika alapján kísérlem meg a csoportosítást.)
Massoli és Kapronczai publikációin kívül az agrárstatisztikai információs
rendszerre vonatkozó, átfogó jellegű dolgozattal nem találkoztam.
Az agrárstatisztika részterületeire vonatkozóan a következőkre tudtam
támaszkodni: Falder-Benoist (2002) a szőlő- és gyümölcsültetvények
megfigyelésének uniós gyakorlatát ismerteti. Kovács-Keszthelyi (1998) az
uniós FADN rendszert mutatja be. Laczka (2000) a mezőgazdasági
összeírások magyarországi történetével foglalkozik. Oros (1999) ugyancsak a
mezőgazdasági statisztikai cenzusokat elemzi. Pitlik (2002) az agrárszektor
modellekről ad átfogó ismertetést. Szabó (2002) a mezőgazdasági
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számlarendszert mutatja be a magyarországi gyakorlatra fókuszálva. Tóth
(2003) az állatállomány statisztikai megfigyelésének uniós gyakorlatát veti
össze a magyar helyzettel.
E rövid áttekintés is azt tükrözi, hogy az uniós csatlakozás egy meglehetősen
elhanyagolt területéről van szó, kevesen, s azok sem elég mélyrehatóan
vizsgálták e kérdéskört.
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3. AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER, AGRÁRSTATISZTIKAI
INFORMÁCIÓS RENDSZER FOGALMA, KAPCSOLATA
3.1. INFORMÁCIÓS RENDSZER ÉS STATISZTIKA
Az irodalmi háttér felvázolása után úgy vélem, –az egységes értelmezés
érdekében– szükség van a dolgozat címében szereplő fogalmak
rendszerezésére.
Az információ fogalmát sokféleképpen szokták definiálni, én –több változat
felhasználásával– a következőt kompiláltam:
Olyan –jelsorozatok által hordozott– hír, amely egy rendszer számára új
ismeretet jelent. A hír a továbbított, mozgásban lévő ismeret, így tehát a hír
általi új ismerethez jutást információs folyamatnak, az egymással
kapcsolatban álló információs folyamatokat információs rendszernek
nevezhetjük.
A statisztika tulajdonképpen három –egymással szoros kapcsolatban lévő,
de– különböző fogalmat jelent (Köves-Párniczky, 1975). Így nevezzük azt a
gyakorlati tevékenységet, melynek eredményeként statisztikai adatokhoz
juthatunk, de így nevezik az eredményül kapott adatok összességét is, sőt a
módszertan elnevezésére is használatos e fogalom (a statisztika eszközeivel
vizsgálunk valamit).
A statisztika –mint gyakorlati tevékenység– a tömegesen előforduló
jelenségek egyedeit vizsgálja (adatokat gyűjt, feldolgozza azokat) és ennek
alapján számszerűen jellemzi a vizsgált jelenséget. E mondat kulcsszavai: a
tömegjelenség és a számszerű jellemzés.
Ezek után kísérletet tehetünk az „agrárstatisztikai információs rendszer”
etimologizációjára is. Ez –nézetem szerint– két nagyobb halmaz metszeteként
(közös részeként) értelmezhető, ahol az egyik halmaz az agrárinformációs
rendszer, a másik pedig a statisztikai információs rendszer, azaz az
agrárstatisztikai információs rendszer egyaránt alrendszere a statisztikai
információs és az agrárinformációs rendszernek.
Egy következő –úgy vélem szükséges– feladat a mezőgazdaság fogalmának
pontos tisztázása. Ez talán látszólag felesleges dolog, hiszen mindnyájan úgy
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véljük, ismerjük e szó jelentését. Valójában azonban sokszor gondot okoz a
statisztikusok számára a besorolás, azaz, hogy egy tevékenység
mezőgazdaságinak minősíthető-e, avagy sem.
A statisztikai munka egyik alapkövetelménye, hogy rendelkezésre álljon egy
olyan egyezményes keretrendszer, amely az adattömeget elrendezi,
mégpedig úgy, hogy az érthető, elemezhető, összehasonlításra alkalmas
legyen. Erre szolgálnak a különböző osztályozási rendszerek, melyek a
statisztikai munkához (adatgyűjtés, feldolgozás, közlés) mintegy közös
nyelvet képeznek.
Ezen osztályozások egyike, talán legfontosabbika a gazdasági
tevékenységek osztályozása. Ilyen osztályozási rendszer szinte minden
országban létezik, vagy saját kifejlesztésű rendszerként, vagy valamely
meglévő nemzetközi rendszer adaptációja révén. A nemzetközi
összehasonlítások nyilvánvalóan megkövetelik a nemzeti osztályozási
rendszerek valamiféle összevethetőségét, harmóniáját. E harmonizációs
munkában
az
ENSZ
statisztikai
szervezetei
döntő
szerepet
játszottak/játszanak. Az ENSZ keretében 1948-ban fogadták el a gazdasági
tevékenységek szabványos nemzetközi osztályozása (ISIC = International
Standard Industrial Classification) első változatát, amely azóta három
felülvizsgálaton ment keresztül. A jelenleg érvényes ISIC Rev. 3. változatot
1989-ben hagyta jóvá az ENSZ Statisztikai Bizottsága. Az ENSZ
osztályozása alapján dolgozta ki az Európai Unió a saját osztályozási
rendszerét (NACE = Nomenklature Generale des Activités Économiques
dans les Communautés Européennes) melynek jelenleg érvényes NACE
Rev.1. változata az ISIC Rev.3.-hoz igazodik tartalmában és szerkezetében,
de annál részletesebb bontást érvényesít. (Ennek oka, hogy az alacsonyabb
fejlettségi szinten álló országok számára az ISIC megfelelő részletezettségű,
míg a fejlett Uniós tagországokra jellemző erőteljesebb munkamegosztás és
specializáció miatt itt a nagyobb részletezettség szükséges.)
A magyar KSH 1992-ben vezette be a NACE Rev. 1. első két osztályozási
szintjének megfelelő új osztályozási rendszerét, majd 1998-ban az uniós
osztályozási rendszernek valamennyi szinten megfelelő un. Gazdasági
Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszert /TEÁOR/. E
nómenklatúra a tárgyunk szempontjából fontos területet a következőképp
osztályozza:
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„A”
01

02

„B”
03

MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS
MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS
01.1 Növénytermelés, kertészet
01.11Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése
01.12 Zöldség, virág, kertészeti termék termelése
01.13 Gyümölcs, szőlő, fűszernövény termelése
01.2 Állattenyésztés
01.21 Szarvasmarha-tenyésztés
01.22 Juh-, kecske-, ló-, szamár-, bivaly-, öszvértenyésztés
01.23 Sertéstenyésztés
01.24 Baromfitenyésztés
01.25 Egyéb állatok tenyésztése
01.3 Vegyes gazdálkodás
01.30 Vegyes gazdálkodás
01.4 Növénytermesztési, állattenyésztési szolgáltatás
01.41 Növénytermesztési szolgáltatás
01.42 Állattenyésztési szolgáltatás
01.5 Vadgazdálkodás
ERDŐGAZDÁLKODÁS
02.0 Erdőgazdálkodás
02.01 Erdőgazdálkodási termelés
02.02 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
HALÁSZAT
HALÁSZAT, HALGAZDÁLKODÁS
03.0 Halászat, halgazdálkodás
03.01 Halászat
03.02 Halgazdálkodás

E nómenklatúra alapján „mezőgazdasági” tevékenység alatt az „A” és „B”
nemzetgazdasági ágba sorolt tevékenységeket értem, és amikor
agrárinformációs rendszerről beszélek, akkor az ezekre vonatkozó
információkra gondolok.
Természetesen a dolog távolról sem ilyen egyszerű, hogy csak egy példát említsek: az
agrárszférába sorolt gazdálkodó szervezetek –amelyek azért lettek ide besorolva, mert
döntően agrártermelést folytatnak– nem kizárólagosan foglalkoznak mezőgazdasági termékelőállítással, sőt mezőgazdasági termelést nem csak mezőgazdaságba sorolt szervezetek
végeznek. Nyilvánvaló, hogy e tényt a mezőgazdaságra vonatkozó információrendszer
létrehozásában, működtetésében messzemenően figyelembe kell venni. E kérdéskör egyébként
a későbbiekben –a mezőgazdasági számlák kapcsán– részletesen szóba kerül.
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3.2. AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ÉS AGRÁRSTATISZTIKAI
INFORMÁCIÓS RENDSZER
Az előzőekben már szó volt róla, hogy az egymással kapcsolatban álló
információs folyamatokat nevezzük információs rendszernek.
Egy ország agrárinformációs rendszere rendkívül bonyolult, szerteágazó
rendszer, így már munkám kezdeti szakaszában kiderült, hogy annak
vizsgálata –különösen Európai Uniós kontextusban– messze túlnövi azt a
méretet, amelyet átlátni, kézben tartani képes lennék. Példaként elég, ha csak
vázlatosan bemutatom, hogy az egyik jelentős „információ-felhasználó”
csoport –az agrárvállalkozások– milyen információigénnyel jelentkeznek
(Kapronczai, 1999). Az információk egy jelentős része a gazdasági
szabályozás eszközeire vonatkozik. Ilyenek pl.: adók, hitelek, támogatások,
pályázati lehetőségek, feltételek, jogi információk stb. Az információigények
egy másik csoportja a piacokra vonatkozik. Ilyen pl.: a mennyiség, minőség,
árinformációk, termékmérlegek, tőzsdei folyamatok, nemzetközi piacok
jellemzői stb. Az információigény egy következő célcsoportja a műszaki,
kereskedelmi információk. Egy fontos másik csoport a szakhatósági
információké. Ide tartoznak a növény- és állategészségügyi,
élelmiszerhigiéniai információk. Fontos csoportot képeznek a termelési,
technológiai információk (állattenyésztés, növénytermesztés, takarmányozás,
növényvédelem stb.). Egy –az előzőeknél nem kevésbé– fontos csoport a
gazdálkodás eredményességére vonatkozó összehasonlító információk,
mint pl.: a ráfordítás-hozam, termékszintű költség-jövedelem adatok stb.
Ugyancsak említésre érdemes még a továbbképzésre, szakmai fejlődésre,
szakirodalomra vonatkozó infomációkör. Lehetne még e listát bővíteni, de
úgy gondolom ennyi is elég annak megállapításához, hogy az
agrárinformációs rendszer milyen szerteágazó és erősen struktúrált. (Nyilván
az egyéb információ-felhasználók, mint pl.: a kormányzat, vagy a
tudományos élet, részben más tartalmú és struktúrájú információigénnyel
jelentkezik.) Az is megállapítható a példán keresztül, hogy az információk
csak egy (kisebb) része minősíthető statisztikai információnak, azaz felel meg
a 3.1. alatt leírt definíciónak.

12

Az előzőekben vázoltak késztettek arra, hogy úgy döntöttem: nem a teljes
magyar (s vele párhuzamosan az EU-s) agrárinformációs rendszert veszem
górcső alá, hanem „csak” az agrárstatisztikait. (Ez annál is inkább
kézenfekvőnek mutatkozott, mivel két évtizede dolgozom a statisztikai
hivatalban. E ténynek a kutatás szempontjából jóformán csak előnyei
mutatkoztak, bár néha meg kellett küzdenem egyfajta statisztikusi csőlátás
veszélyével.)
A vizsgálódás körének ilyen fajta leszűkítése azt a nehézséget okozta, hogy
elkerülhetetlenné vált a magyar (és az EU) agrárstatisztika körébe tartozó
elemek, alrendszerek elhatárolása, azaz a korábbiakban már említett metszet
képzése. Ez a rendszerelemek többségénél egyértelműen eldönthető volt,
viszont néhány esetben nem volt nyilvánvaló.
Az elhatárolás kérdésében –hosszas mérlegelés után– a következő
kompromisszumos megoldás mellett döntöttem: tekintettel a dolgozat
témájára, azaz, hogy európai uniós vetületben szemléli a magyar
agrárstatisztikát, az agrárinformációs rendszer azon elemeit tekintem
agrárstatisztikának, amely az Unióban az EUROSTAT kompetenciájába
tartozik.
Ez –egyebek mellett– olyan következményekkel is járt, hogy a magyar
agrárstatisztikai rendszer elemzése esetén nem szűkíthettem a vizsgálatot
csupán a KSH tevékenységére, mivel Magyarországon az FVM is jelentős
agrárstatisztikai tevékenységet fejt ki.
Kiterjesztettem a vizsgálódás körét –igaz, nem olyan mélységben, mint az
agrárstatisztika esetében tettem– azokra az úgymond „határterületekre” is,
amelyek nem tartoznak ugyan az Eurostat kompetenciájába, de
kapcsolódnak ahhoz (illetve részben statisztikai elemei is vannak).
A dolgozat tehát az agrárstatisztikai információs rendszert vizsgálja,
amely –nézetem szerint- két nagyobb halmaz metszeteként (közös
részeként) értelmezhető, ahol az egyik halmaz az agrárinformációs
rendszer, a másik pedig a statisztikai információs rendszer elemeit
tartalmazza, azaz az agrárstatisztikai információs rendszer egyaránt
alrendszere a statisztikai információs és az agrárinformációs
rendszernek.
Az agrárstatisztikai információs rendszer részhalmazának van egy
sajátossága: az agrárinformációs rendszer halmazán belül olyannak kell
tekintenünk, mint amelynek a határai bizonytalanok, és így körvonalait
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nehéz (vagy inkább lehetetlen) egyértelműen rögzíteni. A statisztikai
információ rendszeren belüli határ ellenben viszonylag jól kijelölhető,
hiszen a statisztikának elemi érdeke, hogy az egyes tevékenységeket
lehetőleg egyértelműen elkülönítse. Erre szolgálnak a különböző
statisztikai osztályozások, nómenklatúrák (pl. TEÁOR). Kétségtelenül
vannak bonyolultabb esetek is, ilyennek tekinthető a Mezőgazdasági Számlák
versus Nemzeti Számlák esete, vagy a mezőgazdasági munkaerő statisztikája,
de a statisztika ezekben az esetekben is egyértelmű lehatárolásra törekszik.
(Pl. a Nemzeti és a Mezőgazdasági Számlák közé un. „bridge table”-t,
áthidaló táblázatot illeszt.) Az agrárinformációs rendszer különböző statisztikával kapcsolatban állóalrendszerei esetében vagy nem
dönthető el egyértelműen, hogy hol húzódik a statisztikainak tekinthető
és a nem statisztikai rendszerelemek közti határ, vagy (és lehet, hogy ez a
gyakoribb eset) indifferens a határ kijelölése. Értelmezésemben az
agrárstatisztikai információs rendszer egy atipikus „fuzzy set”, olyan,
amely -az előzőekben említettek miatt- „féloldalas”. (A metszet ezen
részébe eső, általam vizsgált elemek -pl. Tesztüzemi Rendszer, Piaci
Információs rendszer stb.- tagsági értékei az agrárinformációs
rendszerhez jelentősen nagyobbak, mint a statisztikai információs
rendszerhez.) (Lásd:1. sz. ábra.)
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4. AZ AGRÁRSTATISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER AZ
EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON
4.1. AZ AGRÁRSTATISZTIKA KULCSSZERVEZETEI
Az Európai Unióban –csakúgy mint Magyarországon– két szervezet felelős
az agrárstatisztikáért, az EUROSTAT (az Unió statisztikai hivatala) és a
Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatósága, illetve a KSH és az FVM. Az
uniós és a magyar helyzet sok tekintetben hasonló, de vannak markáns
különbségek is. Hasonló, mert a Mezőgazdasági Főigazgatóság (Agiculture
Directorate General = DG Agri) csakúgy, mint a magyar Földművelési és
Vidékfejlesztési Minisztérium szakigazgatási feladatokat lát el, és mint ilyen,
az agrárinformációk –ezen belül az agrárstatisztikai információk– legnagyobb
„megrendelője” és egyben „fogyasztója” is. Különböző, mert az Unióban
élesebb határok vannak –a szervezeti kereteket illetően– az agrárstatisztikaiés az agrárinformációs rendszer egyéb elemei között. Ez a gyakorlatban
annyit jelent, hogy a DG Agri a szükséges agrárstatisztikai információkat az
EUROSTAT-tól kapja, míg az agrárinformációs rendszerbe tartozó egyéb
információk közvetlenül a tagországokból érkeznek. (Ezek döntő részben
operatív célokat szolgálnak.)
A „hivatalos” statisztikai információk a Mezőgazdasági Főigazgatósághoz
kizárólag az EUROSTAT-on keresztül jutnak, amely mintegy ”hitelesíti” a
nemzeti adatszolgáltató szervezetek (statisztikai hivatalok, mezőgazdasági
minisztériumok) adatait.
Azért tartom fontosnak megjegyezni, hogy hivatalos statisztikáról van itt
szó, azaz jogszabály által szabályozott módon, hivatalos szervezet által
végzett tevékenységről illetve annak eredményéről, mert hiszen statisztikai,
vagy statisztikai jellegű adatokat máshonnan is kap a DG Agri.
Természetesen az EUROSTAT nem csak „postás” szerepet tölt be a
tagállamok és a DG Agri közt, hanem kulcsszerepet játszik az Unió
statisztikai információs rendszerének kialakításában, összehangolásában,
fejlesztésében, a módszertani fejlesztésekben, a statisztikai munka
koordinálásában. Nagyon fontos jellemzője mindkét uniós szervezetnek,
hogy közvetlenül nem gyűjt adatokat.
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A magyar helyzetet az jellemzi, hogy az agrárstatisztikai információs
rendszernek korábban sem volt kizárólagos gazdája a KSH, a jövőben pedig
még inkább megoszlanak a feladatok a KSH és a szakminisztérium között.
Ma Magyarországon az FVM kompetenciájába tartozik többek között az
erdészeti, vadgazdálkodási, fafeldolgozási, halászati, mezőgazdasági
gépforgalmi, növényvédőszer- műtrágya forgalmazási stb. statisztika. (Az
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program, amely a hivatalos statisztikai
adatgyűjtés kereteit évente megszabja, kölcsönös adatátadási kötelezettséget
ír elő a két intézménynek.)
Már korábban említést tettem róla, hogy agrárstatisztika alatt az EUROSTAT
által felügyelt mezőgazdasági adatgyűjtéseket értem, mely kör jóval bővebb,
mint amit a csatlakozási tárgyalások kezdetekor Magyarországon e fogalom
jelentett. (Erről később szó lesz.)
Az említett két uniós kulcsszervezet közül az EUROSTAT-ot –a
Montánunió elvárásainak megfelelően– 1953-ban hozták létre, és amikor
1957-ben létrejött az Európai Közösség, akkor a Bizottság egyik
főigazgatóságává vált. Székhelye Luxemburg. Feladatát úgy határozták meg,
hogy: szolgáltasson statisztikákat a többi főigazgatóság számára, valamint
lássa el statisztikai adatokkal a Bizottságot és más közösségi intézményeket,
hogy azok képesek legyenek meghatározni, végrehajtani, ellenőrizni a
közösség politikáit. Az Eurostat nem gyűjt adatokat, ez a tagországok
hivatalos statisztikákat előállító szervezeteinek a feladata. Az Eurostat
szerepe összegyűjteni az adatokat a tagországokból, biztosítani azok
összehasonlíthatóságát, mégpedig a statisztikai módszertani harmonizáció
útján, azaz az egyik legfontosabb feladata, hogy a tagországok harmonizált
metodológia alapján készítsék a statisztikákat. 1997-ben három jelentős
jogszabály jelent meg a közösségi jogban, ezzel történetében először kapott
szilárd jogi bázist a közösségi statisztika. Az egyik az 1997. júniusi
Amszterdami Szerződés 285. Cikkelye, mely így fogalmaz:
„…a Tanács intézkedéseket foganatosít ahol szükséges, a Közösség
tevékenységére vonatkozó statisztikák előállítására. A közösségi statisztika
legyen pártatlan, megbízható, tárgyilagos, tudományosan független,
költséghatékony és módszertanilag megbízható; ne jelentsen túlzott terhet a
gazdaság szereplőinek.” A másik fontos joganyag a Statisztikai Törvényként
ismert jogszabály 1997. februárjában jelent meg. E Tanácsi Rendelet
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(322/97/EK) definiálja a felelősség-megosztást a nemzeti és a közösségi
statisztikai szervezetek között. Meghatározza továbbá az alapvető
feltételeket, eljárási módokat, általános feltételeket a hivatalos statisztikai
tevékenység uniós szintű irányításához. A harmadik jogszabály, –amely
1997. végén jelent meg– egy Bizottsági Határozat (97/281/EK), amely
egyrészt az Eurostat Statisztikai Törvényben megjelölt szerepét részletezi,
világítja meg, másrészt megerősíti a közösségi statisztikával szemben
támasztott igényeket, mint amilyen a függetlenség, átláthatóság, részrehajlásmentesség, megbízhatóság, pertinencia (helytállóság) és a költséghatékonyság.
Az Eurostat szervezetét hét igazgatóság (directorate) alkotja, közülük a
Directorate „F” feladatát képezi a mezőgazdasági, környezeti-és
energiastatisztika.
A másik említett szervezeti egység, az Agriculture Directorate General,
(DG Agri) tulajdonképpen az Unió mezőgazdasági szakminisztériuma, a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika megvalósításáért felelős. (Ez
utóbbi esetében együttműködésben más főigazgatóságokkal, amelyek szintén
struktúrapolitikai felelősséggel bírnak.) Tíz szervezeti egységből
(igazgatóság) áll:
1. sz. táblázat

Az Agriculture Directorate General igazgatóságai
Igazgatóság

Fontosabb tevékenységek

Directorate A
Gazdasági elemzések és értékelés
Directorate A/I. Mezőgazdasági kiadások ellenőrzése
Directorate A/II. Kapcsolatok más szervezetekkel; kommunikáció,
minőségpolitika
Directorate B
Mezőgazdasági jogszabályalkotás
Directorate C
Terménypiacok
Directorate D
Élőállat- és állati termékek piaca, különleges
termékek, bor
Directorate E
Vidékfejlesztési programok
Directorate F
Vidékfejlesztés horizontális aspektusai; SAPARD
Directorate G
Mezőgazdasági költségvetési- és pénzügyek;
információtechnológia
Directorate H
Nemzetközi kapcsolatok és bővítés
Forrás: (http://www.europa.eu.int/comm/dgs)
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4.2. AZ AGRÁRSTATISZTIKA IRÁNTI IGÉNYEK, AZOK
HIERARCHIÁJA, JOGI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON ÉS
AZ EURÓPAI UNIÓBAN
A magyar agrárstatisztikának –hasonlóan más szakstatisztikákhoz– nagyon
sokrétű igényeket kell kielégítenie. Fontos ezek elemzése, hiszen így
határolhatjuk le azokat az elvárásokat, amelyek az uniós csatlakozás kapcsán
jelentkeznek.
Napjaink magyar agrárstatisztikájának változása, fejlődése –nézetem
szerint– négy fő tényező hatásának eredőjeként értelmezhető. Az egyik ilyen
tényező a statisztika, mint tudomány fejlődése, új adatgyűjtési módszerek
alkalmazása, az informatika egyre erőteljesebb térnyerésével párhuzamosan
fejlődő adatfeldolgozási, elemzési, tájékoztatási technikák agrárstatisztikai
alkalmazása.
A másik tényező a mezőgazdaság állandó változása, (és ez a változás
gyakran nem a gazdasági racionalitás alapján történik), amelynek statisztikai
eszközökkel történő nyomon követése, leképezése szintén megköveteli az
agrárstatisztikai rendszer folyamatos változását/változtatását.
A harmadik tényezőt a „belső”, tehát hazai felhasználók agrárstatisztikával
szembeni igénye, illetve annak változása jelenti, míg a negyedik tényezőt a
„külső”, tehát nemzetközi kapcsolatokból, kötelezettségekből fakadó
követelmények jelentik, melyek közt messze kiemelkedő jelentőséggel
rendelkeznek az európai uniósok. Úgy vélem, nem túlzás kijelenteni, hogy az
uniós agrárinformációs rendszerrel (melynek értelmezésem szerint részét
képezi az agrárstatisztika) szemben –közvetve, de közvetlen módon is– a
Közösségi Agrárpolitika támasztja a legnagyobb igényt. Leegyszerűsítve
úgy is fogalmazhatunk, hogy a KAP az agrárstatisztika legnagyobb
„megrendelője” és „fogyasztója”. Az ok viszonylag kézenfekvő: a KAP
hatalmas összegeket emészt fel, az Unió költségvetésének nagyjából a felét.
Természetesnek tekinthető, hogy fenntartása, működtetése nagyon kiterjedt és
részletekbe menően szabályozott információs rendszer „üzemben tartását”
feltételezi.
Ami a hazai igényeket illeti, célszerű a hatályos statisztikai törvényből
kiindulni, hiszen az egyértelműen megfogalmazza a statisztikával (és ezen
belül természetesen az agrárstatisztikával) szembeni követelményeket. A
19

statisztikáról szóló –az 1999. évi CVIII. Törvénnyel módosított 1993. évi
XLVI. Törvény (9) 6§.(1) szerint: „A KSH feladata: ….. i./ statisztikai adatok
szolgáltatása az államhatalom és a közigazgatás szervei, a társadalmi
szervezetek, az érdekképviseletek, a helyi önkormányzatok a köztestületek a
tudományos, a gazdasági szervezetek, a lakosság és a hírközlő szervek
valamint a nemzetközi szervezetek részére;”.
Látható, hogy az igények milyen széles körének kell, hogy a KSH
megfeleljen, de rögtön idekívánkozik egy megjegyzés: Az, hogy a hivatalos
statisztikai szolgálat ma Magyarországon –a mezőgazdaságot érintően is–
milyen statisztikai adatokat gyűjt (és milyen gyakorisággal, részletezettséggel
stb.), azt nagyon gondos mérlegelés előzi meg. A statisztikai törvény által
felsorolt szervezetek statisztikával szembeni igényei, az un. Országos
Statisztikai Adatgyűjtési Programban /OSAP/ fogalmazódhatnak meg. E
programot évenként a KSH állítja össze, a hivatalos statisztikai szolgálathoz
tartozó szervek javaslatai alapján. (Csak közbevetőleg: Magyarországon a
statisztikai tevékenység ellátása a hivatalos statisztikai szolgálat feladata. Ide
–a már idézett statisztikai törvény szerint– nem csak a KSH tartozik, hanem a
minisztériumok és egyéb országos hatáskörű szervek, mint pl.: a MNB vagy a
Legfőbb Ügyészség, Gazdasági Versenyhivatal stb.)
Statisztikai tevékenységet –a törvény szerint– ma Magyarországon bárki
végezhet, de adatszolgáltatási kötelezettséggel járó adatgyűjtést csak
jogszabályi felhatalmazás alapján lehet végrehajtani. Ez kétféle formában
jelenhet meg:



különösen jelentős összeírásokról külön törvény rendelkezik (ilyen volt
pl.: a 2000. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás vagy a 2001. évi
Népszámlálás)
minden más esetben az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programba
kell felvenni az egyes –szükségesnek ítélt– statisztikai adatgyűjtéseket.

A statisztikai tevékenység (adatgyűjtés, feldolgozás, tájékoztatás)
meglehetősen drága, így komoly mérlegelést igényel, hogy milyen
adatgyűjtések kerüljenek az OSAP-ba, és valósuljanak meg költségvetési
forrásokból. Mint már említettem, a programot a hivatalos statisztikai
szolgálathoz tartozó szervezetek javaslatai alapján állítja össze a KSH, így
reális a veszélye annak, hogy ezen szervezetek igényei dominálnak, míg
másokéi kevésbé jutnak érvényre.
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Napjainkban gyakran elhangzik: növekszik a statisztikai információigény. Ennek fő oka,
hogy a körülöttünk lévő világ egyre bonyolultabbá válik, nem utolsó sorban a
globalizációnak nevezett jelenség miatt, és ez természetesen a statisztika célterületeinek
egyre erőteljesebb differenciálódásában is manifesztálódik. Ennek egyik markáns
következménye a statisztikában, hogy egyre kevésbé képes a hivatalos statisztikai szolgálat
ugyanazon adatsorokkal, adatösszeállításokkal, statisztikai elemzésekkel egyaránt és
megfelelően kielégíteni a mindinkább elkülönülő és specializálódó igényeket. Egészen
másfajta igénnyel lép fel az állam (ezen belül is az államigazgatás és a gazdasági tervezés)
mint a magángazdaság szervezetei, vagy a média, de másfajta igényeket támaszt a
tudományos élet, vagy a társadalom (civil, laikus) is, nem is beszélve a témánk
szempontjából kiemelt fontosságú EU-ról.

A különböző felhasználói igényeket hivatott artikulálni az Országos
Statisztikai Tanács, mely szervezet működésének célja a Statisztikai Törvény
(7.§. (1) szerint:
„A hivatalos statisztikai szolgálat működésének, munkája összehangolásának
elősegítésére, a társadalmi érdekek képviseletének és az adatfelhasználók
igényeinek érvényre juttatására, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési
Program tervezetének véleményezésére, a KSH elnökének szakmai
tanácsadó, véleményező szerveként…..működik.”
Tagjai egyebek mellett a munkáltatók, munkavállalók érdekképviseleteinek
képviselői, a helyi önkormányzatok, a tudományos élet, a
társadalombiztosítási szervek, stb. képviselői. Az OST véleményezi az
OSAP-ot, de:
„azt elsősorban az adatgyűjtések szükségessége, szakszerűsége, az
adatszolgáltatók megterhelése szempontjából és a párhuzamosság elkerülése
végett…..”.
Hosszú évek tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy az OST működése
meglehetősen formális, jogosítványai –mint azt ezen idézet is jelzi– erősen
korlátozottak. Mindez azzal jár, hogy azon szervezetek igényei, amelyek nem
tartoznak a hivatalos statisztikai szolgálathoz, csak marginálisan jelennek
meg az OSAP-ban.
Az OSAP-ot a KSH elnöke terjeszti –minden évben– a kormány elé, amely
arról (és az adatszolgáltatási kötelezettségről) rendeletet alkot.
Az államhatalom és a közigazgatás szervei nyilvánvalóan az elején állnak
annak a prioritási rangsornak, melyen azok szerepelnek, akiket a KSH köteles
adatokkal ellátni. Közbevetőleg megjegyzendő, hogy a hivatalos statisztikai
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szolgálat szervezetei és maga a KSH is kettős szereppel bír, hiszen e
szervezetek nem csak statisztikai adatgyűjtők, hanem adatszolgáltatók is.
Gondoljunk csak arra, hogy a szaktárcák az általuk az OSAP keretében
begyűjtött statisztikai adatokkal –igény szerint– ellátják a legkülönfélébb
társadalmi szervezeteket, a tudományos élet szervezeteit, a köztestületeket és
nemzetközi szervezeteket is. Abban a kérdésben, hogy az OSAP-on belül
melyek azok az adatgyűjtések, amelyeket az egyes tárcák saját maguk
végeznek, vagy a KSH feladatát képezik, a rendező elv döntően az, hogy az
ágazati operatív irányításhoz szükséges statisztikai információkat a
tárcák, az „összes többi” statisztikai információt a KSH gyűjti be. (Egy
példa az agrárágazatból: a várható terméseredmények előzetes üzemi
becslése –a megyei földművelésügyi hivatalokon keresztül– a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium feladata, a végleges
terméseredményekre vonatkozó adatgyűjtés a KSH kompetenciája.)
Az Európai Unióban –ami az agrárstatisztikával szemben támasztott
igényeket illeti– a magyarországihoz sok tekintetben hasonló a helyzet, tehát
az Eurostatnak is vannak olyan kötelezettségei, mint egy nemzeti statisztikai
hivatalnak (azaz minden felhasználói csoport igényeit ki kell elégítenie uniós
statisztikákkal), de van egy nagyon jellemző különbség: Magyarországon (és
az uniós tagországokban) a szakigazgatás, a kormányzat igényei nem
élveznek olyan fokú kivételezettséget, prioritást, mint az unióban a Közös
Agrárpolitika, a KAP, ami annyit jelent, hogy az Eurostat tagországokkal
szemben támasztott adatigénye jelentős részben a DG Agri elvárásaitól,
áttételesen pedig a KAP-tól függ. Ez érthető is, hiszen a legfontosabb
tagországi felhasználók (vállalkozások, kormányzat, tudományos élet,
társadalmi szervezetek, stb.) agrár-információkkal történő ellátása jórészt az
egyes tagországokon belül megtörténik, a nemzeti statisztikai hivatalok,
illetve az agrárminisztériumok által. Témánk szempontjából fontos, hogy a
KAP az uniós agrárinformációs rendszer legfőbb „megrendelője” és
„alakítója”.
(A Közösségi Agrárpolitika részletesebb vizsgálata, bemutatása túlnőné e dolgozat kereteit,
ezért ezzel ehelyütt nem foglalkozhatom.)

Nézzük ezek után, hogy a DG Agri (de közvetve a Bizottság)
agrárstatisztikával szemben támasztott igényei milyen okokon nyugszanak
(Montiel, 1998):
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Æ Különböző statisztikák kellenek az uniós piacok elemzéséhez, hogy
számszerűsíthessék az agrárpolitikai intézkedések hatásait, illetve
megalapozhassák azokat a döntéseket, amelyek végső soron a KAP
hozzáigazítását szolgálják a változó körülményekhez. (Itt nem csupán
piacpolitikai döntésekről van szó, hanem társadalom- és vidékfejlesztési
politikáról is.)
Æ Fontos igény, hogy a piacszabályozási intézkedéseket agrárstatisztikai
oldalról is meg tudják alapozni (olyan intézkedések meghozataláról –és
hatásvizsgálatáról– van szó, mint pl. a területpihentetések, az intervenciós
vásárlások-eladások, exportszabályozás stb.)
Æ Statisztikai adatok kellenek az uniós agrárszektor szerkezeti változásainak
nyomon követéséhez, a gazdaságok számának, megoszlásának, különböző
jellemzőinek módosulására vonatkozóan, abból a célból, hogy megfelelő
vidékfejlesztési politikát tudjanak kidolgozni, illetve e politika
hatásosságát, eredményeit mérni lehessen.
Æ Statisztikai adatokra kell alapozni az uniós agrárszektor ökonometriai
modellezését, illetve a különböző agrárintézkedések hatáselemzését.
Æ Ugyancsak statisztikákra alapozva biztosítani kell az agrárintézkedések
uniós költségvetési hatásainak vizsgálatát, adekvát költségprogramozás
lehetőségét.
Æ Statisztikákkal kell megalapozni és támogatni az Unió mezőgazdaságának
külkapcsolatait (nem csak agrár-külkereskedelemről van itt szó).

Ehelyütt kell megemlíteni, hogy a statisztika területén működő un.
„bizottságok” fontos részét képezik az Unió statisztikai rendszerének. A
legfontosabb ezek közül az Eurostat átfogó programját tervező bizottság, a
Statistical Program Committee, amelynek a hosszabb távú statisztikai
programok kidolgozása a feladata. A döntéselőkészítések segítésére hozták
létre az Előkészítő Bizottságot, a Preparatory Committee-t. A mezőgazdasági
statisztikai szakbizottság (Council Committee on Agricultural Statistics) és az
erdészeti szakbizottság (Standing Forestry Committee) a DG Agri irányítása
alatt működik.
Az Unióban a közösségi intézmények és a tagállamok hatásköreit, feladatait,
a dötéshozás feltételeit a közösségi jog szabályozza. Ez több forráson alapul,
melyek a következők:
¾

az Unió alapszerződései
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¾
¾
¾
¾
¾

a közösségi intézmények által alkotott jogszabályok
az Európai Bíróság ítéletei
a jogértelmezési gyakorlat
a Közösség és a tagállamok által kötött nemzetközi egyezmények
az általános jogelvek

Az Unióban a különböző statisztikai területek és adatgyűjtések jelentős részét
magas szintű –a Közösség különböző intézményei által alkotott–
jogszabályok szabályozzák, melyek a következőképp csoportosíthatók:
– rendeletek (regulation) Ilyen jogszabályokat a Tanács és a Bizottság is
alkothat. Legfontosabb ismérvük az, hogy a tagállamokban kötelezően
alkalmazandóak, az egyes nemzeti jogrendek nem tartalmazhatnak ettől eltérő, ezzel
ellentétes rendelkezést;
– irányelvek (directive) A Tanács és a Bizottság is alkot ilyeneket. A
különbség a rendelethez képest az, hogy az egyes tagországoknak a hazai
jogszabály-alkotási folyamatban kell gondoskodniuk az irányelv jogszabályi
megjelenítéséről;
– határozatok (decision) Szinte kizárólag a Bizottság alkot ilyen
jogszabályokat, mivel ezek főleg igazgatási, végrehajtásra vonatkozó szabályokat
tartalmaznak. Ezek is –csakúgy, mint a rendeletek és az irányelvek– kötelező
érvényűek.

Bár meglehetősen széles a jogforrások köre, ennek ellenére mégis vannak
olyan területek, amelyeket e jogforrások nem teljes mértékben fednek le,
ilyennek tekinthető a statisztika is. Ezt a „hiányosságot” az Eurostat és a
tagállamok között kötött un. „gentlemen’s agreement”-ek (GA), azaz
megállapodások segítségével küszöbölik ki, ami praktikusan annyit jelent,
hogy az Eurostat megállapodást köt a tagországokkal a kérdéses
adatszolgáltatásról. A gentlemen’s agreement-ek alkalmazására vonatkozóan
csak egy jogszabályi hely található a közösségi jogban, mégpedig a már
említett –statisztikáról szóló– 322/97 sz. Tanácsi Rendelet 3.cikk 2.§-ában:
„…. a speciális statisztikai eljárásokat felhasználják a közösségi statisztikai
program megvalósítása érdekében. Ezekről az eljárásokról
a) a Tanács határoz a Szerződés megfelelő rendelkezéseivel összhangban
b) a Bizottság határoz a 6. cikkben foglalt feltételek szerint és a 19.
cikkben foglalt eljárásnak megfelelően
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c) a nemzeti hatóságok és a közösségi hatóság közötti megegyezés
alapján születik döntés, amely hatóságok csak az illetékességi
területükre vonatkozóan állapodhatnak meg.”

A c) pont utal a gentlemen’s agreement-ek alkalmazásának lehetőségére,
tehát arra, hogy olyan területeken, ahol nem léteznek közösségi jogszabályok,
íly módon lehet a szabályozást megvalósítani.
A magyar joggyakorlat más: nálunk a statisztikai szolgálat minden
szereplője a már korábban hivatkozott Statisztikai Törvény alapján
tevékenykedik, az egyes adatgyűjtésekre vonatkozóan nem születnek
külön jogszabályok, hanem a már említett OSAP-ban összegyűjtve, évente
kormányrendelet formájában emelkednek kötelező érvényre. A Statisztikai
Törvény harmonizációja tulajdonképpen az 1999. évi CVIII. Törvénnyel
(amely a 2001. évi népszámlálásról rendelkezett, illetve az 1993. évi
Statisztikai Törvényt módosította) megtörtént, azaz a magyar Statisztikai
Törvény most már megfelel a Bizottság 97/281/EK határozatában, illetve a
Tanács 322/97/EK rendeletében foglaltaknak. A törvénymódosítás két
leglényegesebb momentuma, hogy egyrészt intézkedik a statisztika
önállóságának, függetlenségének kérdésében (1999. évi CVIII. Törvény a
2001. évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
Törvény módosításáról):
„3/A§. A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szerv vezetőjének biztosítani kell
a statisztikai tevékenység működésének önállóságát és a statisztikai tájékoztatás
függetlenségét.”
Másrészt biztosítja az egyedi adatok nemzetközi statisztikai szervezetnek történő
átadási lehetőségét:
„18§.(3). Egyedi adat…. csak statisztikai célból, statisztikai tevékenységgel
foglalkozó nemzetközi szervezetnek, jogszabályban meghatározott nemzetközi
kötelezettség teljesítése érdekében adható át az adatszolgáltató írásbeli hozzájárulása
nélkül.”

Napjainkban komolyan felvetődött a szükségessége egy un. „Agrárstatisztikai kerettörvény” megalkotásának. Az ok onnan ered, hogy az
1993. évi Statisztikai Törvény 8§.(3). szerint:
„Természetes személytől személyes adatára vonatkozó kötelező adatszolgáltatást
csak törvény rendelhet el.”

E jogszabályi kitétel miatt volt szükség az elmúlt években megvalósított nagy
agrárstatisztikai összeírások (melyekről a dolgozat további részeiben
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részletesen szólok) külön-külön törvényben történő elrendelésére, mivel az
OSAP nem rendelhet el ilyen összeírásokat. Uniós csatlakozásunkkal
rendszeressé válnak ezek az összeírások, ezért –sokak szerint– praktikus
lenne egy olyan kerettörvény megalkotása, amelyben az ilyen ciklikusan
ismétlődő, a mezőgazdaság sajátosságaiból fakadóan természetes személyek
személyes adatára is vonatkozó adatgyűjtések elrendelése egy törvény
megalkotásával megoldható lenne. Hasonló törvények egyébként léteznek
néhány uniós tagállamban, például Németországban, vagy NagyBritanniában.

4.3. AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRSTATISZTIKAI INFORMÁCIÓS
RENDSZERE
A korábbiakban már említést tettem róla, hogy az agrárinformációs rendszer
alrendszerének tekintem az agrárstatisztikai információs rendszert, és hogy
–részben praktikus megfontolások alapján– azokat a statisztikákat vélem
idetartozóknak és vizsgálom részletesebben, amelyek az Eurostat
kompetenciájába tartoznak. Ezen túlmenően van az uniós agrárinformációs
rendszernek néhány olyan eleme, amelyek ha nem is sorolhatók
egyértelműen az agrárstatisztika fogalomkörébe, de -szorosan, vagy kevésbé
szorosan- kapcsolódnak az agrárstatisztikai információrendszerhez, vagy
azért, mert statisztikai információkkal operálnak (gyűjtenek, vagy
felhasználják azokat), vagy pedig a szűkebb értelemben vett agrárstatisztika
előállításához van szükség az innen származó információkra. A mind
teljesebb képalkotás igénye arra sarkallt, hogy ezen információs
rendszerelemekről is szót ejtsek e dolgozat keretein belül.
Az Uniós agrárstatisztikai, illetve az ahhoz kapcsolódó rendszer a következő
elemekből áll:
1. A szűken értelmezett agrárstatisztika (mely az Eurostat kompetenciájába
tartozik) és három fő pilléren nyugszik:
•

A mezőgazdaság és erdészet strukturális kérdéseinek statisztikája (ide
tartoznak azok a modulok, amelyek a gazdaságszerkezeti felvételekre, a farm
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•
•

adatbázisra és tipológiára, a szőlő- és gyümölcsös területek megfigyelésére, az
erdészeti statisztikára vonatkoznak)
Termelési statisztikák (ide tartoznak a földhasználatra, a növénytermelésre, az
állattenyésztésre, halászatra vonatkozó statisztikák)
Agromonetáris statisztikák (ide pedig olyan rendszerelemek tartoznak, mint a
mezőgazdasági számlák rendszere, a munkaerő, az árstatisztika, a
mezőgazdasági háztartások jövedelmének statisztikája, a mezőgazdasági
szektormodellek).

2. Agrárstatisztikával kapcsolatban álló agrárinformációs alrendszerek,
melyek nem sorolhatók az agrárstatisztika fogalomkörébe, csak érintkezési
felületeik, közös részeik vannak. Ezen információs alrendszerek a DG Agri
felügyeletével/irányításával működnek:
•
•
•

Piaci Információs Rendszer (Market Information System)
Mezőgazdasági Számviteli Információs Rendszer (Farm Accountancy Data
Network)
Integrált Adminisztrációs és Ellenőrző Rendszer (Integrated Administration
and Controll System)

4.3.1. Az EUROSTAT „Compendium”-a
Az Eurostat időről-időre összeállítja azt a referenciadokumentumot, amelyet
az „acquis”-ból vezet le, és a közösségi statisztikára vonatkozóan gyűjti
össze, valamint rendszerezi benne (tematikusan) a feladatokat. E
dokumentum neve Statistical Requirements Compendium. Ebben a
statisztikai feladatok szakstatisztikánként „fejezet”-ekbe vannak sorolva, a
fejezeteken belül „témák”, azokon belül pedig „modul”-okra osztva.
A legfrissebb kiadás (Statistical Requirements Compendium, 2002) fejezetei
a következők:
I. Statisztikai infrastruktúra
II. Demográfia és szociális statisztika
III. Gazdaságstatisztika
III/A. Makroökonómiai statisztika
III/B. Üzleti statisztika
III/C. Pénzügyi, kereskedelmi és fizetési mérleg statisztika
IV. Mezőgazdasági, erdészeti és halászati statisztika
V. Több területet érintő statisztikák
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A mezőgazdasági statisztika 9 „témára” és ezen belül 26 „modulra” van
felosztva, a következőképpen:
IV. fejezet: Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
61. téma: Fölterület, földhasználat
611. modul: Földhasználat
612.
: Távérzékelés
62. téma: Mezőgazdasági strukturális felmérések
621. modul: A mezőgazdasági gazdaságok struktúrája és tipológiája
622.
: Eurofarm adatbázis
623.
: A szőlőtermelés statisztikai felmérése
624.
: A gyümölcstermelés statisztikai felmérése
63. téma: Mezőgazdasági jövedelmek és árak
631. modul: Mezőgazdasági és erdőgazdasági számlák
632.
: A mezőgazdasági háztartások jövedelme
633.
: Mezőgazdasági árstatisztika
634.
: Munkaerő felhasználás a mezőgazdaságban
635.
: Integrált adatbázis és mezőgazdasági szektor modell
64. téma: Növénytermesztés
641. modul: Növénytermelési statisztika
642.
: Növényi termékek kínálati mérlegei
643.
: Terméshozam előrejelzés
65. téma: Állattenyésztés
651. modul: Állatállomány statisztikája
652.
: Állati termékek statisztikája
653.
:Állati termékek kínálati mérlegei
654.
: Takarmánymérlegek
66. téma: Élelmiszeripar
661. modul: Élelmiszeripari statisztika
67. téma: Egyéb mezőgazdasági statisztika
671. modul: Technikai akcióterv a mezőgazdasági statisztika fejlesztésére
672.
: A Mezőgazdasági Statisztikai Állandó Bizottság
68. téma: Erdészeti statisztika
681. modul: Erdészeti statisztika
69. téma: Halászati statisztika
691. modul: Halászhajó-park statisztikája
692.
: Fogási statisztika
693.
: Lehalászás és kínálati mérleg
694.
: Haltenyésztési statisztika
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Az egyes modulokra vonatkozóan a Compendium rövidebb-hosszabb leírást
tartalmaz a vonatkozó jogszabályról (amennyiben van ilyen), az adatgyűjtés
módjáról, gyakoriságáról, a megfigyelt ismérvekről, az Eurostat részére
szolgáltatandó adatokról, az adatszolgáltatás határidejéről stb.
4.3.2. A „New Cronos” adatbázis
Az Eurostat által begyűjtött adatokat, azaz az adatvagyont több, különböző,
önmagában is számos alrendszerből álló adatbázis tartalmazza. Ezek közös
jellemzője, hogy a közvetlen hozzáférés csak privilegizált felhasználók (pl.:
Bizottság, adatgazdák stb.) számára biztosított, a többi felhasználó csak
megfelelően szelektált (tartalmában értelemszerűen szűkebb) adatbázishoz
férhet hozzá a Bizottság privát host-szolgáltatói révén. Ezen adatbázisok
egyike a „New Cronos” nevű, amely az Eurostat makrogazdasági
statisztikai idősorait tartalmazza. Néhány idősora 1950-től indul. Az adatok
éves, féléves, negyedéves havi, sőt némelyek napi gyakoriságúak,
aktualizálásuk folyamatos. A kb. 270 millió társadalom- és
gazdaságstatisztikai adat között nem csak a tagországokra vonatkozóak
vannak, hanem a tagjelöltekre valamint a tagországokkal gazdasági
kapcsolatban álló egyéb országokról (pl.: Japán, USA stb.) is.
Kilenc témakörből áll, ezek a következők: általános statisztika, gazdaság és
pénzügyek, népesség és társadalmi helyzet, ipar-kereskedelemszolgáltatások, mezőgazdaság és halászat, külkereskedelem, szállítás,
környezet és energia, kutatás-fejlesztés. Az egyes témakörök további
alrendszerekből (”domainek”) állnak, így a témánk szempontjából érdekes
mezőgazdaság a következőkből:
ZPA 1- Mezőgazdasági termelés adatai (földhasználat, növénytermelés,
állattenyésztés, állati termékek, növényi és állati mérlegek stb.); havi és éves adatok
PRAG- Mezőgazdasági (abszolút) árak és árindexek; havi és éves adatok,
termékenként
COSA- Mezőgazdasági és erdészeti számlák, hatféle adatállományt tartalmaz:
• mezőgazdasági számlák /EAA/
• erdészeti számlák /EAF/
• mezőgazdasági háztartások jövedelme /IAHS/
• munkaerő felhasználás a mezőgazdaságban /ALI/
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• GDP adatok
• a számításokhoz használt nemzeti valuták átváltási kulcsai Euróra
SPEL- Mezőgazdasági termelési és jövedelmi modell
FISH- Halászati statisztikai adatok
EUROFARMMezőgazdasági
gazdaságok
adatbázisa,
a
strukturális
adatfelvételekre alapozva.
FRUCTUS- Gyümölcsültetvények adatai, hét gyümölcsfajra vonatkozóan
FOREST- Erdészeti statisztikai adatbázis
ZPA1-CC- A tagjelölt országok (Candidate Countries) mezőgazdasági termelési
adatai (sok esetben nem az EU standardokkal konform)
PRAG-CC- A tagjelölt országok mezőgazdasági abszolút ár és árindex adatai
COSA-CC- A tagjelölt országok nemzeti számla adatai
AGRIS- (Agricultural Information System) Mezőgazdasági információs rendszer.
Egy harmonizált keretbe foglalja a New Cronos adatokat
FEEDAGRI- Állati takarmányokra vonatkozó adatbázis
VITIS- Szőlőültetvények adatbázisa

Mint már említettem a NC adatbázisnak két szintje van, egy szűkebb, amiért
fizetni kell, és egy másik, bővebb, amelyhez csak megfelelő jogosultság
mellett lehet hozzáférni. Ilyennel rendelkeznek azok a szakemberek, akik az
egyes szakterületeken (a nemzeti statisztikai szolgálatnál, vagy a
szakminisztériumban) az adatszolgáltatásért felelősek. Az adatszolgáltatás
általában elektronikus úton történik, azaz mágnesszalagon, mágneslemezen,
vagy közvetlen adatbetöltéssel, mégpedig úgy, hogy az adatszolgáltatásért
felelős szakember egy un. Standard Transmission Table-ba (ami egy MS
Excel tábla) rögzíti az adatokat. A tábla bekerül a NC automatikus ellenőrző
rendszerébe, ahol különböző ellenőrzési procedúrák (teljesség, összefüggés)
után kerülhetnek az adatok az adatbázis publikus részébe.
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5. A MAGYAR AGRÁRSTATISZTIKAI HARMONIZÁCIÓ MENETE,
A FOLYAMAT UNIÓS TÁMOGATÁSA
5.1. AZ AGRÁRSTATISZTIKA A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN
Először is fel kell vázolnom, hogy milyen változások történtek a
rendszerváltást követően a statisztikai információs rendszerben, hogy
történetiségében, okszerűségében láthassuk a folyamatot.
A magyar statisztikai információs rendszer az 1990-es évtized első felében
gyökeres átalakuláson ment át. Az átalakulás hátterében a következő
folyamatok húzódtak meg:
¾ A társadalmi-gazdasági változások hatására jelentősen átalakult a statisztikai
információkat felhasználók struktúrája, az igények mennyisége és összetettsége
jelentősen bővült. A térség (Közép-Kelet Európa) iránt megnyilvánuló
érdeklődés növekedésével párhuzamosan tömegessé vált a külföldről jelentkező
információigény.
¾ A társadalmi jelenségek vizsgálata terén –a jelentős társadalmi változások
hatására– új feladatok jelentkeztek, korábban nem létező, új statisztikákat kellett
bevezetni.
¾ A gazdaság gyökeres átalakulása a gazdaságstatisztika területén szinte
válsághelyzetet okozott, hiszen robbanásszerűen gyarapodott a gazdaság
szereplőinek száma, a kisszervezetek súlya jelentősen megnőtt, miközben az
adatszolgáltatói hajlandóság drámaian visszaesett, a kormányzat részéről
jelentkező igény csökkent, a hivatalos statisztikai szolgálat elbizonytalanodott.
A korábbi –zömében teljes körű megfigyelésre alapozott– gazdaságstatisztikai
módszereket, adatgyűjtési technikákat viszonylag nagyon rövid idő alatt ki
kellett váltani a reprezentatív mérést alkalmazó metodikákkal. Az
agrárstatisztikában az un. „szocialista nagyüzemi mezőgazdaság”, azaz a
termelőszövetkezetek és állami gazdaságok a mezőgazdasági termelés döntő
részét produkálták a rendszerváltás előtt. Számuk nem érte el az 1400-at a
rendszerváltást megelőzően, így teljes körű statisztikai megfigyelésük
viszonylag könnyen megoldható volt. A bizonyos ágazatokban (pl.: állati
termékek, kertészet stb.) jelentős kistermelés megfigyelése sem jelentett gondot,
hiszen az un. „háztáji” és kisüzemi termelés jórészt a nagyüzemek
„integrációjában” folyt. A rendszerváltást követően ez az üzemi rendszer
megbomlott, átalakult, a termelés koncentrációja lényegesen csökkent, a
megfigyelendő egységek száma a korábbi többszörösére nőtt, így itt is a
reprezentatív technikák alkalmazása jelentett megoldást. (A nagy statisztikai
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rendszerek működtetésének leghatékonyabb módja, hogy ha a megfigyelést egy
cenzus alapozza meg, majd a cenzus eredményeire építve mintavételes
módszerrel történik a folyamatos megfigyelés.)
¾ A társadalmi-gazdasági feszültségek olyan hatással is jártak, hogy az egyes
kormányzati intézkedések hatásainak, hatásmechanizmusának ismerete iránt
jelentősen megnőttek az igények, amelyeket nem tudott a statisztika megfelelően
kielégíteni.
¾ A magyar statisztika ilyen állapotában történt meg az EU társulási szerződés
aláírása, amely a hazai statisztikai rendszer gyors átalakítását a csatlakozással
kapcsolatos nemzeti kötelezettségek sorába integrálta.

E rövid áttekintés arra próbál utalni, hogy ha nem került volna napirendre
az uniós csatlakozásunk, a magyar statisztikai rendszert akkor is
viszonylag rövid idő alatt jelentősen át kellett volna alakítani. (Ez a
megállapítás nem minden statisztikai területre vonatkozik egyaránt, hiszen
pl.: a demográfiát sokkal kevésbé érintették a rendszerváltással járó
folyamatok, mint a gazdaságstatisztikát, s benne az agrárstatisztikát.)

5.2. AZ AGRÁRSTATISZTIKA UNIÓS HARMONIZÁCIÓJÁNAK
FOLYAMATA
Magyarországon a rendszerváltás hozta meg a lehetőségét annak, hogy
kapcsolatai –gazdasági és politikai értelemben egyaránt– elmélyüljenek
Európa nyugati felének országaival. A „keleti-blokk” korábbi, politikailag
determinált „kényszerintegrációs” szervezeteinek (Varsói Szerződés, KGST)
megszűnésével az országnak új orientációt kellett keresnie. Nagyon gyorsan
világossá vált, hogy ezt az Európai Unióban (akkor még Európai
Közösségek) találhatja meg. Az EK és Magyarország 1988-ban vette fel a
diplomáciai kapcsolatot és hamarosan gazdasági és kereskedelmi
megállapodást kötöttek a „legnagyobb kedvezmény” elvének alkalmazása
mellett. 1991. decemberében Magyarország és az EK között társulási
megállapodás született, 1994. március 31-én pedig hazánk benyújtotta
tagfelvételi kérelmét az Európai Unióhoz.
A csatlakozási tárgyalások 1998. március végén kezdődtek, az un. „acquis
screening”-gel,
azaz
átvilágítási
tárgyalásokkal.
Ennek
során
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szakterületenként haladva összehasonlították az EU és a magyar
szabályozást, feltárva a különbségeket. Az átvilágítás során a Bizottság
elsődlegesen azt vizsgálta, hogy az ország mennyire felkészült az adott
területen.
A téma szempontjából kiemelten fontos területek átvilágításáról röviden a
következő mondható el. Az agrárgazdaság területén hat egyeztetés történt
(Tassy-Vajda, 2000), míg a statisztika egy külön áttekintés keretében került
napirendre. .
A statisztikai screening keretében történt az agrárstatisztika átvilágítása
(Jelentés, 1998). A mezőgazdasági statisztikai screening során a magyar
delegáció tájékoztatást adott a KSH és az FVM közötti munkamegosztásról a
hivatalos mezőgazdasági, erdészeti és halászati statisztika témakörében,
valamint arról az akciótervről, amelyet a KSH és az FVM közösen dolgozott
ki a magyar agrárstatisztika fejlesztésére és uniós harmonizációs feladatairól.
A tárgyalások végeztével Magyarország bejelentette, hogy a csatlakozásig
átveszi a teljes statisztikai közösségi joganyagot és nem tart igényt
átmeneti időszakra.
Az átvilágítási folyamat 1999 végén fejeződött be. Közben az átvilágítással párhuzamosan
megkezdődtek az érdemi tárgyalások is azon fejezetek esetében, amelyek átvilágítása már
korábban megtörtént, és a tagjelölti illetve EU-s pozíció is elkészült. (Összesen 31 fejezet
került sorra.) 1998. novemberében történt az első „érdemi” tárgyalás, ekkor hét fejezet került
napirendre, és a csatlakozási tárgyalások 2002. december 13-án Koppenhágában zárultak.
Ekkor véglegesen lezárásra kerültek az addig tárgyalt és ideiglenesen lezárt fejezetek,
valamint megoldást találtak az addig még nyitott fejezetek problémás kérdéseire, köztük a
mezőgazdaságiakra is.

Az agrárstatisztikai harmonizáció valójában már a tagfelvételi kérelem
benyújtása előtt elkezdődött. A magyar hivatalos statisztikai szolgálatnak –és
benne a KSH-nak– már a rendszerváltás előtt is voltak ugyan kapcsolatai az
Eurostattal, de e kapcsolatok formalizálása 1994-ben történt meg, amikor a
KSH és az Eurostat aláírtak egy un. „Közös Nyilatkozatot”, amely az
együttműködés kereteit határozta meg. Ezen együttműködésre alapozva a
KSH 1994-ben kidolgozta a statisztikai munka 2000-ig szóló fejlesztési
irányaira vonatkozó stratégiáját, amelyet a Kormány 3310/1994. sz.
határozatával elfogadott, és amelyet az Unió is jóváhagyott. E dokumentum
„prioritási” sorba rendezte az elvégzendő feladatokat. Ebben a
mezőgazdaságot érintően mindössze az szerepel, hogy 1994. őszén egy
33

gazdaságszerkezeti összeírást kell végrehajtani, amely megalapozza az új
agrárstatisztikai rendszert. (Ennek lényege, hogy a teljes körű megfigyelésre
építve egy gazdaságmérethez igazodó, differenciált megfigyelési szisztémát
kell bevezetni, melyben a mintába kerülés valószínűsége a gazdaságmérettel
összefüggésben nő.)
A KSH 1996-ban előterjesztést készített a Kormány részére, „A statisztikai
rendszer harmonizációjának időszerű feladatai”-ról. Ebben –egyebek mellett–
megállapítja, hogy, bár a statisztikai munka irányait 2000-ig megszabó
feladattervet alapjaiban nem kell megváltoztatni, az időközben bekövetkezett
változások (OECD taggá válás, EU kérdőív kitöltése, EU közeledési folyamat
gyorsulása stb.) a prioritási rendben változtatásokat indokolnak, elsősorban
az EU igényeknek megfelelően. E dokumentumban a kiemelten kezelendő
területek között jelenik meg az agrárstatisztika. A kiemelten fejlesztendő
területek:
- gazdálkodó szervezetek regisztere, statisztikai regiszter
- konjunktúra mutatók meghatározása
- külkereskedelmi statisztika
- vándorlások megfigyelése
- agrárstatisztika
- pénzügyi statisztika

Abban, hogy az agrárstatisztika a kiemelten kezelendő területek közé került,
az a felismerés tükröződött, hogy a magyar agrárstatisztikai rendszer
kevéssé harmonizál az unióssal, és hogy a harmonizációhoz jelentős
feladatok megoldására van szükség.
1997-re a KSH-ban áttekintették az Unió agrárstatisztikai információs
rendszerét, (a Compendium moduljai szerint), és meghatározták az
elvégzendő feladatokat. Ezután került sor a statisztikai fejezet átvilágítására,
melyet követően a legfontosabb feladatokat a következők szerint jelölték ki:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Teljes körű mezőgazdasági összeírás végrehajtása, nem később, mint 2000-ben.
A gazdaságregiszter továbbfejlesztése.
A hazai és az EU igényeket egyaránt kielégítő gazdaságtipológia kialakítása.
Gyümölcs- és szőlőültetvény összeírás végrehajtása
Gyümölcs- és szőlőregiszter létrehozása a csatlakozást megelőzően.
A mezőgazdasági termékstatisztika felülvizsgálata és fejlesztése.
A feldolgozott mezőgazdasági termékek megfigyelése.
A mezőgazdasági számlák rendszerének kidolgozása.
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¾ Az erdőgazdálkodás információs rendszerének fejlesztése.

E program később valamelyest változott, és végleges formát akkor öltött,
amikor a mezőgazdaság átvilágításának 5. fejezetére készülve a KSH és az
FVM kidolgozta az agrárstatisztikára vonatkozó munkamegosztást,
„feladatelhatárolást”. Az anyagot a Brüsszelben 1999. májusában megtartott
bilaterális megbeszélésen nyújtotta be a magyar fél.
Témánk szempontjából néhány alapvető fontosságú dolgot tisztázott ez a két
intézmény közötti megállapodás. Először is leszögezte, hogy a
mezőgazdasági statisztika fő felelőse –a hivatalos statisztikai szolgálaton
belül– a KSH. Az FVM főleg működtetési, operatív információkat gyűjt,
tevékenységének fő területei az előrejelzések, szakértői becslések, illetve a
termelés bevételeire, költségeire vonatkozó adatgyűjtések. Ezen túlmenően az
FVM az erdőgazdálkodás, a halászat és a távérzékelés statisztikájának
felelőse.
E megállapodás kapcsán készült el egy anyag, amely a „Compendium”
moduljai szerinti részletezésben vizsgálta meg azt, hogy az adott modul
mennyire harmonizál az uniós követelményekkel, illetve milyen
harmonizációs feladatok jelentkeznek és ezek mely szervezet feladatát
képezik. Ez tulajdonképpen egy állapotfelmérésnek is felfogható, hiszen a
harmonizációs munka kiinduló állapotának tekinthető.
A feladat, azaz az agrárstatisztika uniós harmonizációja rendszerszervezési
szempontból tulajdonképpen azt jelentette, hogy a működő agrárstatisztikai
rendszerbe kellett beavatkozni. Ez a beavatkozás többféle tevékenységet
takart. Egyrészt voltak (kis számban) olyan rendszerelemek, amelyek
változtatására nem volt szükség, mivel megfeleltek az uniós
követelményeknek. Mások több-kevesebb változtatással lehettek alkalmasak
erre, míg –elég jelentős számban– voltak olyanok is, amelyeket újonnan
kellett létrehozni, mivel korábban nem léteztek a magyar agrárstatisztikában.
Mindezen feladatkomplexumot úgy kellett menedzselni, hogy közben a
magyar agrárstatisztikai rendszer:
♦
♦
♦
♦

működőképessége fennmaradjon,
konzisztens legyen,
elkerülhető legyen a redundancia,
megfeleljen a magyar sajátosságoknak, igényeknek.

35

Az „induló” állapot a harmonizáltság különböző fokozatai szerint a
következő volt 1999. elején:
Nagyrészt harmonizáltnak volt tekinthető:







621. Gazdaságszerkezeti összeírás
633. Mezőgazdasági árstatisztika
641. Növénytermesztési statisztika
651. Állatállomány statisztikája
681. Erdészeti statisztika
694. Haltenyésztési statisztika

Részben harmonizált volt:








611. Földhasználat statisztikája
612. Távérzékelés
631. Mezőgazdasági számlák
642. Növényi termékek kínálati mérlegei
643. Terméshozam előrejelzés
652. Állati termékek statisztikája
653. Állati termékek kínálati mérlegei

Új feladatként jelentkezett:










621. Gazdaságtipológia
622. Eurofarm adatbázis
623. Szőlészeti statisztika
624. Gyümölcstermesztési statisztika
632. Mezőgazdasági háztartások jövedelme
634. Munkaerőfelhasználás a mezőgazdaságban
635. Integrált adatbázis és mezőgazdasági szektor modell
654. Takarmány mérleg
661. Élelmiszeripar mezőgazdasági szemléletű statisztikája

A KSH és az FVM közötti felelősség megosztást illetően a következő a
helyzetet rögzítette:
Csak a KSH felelősségi körébe tartozó statisztikák:







611. Földhasználati statisztika
622. Eurofarm adatbázis
621. Gazdaságszerkezeti összeírás
633. Mezőgazdasági árstatisztika
634. Munkaerő felhasználás a mezőgazdaságban
641. Növénytermesztési statisztika
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651. Állatállomány statisztikája
661. Élelmiszeripar mezőgazdasági szemléletű statisztikája

Csak az FVM felelősségi körébe tartozó statisztikák:





612. Távérzékelés
643. Terméshozam előrejelzés
681. Erdészeti statisztika
694. Haltenyésztési statisztika

A KSH felelősségi körébe tartozik, de az FVM együttműködik az
elkészítésben:










621. Gazdaságtipológia
623. Szőlészeti statisztika
624. Gyümölcstermesztési statisztika
631. Mezőgazdasági számlák
632. Mezőgazdasági háztartások jövedelme
642. Növényi termékek kínálati mérlegei
652. Állati termékek statisztikája
653. Állati termékek kínálati mérlegei
654. Takarmány mérleg

Az FVM felelősségi körébe tartozik, de a KSH együttműködik:


635. Integrált adatbázis és mezőgazdasági szektor modell

5.3. AZ UNIÓS TÁMOGATÁS KÜLÖNBÖZŐ FORMÁI AZ
AGRÁRSTATISZTIKA HARMONIZÁCIÓJÁHOZ
Az Európai Unió a magyar agrárstatisztika harmonizációját két formában
támogatta. Az egyik forma az Eurostat munkacsoportjain keresztül
valósult (valósul) meg, a másik pedig több Phare- projekt keretében .
A magyar agrárstatisztika az EU-s harmonizáció kezdő lépéseit a 90-es évek
közepén tette meg. 1994-95-től rendszeresen meghívták a magyar
agrárstatisztikusokat (csakúgy, mint a többi tagjelölt ország képviselőjét) az
Eurostat un. „working group” összejöveteleire. Ezek a munkacsoportok
szakstatisztikák szerint szerveződnek, és az aktuális statisztikai problémák
megvitatásának fórumai. (Nem azonosak a korábban említett –statisztika
területén működő– „bizottságokkal”.) A munka eredményeként általában
ajánlásokat fogalmaznak meg a tag (és tagjelölt) országok számára. E
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munkacsoport-ülésekre a résztvevő országok statisztikai hivatalának és
szakminisztériumának képviselői egyaránt meghívást kapnak. A tagjelöltek
képviselői eleinte csak megfigyelőként vettek részt e munkaüléseken, 1998
után azonban rendszeressé vált, hogy „beszámoltatták” a tagjelölteket (főleg
a különböző statisztikai részterületek EU-s harmonizációjának állásáról).
Többször előfordult, hogy külön „nap”-ot rendeztek a tagjelöltek számára,
ahol ezen országok sajátos problémáit vitatták meg.
A támogatás más formáját több PHARE projekt jelentette. Ezek közül „A
mezőgazdasági statisztika fejlesztése, a KSH intézményi megerősítése, HU
9909-03-02” c. volt a legjelentősebb. A KSH a magyar agrárstatisztika
fejlesztésére, illetve uniós harmonizációjára pályázatot nyújtott be, melyre a
Phare keretből 6 millió Euro összeget nyert. A projekt 2001. elején indult, és
2002. augusztusában fejeződött be. Három fő részből állt:
- beruházási
- szolgáltatási
- twining alprojekt.

Mindegyik alprojekt esetében külön tendereztetési eljárás zajlott. A
beruházási rész keretében informatikai eszközbeszerzések valósulhattak
meg. Az un. szolgáltatási alprojekt három további részre tagolódott, melyek
közül az első szoftverfejlesztési feladatokat szolgált, mégpedig azt célozva,
hogy segítségükkel megvalósítható legyen különböző, regiszterek
létrehozása. A második az intézményi (KSH) megerősítést, szervezést,
logisztikai támogatást szolgálta, melynek keretében workshop-ok,
tanulmányutak szervezésére, tanulmányok készíttetésére, kommunikációs
stratégia kidolgozására került sor. A harmadik az agrárstatisztikát szolgáló
digitális térképfejlesztést szolgálta. Az un. twining alprojekt keretében szoros
együttműködés valósult meg egy tagországgal. Itt is tendereztetés zajlott, a
pályázó tagországok közül Spanyolország és Svédország nyert, (de a
projektvezető Spanyolország lett). A spanyolok agrárszakértőt küldtek a
KSH-ba, aki a helyszínen segítette a harmonizációs munkát. Emellett
workshop-ok és tanulmányutak valósultak meg e két (valójában három)oldalú együttműködés keretében.
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6. AZ AGRÁRSTATISZTIKA KÜLÖNBÖZŐ MODULJAI,
AZOK HARMONIZÁCIÓJA
6.1. A MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET STRUKTURÁLIS
KÉRDÉSEINEK STATISZTIKAI MODULJAI
6.1.1. Mezőgazdasági gazdaságok struktúrája és tipológiája
6.1.1.1. Mezőgazdasági összeírások és gazdaság-szerkezeti felmérések az
Unióban
Az általános (teljes körű) mezőgazdasági összeírások (Agricultural
Census), valamint a reprezentatív felvételeken alapuló un „gazdaságszerkezeti” összeírások (Farm Structure Survey) az EU mezőgazdasági
statisztikájának az alappillérét jelentik. Ezt azért állíthatjuk, mert ezen
adatfelvételek egy-egy ország mezőgazdaságának egészéről próbálnak meg
átfogó képet adni, mégpedig azonos (vagy közel azonos) adat- és mutatókör
segítségével, bár a metodika tekintetében az egyes országok közt eltérések
lehetnek. Ezáltal lehetővé válik közösségi szinten is a mezőgazdaság
helyzetének jellemzése, bemutatása, egy adott időpontra (időszakra)
vonatkozóan. A teljes körű összeírások biztosítják a lehetőséget a regiszter
felállításához, amely a cenzusok közti időszak mintavételes adatgyűjtéseihez,
a mintakiválasztáshoz elengedhetetlenül szükséges. Ezen összeírások adnak
lehetőséget olyan mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozó adatgyűjtések
megvalósítására, amelyek nem túl elterjedtek, ezért róluk mintavétellel nem
nyerhető adat. Végül, de nem utolsó sorban, általában csak teljes körű
összeírással lehet településszintű adatokhoz jutni. Az összeírások
időpontjának, valamint a begyűjtendő adatok körének kiválasztásában nagy
szerepe van a FAO ajánlásainak, mely szervezet általában tízévenként teljes
körű mezőgazdasági összeírás végrehajtását javasolja.
(Az első két programot 1930-ban és 1940-ben még a FAO „elődje”, a Római
Mezőgazdasági Intézet (IIA) szervezte, 1950-től a FAO hívja fel
világcenzushoz való csatlakozásra a föld országait. A fejlett országokban és
ahol gyakoriak a változások, a FAO ötévenként javasolja cenzus
végrehajtását).
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Az első gazdaságszerkezeti felvétel az Európai Unióban (akkor még EGK)
1966-67-ben történt, a hat tagállam reprezentatív összeírás keretében több
mint egymillió gazdaság adatait vette fel.
1970-71-ben –a FAO világcenzus keretében– a tagállamok (Franciaország
kivételével, ahol reprezentatív adatfelvételt hajtottak végre) teljes körű
összeírás keretében szolgáltattak adatokat az Eurostat részére, mégpedig előre
megadott adatokat és mutatókat, amelyekből azután a közösségi statisztikákat
összeállították. (Az adatkör jórészt megegyezett az 1966-67-essel.)
A következő szerkezeti felvétel 1975-ben történt, az akkori kilenc tagállam
többségében mintavételes eljárással, közel egymillió gazdaság adatait
gyűjtötték be, de voltak olyan országok is (pl.: Belgium, Hollandia) ahol
teljes körű összeírást hajtottak végre. A begyűjtendő adatok köre, a fogalmak
definíciója ekkor is zömében megegyezett az 1966-67-essel.
A következő FAO világcenzus idején (1979-80) a tagországok mindegyike
teljes körű összeírás keretében végezte el a gazdaságszerkezeti felvételt.
A tíz évvel későbbi FAO ajánlásra végrehajtott cenzus ismét csak teljes körű
adatfelvétel keretében zajlott, de néhány tagállam, néhány mutató estében
mintavételes eljárás mellett döntött. A fő különbség a korábbiakhoz képest
annyi volt, hogy időközben (1988. februárjában) a Tanács 571/88/EGK
számmal Rendeletet alkotott (Európai Közösségek Hivatalos Lapja, 1988) a
mezőgazdasági összeírásokra vonatkozóan. Ennek értelmében tízévente
mezőgazdasági összeírást kell végrehajtani a tagállamokban, a közbülső
időszakban legalább két alkalommal gazdaság-szerkezeti felvételt. Az
összeírások technikai részleteit minden esetben bizottsági határozatban
rögzítik.
A gazdaság fogalmát a rendelet úgy definiálja, hogy: „a mezőgazdasági
gazdaság egy önálló egység, mind technikai, mind pedig gazdasági
értelemben, amelynek önálló vezetése van, és amely mezőgazdasági terméket
állít elő” (5/a cikk).
A felmérésbe bevonandó egységek minimális méretének meghatározásánál
a rendelet a következőket mondja:
A felmérés alá tartoznak az olyan mezőgazdasági gazdaságok, ahol a:
♦ gazdálkodásra használt terület egy hektár, vagy annál nagyobb,
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♦ gazdálkodásra használt terület kisebb ugyan, de a termelés mértéke
meghalad bizonyos fizikai küszöböt, illetve a termelés meghatározott
hányada eladásra kerül.

A különböző felmérési küszöbértéket alkalmazó országoknak vállalniuk kell,
hogy a küszöbértéket úgy határozzák meg, hogy csak azokat a (legkisebb)
gazdaságokat hagyják ki a felmérésből, amelyek a tagállam bruttó fedezeti
hozzájárulásának (Standard Gross Margin- evvel a tipológiával foglalkozó
fejezetben bővebben foglalkozom) együttesen nem több mint 1%-át adják.
Fontos itt rámutatni arra (mivel Magyarország szempontjából jelentősége
van): a rendelet nyitva hagyja azt a kérdést, hogy a csak kizárólag saját
fogyasztásra termelő gazdálkodási egységek bevonhatók-e a felmérésbe.
Tény, hogy az Eurostat értelmezésében az ilyen gazdálkodó egységeket nem
kell bevonni a felmérésbe (Doc. AGRI/SB/547. 1998.)
A 90-es évtized fordulóján megtartott teljes körű összeírásokat 1995-ben és
1997-ben reprezentatív gazdaság-szerkezeti összeírások követték.
Az 1990-es években az „Agenda 2000” által kitűzött célok megvalósítása
során, (az Unió bővítése, illetve a CAP reformja miatt) megváltoztak a
cenzusokkal, gazdaságszerkezeti összeírásokkal szemben támasztott
követelmények is. Egyebek mellet kiderült, hogy:
•
•

rendelkezni kell szerkezeti adatokkal kistérségi szinten is, hogy az
ezekhez
igazított
megfelelő
agrárpolitikai
intézkedések
megalapozhatóak legyenek
új mutatók, jelzőszámok beiktatására is szükség van, amelyek
tükrözik a gazdaságokban zajló tevékenységek diverzifikációját, a
környezettel jobban összeegyeztethető termelési gyakorlat
megvalósulását.

Emiatt felülvizsgálták az 571/88. sz. határozatot, és a 2003, 2005 és a 2007.
évi szerkezeti felvételekre vonatkozóan már a jelzett kérdéskörökben is
történik majd adatgyűjtés.
A 99%-os lefedettség biztosítása mellett a tagországoknak tág lehetősége
nyílott/nyílik a nemzeti sajátosságok érvényesítésére a minimális méret
(küszöbérték) meghatározásával.
Itt arról van szó, hogy csak úgy lehet kijelölni az összeírás adatszolgáltatói körét, ha
pontosan meghatározásra kerül a megfigyelésbe vont adatszolgáltató „mérete”, azaz egy
határ (küszöb), amely alatt a mezőgazdasági tevékenységet végzők nem tartoznak a
megfigyelés körébe, az e fölöttiek pedig az összeírás alapsokaságát alkotják. Ez a bizonyos
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„méret” megadható fizikai mértékegységben pl.: hektár, állatállomány db, foglalkoztatottak
száma stb., vagy értékben pl.: kibocsátás Euróban, vagy a már említett SGM.

A tagállamok gyakorlatában nagyon jelentős különbségeket találunk a
küszöbértékek meghatározása tekintetében. Példaként az 1997-es
gazdaságszerkezeti felvételt említem (itt is csak két szélső esetet). Dániában
a küszöbérték 5 ha mezőgazdasági terület, vagy 4000 ECU kibocsátás volt, és
így is a teljes termelés 99,5%-át sikerült lefedni, míg Görögország esetében
0,1 ha illetve 0,05 ha fólia alatti terület, vagy egy szarvasmarha, vagy 2 másik
nagytestű, vagy 5 kisebb haszonállat, vagy 50 baromfi, vagy 20 méhkaptár
volt a küszöb, hogy az előírt lefedettség biztosítva legyen.
Az EU mezőgazdasági összeírások eddigi gyakorlata azt sugallja, hogy nincs
realitása egy olyan küszöbérték megállapításának, amely minden
tagállamban egyaránt alkalmazható, mivel –ahogy az előző példa is mutatja–
nagyon jelentős különbségek vannak az egyes országok agrárszerkezete közt.
Ez a megállapítás a mai tagjelöltek csatlakozása után még inkább igaz lesz,
magyarán az agrárstatisztika ezen területén nehéz az uniós szintű
harmonizáció.
6.1.1.2. Mezőgazdasági összeírások Magyarországon.
Magyarországon közel kétszáz éve létezik rendszeres mezőgazdasági
statisztikai adatgyűjtés, de az első részletes mezőgazdasági összeírásra 1895ben került sor. Az adatfelvétel valamennyi önálló gazdasági egységre
kiterjedt, és nagyon részletes volt (több mint 500 kérdést tettek fel!). Trianon
után, az alapjaiban megváltozott feltételek indokolttá tettek volna egy új
összeírást, de erre (pénzügyi okok miatt) csak 1935-ben kerülhetett sor. Ez,
bár színvonalában nem érte el az előzőt, szintén nagyon részletes felmérés
volt (pl.: külön birtokstatisztika keretében vizsgálta a birtokok
eladósodottságát). A háború után jelentősen átalakult a KSH mezőgazdasági
adatgyűjtési rendszere, ez főleg abban nyilvánult meg, hogy bizonyos
adatgyűjtések rendszeressé, illetve a korábbiaknál gyakoribbá váltak.
Rendszeressé vált pl.: a mezőgazdasági terület, illetve hasznosításának
számbavétele. Gyakoribbá váltak az állatszámlálások, eleinte évente egyszer,
majd –reprezentatív módszerrel– évente négyszer számlálták össze az
állományt.
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A FAO az 1950-es évek végén felszólította Magyarországot is, hogy
csatlakozzon az 1960-as mezőgazdasági világcenzushoz, de –bár a háború
után jelentősen megváltozott agrárhelyzet indokolta volna egy összeírás
megvalósítását– Magyarország nem vállalta azt. Néhány részterület
statisztikai vizsgálata azonban olyannyira nem tűrt halasztást, hogy országos
gyümölcsfa összeírást (1959), gépösszeírást (1960), illetve szőlőösszeírást
(1965) mégis végrehajtottak. Az 1960-as évek jelentős változásai
(nagyüzemesítés,
háztáji
jellegű kistermelés megjelenése) már
elodázhatatlanná tették egy mezőgazdasági cenzus végrehajtását, így 1970ben Magyarország csatlakozott a FAO világcenzushoz, és e döntés alapján
1972-ben került sor az összeírásra.
A nagyüzemekről olyan adatokat gyűjtöttek, amelyek nem szerepeltek a
rendszeresen kért információk között (pl.: üzemszervezet, termelési
technológiák, földterület-tagoltság stb.), míg a kisüzemekre vonatkozóan
nagy részletezettséggel vettek fel adatokat, elsősorban az alapvető termelési
adatok begyűjtése volt a cél.
Az összeírás nagyon sikeresnek bizonyult, különösen azáltal, hogy lehetővé
vált a kistermelés helyének, szerepének, súlyának statisztikai adatokon
keresztül történő bemutatása.
A következő –1980-as– FAO világcenzushoz ismét csatlakozott
Magyarország, bár „költségtakarékos” módon, ami azt jelentette, hogy az
1972-es összeíráshoz képest jelentősen leszűkítették a programot.
A következő Általános Mezőgazdasági Összeírásra 1991-ben került sor. A
mezőgazdasági nagyüzemek az éves statisztikai „beszámolási rendszer”
keretében szolgáltattak adatot, míg a kistermeléssel foglalkozó háztartások
megfigyelése egy teljes körű adatfelvétellel, majd azt követően két
reprezentatív adatfelvétellel valósult meg.
A rendszerváltás utáni –változó– körülmények az 1991-es összeírás adatait
gyorsan „erodálták”, így az agrárpolitikai döntések megalapozásához szükség
volt egy újabb mezőgazdasági összeírás végrehajtására. Az Európai Unió
agrárstatisztikájához jobban igazodó agrárstatisztika létrehozásával is
indokolták a döntéshozók egy mezőgazdasági összeírás halaszthatatlan
végrehajtásának szükségességét. 1994. őszén került sor egy a lakosság
körében végrehajtott un. gazdaságszerkezeti összeírásra, melyből a városok
területén lakó földtulajdonosok –megfelelő adminisztratív nyilvántartás
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híján– kimaradtak. Ez –mint később kiderült– nagy hiba volt, és igen erősen
korlátozta az adatok használhatóságát. Az tény viszont, hogy az összeírást
követően változott az évenkénti rendszeres agrárstatisztikai megfigyelés
módszere: nem a mezőgazdasági tevékenységet folytatók jogi státuszához
igazodott a továbbiakban, hanem a gazdaságok két fő termelési erőforrásának
(földterület, állatállomány) mérete alapján kialakított csoportjaihoz,
csoportonként differenciált (teljes körű, vagy reprezentatív) adatgyűjtés
végrehajtásával. E módszer a korábbinál valóban jobbnak bizonyult, de az
uniós gyakorlathoz csak kevéssé vitt közelebb.
6.1.1.3. A 2000. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás
Az összeírás végrehajtását az 1999. évi XLVI. Törvény írta elő, 2000.
március 31-i eszmei időponttal. Szükségességét három fő okban jelölhetjük
meg:
¾ A 90-es évek társadalmi, gazdasági változásai, amelyek alapjaiban
érintették a mezőgazdaságot, hiszen 1991 (a legutóbbi teljes körű
összeírás) óta megváltoztak a tulajdoni, földhasználati viszonyok,
átalakult a termelés és erőforrásainak szerkezete, (ráadásul az 1994es gazdaságszerkezeti összeírás kudarca még inkább megnövelte az
„adatínséget”)
¾ 1998-ban megtörtént a statisztikai fejezet uniós átvilágítása, ennek
során, illetve ezt követően világossá váltak azok a tennivalók,
amelyek a magyar agrárstatisztikára vártak a harmonizációs
folyamatban. E feladatok között kiemelt helyen szerepelt egy teljes
körű mezőgazdasági összeírás mielőbbi végrehajtásának
szükségessége, mivel erre több fontos agrárstatisztikai modul (pl.:
mezőgazdasági számlák, gazdaságtipológia) megalapozásához,
kidolgozásához elengedhetetlenül szükség volt.
¾ A FAO következő (2000-es) világcenzusához való csatlakozás is
indokolta a végrehajtást.

A 2000. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás során alkalmazandó
megfelelő gazdaságméret küszöb meghatározása nagyon fontos feladat volt,
hiszen az EU előírások szerint biztosítani kellett, hogy a megfigyelésből
kimaradtak együttes hozzájárulása az összes Standard Fedezeti
Hozzájáruláshoz /SGM/ egy százalék, vagy annál kevesebb legyen. A
korábbi magyarországi összeírások eredményei azt mutatták, hogy nálunk
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meglehetősen nagy számban vannak –szinte csak kizárólag családi
fogyasztásra termelő– apró gazdaságok, így a küszöbértéket meglehetősen
alacsonyan kellett megállapítani. Az uniós lefedettségi kritérium mellett az is
fontos szempont volt, hogy az összeírás eredményei összevethetők legyenek
a korábbi összeírásokéval, azaz a küszöbérték megállapításánál a korábbi
összeírások küszöbértékeire is figyelemmel kellett lenni.
A küszöbértékek változásait a korábbi magyarországi összeírások során az
2. sz. táblázat mutatja.
2. sz. táblázat

Forrás: (Laczka-Szabó, 2000) 231. p.

A küszöbérték meghatározásánál az is szerepet játszott, hogy miképpen lehet
az így meghatározott hazai gazdaság fogalmat értelmezni és alkalmazni az
uniós követelmények szerint készítendő gazdaságtipológiában és
mezőgazdasági számlarendszerben. (E kérdésekre az adott fejezetekben
fogok választ keresni.)
Az ÁMÖ tulajdonképpen több adatfelvételt jelentett: egy –a lényegi
kérdéseket feltevő– teljeskörű adatfelvételt, majd erre alapozva több
reprezentatív felvételt (az ÁMÖ címlistájából rétegezett mintavétellel
kiválasztott kb. 5%-os mintán.) A teljeskörűség biztosítása érdekében az
összeírást elrendelő törvény úgy rendelkezett, hogy a földhivatalok a
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termőfölddel rendelkezők, a területi agrárkamarák az un. „őstermelői
nyilvántartásban” szereplők adatait kötelesek a KSH-nak átadni. Ugyancsak
fontos támpontul szolgált az FVM Földművelésügyi Hivatalaiban felfektetett
–az agrártámogatások igénybevételével kapcsolatos– regisztráció.
Az összeírás –értelemszerűen– kiterjedt a mezőgazdasági termelést fő- és
másodlagos tevékenységként folytató, a gazdasági szervezetek regiszterében
az A és B nemzetgazdasági ágakba sorolt szervezetek megfigyelésére is. A
mezőgazdaság teljesítményének teljes körű vizsgálatához, a mezőgazdasági
számlarendszer megalapozásához azonban szükség volt a nem
mezőgazdaságba
sorolt
gazdálkodó
szervezetek
mezőgazdasági
tevékenységének megismerésére is. (Ennek érdekében egy célzott
adatgyűjtést építettek be a 2000. évi OSAP-ba, egyebek mellett a más
nemzetgazdasági ágakban másod- vagy harmadlagos tevékenységként
mezőgazdasági tevékenységet folytatók felderítése céljából.)
Az ÁMÖ kérdőív 8 oldalon, 8 fő kérdéscsoportba rendezett kérdésekre várt választ.
Megszerkesztésekor messzemenően figyelembe vették az Eurostat és FAO ajánlásokat, az
FVM igényeit, az agrárstatisztika különböző moduljaihoz (pl.: mezőgazdasági számlák,
gazdaságtipológia) szükséges adatigényeket stb. Az összeírás során 2,1 millió háztartást (az
összes háztartás közel kétharmadát) keresték fel a számlálóbiztosok. Közülük mintegy 960
ezer bizonyult gazdaságméretet elérő adatszolgáltatónak, további 835 ezer ennél kisebb
földterülettel és/vagy állatállománnyal rendelkezett, 300 ezer pedig semmilyen
mezőgazdasági tevékenységben nem volt érintett. A gazdasági szervezetek körében mintegy
8000 szervezet folytatott valamilyen mezőgazdasági tevékenységet. (Ez utóbbi szervezetek
postai úton szolgáltattak adatokat.)

A magyar mezőgazdasági összeírások történetében a 2000. évi volt az első,
amely az uniós előírások lehető legteljesebb figyelembevételével zajlott. Az
összeírás végül is sikeresnek bizonyult, az összes kitűzött célt sikerült
megvalósítani. Főképp amiatt volt komoly tétje, mert több agrárstatisztikai
modul –egyebek mellett a következőkben tárgyalásra kerülő gazdaságtipológia– megvalósíthatósága függött az ÁMÖ sikerétől. Mindemellett nem
hagyhatjuk említés nélkül, a nehézségeket sem. Az egyik ilyen, hogy a
földhivatali
nyilvántartások
használhatóságával
kapcsolatban
(a
felkeresendők körének kijelölésében) komoly kételyek merültek fel. Az, hogy
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valósak voltak az előzetes aggodalmak az ÁMÖ eredményeiben is
tükröződött: az összeírás 4,65 millió ha mezőgazdasági területet regisztrált,
míg ugyanekkor a 2000. évi Statisztikai Évkönyv 5,85 millió ha-t szerepeltet.
Természetesen a különbözetet nem lehet teljes egészében a földnyilvántartás
„nyakába varrni”, az ÁMÖ metodikájának hiányosságaiból, a felkeresendők
körének kijelöléséből (pl.: városi körzetek) is fakadhattak jelentős problémák.
6.1.1.4. A mezőgazdasági üzemek tipológiája az Unióban
Az előző fejezetben szó volt róla, hogy a gazdaságszerkezeti összeírások már
1966 óta 2-3 évenként adatokat szolgáltatnak az Unió mezőgazdasági
üzemeinek tevékenységéről, elsősorban a KAP igényeinek kielégítése
céljából. Már a kezdeti időkben világossá vált, hogy a gazdaságok nagy
száma, erős heterogenitása nagyon nehézzé teszi a közösségi szintű
elemzéseket. E munka megkönnyítése érdekében elhatározták, hogy közös
paraméterek keresésével próbálják meg a gazdaságokat tipizálni. Az 1967ben kezdődött munka tulajdonképpen kudarccal végződött: fizikai
jellemzőkön alapuló (földterület nagysága, állatlétszám stb.) uniós szintű
tipológiát nem sikerült alkotni. Ezt követően úgy döntöttek, hogy a
gazdaságokat tevékenységük (termékszerkezetük) és gazdasági méretük
alapján sorolják homogén kategóriákba. Először 1978-ban fogadtak el
közösségi szinten egységes tipológiai rendszert, majd 1985-ben ezt
lényegesen átdolgozták (regionális szempontokat érvényesítettek, valamint
harmonizálták a gazdaságszerkezeti felvételek mutatókörével stb.) Azóta
lényegében kisebb változtatásokkal a Bizottság 85/377/EEC (Európai
Közösségek Hivatalos Lapja No. L. 220., 1985) határozata alapján végzik a
tagországok a gazdaságok tipologizálását.
E Határozat első fejezetében (2. cikkely) megjelöli a tipológia célját. Eszerint
a cél, hogy eszközt biztosítson, amely lehetővé teszi közösségi szinten:
¾ a gazdaságok helyzetének elemzését gazdasági kritériumok alapján,
¾ a gazdaságok helyzetének összehasonlítását:
- a tipológia különböző osztályai között,
- a tagállamok, illetve a tagállamok régiói között,
- a különböző időszakok között.
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A tipológiát két –nagy volumenű, rendszeres– adatgyűjtésre alapozva kell
létrehozni és aktualizálni, az egyik a mezőgazdasági cenzusok (és
gazdaságszerkezeti összeírások) rendszere, a másik a Közösségi Tesztüzemi
Rendszer (Farm Accountancy Data Network – FADN).
Ez utóbbival külön fejezetben foglalkozom, így itt nem térek ki arra, hogy hogyan, milyen
adatokkal járul hozzá a tipológia létrehozásához.

6.1.1.4.1. A gazdasági méret meghatározása

A Határozat második fejezetében (3. Cikkely) az un. Standard Fedezeti
Hozzájárulás (Standard Gross Margin-SGM) definícióját adja meg, mely
mutató a gazdaságok gazdasági méret meghatározásához szükséges. Az
SGM egy hozzáadott érték jellegű mutató, amely az egyes termelési
tevékenységek termelésének standard értéke és bizonyos költségek standard
értéke közti egyenleget jelenti. Az SGM nemzeti valutában kerül
kiszámításra, majd Euróra (korábban ECU-ra) váltják át. Gyakorlati okok
miatt az osztályozási rend nem építhető fel az egyes gazdaságok tényleges
fedezeti hozzájárulásának megfigyelésével és annak felhasználásával, hanem
egy egyszerűsített eljárás során un „standard” fedezeti hozzájárulást
számítanak, amely csak azon fajlagos változók sorát foglalja magába,
amelyek
közvetlenül
hozzákapcsolhatók
az
egyes
termelési
tevékenységekhez.
Egy termelési tevékenység SGM értékét a következők szerint határozzák
meg:
• A bruttó mezőgazdasági termelés értéke, amely magában foglalja az
értékesítést, a természetbeni szolgáltatásokat, a készletek és az inputok
növekedését (a fő- és a melléktermékekre is), valamint tartalmaz minden,
a termeléshez, területhez és/vagy állatállományhoz kapcsolódó
támogatást.
• Levonva belőle a különböző változó költségeket, amelyek közvetlenül
kapcsolhatók egy termelési tevékenységhez, (mínusz a bármely inputhoz
kapcsolódó támogatás).
E költségek a növénytermelésnél a következők: műtrágya,
növényvédő szerek, vetőmag és palánta, különféle kiadások
(mint pl.: öntöző víz, fűtés, szárítás), különféle változó marketing
költségek (osztályozás, tisztítás, csomagolás stb.), változó
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biztosítási költségek és egyéb ilyen jellegű fajlagos változó
költségek (amennyiben jelentősek).
Az állattenyésztés esetében: takarmány, tenyészállatok pótlási
költsége, különféle változó költségek (pl.: víz, állatorvosi díjak,
állatgyógyászati készítmények), mesterséges termékenyítés és
fedeztetés költsége, a tejellenőrzés, állatnemesítés költsége,
fűtési költségek, marketing költségek, biztosítási költségek.
A változó költségek közül nem vonhatók le: a bérköltség, a
mezőgazdasági gépekhez kapcsolódó költségek (javítás,
értékcsökkenés stb.) üzemanyag, épületekkel kapcsolatos
költségek, a legtöbb külső vállalkozó által végzett munka
költsége (pl.: aratás, szántás) és természetesen az állandó
költségek.

Az SGM értékeket régiónként a különböző növénytermelési és
állattenyésztési tevékenységek mindegyikére meg kell határozni.
Közbevetőleg megjegyzendő, hogy régió alatt itt azon földrajzi egységek értendők amelyek a
Területi Statisztikai Egységek Osztályozási Rendszere /NUTS/ részét képezik, és amely
egységek azonosak a gazdaságszerkezeti felvételeknél, valamint a Tesztüzemi Rendszerben
/FADN/ alkalmazott felosztással. A legtöbb tagország esetében régió alatt a NUTS 1. és 2.
szint értendő.

Minden egyes termelési tevékenység esetében egy 12 hónapra és regionális
szintre érvényes SGM értéket határoznak meg, nemzeti valutában. Ez
egységnyi értéket jelent, amely egy hektár területre (minden
növénytermesztési tevékenység esetében), és egy darab nagyobb állatra, vagy
100 db baromfira, vagy 1 méhcsaládra vonatkozik. Az SGM-eket a
gazdaságszerkezeti megfigyeléseknél alkalmazott rovatok szerint kell
meghatározni. Az alapadatokat gazdasági könyvelésekből, vagy különleges
megfigyelésekből (Tesztüzemi Rendszer) kell gyűjteni.
Annak érdekében, hogy ezen értékek rövid távú ingadozása (amely
mezőgazdaságról lévén szó jelentős is lehet) kiküszöbölődjék, a regionális
SGM koefficienseket három naptári- (vagy mezőgazdasági) év
átlagértékeként számítják. A rendelet szerint legalább 10 évenként az SGMeket meghatározó alapadatokat meg kell újítani, két megújítás közt pedig
minden második évben aktualizálni.
Egy gazdaság gazdasági méretének meghatározásához az adott gazdaság
minden egyes termelési tevékenységére vonatkozó SGM értéket összegezni
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kell. Az így megkapott értéket Eurora (korábban ECU-ra) kell átszámítani, és
un. Európai Méretegységben (ESU = European Size Unit) megadni. Egy ESU
a vonatkozó Határozat megjelenésekor 1000 ECU volt, később 1100 ECU-re
módosították, jelenleg pedig 1200 Euro. Az egyes gazdaságok gazdasági
méretét úgy kell meghatározni, hogy az összes SGM-et elosztjuk az ESU
értékével. A Határozat a gazdaságokat méretosztályokba sorolja, (eredetileg 9
méretosztályt állított fel, ezt egy későbbi rendeletmódosítás –tekintettel a
fejlődésre és a koncentráció növekedésére– 10-re emelte).
A gazdasági méretkategóriákat a 3. sz. táblázat mutatja be:
3. sz. táblázat

Gazdasági méretkategóriák az EU-ban

Osztály
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Gazdasági méretosztály /ESU/
< 2
2-< 4
4-< 6
6-< 8
8-<12
12-<16
16-<40
40-<100
100-<250
250 <

Forrás: 85/377/EEC (Európai Közösségek Hivatalos Lapja No. L. 220., 1985)

6.1.1.4.2. A gazdálkodás típusa

A gazdálkodás típusát az egyes gazdaságok esetében úgy határozzák meg,
hogy számba veszik az egyes tevékenységek relatív hozzájárulását a
gazdaság teljes SGM-jéhez.
A közösségi tipológia a gazdaságtípusoknak négy szintjét különbözteti meg,
illetve megkülönböztet specializálódott és nem specializálódott gazdaságokat.
Az első szint az általános gazdálkodási típus. Ide tartozik a
specializálódott gazdaságok közül 3 növénytermesztési (szántóföldi
növénytermelő, kertészeti növénytermelő, ültetvényes) valamint 2
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állattenyésztési
(tömegtakarmányt
fogyasztó
állatokat
tenyésztő,
abrakfogyasztó állatokat tenyésztő) típus. A nem specializálódott
gazdaságok csoportjait a vegyes növénytermelő, a vegyes állattenyésztő, a
kombinált növénytermelő és állattenyésztő gazdálkodási típusok alkotják,
valamint van egy „nem besorolható” kategória is, azaz összesen 9 általános
gazdálkodási típust különböztet meg az osztályozási rendszer.
A második szint az un. fő gazdálkodási típus. Ezek az általános
tevékenységtípus altípusai, összesen 17 ilyet különböztet meg a rendszer.
(Általában az összeírások eredményeit ilyen szintig bontva publikálják.) Az
EU tipológiai besorolásának első két szintjét az 1. sz. melléklet mutatja be.
A harmadik színt a különleges gazdálkodási típusoké, a fő gazdálkodási
típusok alcsoportjai /50/ tartoznak ide.
Néhány különleges gazdálkodási típust további alcsoportokra /32/
bontottak, ezek jelentik az osztályozás negyedik szintjét.
Szakosodottnak azok a gazdaságok tekinthetők, amelyek esetében a jellemző
tevékenység, vagy tevékenységcsoport részesedése a gazdaság összes SGM
értékéből meghaladja a 2/3-ot. Ide tartozik az első öt általános gazdálkodási
típus. 1/3-os a küszöb a vegyes típusok esetében, míg azok a gazdaságok,
ahol egyik tevékenység részaránya sem éri el az 1/3-ot heterogénnek
minősülnek.
Bizonyos esetekre vonatkozóan különleges szabályozást alkalmaz a
közösségi tipológia. Ilyenek pl.: a tömegtakarmányt fogyasztó állatállományt
tartó, és az ilyen takarmánynövényeket termelő gazdaságok esetében az
SGM számítás speciális módja. Ugyancsak sajátos esetnek minősül a
parlagterületek, vagy a konyhakertek SGM számítása is. Ez utóbbinál a
rendelet úgy szól, hogy mivel a konyhakertekben a termelés rendesen nem
piaci eladásra folyik, ezért itt nem kell SGM értéket számítani, bár megemlíti,
hogy azokban a régiókban, ahol a konyhakertek a gazdaságok bruttó
termeléséhez érezhetően hozzájárulnak, ott SGM-et lehet meghatározni.
A tipologizálás eredményeként minden egyes gazdaságot el kell helyezni egy
háromdimenziós rendszerben, amelynek részelemei:
•
•
•
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a gazdasági méret,
a gazdálkodási típus
és a régió.

A tipologizálás eredményeit az egyes tagállamoknak a New Cronos
Eurofarm adatbázisába (lásd: 4.3.2.) kell megküldenie, a gazdaságszerkezeti
összeírások eredményeivel egyidejűleg. Nem csak a gazdaságsoros adatokat,
hanem földrajzi egységenként és termékenként az SGM értékeket, az egyes
gazdaságok összes SGM értékét és tipológiai besorolási kódját is. Az
Eurostat ezen adatokkal leellenőrzi a tagországok számításait (egy TYPO
nevű program segítségével.)
6.1.1.5. A gazdaságtipológia Magyarországon
Magyarországon a KSH-ban, mezőgazdasági cenzusok eredményeire
alapozva, rendszeresen készültek naturális mutatók segítségével
(mezőgazdasági terület, számosállat stb.) gazdaságcsoportosítások. Ezek, bár
nagyon jól megfelelnek különböző elemzési céloknak, nem elégítik ki az
uniós követelményeket, amelyek az előző fejezetben ismertetett módon és
formában követelik meg a tagállamoktól a gazdaságtipológia elkészítését.
Ráadásul a magyar agrárstatisztika a gazdálkodó egységeket –egészen a
legutóbbi időkig– szervezeti formák szerint osztályozta, amit az uniós
gyakorlat nem ismer.
A gazdaságtipológia magyarországi létrehozása két feltétel meglététől (illetve
megteremtésétől) függött:
végre kellett hajtani egy teljeskörű mezőgazdasági cenzust, amely
megfelel az EU előírásoknak, (azaz a kérdőív tartalmaz minden olyan
rovatot, amely a gazdaság szintű SGM számításhoz szükséges)

elő kellett/kell állítani –az Unióban működő FADN rendszer
magyarországi megfelelőjének létrehozásával és működtetésével– a
szükséges (termékenkénti, régiós) SGM értékeket.


Kísérleti számítások már a 2000. évi cenzus előtt is készültek a KSH-ban, de
az első –uniós elvek szerinti– tipológia elkészítésére a 2000. évi ÁMÖ után
került sor, a KSH és az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet =
AKII szoros együttműködésével, (mely együttműködés a KSH és az FVM
közötti, –az agrárstatisztikát érintő munkamegosztásra vonatkozó–
megállapodás részeként valósul meg.)
A 2000. évi ÁMÖ során a kérdőív megszerkesztésénél, (a megfigyelendő
jellemzők illetve mezőgazdasági termékek listája stb.) messzemenően
figyelembe vették a megalkotandó tipológia igényeit is, (bár nem teljes
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mértékben sikerült megfelelni annak.) Az osztályozandó alapsokaságot az
ÁMÖ során gazdaságnak minősülő termelőegységek jelentették.
A másik alapot jelentő SGM értékek előállítása az AKII által működtetett
Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózat = MSZIH, vagy más néven
„Tesztüzemi Rendszer” (amelynek felépítésével, működésével, valamint a
mintaként szolgáló uniós FADN rendszerrel a 7.2. fejezetben foglalkozom)
feladata volt.
Az SGM értékeket –az uniós előírásoknak megfelelően– három év átlagaként
/1997-99/ határozták meg. Fontos megemlíteni, hogy csak országos SGM
értékeket állapítottak meg az egyes termékekre, ágazatokra, tehát régiókra
külön-külön nem. (Több esetben –tényleges adatgyűjtésből szárazó
információ nem lévén– becslési módszerek alkalmazására is szükség volt.)
A 2001. elejére így elkészített tipológia (amelyet a KSH-ban „Tipológia
2001”-nek neveztek) kísérleti jellegű, több tekintetben nem felel meg az EU
előírásoknak (pl.: az SGM értékek referencia időszaka, regionális bontása, az
ÁMÖ alapján rendelkezésre álló mutatókör egyes vonatkozásaiban stb.) Ezen
hiányosságai ellenére is jó lehetőséget teremt részletes vizsgálatokra, a
mintakiválasztás javítására, az esetlegesen szükséges adatbecslések
módszerének javítására stb.
Joggal vetődik fel a kérdés, hogy mikor készül el nálunk is az első olyan
gazdaságtipológia, amely harmonizál az uniós követelményekkel? A KSH a
következő menetrenddel számol:
♦
♦
♦
♦

A „Tipológia 2001” alapján új minta kialakítása a Tesztüzemi
Rendszerben
Gazdaságszerkezeti Összeírás végrehajtása 2003-ban
SGM számítások 2001-2002-2003 évekre (régiók szerint is)
A „Tipológia 2003” elkészítése 2004-ben, amely már EU konform

Milyen problémákat kell megoldani e munka során?
A „Tipológia 2001” rávilágított arra, hogy bár az összes magyar SGM érték
77%-át a 2 ESU-nál nagyobb gazdasági méretű gazdaságok adják, az összes
magyar gazdaság 2/3-ának gazdasági mérete nem éri el a 0,5 ESU-t, azaz az
egy ilyen gazdaságra jutó összes SGM kevesebb, mint 154 ezer Ft ! (2000.
évi HUF-Euro árfolyamon számolva).
Ez azt jelenti, hogy a magyarországi egyéni gazdaságok több mint 90%-a ! és
a gazdasági szervezetek 30%-a az uniós tipológia szerinti legalacsonyabb (2
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ESU alatti) méretosztályba került. E tény arra hívja fel a figyelmet, hogy az
uniós tipológia nem felel meg a hazai sajátosságoknak, és így természetesen a
hazai felhasználói igényeknek sem. Az alapelv ez esetben is az, hogy az EU
igények lehető legteljesebb kielégítése mellett a hazai igények maximális
kielégítése legyen biztosítható, ezért nyilvánvalóan szükség van a 2 ESU
alatti gazdaságkör további bontására. A hazai igények szempontjából van
szükség bizonyos különleges esetekben SGM értékek meghatározására ott is,
ahol az uniós tipológia ezt nem írja elő. (ilyenek pl.: a nyúl, strucctenyésztés,
vagy egyes „hungarikumok”, mint pl.: a fűszerpaprika stb.) Hasonló a helyzet
az öntözött területek, a másodvetések, vagy a kedvezőtlen adottságú területek
esetében, ahol szintén indokolt lenne külön SGM értékek számítása és
használata.
Külön módszertani problémát jelent a konyhakert kezelése. Az EU gyakorlat
ugyan megengedi külön SGM érték meghatározását a kert esetében, de ezzel
csak négy tagország él, mivel a tagországok többségének gazdaságszerkezete
olyan, hogy ez nem bír különösebb jelentőséggel.
Magyarország esetében az uniós besorolási metódus mechanikus alkalmazása
jelentős torzulásokat okozna, a következők miatt:


A kert SGM értéke a gazdasági méretet növeli ugyan, de egyetlen
termékcsoportba sem tartozik bele. Ennek az a következménye, hogy egy
kerttel rendelkező gazdaság csak akkor minősülhet szakosodottnak, ha
növénytermesztési vagy állattenyésztési SGM-je legalább kétszerese a
konyhakert fedezeti hozzájárulásának.



Torz képet kaphatunk a kisgazdaságok esetében akkor is, ha –az
általános uniós gyakorlatnak megfelelően– nem számolunk SGM értéket a
kert esetében., hiszen ha pl.: egy gazdaság, amely két sertést tart, és nem
vesszük figyelembe a kertet, akkor szakosodott, „abraktakarmányt fogyasztó
állatot tartó” besorolást kap, míg a kert figyelembevételével „vegyes”
besorolást, ami inkább megfelel a valós helyzetnek. (A „Tipológia 2001”
esetében a kertészeti termelésnél vették figyelembe a konyhakertre számított
SGM értéket, ami nem igazán jó megoldás.)

Ugyancsak megoldást kell találni az erdők és szolgáltatások értékének
figyelembevételére (a „Tipológia 2001”-ben ez nem történt meg).
Az uniós tipológiában a „különleges esetek” közt említett tömegtakarmányt
fogyasztó állatok tartása és a takarmánynövény termelés közti összefüggést
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tükröző SGM számítás bevezetését is meg kell oldani a magyar
gazdaságtipológiában (a „Tipológia 2001”-ben ez sem lett figyelembe véve).
A jövőt tekintve két fontos kérdés vetődik fel. Az egyik, hogy milyen
irányban fejlődik az uniós tipológiai rendszer, (hiszen ezt a magyar rendszer
továbbfejlesztésénél is figyelembe kell venni), a másik pedig, hogy milyen
legyen a jövőbeni magyar tipológiai rendszer.
Az első kérdés esetében arra lehet számítani, hogy a tagjelölt országok
sajátosságainak figyelembe vétele megtörténik majd, kérdés, hogy mikor?
(Az eredeti határozatban –85/377/EEC– is szerepel, hogy az szükség szerint
módosítható az alkalmazás során nyert tapasztalat, vagy bármely új igény
alapján. Ilyen módosításra volt is példa, hiszen a KAP 1992-es reformja
kapcsán a mezőgazdasági tevékenység fő típusai tekintetében törlésre került a
11 és 12 sz. típus és bekerült helyükre a 13 és 14 sz. típus.)
Ahhoz, hogy Magyarország olyan tipológiával rendelkezzen, amely
mindenben megfelel az uniós és a hazai igényeknek is, négy lényeges
változtatás szükséges. Az egyik ilyen, hogy a legnagyobb és legkisebb
méretosztályok további bontása megvalósuljon, elismerve ezzel azt a tényt,
hogy nálunk lényegesen eltér a mezőgazdaság üzemi szerkezete a legtöbb
uniós tagállamétól Egy másik változtatási igény az, hogy –a tagjelöltek
sajátosságait is tükrözendő– új tevékenység típusok is bekerüljenek a
rendszerbe (ide tartozik a már említett hungarikumok ügye is). További
változtatás kellene a korábban már szóba került konyhakert számbavétele
miatt. Annak a megjelenítésére is szükség lenne a tipológiában, hogy a
tagjelölt országok mezőgazdasága –kevésbé fejlett voltából adódóan– jobban
ki van téve az „időjárás szeszélyeinek”, azaz az SGM értékek számításakor
hosszabb időszak (legalább öt év) átlagát vegyék figyelembe.
Amennyiben ilyen értelmű változtatások nem, vagy csak részben történnek az
uniós tipológiai rendszerben, akkor lehetőség van arra is, hogy két tipológiai
rendszer kerüljön felállításra, az egyik, amelyik mindenben megfelel az uniós
előírásoknak, a másik hazai igényeket és célokat szolgál. Kettős osztályozási
rendszerre van példa az Unióban, hiszen az Egyesült Királyságban és
Svédországban is ezt a megoldást alkalmazzák.
Az ÁMÖ 2000 adatai azt sugallják, hogy mindenképpen szükség lenne a
legalsó (2 ESU alatti) méretosztály további bontására, hiszen az egyéni
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gazdaságok több mint 90%-a, a gazdasági szervezeteknek pedig közel 30%-a
ide került.
A „Tipológia 2001” kapcsán kísérletet tettek arra, hogy a legkisebb
méretosztályt tovább bontsák, a következők szerint:
Méretkategória
I/A
I/B
I/C
I/D

Határérték ESU-ban
< 0,5
0,5 - < 1
1 - < 1,5
1,5 - < 2

Az I/A kategória a gazdaságoknak (és nem csak az egyéni gazdaságoknak!)
legnagyobb hányadát tartalmazza, azaz a magyar gazdaságok túlnyomó
többsége gazdasági méretét tekintve „EU léptékkel” szinte nem mérhető.
Még ilyen bontás mellett is a legalsó méretosztályba kerül az egyéni
gazdaságok több mint 60%-a, de a gazdasági szervezetekre vonatkozóan is ez
a kategória a „legnépesebb”. A méretkategória ilyen továbbontása azonban
egyéb, nagyon komoly problémákat is felvet, mégpedig az SGM számítás
alapjául szolgáló tesztüzemi rendszerbe adatot szolgáltató gazdaságkör
jelentős kibővítésének szükségességét. A „Tipológia 2001”-hez felhasznált
SGM értékeket egy közel kétezres gazdaságmintából számították, amely 90
ezer magyar üzemet reprezentál, és amely mintában ráadásul nincsenek 2
ESU alatti méretűek. Ebből a 2 ESU alatti körből is be kellene vonni jelentős
számú üzemet a mintába, túl azon, hogy a régiós SGM számítás bevezetése –
önmagában is– mintaelemszám-növelést tesz szükségessé. Ez mindenképpen
lényeges költségnövekedéssel járna, és arról nem is beszélve, hogy egy olyan
gazdaságkörben kéne nagyvolumenű, rendszeres, nagy pontosságot követelő
adatgyűjtést megvalósítani, amelynek adminisztációs és adatszolgáltató
képessége és hajlandósága köztudottan nagyon rossz.
Elképzelhető persze egyszerűbb megoldás is a 2 ESU alatti gazdaságkör
tipologizálására. Egy ilyen „egyszerűsített” tipológia létjogosultságát az
adhatja, hogy a 2000. évi ÁMÖ és az erre épülő „Tipológia 2001” alapján
kiderült, hogy a 2 ESU alatti gazdaságkör az összes SGM értéknek csak alig
több, mint 20%-át produkálja. Az is elgondolkodtató, hogy van-e szükség
arra, hogy a szinte csak saját fogyasztásra termelő kisgazdaságokra is
„ráhúzzuk” azt az uniós tipológiai sablont, amely, meglehetősen nagyfokú
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specializáltságot feltételez. Valószínűleg az lenne a jó megoldás, hogy a
tipológia alkalmazása szempontjából egy küszöbérték lenne meghatározva,
(amely lehetne pl.: a „Tipológia 2001” szerinti csoportosításban alkalmazott
0,5 ESU). Az ennél kisebb gazdaságokra vonatkozóan (a már említett brit és
svéd példa alapján, ahol egyébként „minor holdingnak” nevezik e
gazdaságkört) egy egyszerűsített tipologizálást, vizsgálati módszert lehetne
alkalmazni. Például elég lehet annak megkülönböztetése, hogy csak
növénytermelő, csak állattenyésztő, illetve vegyes gazdálkodást folytató
gazdaságról van szó. (Ne feledjük, hogy több, mint 55 ezer „kisgazdaság”
tartozna ide, amelyeknél a bruttó fedezet –mint már említettem– éves szinten
kevesebb mint 154 ezer Ft.) A 0,5-2 ESU méretű gazdaságkör megjelenítését
mindenképpen meg kellene oldani a Tesztüzemi Rendszeren belül, –akár
nagyon kicsi mintával is–, hogy régiós szinten e körre is SGM értékek
számítása váljon lehetővé. Ezen a mintán alapuló SGM értékeket lehetne
használni a 2 SGM alatti összes gazdaság méretének meghatározására, illetve
a 0,5-2 SGM méretű gazdaságok uniós elvek szerinti, illetve az ennél
kisebbek egyszerűsített tipologizálására. Egyébként nem tartom szükségesnek
a 0,5-2 SGM méretkategória további bontását (mint ahogy azt pl.: a
„Tipológia 2001” tette). Úgy gondolom, hogy amennyiben a tesztüzemi
rendszer új mintája időben funkcionálni kezd, akkor a „Tipológia 2004” már
az előzőekben vázolt formában készülhet el.
6.1.2. Az EUROFARM adatbázis
Az 571/88/EEC sz. Tanácsi Rendelet hívta életre az EUROFARM adatbázist,
amely tulajdonképpen egy adatbank-rendszer, célját tekintve a
mezőgazdasági szerkezeti megfigyelések feldolgozását szolgálja, segítve
ezzel a közösségi mezőgazdasági politika alakítását, de fontos szerepe van a
nemzeti agrárintézkedések megalapozásában is.
Két un. „adatbankból” áll, az egyik az „Egyedi Adatbank” (BDI), amely
egyedi adatokat tartalmaz a gazdaságokról, a másik a „Táblázatos
Adatbank”(BDT) amely az egyedi adatokból készített statisztikai táblákat
tartalmaz.
A BDI –attól függően, hogy teljes körű megfigyelésből származnak-e az
adatok, vagy reprezentatív felvételből– egyedi, gazdaságokra vonatkozó
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adatokat tartalmaz, vagy a gazdaságok teljes köréről, vagy a megfigyelt
gazdaságokról, azonosíthatatlan módon. (Az adatokat az Eurostat által
meghatározott kódok használatával kell szolgáltatni.)
A BDT adatbank a tagállamok által szolgáltatott egyedi adatok alapján
készített táblákat tartalmazza, mely táblákat az Eurostat állítja elő. Ezeknek
két fajtája létezik: vannak standard táblák, amelyeket minden adatszolgáltatás
(akár teljeskörű összeírás, akár strukturális adatfelvétel) egyedi adataiból
elkészítenek, és vannak un. „ad hoc” táblák, amelyek előállítását valamilyen
speciális igény indokolja.
Magyarországnak minden bizonnyal nem okoz majd gondot a megfelelő
adatszolgáltatás, mivel a belépés időpontjától a strukturális és teljeskörű
felvételekre vonatkozó uniós előírások teljesíthetők, a jogi akadályok is
elhárultak az egyedi adatok Eurostatnak történő átadásának útjából. (A
Statisztikai Törvény 1999-es módosítása megadja a lehetőségét ennek.)
6.1.3. Szőlőtermelési statisztika
6.1.3.1. A szőlőültetvények statisztikai megfigyelése az EU-ban
Az Európai Unió a világ legnagyobb bortermelője és borfogyasztója, hiszen a
világtermelés és fogyasztás 60%-a itt realizálódik. Nem véletlen tehát, hogy a
szőlészeti-borászati szabályozás a KAP legfontosabb fejezetei közé tartozik.
Az un. „közös borpiaci szervezet” kialakítása már a 60-as évek első felében elkezdődött, az
első lépést a 24/62/EEC sz. rendelet jelentette, amely a szőlő-és borszektor közös
piacszabályozásáról és a szőlőregiszter létrehozásáról rendelkezett, abból a célból, hogy
tiszta képet kapjanak a borgazdaság helyzetéről. E rendelet szerint a tagállamoknak
legkésőbb 1964. végéig szőlőültetvény katasztert kellett létrehozniuk, majd naprakészen
vezetniük. Mivel egy ilyen kataszter megalkotása nagyon bonyolult és költséges feladat,
ezért csak néhány tagállam tett eleget a rendelet elvárásainak, és készített szőlészeti
nyilvántartást, azok is csak részben és rendszertelenül korszerűsítették azt. Így azután a
rendelet nem érte el célját, nem sikerült megfelelő módon felmérni a közösségi szőlő- és
bortermelő potenciált.

A 70-es évek derekán, amikor több, mennyiségileg igen kedvező évjárat után
kezdtek egyre nyomasztóbbá válni a felhalmozódó borfeleslegek,
elodázhatatlanná vált az Unió szőlő- és bortermelő potenciáljának pontos
felmérése, a nehézségek megoldása céljából. Ennek jegyében született meg
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1979-ben a 357/79 sz. Tanácsi Rendelet, amely a szőlőterületek statisztikai
összeírásáról rendelkezett. Ennek értelmében azon tagállamoknak, amelyek
területén az összes szabadföldi művelésű szőlőterület eléri az ötszáz hektárt,
tízévente a teljes szőlőterületre kiterjedő statisztikai alapösszeírást kell
végrehajtani, első alkalommal 1979-ben, de legfeljebb 1980. április 1-jét
megelőzően, az 1978/79-es borászati év kivágásait és telepítéseit figyelembe
véve.
A tízévenkénti alapfelvételek közötti időszakban, az időközben bekövetkező
változásokat nyomon követendő, időközi felvételek végrehajtása szükséges,
de ezek csak a borszőlő területekre terjednek ki. Az időközi felvételek a
borszőlő területeken történt kivágásokra, telepítésekre, újratelepítésekre
vonatkoznak.
Az alapösszeírások teremtik meg a feltételt az Unió bortermelésének
becsléséhez, segítséget nyújtva ezáltal a kereslet-kínálat KAP keretében
történő összehangolásához. Az alapösszeírás kiterjed minden olyan
gazdaságra, amely szőlő, must, bor vagy szőlő vegetatív szaporítóanyag
eladásra történő termelésére alkalmas, megművelt szőlőterülettel rendelkezik.
Mivel különösen az asztali borok túltermelése jelentette/jelenti a fő
nehézséget, ezért fontos, hogy külön regisztrálják a minőségi borokat termő,
és az asztali bor termelésére szolgáló területeket. Mivel a borszőlő
ültetvények között nagymértékben eltérő hozamú területek vannak, azokat
un. hozam szerinti osztályokba kell sorolni.
Az alapfelmérés során a következő főbb adatokat kell nyilvántartásba venni:
♦ A használatban lévő mezőgazdasági terület
♦ A megművelt szőlőterület
ezen belül:
• Borszőlő fajtákkal beültetett terület,
amely lehet: ∗ minőségi bortermő
∗ egyéb bortermő
• Csemege szőlő fajtákkal borított terület
• Szaporító anyag termelő területek
A borszőlő területekre vonatkozóan regisztrálni kell a különböző fajtákat, a szőlőtőke korát.
Külön adatot kell szolgáltatni minden földrajzi egység vonatkozásában azokról a
szőlőfajtákról, amelyek együtt legalább 70%-át adják a borszőlő fajták teljes területének, és
azokról a fajtákról, amelyek a jelzett terület legalább 3%-át elfoglalják. A többi fajtát szín
szerint lehet csoportosítani. (A ”földrajzi egység” fogalma tagállamonként különböző, az
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alaprendelet tételesen megjelöli azokat, így pl.: Franciaországban megyék, ill.
megyecsoportok, Olaszországban tartományok, Németországban meghatározott régiók, több
országban pedig az ország teljes területe képez földrajzi egységet a szőlőstatisztika
szempontjából.)
Ezen adatokat a már említett hozamosztályok szerint csoportosítani kell. (A
hozamosztályokat, az egyes tagországok eltérő módon, több év termésátlaga alapján
határozzák meg.) Az adatokat a jogszabály által meghatározott táblázatos formában kell
közölni, a szőlőterületek un. méretosztály csoportjai szerint. (A legkisebb a 0,1 ha alatti, a
legnagyobb a 30 ha-nál nagyobb területeket tartalmazza, az alaprendelet 12 ilyen
méretosztályt határoz meg.)
A területeket ezen túlmenően korosztály-csoportok (6 ilyen van), valamint hozamosztálycsoportok szerint kell táblázatokba foglalni.

A közbülső összeírások során azokat a kivágott, vagy már nem művelt,
telepített, vagy újratelepített borszőlőfajtákkal beültetett területeket figyelik
meg hozamosztályok szerint, amelyeken minőségi bor előállításához termelt
szőlőfajtákat, valamint egyéb bor előállításához termelt szőlőfajtákat
termesztenek.
Az egyes tagállamok kötelesek megküldeni az Eurostat-on keresztül a
Bizottság (DG Agri) részére minden borászati évre vonatkozóan a borszőlő
területek termésének átlaghozam értékét must-, bor- (hektoliter/ha), vagy
szőlő (kg/ha) mennyiségben.
Ezen túl az alapösszeírás által regisztrált borszőlőterületre vonatkozóan –
hozamosztályonként– öt évre előre becslést kell adni. Ugyancsak évente (a
borászati évet követő április 1-ig) meg kell adni földrajzi egységenként a
must vagy a bor átlagos, természetes alkoholtartalmát.
Az alapfelmérések általában teljes körűek, de a lehetőség fennáll, hogy az
egyes tagországok mintavételes eljárást alkalmazzanak. Ez esetben a
mintavételi hibaszázalék 68%-os megbízhatósági szinten legfeljebb 1% lehet,
az egyes földrajzi egységekben.
A közbenső felmérések esetében a hibahatár (ugyancsak 68%-os
megbízhatósági szinten) legfeljebb 3%-os lehet a borszőlő terület egészén, az
adott földrajzi egységben.
A Bizottság több rendeletet adott ki arra vonatkozóan, hogy milyen formájú
és tartalmú táblázatokban kell az összeírások eredményeit az egyes
tagállamoknak közölni. Részletes kódleírásokat is kidolgoztak az egységes
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adatkezelés- és továbbítás megkönnyítésére. Az adattovábbítás az Eurostathoz elektronikus formában (zömmel e-mailben) történik. A tagállamoktól
begyűjtött adatok –a Bizottságban készített értékeléssel és beszámolóval
együtt– a Tanács elé kerülnek. Az eredmények ezen túlmenően megjelennek
különböző elektronikus és papíralapú kiadványokban, valamint a New
Cronos adatbázis VITIS domainjében.
Bár nem statisztikai feladat, de, meg kell említeni, mert szoros kapcsolatban
van a szőlőterületek statisztikai megfigyelésével, hogy 1986-ban –főképp a
KAP elvárásai, azon belül is a szőlő intervenciós és telepítési szabályozások,
valamint az ellenőrzési intézkedések miatt– egy Tanácsi Rendelet
/2392/86(EGK)/ született a közösségi szőlőtermesztési nyilvántartás
”szőlőkataszter” bevezetéséről. A következő évben a 649/87(EGK)
Bizottsági Rendelet intézkedett a végrehajtásról.
E rendeletek szerint a szőlőtermelő üzemekre vonatkozóan az alábbi adatokat kell felvenni:
az üzem azonosítási adatai, a szőlővel telepített parcellák adatai, az üzem általános jellemzői,
a szőlőnek és az előállított termékeknek a jellemzői. Ezen túlmenően azon üzemek esetében,
amelyeknek bejelentési kötelezettségük van, az abból adódó adatokat is regisztrálni kell, pl.:
a termelési képességre, az intervenciós intézkedésekre, a felvett prémiumokra vonatkozóan.
Közbevetőleg megjegyzendő, hogy a rendelet alkalmazása szempontjából az üzem az a
gazdasági, műszaki egység, amely egységes vezetés alá tartozik, és amelynek 10 ár, vagy
annál nagyobb szőlőterülete van, vagy annál kisebb területe ugyan, de vagy bejelentési
kötelezettség vonatkozik rá (pl.: támogatottság okán), vagy a termelt mennyiség átlép
valamely –az érintett tagállam által megállapított– küszöbértéket. A jogszabály a kataszter
elkészítési határidejéül 1996. december 31-ét jelölte meg. (Ezt később 1998. december 31-re
módosították.)

6.1.3.2. Szőlőösszeírások Magyarországon, a 2001. évi szőlőültetvényösszeírás
A szőlészeti statisztika a múlt század folyamán többször is változott, többféle módon
próbáltak meg statisztikákat készíteni a szőlő- és bortermelésre vonatkozóan. Próbálkoztak a
helyi elöljáróságok bevonásával községenként adatokat gyűjteni, azután a nagyobb termelők
rendszeres kikérdezése mellett a kistermelők adatainak becslésével kiegészített statisztikát
készítettek, amit még „finomítottak” a felvásárlási adatokkal való összevetés által.
Felhasználták a pénzügyőrség adatait is statisztikai célokra. E módszerek közös vonása
azonban az volt, hogy egyikük segítségével sem sikerült megbízható szőlészeti statisztikát
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produkálni. A nagy agrárcenzusok (1895, 1935) is gyűjtöttek adatokat a szőlőterületekre
vonatkozóan.

Az első valóban nagy volumenű és teljességre törekvő, statisztikai célú
szőlőösszeírást a KSH az 1960-as években hajtotta végre. (Azért nem lehet
közelebbi időpont megjelölést adni, mivel az összeírás öt évig tartott, főleg a
korlátozott anyagi lehetőségek és a hozzáértő szakemberek kis száma miatt.
A legnagyobb területen egyébként 1965-ben végezték el a munkát.) A
szőlőterületeket minden olyan településen számba vették, ahol a
földnyilvántartás szerint legalább 10 kh szőlő volt. Itt minden 360 m²-nél
nagyobb parcellát a helyszínen minősítettek és írtak össze. Az 1400 m²-nél
nagyobbakról részletesebb felvétel készült. Az összeírást követően az
adatokat közigazgatási egységek és borvidékek szerinti csoportosításban
publikálták.
Az ezt követő időszakban a szőlészeti statisztikai adatgyűjtések évente a
nagyüzemekre vonatkozóan teljeskörű megfigyelésen alapultak, míg az
egyéni gazdaságok, kistermelők adatait reprezentatív mintán, de még inkább
becsléssel állapították meg. Ezen túlmenően a tíz évenkénti mezőgazdasági
összeírások szolgáltattak szőlészeti adatokat, de ugyanúgy mint az évenkénti
adatgyűjtések, csak a legfontosabb jellemzőkre.
A rendszerváltozással a szőlészeti ágazatban is mélyreható változások
történtek, emellett az uniós csatlakozás kapcsán is napirendre került a
szőlészeti statisztika megújításának igénye, hiszen a 2198/1998. (IX. 9.) sz.
Kormányhatározat, –amely a csatlakozási tárgyalásokon a már átvilágított
területek magyar tárgyalási álláspontjainak meghatározásáról rendelkezett–
rögzítette, hogy a csatlakozás időpontjáig a szőlő (és gyümölcsös)
ültetvények statisztikai alapfelmérését végre kell hajtani, majd ennek alapján
a nyilvántartási rendszert (a szőlőkatasztert) ki kell alakítani, és annak
folyamatos továbbvezetését biztosítani kell.
Ennek nyomán megszületett a 2000. évi CXLIII. Törvény, amely
rendelkezett arról, hogy Magyarországon 2001. június 1. és október 15.
között (2001. május 31-i eszmei időponttal) szőlő és gyümölcsös ültetvény
összeírást kell végrehajtani. A törvény tételesen megjelöli azokat az uniós
jogszabályi helyeket, amelyekre hivatkozva az ültetvény összeírást elrendeli.
Ez is arra utal, hogy az ültetvénystatisztika kialakítása jórészt az uniós
kötelezettségek miatt került napirendre. Nem kétséges persze, hogy a hazai
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információigények is már régóta indokolták az ilyen típusú adatfelvétel
szükségességét, de ez önmagában valószínűleg nem lett volna elégséges indok
arra, hogy alig több mint egy évvel a mezőgazdaság egészét érintő, hatalmas
munkával járó Általános Mezőgazdasági Összeírás után, egy azzal
volumenében összemérhető feladatot vállaljon fel a magyar agrárstatisztika.
A törvény úgy rendelkezik, hogy szőlőültetvénynek kell tekinteni az 500 m² vagy annál
nagyobb méretű szőlővel összefüggően beültetett területet, amelyet szőlő, vagy szőlő
szaporítóanyagának előállítása céljából művelnek.
Az 1998. január 1-én hatályba lépett, szőlő- és borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI.
Törvény is 500 m²-ben határozta meg azt a küszöbértéket, amely fölött árutermelőnek
minősül az adott ültetvény. A csatlakozási tárgyalásokon is az 500 m²-es küszöb figyelembe
vételével közölte Magyarország az összes szőlő termőterületét, de ezt a küszöbértéket
használja a hegyközségek nyilvántartási rendszere is.

Az összeírás végrehajtójául a KSH-t jelölte meg a jogszabály, de a szakmai
előkészítéshez a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet, a Földmérési és
Távérzékelési Intézet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
valamint a földhivatalok (megyei, körzeti) nyújtottak segítséget. Az összeírás
során az összeírók által felkeresendők listájának összeállítása a munka végső
kimenetele szempontjából döntő jelentőségű kérdés volt. E címállomány
előállításához főképpen az ÁMÖ címlistáját használták, de ezen túl
felhasználták a Vám- és Pénzügyőrség valamint a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsának adatállományait is, jelentősen javítva ezzel a címlista
használhatóságát, minőségét.
Az összeírás két munkafázisban történt, az elsőben a címjegyzéken
szereplőket keresték fel számlálóbiztosok, és egy kérdőívet töltöttek ki, mely
kérdőív tartalmazta a szőlő (és gyümölcsös) ültetvényt használó azonosító
adatait.
Itt közbevetőleg megjegyzendő, hogy a szőlőültetvény összeírással párhuzamosan
gyümölcsös összeírás is zajlott, erről a 6.1.4. fejezetben van szó.

Fontos, hogy nem a tulajdonos, hanem a használó adatait kellett felvenni. A
kérdőíven rögzíteni kellett a használatban lévő földterület főbb adatait, így a
szőlő illetve a gyümölcsös területek azonosítására szolgálókat is. Emellett
választ várt a szőlőtermés hasznosítására, felhasználására, a feldolgozó,
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tároló kapacitásra vonatkozó kérdésekre is. Az első munkafázis során
kitöltött kérdőívek képezték az alapját a második munkafázisnak, amikor a
terepen történt a szőlőültetvények helyszíni felvételezése. Ennek során
szőlész szakemberek járták végig az ültetvényeket és rögzítették azok
fontosabb jellemzőit, úgymint: jelleg, telepítés jellemzője, domborzati jelleg,
kitettség, térállás, művelésmód, támaszrendszer, fajtamegoszlás, ültetvény
állapota. A terepbejárás során találtak a felvételezést végző szakemberek
olyan ültetvényeket is, amelyekről nem készült az első fázisban kérdőív.
Ezekre vonatkozóan is elvégezték a helyszíni adatfelvételt, majd ezt követően
a használók beazonosítására is sor került. A kétfázisú adatfelvétel adatai a
kérdőívek feldolgozása után egy adatbázisba kerültek, amely alkalmas mind a
hazai, mind a nemzetközi adatigények kielégítésére, hiszen a kérdőíveket úgy
szerkesztették meg, hogy ez alapján az Eurostat által elvárt adatokat, táblákat
a magyar agrárstatisztika szolgáltatni tudja.
Emellett ezen adatbázis egyik alapját képezheti azon regiszternek, amely a
következő időszak reprezentatív felvételeit támogatja, valamint kiinduló
pontként szolgálhat a közeljövőben megvalósítandó szőlőkataszterhez. Tény
azonban, hogy 2003 elejéig a kataszter létrehozásának munkálatai –mely az
FVM feladatát képezi– nem kezdődtek meg. Ez azért problematikus, mert a
szőlőösszeírás adatai „avulnak”, előrehaladva az időben egyre kevésbé
lesznek alkalmasak a kataszter megalapozásához.

6.1.4. Gyümölcstermelési statisztika
6.1.4.1. A gyümölcsültetvények statisztikai megfigyelése az Európai Unióban.
A gyümölcsültetvények uniós statisztikai megfigyelésének fő oka –csakúgy,
mint az agrárstatisztika más területeinek esetében– a közösségi
piacszabályozás igényeiben keresendő. Bár az EU zöldség-gyümölcs
piacszabályozása más ágazatokhoz képest (pl.: tej) laza, hiszen bárki
korlátozás nélkül folytathat termelést, a piaci folyamatok ismerete e területen
is nélkülözhetetlen.
A tagállamok 1977 óta gyűjtenek rendszeresen (5 évente), uniós jogszabályi
rendelkezések alapján gyümölcstermelési adatokat. Az alaprendelet az 1976.
évi 76/625/EEC Tanácsi Irányelv, (amelyet a 2001/109/EC módosított és
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aktualizált), és amely „bizonyos gyümölcsfajok termőpotenciáljának
meghatározása érdekében végrehajtandó statisztikai megfigyelés”-ként
határozza meg az adatgyűjtés célját.
A megfigyelendő gyümölcsfajok és ezen belül a fajták vonatkozásában
irányadó az, hogy kiterjedjen az adott faj területének legalább 80%-ára, és
ezen belül minden olyan fajtára, amelynek részesedése legalább 3% az adott
fajon belül. Az első két felvétel (1977, 1982) olyan gyümölcsösökre terjedt
ki, amelyekben étkezési alma, körte, őszibarack és narancs termesztése folyt.
Ezt követően egy tanácsi irányelv (86/652/EEC) a kajszi, a citrom és az apró
citrusgyümölcsök ültetvényeit is a kötelezően megfigyelendők körébe vonta.
Azóta 7 gyümölcsfaj 350 fajtájára terjed ki az összeírás. (Természetesen a
kötelező jelleg a klimatikus adottságoknak megfelelően értendő.) Bár
jogszabály nem kötelez erre, de több tagállam más gyümölcsfajokat is
megfigyel, nyilván azokat, amelyek ott jelentőséggel bírnak. Ilyenek a szilva,
cseresznye, meggy stb.
A megfigyelési küszöbérték 1500 m2, azaz minden olyan ültetvény
összeírandó amely eléri ezt a méretet és amely fajtatisztán vagy vegyesen a
megfigyelendő fajtákkal van telepítve, valamint a termés nagyrészt vagy
teljes egészében eladásra kerül. (A rendelet megenged eltérést is e
küszöbértéktől, így pl.: Belgiumban és Spanyolországban nincs küszöbérték:
minden eladásra termelő ültetvényt megfigyelnek, Franciaországban pedig
3000 m² stb.) A megfigyelt területnek a vonatkozó rendelet szerint nettó
területnek kellene lennie, de ezt következetesen csak néhány ország
alkalmazza. Több ország bruttó területet figyel meg, de van ország, amely
változóan hol bruttó, hol nettó területet alkalmaz a megfigyelés során.
A megfigyelendő ültetvény jellemzők közül meg kell adni, mégpedig
korcsoportok szerint, a fák korát. Ez az alma és körte esetében pl.: a
következő:
0-4, 5-9, 10-14, 15-24, 25 és idősebb

Meg kell határozni az ültetvénysűrűséget is, mégpedig osztályonként.
Példaként az alma és körteültetvényekre érvényes osztályhatárok (fa/hektár):
<400, 400-799, 800-1599, 1600-2399, 2400-3199, 3200-3999, 4000<

Az összeírás módszere lehet teljeskörű felvétel, de mintavételes eljárás is
alkalmazható. A tagországok többsége a legutóbbi alkalommal a teljeskörű
65

összeírást választotta. (Mintavételes eljárás esetén az előírás az, hogy a
mintának legalább 95%-ban kell reprezentálnia az ültetvényterületet,
valamint a mintavételi hiba 68%-os megbízhatósági szinten, minden faj
esetében legfeljebb 3% lehet.)
A megfigyelés földrajzi egysége nem csak az ország, hanem annál kisebb
terület, ami a NUTS II. szintet jelenti a legtöbb esetben, de pl.:
Olaszországban és Görögországban sajátos körzeteket alakítottak ki minden
megfigyelt gyümölcsfajra.
Az összeírás eredményeit a következő év április 1-ig kell eljuttatni az
Eurostathoz, ahol egy adatellenőrzési procedúrán esnek át. Az adatokat
különböző publikációkban jelentetik meg, amelyek nem csak papíralapúak,
hanem elektronikus formában is hozzáférhetők. Mivel ezek a kiadványok
csak a főbb eredményeket közlik, az Eurostat létrehozta a FRUCTUS
adatbázist, amely a New Cronos-on keresztül érhető el, és az összes, az
Unióban eddig végrehajtott gyümölcsültetvény összeírás valamennyi adatát
tartalmazza.
Összességében megállapítható, hogy az a tény, miszerint a gyümölcs szektor
a KAP szempontjából a „kevéssé fontos” területek közé tartozik, tetten érhető
a statisztikai megfigyeléseken keresztül is. Jellemző a megfigyelések
harmonizációjának alacsony szintje, esetenként a teljes hiánya. Ez a helyzet a
megfigyelt ültetvények minimális küszöbértéke, vagy az ültetvények területe
(bruttó, nettó) esetében is. A harmonizáció hiánya fennáll mind vertikálisan
(az egyes felvételeken belül), mind horizontálisan (felvételek közötti szinten).
Vertikálisan azért, mert a tagállamok eltérő kritériumok alapján végzik a
felvételt, horizontálisan pedig azért, mert az egyes államok két felvétel között
is változtatnak a felvételi kritériumokon. Az 1997-es adatfelvétel esetén több
tagállam késedelmesen szolgáltatott adatokat az Eurostatnak, ez is arra utal,
hogy a gyümölcsstatisztika –természetesen kimondatlanul– kisebb
jelentőséggel bír. (Itt persze joggal vetődhet fel az, hogy egyáltalán van-e, és
ha igen mennyiben lehet hatékony az Eurostat szankcionálási lehetősége a
„renitens” tagállammal szemben.)
6.1.4.2. Gyümölcstermelési statisztika Magyarországon, a 2001. évi
gyümölcsültetvény összeírás
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A gyümölcstermelés magyarországi statisztikai megfigyelése nem
rendelkezik olyan hagyományokkal, mint más mezőgazdasági termékeké. A
„nagy” mezőgazdasági összeírások (1895, 1935) természetesen a
gyümölcstermesztésre is kiterjedtek, de a begyűjtött adatok csak a
legfontosabb jellemzőkre vonatkoztak. A két világháború között jelentősen
nőtt a gyümölcsfákkal beültetett terület (a fejlődésnek indult konzervipar,
valamint az exportlehetőségek következtében). Ugyancsak telepítési „boom”
történt az 1940-es évek második és az 50-es évek első felében. A
földnyilvántartás –reagálva e változásra– 1950-től a gyümölcsösöket önálló
művelési ágként kezelte. A KSH –ha kissé késve is, de– szintén felismerte,
hogy a jelentős változásokat statisztikai adatokon keresztül is be kellene
mutatni, így 1959-ben gyümölcsfa-összeírás végrehajtása mellett döntött. Az
összeírás két lépésben zajlott. Az elsőben (1959. május és október között) a
legfontosabb gyümölcsfajok fáinak számát helyszíni bejárással állapították
meg. Ezt követően 1960-61-ben –reprezentatív összeírás keretében– a fák
korát, termőkapacitását írták össze. A későbbiekben ezen alapösszeírásra más
reprezentatív felvételek is „ráépültek”, mint pl.: a fajtamegoszlást vizsgáló. A
gyümölcsfák számát a következő néhány évben –a telepítések és kivágások
figyelembe vételével– még tovább vezették.
A gyümölcstermelési statisztika következő fontos állomását az jelentette,
amikor 1963-tól az árutermelő gyümölcsösök rendszeres statisztikai
megfigyelése elkezdődött. A következő évtizedek teljeskörű mezőgazdasági
összeírásai csak a tulajdonosok bevallása alapján rögzítették a faállományt,
az évenkénti rendszeres statisztikai megfigyelések a nagyobb gazdaságokra
vonatkozóan teljeskörűen, míg a kisebbekre reprezentatív módon történtek.
A rendszerváltást követően a gyümölcságazatban is olyan mélyreható
változások történtek, amelyek már önmagukban is indokolttá tették volna egy
átfogó gyümölcsültetvény-összeírás végrehajtását. Az uniós csatlakozás
belátható időn belüli lehetősége, illetve az azzal kapcsolatos kötelezettségek
csak erősítették, illetve mondhatni sürgetővé tették a végrehajtás
szükségességét, hiszen –mint már az előzőekben szó esett róla– az uniós
jogszabályok szerint ötévente gyümölcsültetvény-összeírást kell végrehajtani.
Magyarország a csatlakozási tárgyalások során vállalta, hogy az összeírást a
belépés időpontjáig végrehajtja.
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Praktikus okokból a gyümölcsös- és szőlőültetvények összeírásának egyazon
időszakban történő megvalósítása mellett döntött a KSH, és így –mint ahogy
arról már a szőlészeti statisztika tárgyalásakor is említést tettem–
tulajdonképpen egy komplex ültetvény összeírásra került sor 2001-ben, a
2000. évi CXLIII. Törvény alapján. A munka két fázisban zajlott, először a
szőlő és gyümölcsös területet használók címlistáján szereplőket keresték fel
összeírók. Ez a munkafázis a két összeírás esetében egybeesett, azaz a
felkeresendők címlistáján egyaránt szerepeltek a szőlő és gyümölcsös
területet, esetleg mindkettőt használók.
(A címlista összeállításáról, annak jelentőségéről a szőlőültetvény-összeírás kapcsán már
szót ejtettem. Ugyanitt említést tettem arról, hogy az összeírás nem a tulajdonos, hanem a
tényleges használó felderítését célozta. A címlisták jórészt a tulajdonosok adatait
tartalmazták, így azokban az esetekben, amikor a tulajdonos nem volt azonos a használóval,
a használót a tulajdonos segítségével kellett az összeírónak beazonosítani.)

Az első munkafázis során kitöltött kérdőívek képezték az alapját a második
munkafázisnak, amely már a terepen történt. E kérdőívek az
ültetvényterületek és a használók beazonosítását szolgálták.
A második munkafázis már külön zajlott a szőlő- és a gyümölcsösültetvények esetében. A vonatkozó jogszabály gyümölcsös ültetvénynek az
1500 m² vagy annál nagyobb méretű, gyümölcsfával (alma, körte, birs,
őszibarack, kajszibarack, meggy, cseresznye, szilva, dió, gesztenye, mandula,
mogyoró), valamint az 500 m² vagy annál nagyobb méretű, gyümölcsbokorral (málna, ribiszke, egres, rikö, szeder, bodza, szamóca) összefüggően
telepített területet.
A második (terepi) munkafázis során gyümölcskertész szakemberek a
gyümölcsös ültetvények következő főbb jellemzőit rögzítették: a telepítés
ideje, az ültetvény lejtése, kitettsége, művelésmódja, sor- és tőtávolság,
állománysűrűség, támrendszer, öntözés, alanyfajta megoszlás, fajtánkénti
terület, kondíció, kezeltség, átlagos hozam, termés hasznosítása.
A begyűjtött kérdőívek adatai feldolgozás után egy adatbázisba kerültek,
melyből a KSH ki tudja elégíteni a hazai és EU-s felhasználói igényeket is.
Általánosságban elmondható, hogy a 2001. évi gyümölcsültetvény-összeírást
úgy tervezték meg és hajtották végre, hogy az a legteljesebb mértékben
megfeleljen az uniós elvárásoknak. Az is nyilvánvaló –talán még az előző
vázlatos ismertetés alapján is–, hogy a begyűjtött adatok az Unió által
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megköveteltnél jóval szélesebb körűek, mélyebb részletezettségűek, még
„kényesebb” és speciális igényeket is képesek kielégíteni.
6.1.5. Erdészeti statisztika
Az uniós erdészeti statisztika az Eurostat és a tagállamok közötti
„gentlemen′s agreement”-en alapul, a módszertani alapot az Eurostat által
kiadott Eurostat Forestry Statistics-Methodology (1987) jelenti. Az erdészeti
statisztika célja, hogy közösségi szinten összehasonlítható, a tagállamok
erdészeti politikájában jól felhasználható információt nyújtson egyebek
mellett az erdészeti gazdaságok struktúrájáról és erdeiről, a nyersfa és faalapú
termékek termeléséről, kereskedelméről, az erdőgazdaságok munkaerő
felhasználásáról, az erdőtüzekről, az erdőterületekkel kapcsolatos
környezetvédelmi vonatkozásokról.
A nyersfa és fatermékek termelésére valamint külkereskedelmére vonatkozó
adatgyűjtés un. „közös” kérdőív segítségével történik, ami azt jelenti, hogy
megállapodás jött létre a FAO, az ECE (ENSZ Európai Gazdasági Bizottság)
és az EUROSTAT között, hogy az erdészeti statisztikai adatgyűjtéseket
összehangolják. Ezen túlmenően az Eurostat egy „komplementer” kérdőíven
egyéb adatokat is kér a tagállamoktól, pl.: az erdőgazdaságok struktúrájára,
regionális adatokra stb. vonatkozóan. Az adatközlést a közös
Eurostat/ECE/FAO kérdőíven minden év április 30-ig kell teljesíteni, a
kiegészítő Eurostat kérdőív kitöltése pedig június 30-ig esedékes. Az
adatokat 9 erdőgazdasági méretosztály szerint csoportosítva kell közölni. Az
erdei fatermékeket 4 fő kategóriába kell besorolni, a fűrész- és faipari
termékeket pedig 11 csoportba. Az adatok többségét az ország egészére kell
közölni, néhány adat esetében (pl.: erdőterület, felújítások stb.) azonban
regionális adatokat (NUTS 2. szint) is elvár az Eurostat.
Nem Eurostat feladat, de fontos megemlíteni, hogy az erdőgazdálkodási
ágazattal kapcsolatos adatok gyűjtéséről, az adatgyűjtés egységesítéséről, a
feldolgozás és adatközlés koordinálásáról a Tanács 1989-ben egy határozatot
hozott (1615/89EEC), amely intézkedik az Európai erdőgazdálkodási
információs és kommunikációs rendszer (European Forestry Information and
Communication System = EFICS) létrehozásáról. Mivel ez a munka nagyon
vontatottan haladt, ezért kétszer is meg kellett hosszabbítani a határidőt
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(először 1997-ig, majd 2002-ig.) A Bizottság 1998-ban jelentést készített a
Tanácsnak az EFICS megvalósításáról /COM(98)173/, melyben
megállapította, hogy az erdőgazdálkodási statisztikai adatok harmonizációja
elégtelen, és irányadó munkaprogramot adott a 2002 végéig terjedő
időszakra. Ebben a következő főbb területek harmonizációját jelölte meg:






az erdőgazdálkodás erőforrásai
az erdők tulajdonosi szerkezete
a nem termelési célú erdők értéke
az EU erdőgazdálkodási intézkedései
erdőgazdálkodási termékek

A rendszer elsődlegesen az Eurostat statisztikáira kíván támaszkodni, de nem
kizárólagosan. Fel kíván használni minden uniós és nemzetközi szinten
hozzáférhető adatot, valamint az egyes országok nemzeti adatbázisainak
adatait is.
Magyarországon az erdészeti statisztika „gazdája” –a KSH-FVM
megállapodás alapján– az Állami Erdészeti Szolgálat. Az adatgyűjtések az
OSAP keretében történnek, és zömében éves gyakoriságúak. A fontosabbak
ezek közül:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

1254. Beszámoló az erősítésekről és a fakitermelésről
1256. Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról
1257. Nettó fakitermelés
1259. Az erdei fatermékek termelése és készletváltozása
1260. Jelentés a fakitermelésről és fafeldolgozásról
1263. Faipari alapanyagok, félkész- és késztermékek termelése és
készletváltozása
¾ 1264. A fűrész- és vegyes faipari termékek, hagyományos
lemezipari termékek és faszéntermelés alapanyag felhasználása
¾ 1265. A farostlemez és faforgácslemez termelés alapanyag
felhasználása termékenként
¾ 1283. Munkaügyi jelentés

A negyedéves gyakoriságú adatgyűjtések a következők:
¾ 1258. Erdei fatermékek, faipari alapanyagok, félkész- és
késztermékek termelése, értékesítése és készlete
¾ 1266. Fatermékek negyedéves belföldi termelői áralakulása

A begyűjtött adatok feldolgozását az ÁESZ végzi, a szükséges adatok átadása
a KSH részére –az OSAP-ban rögzített határidőre– szintén a Szolgálat
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feladatát képezi. Az Eurostat felé történő adatszolgáltatás a KSH
kompetenciája, míg az egyéb nemzetközi szervezeteket (FAO, ECE, OECD
stb.) a Szolgálat látja el adatokkal, csakúgy, mint az FVM Erdészeti
Hivatalát.
A magyar erdészeti statisztika jórészt már ki tudja elégíteni az Eurostat
igényeit, a fő megoldatlan problémát a magán-erdőgazdálkodók statisztikai
megfigyelése jelenti.
6.2. AZ AGRÁRTERMELÉS STATISZTIKÁJÁNAK MODULJAI
6.2.1. Földhasználat és távérzékelés
6.2.1.1. Földhasználat
A tagországoknak a földhasználatra vonatkozóan évente két alkalommal
adatot kell szolgáltatni az Eurostat részére, mely adatszolgáltatást nem
jogszabály, hanem gentlemen′s agreement alapoz meg. (Az előzetes adatokat
a tárgyév október 1-ig, a véglegeseket pedig a következő év április 1-ig.) A
következő megbontást kell alkalmazni: teljes terület, folyó- és állóvízzel
borított terület, földterület (amely tartalmazza a mezőgazdaságilag
hasznosított területet, és az erdőterületeket). A mezőgazdasági területet
tovább kell bontani szántóterületre, állandó gyepterületekre, ültetvényterületekre, konyhakertekre. A szántóterületen belül közölni kell a
gabonafélékkel, a rizzsel, hüvelyesekkel, ipari növényekkel, zöldségfélékkel,
virággal és dísznövényekkel, zöldtakarmány-félékkel hasznosított területet, a
parlag- és ugaroltatott szántóterületet.
Magyarország már a harmonizáció kezdetekor is lényegében meg tudott
felelni az uniós követelményeknek, néhány területen volt (részben még van)
tennivaló. (Pl.: 1992-től megszűnt a földnyilvántartás szerinti belterületi
(fiktív) kert művelési ág, azóta kertként a konyhakert szerepel. Feladatot
jelent még a „művelés alól kivett”, valamint a vízzel borított területek további
részletezése stb.) Az adatszolgáltatás alapját két OSAP adatgyűjtés képezi, a
1082. sz. Földterület és vetésterület:………május 31. a mezőgazdasági
földterületet használó valamennyi gazdasági szervezet számára, a 1651. sz.
Az egyéni gazdaságok földterületének és vetésterületének összeírása c. pedig
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reprezentatív adatgyűjtés formájában a mintába került egyéni gazdaságok
számára jelent adatközlési kötelezettséget.
6.2.1.2. Távérzékelés
A távérzékelés olyan tevékenység (tudomány), amely a föld felszínéről, az onnan
kibocsátott/visszatükrözött energia érzékelésével, rögzítésével, valamint az így nyert adatok
feldolgozásával, elemzésével nyer információkat. A távérzékelő berendezéseket repülőgépes
illetve műholdas hordozókra telepítik, működési elvük olyan, hogy a terepet pásztázva
elkészítik a földfelszín kétdimenziós képét. (Fontos megjegyezni, hogy nem csak a
légifényképezés tartozik a távérzékelés címszó alá, hanem a tágabb hullámhossztartományban működő rendszerek is.)

Kézenfekvő, hogy felvetődött e technikák mezőgazdasági, agrárstatisztikai
alkalmazásának lehetősége, szükségessége, a földhasználat és felszínborítás
megfigyelésére.
A Tanács 1994-ben rendeletet alkotott (94/753/EC), melyben az 1994 és 98
közötti időszakra vonatkozóan szabályozta a távérzékelés agrárstatisztikai
alkalmazását az Unió tagállamaiban, majd 2000-ben az 1445/2000/EC sz.
rendelettel az 1999 és 2003 közötti időszakra is kiterjesztette azt. Ennek
értelmében a tagállamok kötelesek évente nyolc alkalommal területre,
termésmennyiségre vonatkozó adatokat közölni az Eurostattal, a következő
növényekre: búza, durum búza, árpa, kukorica, repce, napraforgó, burgonya,
cukorrépa.
A távérzékelés segítségével végzett statisztikai adatgyűjtés –metodikája
szerint– egy véletlen mintavételes adatgyűjtés, amely részterületek
mintavételezésén alapul, egyfajta előrejelző eszközként szolgál a várható
termésre vonatkozóan.
Magyarországon az FVM távérzékeléssel foglalkozó kutató-fejlesztő
háttérintézménye (Földmérési és Távérzékelési Intézet, FÖMI) már a 80-as
évek eleje óta folytat mezőgazdasági célú alkalmazásfejlesztést, dolgoz fel és
elemez nagyfelbontású űrfelvételeket (felvételek idősorát), valamint saját
műholdvevővel is rendelkezik. Ezen túlmenően terepi adatfelvételezést is
végez, földi referencia adatok nyerése céljából. Az FVM megbízásából 1997től kezdődően operatív módon végzi a Távérzékeléses Növénymonitoring és
Termésbecslés Programot (NÖVMON), melynek keretében évi négy
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alkalommal készít nem csak területre vonatkozó kimutatást, hanem
mennyiségi előrejelzést is. Először csak néhány kijelölt megye szerepelt a
programban, 2002-től azonban mindegyik. A következő növények
megfigyelése folyik: őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, kukorica,
silókukorica, napraforgó, cukorrépa, lucerna.
Az eredmények statisztikai célú hasznosítására ezidáig (2003 közepe) nem
került sor, a KSH és az FVM megállapodására lenne szükség e tárgyban.
Egyébként a megfigyelendő növények körének módosítása, illetve a
megfigyelések gyakoriságának növelése esetén a NÖVMON program
alkalmas lehet az Eurostat által elvárt adatok biztosítására.
Az Eurostat Compendiumban szereplő –előzőekben ismertetett– modulon
kívül a távérzékelés agrárcélú felhasználásai közül –agrárstatisztikai
vonatkozásai miatt– három területet célszerű kiemelni.
• Az egyik az IACS (Integrált Adminisztratív Ellenőrző Rendszer),
mellyel a 7.3. pont alatt részletesen is foglalkozom. Az Unió tagországaiban
e rendszer keretében kettős céllal használnak fel távérzékelést, pontosabban
digitális ortofotókat (geometriailag helyesbített légifényképeket). Egyrészt
segítik vele a gazdákat a bevallási űrlapok kitöltésekor, másrészt a nemzeti
ellenőrző hatóságok használják, ellenőrizendő a bevallásokat.
Magyarországon az Integrált Rendszer kiépítése szintén feltételezi a
távérzékelési adatok, technikák ilyen célú, jövőbeni használatát.
• Egy másik alkalmazás már a magyar agrárstatisztikai praxisban is
megjelent. A 2001. évi szőlő- és gyümölcsültetvény összeírás során
távérzékelési adatokat is felhasználtak. A távérzékelési technikával készített
un. „folttérképek” segítségével mintegy 5%-át tudták beazonosítani az olyan
ültetvényeknek, amelyek nem szerepeltek az egyébként az összeíráshoz
általánosan használt kataszteri térképeken. (Az ültetvények 93%-át a
kataszteri térképek segítségével azonosították, a fennmaradó 2%-ot pedig a
kérdezőbiztosok találták meg a terepen, úgy, hogy azok az ültetvények sem
a kataszteri-, sem a folttérképeken nem szerepeltek.) A gyakorlat rávilágított
arra, hogy ilyen speciális összeírások esetében, mint amilyen az ültetvény
összeírás, ahol az egyik legfontosabb cél, a lehető legtöbb ültetvény
feltalálása, igen jól hasznosíthatók a távérzékelés nyújtotta lehetőségek.
• A távérzékelés egy újabb agrárstatisztikai vonatkozását a földhasználati
és földfelszín borítottsági (LUCAS) adatfelvétel jelenti. A betűszó mögött
a Land Use/Cover Area Frame Statistical Survey elnevezés húzódik meg. A
földfelszín borítottságán a beépített területeket, a mezőgazdasági
növényzettel fedett területeket, az erdőket, rét-legelő területeket, álló- és
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folyóvízzel borított területeket értjük. A földhasználat az előzőekben
felsorolt területek szocio-ökonómiai hasznosítását jelenti.

Az adatfelvétel célja, hogy a mezőgazdasági-, környezeti-, közlekedéspolitika
megalapozásához, és nem utolsó sorban az agrárstatisztika számára adatokat
szolgáltasson.
Ez utóbbi célhoz a késztetést az jelentette, hogy a „hagyományos” statisztikai
módszerek viszonylag hosszú „átfutási idővel” képesek csak adatokat
szolgáltatni a tagállamok összességére az Unióban, ami bizonyos döntési
helyzetekben problematikus. Az Eurostat 2001-ben kapott megbízást egy
reprezentatív területi mintavételen alapuló adatgyűjtés megszervezésére, nem
csak a tagországokra, hanem a tagjelöltekre vonatkozóan is. 2002-ben három
tagjelölt országban (Szlovénia, Észtország, Magyarország) próbaképpen
végrehajtottak ilyen adatfelvételt. A földfelszín borítottsági és földhasználati
adatok gyűjtésén túl az adatfelvétel kiterjed a környezeti, tájképi és
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos adatok (zajok, természeti katasztrófák
stb.) gyűjtésére is.
Az összeírás két fázisból áll, az elsőben területi mintavétellel kiválasztott
egységekben történik a terepi adatfelvétel.
A területi mintavételt két lépcsőben hajtják végre úgy, hogy Európa térképére egy 18x18 km
oldalhosszúságú rácsot helyeznek. A rács metszéspontjaiban történik az adatfelvételezés,
mégpedig aképpen, hogy a rács metszéspontja egyben középpontja egy un. mintavételi
szegmensnek, amely egy 0,6x1,5 km oldalhosszúságú téglalap. Ezen belül kijelölnek tíz
pontot, amelyek egymástól való távolsága 300 m, ezek a tulajdonképpeni mintavételi helyek.
Magyarország úgy határozott, hogy országos színen is reprezentálnia kell a mintának, ezért
9x9 km-es rácsméret alkalmazása mellett döntöttek.
Az első fázis során az összeíró ortofotók és GPS (műholdas helymeghatározó készülék)
segítségével megkeresi a kijelölt pontokat, és ott kérdőívet tölt ki (amely földhasználatra,
földfelszín borítottságra, környezetre stb. vonatkozik. A második fázis során a terepi
pontokban szántóterülettel rendelkező gazdálkodók kiválasztott körében –személyes
felkereséssel– történik adatgyűjtés, a gazdálkodásra, termelésre vonatkozóan.
Magyarországon 2002. június-szeptemberben történt az első fázis végrehajtása, a másodiké
ezt követően, okóber-decemberben.

A LUCAS felvétel saját jelentőségét messze meghaladó súllyal bír a
jövőbeni magyar (és uniós) agrárstatisztika szempontjából. A
„klasszikus értelemben” vett agrárstatisztika megfigyelési egységei a
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termelő szervezetek, gazdaságok, gazdálkodók, míg a területi mintás
felvételek esetében (mint amilyen a LUCAS), a megfigyelés alapegységei
területi elemek. Ezzel egy új dimenzió nyílik az agrárstatisztika előtt,
meggyőződésem, hogy a –nem is annyira távoli– jövőben az ilyen
felvételek súlya, jelentősége minden bizonnyal növekedni fog, egy
második, előbb-utóbb egyenrangú pillérévé válik az agrárstatisztikának.
Ebből következően nagyon fontos, hogy a LUCAS felvétel tapasztalatait,
a szakmai előnyöket, hátrányokat, a financiális kérdéseket nagyon
alapos elemzésnek vessék alá. Ezt követően kerülhet sor annak
vizsgálatára, hogy mely területeken válthatják (vagy egészíthetik) ki az
ilyen típusú felvételek a „hagyományos” összeírásokat.
6.2.2. Növénytermelési statisztikák és termékmérlegek
Nem igényel külön bizonyítást, –hiszen az adatok természetéből adódik–, hogy a termék
statisztikák (és a rájuk épülő kínálati mérlegek) jelentik a legközvetlenebbül és leginkább
operatív módon felhasználható információ-forrást a KAP-pal kapcsolatos döntések
meghozatalánál, illetve a döntések hatásainak elemzésekor. Ebből következően különösen
fontos e kulcsfontosságú statisztikák estében az, hogy objektívek, megbízhatóak,
összehasonlíthatóak legyenek, és hogy azonos metodikát kövessenek az egyes tagországok.
Nem véletlen, hogy a mérlegek kivételével a termék statisztikák (és ez a megállapítás az
állattenyésztés statisztikai megfigyelésére is igaz) közösségi jogszabályokon (és nem
gentlemen’s agreement-eken) alapulnak, amelyek részletesen szabályozzák, hogy milyen
temékekre milyen részletezettségű adatokat, milyen időközönként, milyen módszerrel kell
gyűjteni, azoknak milyen statisztikai megbízhatósággal kell rendelkezniük. A
termékstatisztikák jelentik az uniós agrárstatisztika jogszabályokkal talán leginkább
körülbástyázott területét, így természetszerűleg ezek is az olyan statisztikai modulok közé
tartoznak, ahol a tagállamok szuverenitása erősen korlátozott.

6.2.2.1. A növénytermelés statisztikai megfigyelése az Unióban
A gabonafélék piacszervezésére vonatkozó 2727/75 sz. Tanácsi Határozat,
majd az azt módosító 201/90 sz. Határozat nyomán 1990-ben született meg a
Tanács 837/90 sz. Határozata, amely kötelezi a tagállamokat évenkénti
adatszolgáltatásra a következő gabonafélék tekintetében:
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búza /közönséges és durum/
rozs
árpa
zab
szemes kukorica
máshova nem sorolt gabonafélék /kétszeres,
triticale, cirok, köles, hajdina, stb./
rizs

Az adatszolgáltatásnak ki kell terjednie a gabonafélék vetésterületére, átlagos
terméshozamára és betakarított termésmennyiségére. Minden olyan
gabonaféléről adatot kell közölni, amelynek éves termelése az adott
tagállamban meghaladja az 50 ezer tonnát.
Az adatok előállíthatók mintavételes statisztikai eljárásokkal is, ez esetben a
felvételeket úgy kell megszervezni a területre vonatkozóan, hogy azok 95%ban reprezentatívak legyenek a teljes gabona vetésterületre, mégpedig, hogy a
standard hiba kisebb legyen a terület 1%-ánál. (A fennmaradó területre
vonatkozóan más forrásokból származó adatokon alapuló becsléssel kell
kiegészíteni a felvételből kapott adatokat.)
A hozamra illetve a termelésre vonatkozó mintavételes felmérések estén a
mintákat úgy kell szervezni, hogy a teljes gabonatermelésre vonatkozó
standard hiba ne haladja meg a teljes termelés 2%-át, illetve 50 ezer tonnát.
Regionális adatokat is kell szolgáltatni a gabonafélékre összesen (kivéve:
rizs), a búzára, rozsra, árpára, és szemes kukoricára.
A tagállamoknak a termelési év (a betakarítás éve) október 1-ig előzetes
adatokat kell szolgáltatniuk a vetésterületről, a végleges adatokat a termelési
évet követő április 1-ig kell megküldeniük az Eurostatnak. A hozam- és
termésmennyiség adatokról első becslést kell adni a termelési év november
15-ig, az előzetes adatokat a következő év február 1-ig, a végleges adatokat
pedig a következő év október 1-ig kell megadni. A regionális adatokat is a
végleges adatokkal együtt kell szolgáltatni.
A gabonaféléken kívüli szántóföldi növényekre vonatkozó statisztikai
információszolgáltatási kötelezettséget a 959/93/EEC sz. Tanácsi Határozat
szabja meg. Ennek értelmében a tagállamoknak évente adatokat kell
szolgáltatniuk a gabonaféléken kívüli szántóföldi növények vetésterületére,
termésmennyiségére és átlagos hozamára vonatkozóan. Az adatszolgáltatás
során számot kell adni a szántóterület fő és másodvetésű hasznosítási
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módjáról, az állandó legelők és ültetvények területéről. Az adatokat teljes
körű összeírás vagy reprezentatív felvétel útján nyerhetik. (Amennyiben nem
végeznek statisztikai felvételt egy adott évben az ültetvényekről, az állandó
legelőkről, akkor becsléssel is megállapíthatnak adatokat.)
A mintavételes felvétel esetében a mintát úgy kell kiválasztani, hogy az a
gabonaféléken kívüli növények tekintetében 95%-ban lefedje azok területét.
A következő kritériumoknak kell a felvételeknek megfelelniük: a mintavételi
hiba a szántóföldi növényeknél 3-, a takarmánynövényeknél 2% lehet, a
szórás pedig 5 ezer hektár.
Évente regionális szintű adatokat is kell szolgáltatni, a következőkre
vonatkozóan: összes takarmánynak termesztett hüvelyes, cukorrépa, olajos
magvak, dohány, összes mezőgazdaságilag hasznosítható terület, szántó,
összes parlag, legelő és rét, összes ültetvény, ebből: gyümölcsös, bogyós,
szőlő, olajbogyó. Ha az ültetvények, állandó legelők tekintetében nem állnak
rendelkezésre regionális adatok, úgy becslések is megadhatók.
Az adatszolgáltatás határideje: a termelés megkezdésének évében előzetes
vetésterületi adatok október 1-ig, véglegesek a következő év április 1-ig. A
hozamokra vonatkozóan előzetes adatokat a következő év április 1-ig,
véglegeseket pedig október 1-ig kell szolgáltatni az Eurostatnak. Néhány
termékről előzetes hozam adatokat is kell megadni, így a takarmány
hüvelyesekről és a dohányról a termelési év október 1-ig, a burgonyáról,
cukorrépáról, takarmányrépáról, olajrepcéről és repcemagról, napraforgóról,
szójáról, lenről december 1-ig.
6.2.2.2. A növénytermelési statisztika magyarországi helyzete,
a harmonizáció állása
A növényi termékek statisztikája hagyományosan fejlett területe a magyar
agrárstatisztikának, hiszen már a középkorban is készültek az egyházi tized behajtásakor
termésösszeírások. A későbbi időszakokban is rendszeresen gyűjtöttek ilyen jellegű
statisztikai adatokat. Jelentős stációt jelentett az 1850. évi kataszteri összeírás, majd a teljes
körű összeírások 1895-tel kezdődő sora. (Erről részletesebben a 6.1. fejezetben.)

Jelenleg /2003/ a gazdálkodó szervezeteket (jogi és nem jogi személyiségű
társas vállalkozások) teljes körűen figyelik meg, a következő statisztikai
adatgyűjtések keretében: OSAP 1082. sz. Földterület és vetésterület, május
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31., mely kérdőíven a földterület használatáról kell számot adni, művelési
ágak szerinti bontásban, közölni kell földforgalmi adatokat, az üvegház és
fólia területet, a szántóterület használat szerinti megoszlási adatait, a
növények vetésállományát a használt területen. Az OSAP 1084. sz. A
kalászos gabonák terméseredménye c. jelentőlapon augusztus közepi
határidőre kell közölni a szántóföldi vetésű, betakarított kalászos gabonákról
a betakarított területre és a termésmennyiségre vonatkozó adatokat. Az
OSAP 1085. sz. Főbb növénykultúrák terméseredményei c. adatgyűjtés
kérdőívén a kalászosokon kívüli főbb növények betakarított területét és
összes termésmennyiségét, a gyep-, gyümölcs- és szőlőtermelés adatait,
valamint az őszi vetésű növények vetésterületét kell közölni, a tárgyév
december elején. Az OSAP 1092. sz. A növénytermelési termékek,
zöldségfélék termelése, felhasználása és nettó árbevétele c. jelentőlapon
elsősorban termésmennyiség, értékesítés és árbevétel adatokat kell közölni.
Az OSAP 1094. sz. Gyümölcs- és szőlőtermelés, telepítés, kivágás,
felhasználás és nettó árbevétel című adatgyűjtés keretében a szőlő és
gyümölcsterületről, a terméseredményekről, a telepítésekről, kivágásokról
kell számot adni. Ugyancsak adatokat kell közölni a különböző
gyümölcsfajokról, a szőlő, must és bortermelésről, értékesítésről,
felvásárlásról,
külkereskedelemről,
felhasználásról,
veszteségekről,
készletekről, mérlegszerű elszámolás formájában.
Az egyéni gazdaságok növénytermeléséről –azokban az években,
amelyekben nincs teljes körű összeírás– reprezentatív adatgyűjtéssel nyernek
adatokat. A mintakiválasztás a legutóbbi (2000. évi) Általános
Mezőgazdasági Összeírás címállományából történt/történik, kétlépcsős,
rétegezett mintavétellel. Első lépcsőben minden megyében szisztematikus
kiválasztással, kistérségek és azokon belül a települések ABC sorrendjében
minden nyolcadik számlálókörzet került a mintába. (Ez kb. 12,5%-os mintát
jelent a körzetekből.) A második lépcsőben a körzeteken belül a gazdaságok
nagyság szerinti rétegezett kiválasztása történt. Három réteg kialakítására
került sor:
¾ Az elsőbe (”A”réteg) az un. nagy gazdaságok tartoznak. A
küszöbértékek: 5 szarvasmarha, 10 sertés, 26 juh, 26 liba, 100
tyúkféle, 100 kacsa, 100 pulyka, 25 méhcsalád, 2 ha szántó, 1 ha
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szőlő, 1 ha gyümölcsös közül legalább egy kritérium. Az ilyen
méretű gazdaságok mindegyike a mintába került.
¾ A második rétegbe (”B”) a fenti küszöböt el nem érő gazdaságok
kerültek, közülük véletlen kiválasztással minden harmadik került a
mintába.
¾ A harmadik rétegbe (”C”) azok a termelők kerültek, akik az ÁMÖ
során nem érték el a „gazdaság” méretet. (Az erre vonatkozó
küszöbértékeket lásd a 6.1.1. fejezetben.) Ezek mint potenciális
„gazdaságok” szerepelnek a mintában, de ebből a rétegből csak az
állattenyésztési adatgyűjtéseknél vonnak be megfigyelendő
adatszolgáltatókat,
a
növénytermesztésre
vonatkozó
adatgyűjtésekbe nem.

A minta összességében mintegy 57 ezer termelőt tartalmaz, akiket a
statisztikai hivatal összeírói keresnek fel. Az adatok teljeskörűsítése
rétegenként és megyénként az A és B réteg esetében átlagbecsléssel, valamint
szakértői becsléssel történik.
Az érintett adatgyűjtések: az OSAP 1651. sz. Az egyéni gazdaságok
földterületének és vetésterületének összeírása című, május 31-i állapot szerint
kér adatokat művelési áganként a használt területről, a földforgalmi
adatokról, az üvegház, fólia területről, a szántóterület hasznosításáról, illetve
a szántóterületen vetett növények vetésállományáról. Egy másik jelentőlap az
OSAP 1894. sz. A kalászos gabonák terméseredménye című, melyet azok az
egyéni gazdaságok kötelesek kitölteni, amelyek az 1894-es sz. adatgyűjtő
lapon kalászos gabona vetésterületet jelentettek. A harmadik fontos
adatgyűjtés, az 1677. sz. Egyéni gazdaságok mezőgazdasági összeírása című,
amely növénytermelési és állattenyésztési blokkokat egyaránt tartalmaz. A
növénytermelésre vonatkozóan területi adatokat kér a szántóterület
hasznosítására, a szántóföldi növények termelésére (betakarított terület,
összes termés), a zöldségfélék és dísznövények termelésére, a
vetőmagtermelésre, az őszi vetésűek vetésterületére. Ez utóbbi adatgyűjtés
csak azokban az években zajlik, amikor nincs sem általános mezőgazdasági-,
sem gazdaságszerkezeti összeírás (vö. a 6.1.1. fejezettel).
A növénytermesztés az adatgyűjtéseknek olyan területe, ahol teljesnek
tekinthető az uniós harmonizáció, az elvárt adatközléseket a magyar
statisztikai szolgálat a megkívánt szerkezetben és határidőre teljesíteni tudja.
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6.2.3.Növények termékmérlegei
6.2.3.1.Termékmérlegek az EU-ban
A termékmérlegek segítségével információ nyerhető az adott termékek
piacainak szerkezetéről, fejlődéséről, ezáltal jól segíthetik a mezőgazdasági
politika döntéshozóinak munkáját. Az Unió tagállamai a nemzeti
termékmérlegeket az Eurostat témában illetékes ad hoc munkacsoportja által
kifejlesztett metodika alapján dolgozzák ki, de minden tagállam saját
eljárásrend alapján végzi e munkát. A nemzeti mérlegeket az Eurostat
összesíti, létrehozva ezáltal a közösségi mérlegeket. Az EU és a tagállamok
termékmérlegei a New Cronos adatbázisban a ZPA 1 domain alatt érhetők el.
A mérlegek alapsémája a következő:
•
•

Források: Termelés + Nyitókészlet + Import
Felhasználás: Export + Belső felhasználás + Zárókészlet

Ha az időszak elején és végén nem áll rendelkezésre abszolút készletadat,
akkor a mérleg így fest:
•
•

Források: Termelés + Import
Felhasználás: Export + Készletváltozás + Belső felhasználás

Termékmérlegek készülnek alapanyagokról és feldolgozott terményekről.
Van ahol csak az alapanyagról készül mérleg, ilyenek például a gabonafélék,
ahol a liszt (első feldolgozottsági fok) és a száraztészta (második
feldolgozottsági fok) adatait technikai együtthatók segítségével gabona
mennyiségre számítják át.
Az uniós metodika háromféle termékmérleget különböztet meg: az üzemi
termékmérleget olyan termékekre készítik, amelyeknek nagy részét
közvetlenül a mezőgazdaság hasznosítja. E mérlegek az ország
mezőgazdaságát egyetlen nagy farmként kezelik, tehát a gazdálkodók egymás
közti termékforgalmát nem veszik figyelembe. Egy ilyen mérleg pl.: a
kukoricára így fest:
•
•

Forrás: Felhasználható termelés
Felhasználás: Saját termelésű vetőmag + Saját termelésű állati
takarmány + Veszteségek (a gazdaságban) + Mezőgazdasági
értékesítés + Készletek változása
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Egy másik fajta mérleg az un. piaci termékmérleg, melynek kiinduló pontját
a mezőgazdasági felvásárlások jelentik. (Ugyanez jelenik meg az üzemi
termékmérlegben mint mezőgazdasági értékesítés.) E mérlegekben a piacon
megjelenő termékmennyiségek szerepelnek. Célszerű ilyen mérlegeket
készíteni pl.: olyan esetekben, amikor üzemi mérleg nem, vagy csak nehezen
készíthető. Tipikusan ilyen a helyzet egyes zöldségfélék és gyümölcsök
esetében, amikor a kistermelők, hobbikertek termelésére nincsenek adatok,
vagy nehéz róluk megalapozott becslést készíteni. Egy ilyen piaci mérleg
(pl.: kukorica) sémája:
•
•

Források: Mezőgazdasági felvásárlások + Import
Felhasználás: Export + Készletváltozás + Vetőmagok a piacon +
Állati takarmány (piacon megjelenő) + Ipari felhasználás +
Feldolgozás + Veszteségek a piacon

A harmadik fajta mérleg az un. összesített termékmérleg, valamennyi
értékesítési szintre vonatkozik, átfogó képet ad az adott termék forrásairól és
felhasználásáról, összesíti az üzemi és piaci termékmérlegeket. (A
„Mezőgazdasági értékesítés” illetve a „Mezőgazdasági felvásárlások” tételek,
amelyek összekapcsolják az üzemi és a piaci termékmérlegeket, kioltják
egymást.) Az ilyen összesített, vagy másképp kínálati mérleg (Supply
Balance Sheet) sémája a következő:
•
•

Források: Felhasználható termelés + Import
Felhasználás: Belső felhasználás (vetőmag, veszteségek, állati
takarmány, ipari felhasználás, feldolgozás, emberi fogyasztás) +
Export + Készletváltozás

Aggregációs szint szerint a mérlegek lehetnek:
Egyszerűek (a termék és annak feldolgozott terméke nem alkot
aggregátumot, azaz a termék vagy alapanyagként jelenik meg, vagy
feldolgozott termékként).
¾
Összetettek (egy meghatározott alapanyagra vonatkoznak, de
vannak aggregátumok az ugyanezen termékből készült feldolgozott
formákra is, átváltási együtthatók segítségével alapanyag-mennyiségre
konvertálva, pl.: búza, búzaliszt, búzakeményítő, száraztészták).
¾
Átfogóak (több termékre vonatkoznak, ilyen pl.: az összes
gabonafajtát felölelő gabona termékmérleg).
¾

Az összesített (kínálati) mérlegek gazdasági évre vonatkoztatva készülnek.
A legtöbb növény esetében ez a július 1-től kezdődő és a következő év június
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30-ig tartó időszakot jelenti, de például a bor esetében ez a 08.01.-07.31.
közötti időszak.
A mérlegtételek fogalmai:
A felhasználható termelés a referencia időszak alatt betakarított termést
tartalmazza, úgy, hogy a szállításokig felmerült veszteségek nem szerepelnek
benne. A fogalom megfelel a mezőgazdasági számlák „felhasználható
termelés” fogalmának (vö: 6.3.1. fejezet)
A külkereskedelem mérlegtételek összeállításánál az árukereskedelemre
vonatkozó közösségi jogszabály (1172/95/EC sz. Tanácsi Rendelet) valamint
a Közösségi Vámkódex (2913/92/EEC sz. Tanácsi Rendelet) szerint kell
eljárni. Meg kell különböztetni a közösségen belüli és közösségen kívüli
külkereskedelmet.
A készletek rovat –terméktől függően– a következő tételeket tartalmazza:
termelési készletek (üzemi termékmérlegekből), piaci készletek
(nagykereskedőknél, külkereskedőknél, feldolgozóknál), állami, intervenciós,
nemzetbiztonsági készletek.
A belső felhasználás rovat kétféleképp számítható: egyrészt előállítható a
veszteségek, állati takarmány, ipari felhasználás, feldolgozás, emberi
fogyasztás tételek összegeként, másrészt úgy, hogy a termelést módosítjuk a
külkereskedelem illetve a készletváltozás egyenlegével.
Az Eurostat részére történő adatszolgáltatás keretében a tagállamok nem csak
az egyes termékek mérlegsémáit közlik, hanem un. kiegészítő táblázatokat is
kell készíteniük. (Ezek a külkereskedelem, a készletek és a belső felhasználás
kiegészítő táblázatai, mely táblázatok további adalékokkal szolgálnak.)
Az Eurostatnak történő adatszolgáltatás határideje a legtöbb termékre
vonatkozóan a gazdasági évet követő év február 15., kivétel a bor valamint az
olajos magvak és termékek, amelyekre március 15-i határidő vonatkozik.
Néhány termék estében előzetes adatközlést is előírnak, így a gabonafélék, a
rizs és a bor előzetes mérlegeit a gazdasági évet követő november 15-ig kell
elkészíteni és továbbítani. A burgonya előzetes mérlegének határideje
szeptember 15, míg a cukor, cukorrépa és méz esetében november 30. a
határidő.
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6.2.3.2. A növényi termékmérlegek Magyarországon
A KSH-ban már hosszú idő óta készülnek termékmérlegek, melyek évrőlévre
megjelennek
a
Mezőgazdasági
Statisztikai
Évkönyvben
„Növénytermesztési és kertészeti termékek termesztése, felhasználása”
címen, mintegy hatvan termékről. Bár ezek a mérlegek nagyon megbízható és
részletes adatokat tartalmaznak, mégsem felelnek meg az uniós
kívánalmaknak, alapvetően két okból: egyrészt, mert termelői mérlegek, és
nem összesített mérlegek, másrészt, mert naptári évre készülnek, nem
gazdasági évre.
A KSH-ban a közelmúltban megkezdődtek a munkálatok az Eurostat
előírásai szerinti termékmérlegek összeállítására. Elsőként a gabonafélék, a
burgonya és a gyümölcs-zöldség kísérleti mérlegei készültek el. E
munkálatok tapasztalatai azt mutatják, hogy a felhasználható termelés
számbavétele a jelenlegi adatgyűjtési rendszer alapján elvégezhető.
Ugyancsak nem okoznak problémát a külkereskedelmi adatok, ezt a
külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtések biztosítják. Több nehézséget okoz
viszont a készletekről szóló információk beszerzése. Korábban a gazdaságok
készleteire naptári évre vonatkozóan történt adatgyűjtés, 2002-től változott a
helyzet. Az AKII negyedévente végez mintavételes eljárással adatgyűjtést
(OSAP 1692. sz.) a főbb termények, termékek készletalakulására, forgalmi
adataira vonatkozóan. Az összeírás gyakorisága lehetővé teszi, hogy
gazdasági évre lehessen készletadatokat gyűjteni. A mintába nem csak
mezőgazdaságba sorolt gazdálkodó szervezetek kerültek, hanem
élelmiszeriparba és nagykereskedelembe tartozók is. Ez az adatgyűjtés jó
alapja lehet a teljes készletállomány becslésének, tehát a gazdasági és piaci
készletek meghatározásának. Az állami készletek csak becsléssel állapíthatók
meg egyelőre, mivel az ezekre vonatkozó adatok nemzetbiztonsági készlet
voltuk miatt nem publikusak. A mérlegek többi tétele (belföldi felhasználás,
vetőmagok, veszteségek, állati takarmány, ipari felhasználás) jelenti egyelőre
a magyar mérlegek gyenge pontját. (Az is igaz, hogy e mérlegelemek több
tagállam gyakorlatában is gyenge lábakon állnak.) Ezeket kétféle módon
állítják elő: vagy különbségként (ismerve a többi rovatot), vagy becsült
technikai együtthatók segítségével, amelyet az uniós átlagokból nyernek.
Fontos jövőbeni feladat „nemzeti” együtthatók létrehozása a belföldi
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felhasználás megoszlására, illetve a feldolgozott termékek alapanyagra
váltására vonatkozóan.
Előzetes mérlegek készítésére a dolgozat készítésének időpontjáig nem került
sor. (A végleges mérlegeket –KSH-FVM megállapodás alapján– a KSH
készíti).
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az uniós követelményeknek megfelelő
mérlegek elkészítésével párhuzamosan továbbra is fenn kell tartani a
termelői mérlegek készítésének eddigi gyakorlatát, mivel azok egyrészt a
mezőgazdasági számlák elkészítéséhez nélkülözhetetlenek, másrészt a hazai
felhasználók számára jelentős, az uniós mérleggel nem kiváltható, azzal nem
egyenértékű információforrást jelentenek.
6.2.4. Terméshozam előrejelzés
A tagállamoknak az Eurostattal történt megállapodás (GA) alapján évente
nyolc alkalommal (márciustól októberig havonta) a várható terméshozamokra
vonatkozóan adatokat kell közölniük a következő növényféleségekre:
♦

búza, durum búza, árpa, kukorica, egyéb gabonafélék, rizs,
hüvelyesek, repce, napraforgó, szója, egyéb olajos növények, burgonya,
cukorrépa, dohány, borszőlő.

Magyarországon az FVM feladatát képezi a terméshozam előrejelzések
készítése. Két OSAP adatgyűjtésen alapul, az egyik az 1247. sz. Üzemi
termésbecslés, a másik az 1253. sz. Tájékoztató jelentések a mezőgazdasági
munkákról című. A megfigyelt növények köre jelenleg szűkebb, mint amit az
Eurostat elvár, ezt bővíteni kell a belépésig.
6.2.5. Állattenyésztés
6.2.5.1.Állományfelvételek az Unióban
Az állatállomány felvételeket –a fontosabb állatfajok esetében– teljes
mértékben közösségi jogszabályok alapján kell kivitelezni. A szarvasmarha,
sertés, juh- és kecskeállomány statisztikai számbavételére vonatkozóan 1993.
Június 1-vel született három Tanácsi Irányelv (a 24/93-as számú a
szarvasmarha, a 23/93-as a sertés, a 25/93-as a juh- és kecskeállomány
felmérésére), melyek ma is az uniós állománystatisztikák alapját képezik.
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Mindhárom irányelvet 1997-ben módosította a 77/97 sz. Tanácsi Irányelv,
amely az állományfelvételek más mezőgazdaság-statisztikai felvételekkel
való összehangolását, az erőforrások jobb kihasználását, az adatszolgáltatók
terhelésének csökkentését hivatott szolgálni.
A szarvasmarha állomány számbavételére már korábban is létezett uniós
szabályozás, a fontosabb jogszabályok a 123/73 sz., illetve az 53/78 sz.
Tanácsi Irányelvek voltak, melyeket később többször is módosítottak, végül
is ezeket váltotta fel a 24/93-as Irányelv. Ennek értelmében a tagállamok
kötelesek minden évben a május-június illetve a november-december
hónapok egy-egy napjára vonatkozóan a területükön lévő szarvasmarha
állományról statisztikai adatfelvételt készíteni. Amely országban az
állomány nem éri el a 1,5 milliót, ott az egyik felmérést elhagyhatják. Az
adatfelvétel lehet teljes körű, vagy reprezentatív, (esetleg adminisztratív
adatforrások is felhasználhatók, de ezt külön engedélyeztetni kell). A
mintavételi hiba nem haladhatja meg az állomány 1%-át (68%-os konfidencia
intervallum mellett).
A megfigyelés egysége a „mezőgazdasági gazdaság”. (A fogalmat a 433/94
sz. Tanácsi Rendelet –mely rendelettel a 24/93-as Irányelvet módosították–
fejti ki, mely szerint gazdaság, amely 1 ha, vagy nagyobb mezőgazdasági
területet használ, vagy kevesebbet, de a termelés bizonyos mértékig eladásra
irányul.) Más megfigyelési küszöb is alkalmazható, de ekkor csak azok a
termelők maradhatnak ki a felmérésből, amelyek standard fedezeti
hozzájárulása /SGM/ kevesebb, mint 1%-át teszi ki az adott ország összes
SGM-jének. (A standard fedezeti hozzájárulásról a 7.2. fejezetben részletesen
írok.) Ezen túlmenően az előírt lefedettség a legutóbbi gazdaságszerkezeti
összeírás (vö.: 6.1. fejezet) szerinti állomány 95%-a.
A felvételeknél az alábbi állomány-megbontást követeli meg a jogszabály:
• 1 évnél fiatalabb szarvasmarha : vágóborjak
egyéb (hím, nőivarú)
• 1-2 éves szarvasmarha: hímivarú
nőivarú (vágó, egyéb)
• 2 éves és idősebb szarvasmarha: hímivarú
nőivarú: üszők (vágó, egyéb)
• tehenek (tejelő, egyéb)
• bivaly: nőivarú tenyész
egyéb
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Az Eurostat részére történő adatszolgáltatás határideje a következő:
• a május-júniusi felvételekről: előzetes adatok: tárgyév szept. 30-ig
végleges adatok: tárgyév okt. 15-ig
• a november-decemberi felvételekről: előzetes adatok: t+1 év febr. 15-ig
végleges adatok: t+1 év ápr. 1-ig

A november-decemberi felvétel eredményeit régiók szerint is közölni kell,
ennek határideje a következő év május 31.
Páratlan számú években a november-decemberi adatokat állomány nagyságkategóriák szerint is csoportosítani kell, illetve az egyes kategóriákhoz
tartozó tartók számát is közölni kell.
A 24/93-as Irányelv marhavágási statisztikák készítéséről is rendelkezik. E
szerint havonta regisztrálni kell a vágóhidakon levágott szarvasmarhák
számát és hasított-test tömegét, amelyet emberi fogyasztásra szánnak.
A vágott test (carcas) definíciója e jogszabály szerint: a levágott állat hideg testének tömege,
nyúzás, elvéreztetés, és zsigerelés után, továbbá a külső ivarszervek, a végtagok az elülső és
hátsó lábtőtől, a fej, a farok, a vesék, és a veseűri faggyú és a tőgy eltávolítása után.

A statisztikában a tagállam területén történt összes vágást regisztrálni kell,
így a beszámolókban nem szereplő vágásokra vonatkozóan becslést kell
alkalmazni. (Erre még a húsmérlegről szóló részben is kitérek.) A havi vágási
statisztikát a következő kategóriákra kell megadni: borjú, üsző, tehén, bika,
hízó. Az eredményeket a tárgyhónapot követő második hónapon belül kell
eljuttatni az Eurostathoz.
A 24/93-as Irányelv kibocsátás-előrejelzés készítésére is kötelezi a
tagállamokat. Ennek keretében az un. Gross Indigenous Production, /GIP/=
bruttó belföldi termelés prognosztizálását kell elvégezni. (A GIP az összes
vágás, valamint a Közösségen belüli és kívüli kereskedelem egyenlegének
összege, élőállat számban megadva.) A marhára vonatkozó előrejelzéseket
naptári félévenként kell előállítani, mégpedig úgy, hogy tartalmazza az összes
belföldi marhavágást, plusz az EU-n belüli és az azon kívüli kereskedelem
mérlegét élőmarhára, (a vágási statisztikában szereplő kategóriák szerinti
megbontásban). Az első adatközlés határideje február 15, ekkor a tárgyévre,
valamint a tárgyévet követő év első hat hónapjára vonatkozóan, október 1-én
pedig a második hat hónapra vonatkozóan kell adatot közölni.
A sertésállomány felmérésére először 1976-ban született uniós jogszabály
(76/630/EEC sz. Tanácsi Irányelv, melyet később többször is módosítottak),
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majd ennek helyébe lépett a jelenleg is hatályos 23/93. sz. Tanácsi Irányelv.
Ennek értelmében a tagállamok kötelesek a területükön lévő sertésállományra
vonatkozóan statisztikai felméréseket végezni évente három alkalommal,
április, augusztus és december első napjainak egyikén. Amely országban a
sertésállomány nem éri el a 3 milliót, elég évi egy felvételt végezni. A
felmérések lehetnek teljes körűek és reprezentatívak is, (ez utóbbi esetben a
mintavételi hiba nem haladhatja meg az összes sertések számának 2%-át,
68%-os konfidencia intervallum mellett). Lehetőség van adminisztratív
adatforrások használatára is az adatgyűjtésekhez, de ezt külön kérelmezni
kell.
A megfigyelés egysége a „gazdaság”, (melynek definícióját az Irányelv
alkalmazásáról szóló 432/94 sz. Tanácsi Rendelet adja meg, és amely azonos
azzal amit már az előzőekben, a szarvasmarha állomány statisztikák kapcsán
leírtam). Ugyancsak e Rendelet közli az un. állománynagyság-kategóriákat,
valamint a vágott test fogalmi meghatározását is. A megfigyelésnek le kell
fednie a –legutóbbi gazdaságszerkezeti felvétel szerinti– azon gazdaságkört,
amely a sertésállomány legalább 95%-át reprezentálja.
Az állomány felosztását a következők szerint kell elvégezni:








malac, 20 kg alatt
sertés, 20-50 kg
hízósertés (50-80, 80-110, 110 és több)
tenyészsertés
kan
vemhes koca (ebből előhasi)
egyéb koca (ebből szűz kocasüldő)

A tagállamoknak előzetes és végleges adatokat is kell szolgáltatniuk az
Eurostat részére, a következő határidőkre:
¾ áprilisi felvétel: előzetes: jún. 15.
végleges: aug. 1.
¾ augusztusi felvétel: előzetes: okt. 15.
végleges: dec. 1.
¾ decemberi felvétel: előzetes: t+1 év febr. 15.
végleges: t+1év ápr. 1.

Az év végi felvételek végleges eredményeit regionális bontásban is kell
közölni, páratlan években pedig állománynagyság-kategóriánként is kell
adatot szolgáltatni, megadva az egyes kategóriákhoz tartozó tartók számát.
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A tagállamoknak havonta statisztikát kell készíteniük a területükön lévő
vágóhidakon levágott sertések számáról és vágott súlyáról. Az egyéb
vágásokról is kell –akár becsléssel– adatot szolgáltatni, így a területükön
történt összes sertésvágásról is kell statisztikát készíteni. Az adatokat a
tárgyhónapot követő két hónapon belül kell eljuttatni az Eurostathoz.
Ugyancsak kötelesek a tagállamok kibocsátás-előrejelzést készíteni,
amelyben féléves időszakokra kell előre megadni a várható bruttó belföldi
kibocsátást.
A tagállamoknak el kell végezniük a juh-és kecskeállomány statisztikai
felvételét is, akár együtt, akár külön adatfelvétel formájában. Az alaprendelet
a 25/93 sz. Tanácsi Irányelv, (mely a korábban érvényes 177/82 sz. Irányelv
helyébe lépett), és amelynek a 97/77 sz. Irányelvvel történő módosítása,
valamint az alkalmazást szabályozó 434/94 sz. Bizottsági Határozat képezi az
adatgyűjtések jogi megalapozását.
A juh-és kecskeállomány felvételét évente kell végrehajtani, a novemberdecemberi időszak valamely napjára vonatkozóan. Ha a kecskeállomány 500
ezernél kisebb, akkor elegendő öt évente adatfelvételt készíteni. Az
adatgyűjtés lehet teljeskörű, vagy reprezentatív (ez esetben a mintavételi hiba
nem lehet nagyobb az összes juh-és kecskeállomány 2%-ánál, 68%-os
konfidencia intervallum mellett). A felvételeknek le kell fedniük azon
gazdaságkört, amely a legutóbbi szerkezeti felvétel során a teljes állomány
95%-át tartotta.
A felvételek előzetes eredményeit a tárgyévet követő év márc. 1-ig, a
végleges eredményeket ápr. 1-ig kell eljuttatni az Eurostathoz. Regionális
bontásban kell adatot közölni május 15-ig, páratlan számú években a
végleges eredményeket állomány-nagyság kategóriák szerint is meg kell adni,
illetve kategóriánként a tartók számát is.
Hasonlóan a szarvasmarhánál és a sertésnél leírtakhoz, a juh-és
kecskevágásokról is kell vágási statisztikát készíteni. Havonta regisztrálni
kell a vágóhidakon levágott juhok és kecskék számát illetve vágott súlyát. (az
egyéb vágásokról becsléseket kell készíteni). Az eredményeket a
tárgyhónapot követő két hónapon belül kell produkálni. A vágásokat a
következő kategóriák szerinti bontásban kell közölni: juh (összes), ebből:
bárány, kecske (összes).
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Ugyancsak kell kibocsátási előrejelzéseket készíteni a juh- és kecske
vonatkozásában is. A metódus hasonló, mint a szarvasmarha és sertés
esetében. Az előrejelzéseket fél éves periódusokra kell megadni.
Az Unió baromfiszektorában –az intenzív baromfitenyésztés elterjedésének
következtében– jelentős változások zajlottak le az elmúlt húsz évben, így
szükségessé vált, hogy a „modern” és hagyományos tartásra vonatkozóan
külön-külön
információval
rendelkezzenek.
Az
állománylétszám
megfigyelésén túl, (mely adatgyűjtésre nem születtek uniós jogszabályok, és
amely adatokat a tagországoknak nem kell közölniük az Eurostattal) a
„modern” tartásra vonatkozóan jogszabályok (2782/75 sz. Tanácsi Rendelet
és 1868/77. sz. Bizottsági Határozat) rendelkeznek arról, hogy havonta meg
kell figyelni a keltetőbe helyezett tojások és a kikelt baromfiak számát. A
megfigyelt egységek a tenyésztő, illetve keltető szervezetek, melyeknek
baromfifajonként kell adatokat közölniük. Az Eurostathoz a tárgyhónapot
követő négy héten belül kell eljuttatni az adatokat, a tárgyévet követő év
január 30-ig pedig a keltetők méret szerinti osztályozásáról is kell adatokat
közölni. A keltetési statisztika szervezetekre vonatkozik, (azokat, ahol
kevesebb mint száz baromfit tartanak, vagy ahol a keltető kapacitás kisebb
mint ezer, nem kell megfigyelni).
6.2.5.2. Állatállomány adatgyűjtések Magyarországon, a harmonizáció
Magyarországon évszázadok óta nagy az
előállításának gazdasági jelentősége, így
állattenyésztés súlyának megfelelően az ágazat
tradicionálisan
az
egyik
legfejlettebb
agrárstatisztikának.

állati eredetű termékek
nem véletlen, hogy az
statisztikai megfigyelése is
alrendszere
a
magyar

Kezdetben az állatállomány adatokat a népszámlálásokhoz kapcsolódóan írták össze, az első
kifejezetten ilyen irányú összeírás 1884-ben történt. Kiemelkedő jelentőségű volt az 1895.
évi általános mezőgazdasági összeírás, melynek keretében teljes körű állatösszeírásra is sor
került. Ez után rendszeresen végrehajtottak teljes körű és reprezentatív összeírásokat
Magyarországon. Az összeírások –maival lényegében egyező– rendszere 1949-ben alakult
ki, ezután a „vállalatok” negyedévente kötelesek voltak beszámolni az állatállományukról
(postai úton), a magángazdaságok, kistermelők állományának regisztrálását pedig teljes körű
és reprezentatív állatszámlálások egymásra épülő rendszere keretében biztosították.
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A rendszerváltás után az uniós követelményeknek teljesítése jelentette a fő
feladatot, ezt –legalábbis az állomány számbavétele vonatkozásában– 1997re sikerült teljesíteni.
Az idők folyamán változott a reprezentatív megfigyelések módszere. A mintát mindig teljes
körű összeírásokra alapozva választották ki, de eltérő metódus alapján. 1949 és 59 között
teljes községeket jelöltek ki megfigyelésre, mégpedig úgy, hogy egy négyzetrácsot helyeztek
az ország térképére, és a rácspontokba eső településeket jelölték ki. Így a települések
mintegy 30%-án mérték fel az állományt. 1960 és 69 között megyénként a kocaállomány
aránya szerinti növekvő sorrendbe rakták a településeket, majd három egyenlő rétegbe
sorolták azokat, a rétegekből pedig arányos kiválasztás történt. A teljes kiválasztási arány
továbbra is 30% maradt. Az 1970 és 1975 közötti reprezentatív felvételekhez a teljes körű
összeírás un. számlálókörzeteit használták, ezekbe 150-200 háztartás került. Ezen
körzetekből választották a mintakörzeteket, mégpedig a kocasűrűség szerinti arányos
rétegezéssel. Így a kistermelői háztartások mintegy 10%-ka került a mintába. Az 1994. évi
teljes körű gazdaságszerkezeti összeírás után új eljárást dolgoztak ki: a gazdaságokat
földterületük és állatállományuk nagysága alapján három típusba sorolták, kis- közepes- és
nagyméretű kategóriába. A nagy és közepes méretű gazdálkodó szervezeteket, illetve a
nagyméretű egyéni gazdálkodókat teljes körűen, a közepes és kisméretű egyéni
gazdálkodókat reprezentatív módon írták össze. A korábban használt koncentrált összeírási
címcsoportok helyett egy településen belül szétszórtan helyezkedtek el a megfigyelésre
kijelölt gazdaságok, melyek száma összességében is csökkent a korábbiakhoz képest.

A 2000. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás után, az arra alapozott
reprezentatív állatösszeírások mintájának kiválasztási metodikája is
megváltozott az előzőekhez viszonyítva. A gazdasági szervezeteket (jogi és
nem jogi személyiségű társas vállalkozások) teljes körűen figyelik meg,
(postai úton beküldött jelentőlapok alapján), az egyéni gazdálkodók
állományát pedig reprezentatív módon. ( A mintakiválasztás módját lásd a
6.2.2.2. alatt.)
A felvételek évente három alkalommal (április 1., augusztus 1., december 1.
eszmei időpontokkal) történnek. A gazdasági szervezetek az OSAP 1087 sz.
kérdőíven jelentenek, az egyéni gazdaságokra az 1089 sz. adatgyűjtés
vonatkozik.
A szarvasmarha állomány megfigyelése Magyarországon a jelzett
időpontokban, négyhavonta megtörténik, annak ellenére, hogy az unió évi
kétszeri felvételt vár el, sőt, mivel a magyar állomány jóval alatta van az 1,5
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milliós küszöbnek, elegendő lenne csak évi egy felvételt végrehajtani. Itt a
hazai adatigények indokolják a „túlteljesítést”. Az adatközlés az Eurostat
részére nem két fázisban (előzetes, végleges) valósul meg, mivel
Magyarország már az előzetes adatok közlési határidejére végleges adatokat
tud produkálni. A mintavételi hiba tekintetében is teljesülnek az uniós
követelmények, hiszen teljes lefedettség és 95%-os konfidencia intervallum
mellett mindössze 0,98%-os a mintavételi hiba. Ugyancsak maradéktalanul
teljesíteni tudja a magyar agrárstatisztika azt az elvárást, hogy a decemberi
adatokat regionális szinten is kell közölni, illetve, hogy minden második
évben az állományt nagyság szerint is kategorizálni kell. A vágások
regisztrálása 2003 évtől megoldottnak tekinthető, hiszen az OSAP 1280-as
adatgyűjtés kibővítésével és átalakításával Magyarország is teljesíteni tudja
az uniós követelményeket. Nem megoldott viszont a félévenként esedékes
kibocsátás előrejelzés, ami a KSH és FVM közötti munkamegosztás alapján
az AKII feladata lenne, de eddig érdemben nem történt semmi ez ügyben.
A sertésállomány megfigyelés a korábban vázolt metódus alapján szintén
évente három alkalommal történik. A tagállamoknak lehetőségük van, hogy
évente csak két alkalommal végezzék el, és e lehetőséggel egyre többen
élnek. Itt is a hazai adatigények indokolják a négyhavonkénti
állományfelvételt. Adatközlés az Eurostat részére –hasonlóan a
szarvasmarhánál leírtakhoz– egy alkalommal történik, már az előzetes adat
közlési határidejére végleges adatokat tud produkálni a KSH. A mintavételi
hiba itt is kisebb az elvártnál (95%-os konfidencia intervallum mellett
0,59%), illetve a regionális és az állomány-nagyság kategóriák szerinti
bontást is teljesíteni tudja a magyar agrárstatisztika. Hasonlóan a
szarvasmarhánál leírtakhoz, a sertésvágásokra vonatkozó statisztika terén is
megtörtént a harmonizáció (2003-tól, OSAP 1280).
A sertésállomány prognosztizálására az AKII-ben évek óta folynak kísérletek
(egy számítógépes szimulációs modell segítségével), de 2003 elejéig ilyen
fajta adatot Magyarország nem adott át az Eurostatnak.
A juh- és kecskeállomány megfigyelése Magyarországon ugyanúgy évente
háromszor történik, mint a többi állatfajé, holott itt is kevesebb megfigyelés
az uniós követelmény. A juh- és kecskeállomány megfigyelésének
mintavételi hibája –érthető okokból– nagyobb, mint a sertés vagy a
szarvasmarha felvételeké (95%-os konfidencia intervallum mellett 4,3%). A
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vágásokra és az előrejelzésekre ugyanazok érvényesek, mint a sertés és a
szarvasmarha estében.
Természetesen a négyhavonkénti felvételek nem csak azokra az állatfajokra
terjednek ki amelyekre vonatkozóan az Eurostat részére adatközlési
kötelezettség áll fenn, hanem –megfelelve a hazai felhasználói igényeknek–
más fajokra is, mint pl.: tyúkfélék, liba, kacsa, pulyka, ló, nyúl, vágógalamb,
méhcsalád. Ezen felhasználói igények egy jelentős része „házon belüli”, azaz
olyan más statisztikák előállításához szükségesek az adatok, mint pl.:
termelői mérlegek , amelyek pedig a GDP adatokhoz kellenek.
A baromfikeltetés megfigyelése –az uniós követelményeknek megfelelően–
havonta történik, az OSAP 1791 sz. adatgyűjtés keretében, a harmonizáció
teljes.
6.2.5.3. Tej- és tejtermék statisztika az Unióban
A tejágazat állítja elő az Unió mezőgazdaságában a legnagyobb értéket, 14%os a részesedése. (Csak összehasonlításképp: a szarvasmarha ágazat 10,2-, a
sertés 7,4-, a friss gyümölcs 7,3%-os részarányt képvisel.)
Így azután nem meglepő, hogy a tejágazat különösen hangsúlyos és régi
területe a KAP-nak, a tejpiaci szabályozás már 1968 óta működik, és
jellemzője, hogy még a többi ágazathoz képest is visel sajátos jegyeket, így
nem véletlen, hogy
statisztikai megfigyelése is megkülönböztetett
fontosságú, és közösségi jogszabályok szabják meg a megfigyelés módját, a
mutatókat, az adatközlés gyakoriságát stb.
Az első jogszabály az 1972-ben született 72/280/EEC sz. Tanácsi Irányelv
volt, amelyet többször is módosítottak, mígnem kiváltotta a ma is hatályos
96/16/EC sz. Tanácsi Irányelv. Ennek végrehajtásáról rendelkezik a
Bizottság 97/80/EC sz. határozata, illetve mindkettőt módosította a Tanács
98/582/EC sz. Határozata. E három jogszabály határozza meg jelenleg is az
Unió tejágazatának statisztikai rendszerét.
A szabályok szerint a tagállamoknak havonta, évente és háromévente kell
információt szolgáltatniuk tej ágazatukról az Eurostatnak. (Tej alatt a
tehenek, anyajuhok, kecskék és bivalyok teje értendő.)
A felméréseknek ki kell terjedniük:
1.

azon vállalkozásokra illetve mezőgazdasági gazdaságokra,
amelyek teljes tejet, vagy tejterméket vásárolnak fel akár közvetlenül a
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mezőgazdasági vállalkozásoktól, akár a 2. pont alatti szervezetektől azért,
hogy azt tejtermékké alakítsák át;
2.

olyan vállalkozásokra, amelyek tejet vagy tejszínt gyűjtenek be
annak érdekében, hogy azt feldolgozás nélkül az 1. pont alatti
vállalkozásoknak átadják.

A havi felmérések csupán a tehéntejet és a tehéntejből előállított
készítményeket fedik le és a begyűjtött tej és tejszín mennyiségére,
zsírtartalmára és fehérjetartalmára, valamint bizonyos feldolgozott és
szállítható nyers tejtermékekre vonatkozóan gyűjtenek adatokat. A havi
adatokat a tárgyhót követő 45 napon belül kell megküldeni az Eurostathoz.
Évente kell adatokat szolgáltatni a rendelkezésre álló tej és tejszín
mennyiségére, zsír és fehérjetartalmára, a feldolgozott frisstej-termékek,
valamint egyéb tejtermékek, készítmények mennyiségére fajtánként, illetve a
teljes és sovány tej formájában használt nyersanyagok és a tejtermék gyártás
során használt zsiradék mennyiségére vonatkozóan. Az adatokat a tárgyévet
követő év júniusában kell megadni az Eurostatnak.
A háromévenkénti adatközlés során a megfigyelt egységek számát kell
méretosztályonként közölni, és a következő év szeptemberéig eljuttatni az
Eurostathoz.
A felmérésnek olyannak kell lennie, hogy a megfigyelési egységek az
országosan begyűjtött tej legalább 95%-át lefedjék. A havi felmérés
mintavételes módszerrel is végezhető, ekkor a mintavételi hiba nem
haladhatja meg az országosan begyűjtött mennyiség 1%-át (68%-os
konfidencia intervallum mellett).
A havi és az éves felmérések közt az a különbség, hogy míg az éves felmérés
az összes tejfajtáról adatokat szolgáltat, addig a haviak csupán a begyűjtött
tehéntejet és annak transzformációit adják meg.
A tagállamok által az Eurostathoz megküldött adatokat egy ellenőrzési
procedúrának vetik alá. Ennek során egy un. „érvényességi” jelentés készül,
melyet megküldenek a tagállamoknak. Ebben a „gyanús” értékeket jelölik
meg. A tagállam viszonylag rövid időn belül köteles válaszolni, a gyanús
értéket megerősíteni, vagy módosítani.
A havi, éves és háromévenkénti adatszolgáltatáson túl a tagállamoknak tej
kínálati mérleget is kell évente készíteniük és a tárgyévet követő év június
30-ig eljuttatniuk az Eurostathoz. Ez tulajdonképpen egy olyan táblázat,
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amelyben a tej és tejtermékek (tejpor, vaj, sajt) forrás és felhasználás adatait
kell szerepeltetni.

6.2.5.4. A tej-és tejtermék statisztika magyarországi helyzete
Magyarországon a tejágazatnak messze nincs olyan súlya, mint az Unióban.
Az adatgyűjtések szerkezete, gyakorisága az uniós harmonizáció előtt
megfelelt a tej statisztikákkal szemben támasztott hazai igényeknek. A tej és
tejtermékekre vonatkozó statisztikai adatgyűjtést 2001-ig nem kezelték
külön, az állattenyésztés más termékeivel együtt történt, lényegében három
kérdőív segítségével. Az egyik szolgált a termelők, a másik a feldolgozó
szervezetek, míg a harmadik a kettős rendeltetéssel működők (termelés,
feldolgozás) megfigyelésére.
Tekintettel az uniós követelményekre, 2002 óta új rendszerben folyik a tej
ágazatra vonatkozó adatok begyűjtése, elkülönülten az állattenyésztés más
adataitól. A havi adatszolgáltatás két kérdőív segítségével történik. Az OSAP
1869. sz. kérdőívet a tehéntej-tejtermeléssel és/vagy feldolgozással
foglalkozó gazdálkodó szervezetek mindegyike köteles kitölteni, az 1870-es
számú a 20 és annál több tej- és/vagy kettőshasznú tehenet tartó egyéni
gazdaságok megfigyelésére szolgál. A két kérdőív tulajdonképpen azonos
tartalmú: a termelt tehéntej mennyiségét, további hasznosítását, minőségi
jellemzőit, a tehénállományt, a beszerzett tej és tejtermékeket, azok
felhasználását, minőségi jellemzőit, valamint a feldolgozott tejtermékek
mennyiségét, hasznosítását kell közölni. Az éves adatgyűjtés szintén két
kérdőív segítségével történik: az 1926-os számú kérdőíven a tejtermeléssel
és/vagy feldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet szolgáltat
adatokat a tej és tejtermékek termeléséről, felhasználásáról, árbevételéről, az
1927-es kérdőív az egyéni gazdaságok juh- és kecsketej termelésének és
felhasználásának megfigyelésére szolgál. Ez utóbbit a 200 vagy annál több
anyajuhot, illetve 30 vagy több anyakecskét tartó egyéni gazdaságnak kell
kitöltenie.
A havi kérdőívek adattartalma lehetővé teszi az uniós jogszabályok által
előírt adatszolgáltatási kötelezettség maradéktalan teljesítését. Egyedül a
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lefedettség tekintetében érheti kifogás, azaz kérdéses, hogy elegendő-e a 20
tehénnél többet tartó egyéni gazdaságokat megfigyelni. A KSH szakértői
szerint ugyan nem indokolt az ennél kisebb állománnyal rendelkezők
megfigyelése, (mert kevés tej kerül ebből a körből feldolgozásra) és az is
tény, hogy az ennél kisebb állománnyal rendelkezők mintába vonása jelentős
többletmunkát és költséget jelentene, én mégis úgy gondolom, hogy
alaposabban meg kellene vizsgálni, mekkora volument képvisel e kör
termelése. (Reálisan mérlegelve megvalósíthatónak látszik a négyhavonkénti
állatállomány megfigyelés –OSAP 1089. sz. – során begyűjtött fejt tehenek
számára és a kifejt tej mennyiségére vonatkozó adat felhasználása a havi
adatgyűjtés utólagos revíziójára, pláne, ha esetleg megtörténne a kérdőív ezen
blokkjának kibővítése az Eurostat által havonta bekért adatokkal.) Az
adatközlés határidejét (45 nappal a referenciahónap után) a KSH tartani tudja.
Az éves adatszolgáltatás nem felel meg mindenben az uniós kívánalmaknak.
A fogyasztói tej nincs megbontva nyers, teljes, sovány és félig fölözött tejre,
és így természetesen ezek további részletezése is hiányzik, azaz, hogy
pasztőrözött, ultrapasztőrözött, vagy sterilizált-e. Nem gyűjt adatot a magyar
statisztika az iróra, iróporra vonatkozóan, továbbá az Eurostat által kért
minden vaj- és sajtfajtára. Nincs adat a magyar statisztikában a kazeinre,
kazeinátra, tejalbuminra, a gazdálkodókhoz visszajuttatott sovány tejre és
iróra, illetve a háztartási fogyasztásban megjelenő fogyasztói tejre
vonatkozóan.
A háromévente teljesítendő adatszolgáltatás szerkezeti információit
maradéktalanul szolgáltatni tudja a magyar statisztikai rendszer, valamint a
mérleggel kapcsolatos tábla is kitölthető a jelenlegi adatgyűjtésekre alapozva.
6.2.6. Állati termék kínálati mérlegek
6.2.6.1. Az uniós követelmények
A kínálati mérlegek szerepe az Unióban ugyanúgy kettős, mint a legtöbb
agrárstatisztikai modulé: a nemzeti információs igények kielégítésén túl a
KAP céljait szolgálják. A mérlegek által megjelenített statisztikák nagyon
fontosak az Unió húspiacát érintő döntések megalapozásakor, illetve a
döntések hatásainak vizsgálatakor.
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A mérlegek összeállítására nem vonatkoznak uniós jogszabályok, azokat
gentlemen’s agreement alapján állítják össze a tagállamok, a Mezőgazdasági
Statisztikai Bizottságon belül erre a célra alakult ad hoc munkacsoport által
kidolgozott koncepció alapján. A nemzeti mérlegeket az Eurostat összesíti és
konszolidálja, majd elkészíti a közösségi szintű mérlegeket. Az egyes
tagországok, valamint az Unió mérlegei a New Cronos adatbázis ZPA1
domainjében érhetők el.
A mérlegeket a fő állati termékekre (7 hústermék) készítik, és amelyek e
termékek forrását és felhasználását hasonlítják össze egy adott területre
(tagállam és EU), valamint egy adott időszakra (naptári év).
A mérleg sémája a következő:
Források
• Nettó termelés

Felhasználás
• Hazai felhasználás
emberi fogyasztás
állati takarmány
veszteségek
• Export
• Készletváltozások

• Import

Nettó termelés : az ország területén végzett vágások, szám szerint és hasított féltest
egyenértékben. A mennyiségek az EAA „hasznosítható (vagy veszteségmentes) termelés”
koncepciójának felelnek meg, tehát a szállításig elszenvedett veszteségek nem jelennek meg
benne (vö.: 6.3.1. Mezőgazdasági számlák). A levágott állatok mennyisége tartalmazza az
adott ország területén született, a vágásra készen importált és az importált, majd a tagállam
területén hizlalt állatokat.
Import, export: a külkereskedelmi statisztika által regisztrált adatok azon állat és
hústermékekre vonatkozóan, amelyek belépnek az Unió területére, ill. kilépnek onnan
(Közösségen kívüli kereskedelem), valamint a tagállamok területei közt mozognak
(Közösségen belüli kereskedelem). A mérleg ezen részét közösségi jogszabályok által
szabályozott statisztikák alapozzák meg (a közösségi külkereskedelmi statisztikát érintő
1172/95/EGK sz. tanácsi rendelet, illetve a Vámkódex-szel kapcsolatos 2913/92/EGK sz.
tanácsi rendelet).
A készletváltozás tulajdonképpen a végső készlet és a kezdőkészlet különbsége, ahol a
kezdőkészlet a referencia időszak első napján meglévő, tárolt mennyiség, amely az előző
időszakokról származik, míg a végső készlet az időszak utolsó napján meglévő készlet. A
készletek egyrészt tartalmazzák a mezőgazdasági készleteket, másrészt a nagykereskedők, a
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külkereskedők, a feldolgozók, az intervenciós szervek, nemzeti tartalékok készleteit. (A
kiskereskedelem és a háztartások készletei a felhasználások közt szerepelnek.)
A hazai felhasználáson belül az emberi fogyasztásra kerülő rész a feldolgozott és
feldolgozatlan formában elfogyasztott termékmennyiségre egyaránt vonatkozik, míg a
veszteségek a termék szállítása utáni veszteségeket (tárolás, kezelés, feldolgozás során
keletkezetteket) tartalmazzák.

A hús mérlegek minden termék esetében három táblából állnak:
Æ B1 tábla: összes forrás és felhasználás
Æ B2 tábla: import (összesen, EU-ból, más országokból)
Æ B3 tábla: export (összesen, EU-ba, más országokba)

A kínálati mérlegek húsra vonatkozó előzetes adatait, táblázatait a tagállamok
a referencia évet követő év 04.30-ig, a végleges adatokat 06.30-ig küldik meg
az Eurostatnak.
Adatforrások az egyes állatfajok mérlegeinek elkészítéséhez:
Sertés: Az állományfelméréseknél már szó volt róla, hogy Tanácsi Irányelv
(93/23/EGK) rendelkezik arról, hogy a tagállamok havonta kötelesek
statisztikai felmérést végezni a vágóhidakon levágott és emberi fogyasztásra
alkalmas sertések számáról, hasított súlyáról. Az így előállított vágási
statisztika képezi az alapját a B1 táblázatnak, ahol a nettó termelést kell
megadni (1000 állat és 1000 tonnában). Közbevetőleg megjegyzendő, hogy a
bruttó termelés a levágottakon túl tartalmazza az élő sertések export-import
egyenlegét. Az export, import mérlegtételek –mint már említettem– a
közösségi külkereskedelmi statisztikán alapulnak. Nincsenek közösségi
statisztikák viszont a készletekről. E tekintetben a tagországok eltérő
módszereket alkalmaznak az adatgyűjtésre. Nincsenek közvetlen adatforrások
a hazai felhasználásra, így e mérlegelemet a tábla különbségeiből
származtatják.
Szarvasmarha: A már említett 93/24/EGK sz. Tanácsi Irányelv értelmében a
tagállamok kötelesek a területükön lévő vágóhidakon levágott szarvasmarhák
számát és hasított súlyát havonta regisztrálni. Ezen adatok jelentik a B1 tábla
kitöltéséhez szükséges nettó termelés alapját. A mérleg export, import adatai
–hasonlóan a sertéshez– a közösségi külkereskedelmi statisztikán alapulnak.
A készletek és a hazai felhasználás tekintetében hasonló a helyzet, mint a
sertés estében.
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Juh és kecske: A 93/25/EGK Tanácsi Irányelv arról rendelkezik, hogy a juhés kecskevágásokat is havonta regisztrálni kell. A mérleg összeállítása
mindenben hasonló a sertés és szarvasmarha esetében követett módszerhez.
A baromfira vonatkozó uniós statisztikák „gentlemen’s agreement”-en
alapulnak, (ezen túl csak két jogszabály –a keltetésre szánt tojás és a
naposcsibére vonatkozó– foglalkozik az ágazattal). A vágásra és kibocsátási
előrejelzésekre vonatkozó információk rendszeres gyűjtéséről és Eurostatnak
történő megküldéséről folynak jogszabály előkészítő munkálatok,
mindenesetre ma a tagállamok többsége készít felméréseket a baromfi
vágások tekintetében.
6.2.6.2. A magyarországi helyzet
A húsmérleg készítés a KSH kompetenciája, de megállapodás alapján az
FVM (illetve az AKII) közreműködik a mérlegek elkészítésében, a szükséges
adatok egy részét szolgáltatja, illetve az előzetes mérlegeket kell elkészítenie.
Jelenleg Magyarországon még nem készül az Eurostat előírásoknak
megfelelő húsmérleg. (Az elsőt 2003-ban tervezik elkészíteni.) Készülnek
viszont un. termelői mérlegek a főbb állatfajokra és állati termékekre
vonatkozóan. Ezek képezik az alapját egyebek mellett a nemzeti és a
mezőgazdasági számláknak (erről bővebben a 6.3.1.fejezetben szólok).
Az Eurostat által megkövetelt húsmérlegek összeállításához a következő
információforrások állnak rendelkezésre: A vágásokra vonatkozó információ
(azaz a forrásoldali nettó termelés) egyrészt az Agrárgazdasági Kutató és
Informatikai Intézet adatgyűjtésén alapul, amely során havonta a legalább 10
főt foglalkoztató vágóhidak vágásait regisztrálják. Ez az OSAP 1280 sz.
adatgyűjtés nem figyeli meg a kisebb vágóhidakat, és ugyancsak nem a
gazdaságokban történő vágásokat. Ez utóbbira vonatkozóan három OSAP
körbe tartozó adatgyűjtés jelent adatforrást a KSH számára.
Az OSAP 1095 sz. adatgyűjtésből nyer a KSH információkat az állatot tartó
valamennyi gazdálkodó szervezeteknél az adott évben levágott állatok
(szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, tyúkféle, liba kacsa, házinyúl)
számáról és élősúlyáról.
Az egyéni gazdaságokra vonatkozóan két OSAP adatgyűjtésből származnak
az adatok. Az egyik az évente háromszor elvégzett 1089. sz. reprezentatív
adatgyűjtés, amely eredendően az egyéni gazdaságok állatállományának
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felmérését célozza, de tartalmaz kérdést az adott négyhavi ciklusban történt
vágásokra vonatkozóan is (borjú, bika ökör, üsző, tehén, sertés, juh, kecske,
baromfi). Fontos megjegyezni, hogy nem csak levágott darabot és élősúlyt
kell közölni, hanem hasított súlyt is. A három négyhónapos ciklus (12.0103.31, 04.01.-07.31., 08.01-11.30.) nem esik ugyan egybe a naptári évvel, de
ennek zavaró hatása kiküszöbölhető.
A másik adatgyűjtés az 1677. számú, szintén reprezentatív, az egyéni
gazdaságok több témacsoportot felölelő decemberi összeírása, amelynek van
a vágásokra vonatkozó blokkja is, melyben darab és élősúly adatokat kell
megadni. A 2003. évben ezt az adatgyűjtést kiváltja a tervezett
gazdaságszerkezeti összeírás.
Az egyéni gazdaságok mintakiválasztásának módját az állomány összeírásnál
ismertettem.
Az export-import adatokra vonatkozóan jelenleg két információforrás áll
rendelkezésre, az egyik a KSH által gyűjtött havi külkereskedelmi statisztika,
a másik adatforrást a már említett 1089-es és 1677-es adatgyűjtés jelenti, hús
export-import adatok viszont csak a külkereskedelmi statisztikából
nyerhetők. A húskészletekre vonatkozóan az AKII 1240. sz. OSAP árumérleg
adatgyűjtéséből nyerhetők adatok, mely során a 20 főnél többet foglalkoztató,
élelmiszer, ital, dohány ágazatba sorolt ipari szervezetek szolgáltatnak
negyedévente adatokat. A hazai felhasználásra –csakúgy mint az uniós
tagállamokban– Magyarországon sincs adatforrás, ezt a táblázatok
különbségeiből képezhetik.
A mérlegkészítés uniós harmonizációjához szükséges, hogy az 1280. sz.
vágási statisztikai adatgyűjtés adatszolgáltatói köre kibővüljön, és ne csak a
szarvasmarha, sertés, juh, kecskevágások információit tartalmazza. Az AKII
2003-as adatgyűjtése már megoldja ezt a problémát. Ugyancsak megoldódni
látszik az a nehézség, amely a készletekre vonatkozó adatgyűjtés során
mutatkozott korábban, ugyanis 2003-tól az AKII 1240-es adatgyűjtése a 9
főnél többet foglalkoztató szervezeteket célozza meg. Nincs megoldva
viszont a gazdálkodó szervezetek és az egyéni gazdaságok esetében a
készletként lévő húsra vonatkozó megfigyelés. Ugyancsak megoldatlan a
veszteségek, a takarmányként és emberi fogyasztásra használt hús közötti
különbségtétel. (Ez az uniós tagállamok többségében is gondot jelent, ezért
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azt feltételezik, hogy a rendelkezésre álló összes húst emberi fogyasztásra
szánják.)
6.2.7. Takarmány mérlegek
A tagállamok és az Eurostat közötti megállapodáson (GA) alapuló statisztika,
amelyet gazdasági (nem naptári) évre vonatkozóan kell készíteni. A
mérlegnek a rendelkezésre álló takarmány forrásokat és az állatállomány
szükségleteit kell megjelenítenie.
A forrásoldalon a rendelkezésre álló takarmánymennyiséget kell szerepeltetni
(energia és/vagy fehérje) a következők szerint bontva: növényi eredetű állati
takarmányok, feldolgozott melléktermékek, állati eredetű takarmányok,
kereskedelmi forgalomba nem kerülő takarmányok, évelő takarmánynövények, növényi melléktermékek, stb.
A felhasználás oldalon az elméleti/becsült szükségletek szerepelnek (energia
és/vagy fehérje), illetve az állatállomány létszámadatok (szarvasmarha,
sertés, juh, kecske, ló).
A mérlegek elkészítésének határideje a gazdasági évet követő év január 1.
Magyarországon a mérlegkészítés felelőse a KSH, de ezidáig (2003 közepe)
takarmánymérleg még nem készült. A mérleg összeállításához nincs szükség
célzott adatgyűjtésre, a jelenleg is meglévő OSAP adatgyűjtésekre alapozva,
megfelelő becslési módszerek és technikai koefficiensek alkalmazása mellett
elkészíthető, a belépés időpontjáig a harmonizáció megvalósítható.
6.2.8. Halászati statisztikák az EU-ban és Magyarországon
Az Uniós tagállamok között jelentős halászhajó flottával és halászattal
rendelkező országok vannak, így természetszerű, hogy a halászat,
haltenyésztés statisztikai megfigyelése egyrészt jogszabályokon alapul,
másrészt több (pontosan négy) Compendium-modul is vonatkozik e területre.
Ezek között van a halászhajó flottára irányuló adatgyűjtés, (ami
tulajdonképpen halászhajó-regisztert jelent), halfogási statisztika, (melynek
keretében a különböző tengereken, tengerrészeken fogott halmennyiségeket
kell közölni), valamint a halászati termékek kínálati mérlegére vonatkozó
statisztika is. Ezen statisztikák Magyarországot –tengere nem lévén– nem
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érintik. A negyedik, e tárgykörbe tartozó statisztikai modul viszont részét
képezi a magyar agrárstatisztikának is, ez az un. „aquaculture statistics”,
amit nálunk halászati statisztikának neveznek. Az adatgyűjtés uniós
jogszabályi alapját a 788/96 sz. Tanácsi Rendelet szabályozza, mely rendelet
melléklete megjelöli azokat a termékeket, amelyekre vonatkozóan évente
egyszer kell adatokat közölni az Eurostattal, a tárgyévet követő hat hónapon
belül. A magyar halászati statisztika felelőse az FVM (pontosabban az AKII),
mely szervezet két OSAP adatgyűjtés segítségével készíti el a statisztikákat.
Mindkét adatgyűjtés teljes körű megfigyelésen alapul. A regisztert a Szarvasi
Halászati Kutató Intézet Országos Halászati Adattára jelenti, amely
tartalmazza a halászati vízterületek azonosítására szolgáló adatokat, a
jogosultak megnevezését, székhelyét, az un. halgazdálkodási tervek és azok
megvalósulásának adatait, az egyes halászati területeken az adott évben
telepített illetve kifogott halak mennyiségére, minőségére és faj szerinti
összetételére vonatkozó adatokat.
A két említett adatgyűjtés közül az egyik (OSAP 1250 sz.) a természetes vízi
halászat és horgászat statisztikája, amely adatgyűjtés adatszolgáltatói
körébe a halászati vízterületek hasznosítói tartoznak. A kétoldalas kérdőív
vízterületenként a telepítési és fogási adatokról gyűjt információkat éves
gyakorisággal.
A másik adatgyűjtés (OSAP 1249 sz.) a tógazdasági intenzív haltenyésztés
statisztikája. Adatszolgáltatói a halastóval rendelkező vállalatok,
intézmények, magánszemélyek. A kérdőív a területi, telepítési, lehalászási
adatokat tudakolja, ez utóbbiakat fajonként.
A magyar halászati statisztikai adatgyűjtés mindenben meg tud felelni mind
az uniós, mind a hazai felhasználói igényeknek.

6.3. AGROMONETÁRIS STATISZTIKÁK
6.3.1.Mezőgazdasági és erdőgazdasági számlák
6.3.1.1. A nemzeti számlák rendszere és a mezőgazdasági számlarendszer
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Mielőtt a Mezőgazdasági Számlarendszerrel részletesen foglalkoznék,
szükségesnek tartom, hogy néhány alapfogalom rövid megemlítésével
elhelyezzem a nemzetgazdasági mérlegrendszer keretei között. Mint az
közismert, a nemzetgazdasági mérlegrendszer eminens feladata az, hogy
átfogó képet adjon a termelés-forgalom-fogyasztás kapcsolatrendszeréről. E
folyamatok részelemeinek részletes vizsgálata az egyes szakstatisztikák
feladatát képezi, de e szakstatisztikák (szakterületek) egymástól praktikusan
függetlenek, így azután nem képesek az egész nemzetgazdaság működését
leképezni. Ehhez egy olyan rendszer szükséges, amelynek az elemei
szorosan, konzisztens módon kapcsolódnak egymáshoz, és amely keretében
azonos metodikát alkalmaznak. Az íly módon összeállított nemzetgazdasági
mérlegek legfőbb szerepe, hogy képesek integráló szerepet betölteni a
statisztikai gyakorlatban a különböző
•
•
•

ágazati termelési
termelési és forgalmazási
fogyasztási és felhasználási (felhalmozási) statisztikák között.

Nagyon fontos ismérv a rendszerszemlélet. Ez azt jelenti, hogy a
mérlegrendszer egyes részmérlegei között szoros kapcsolat legyen, amelyet
nem zavarhatnak metodikai különbségek. Fontos a mérlegrendszer
koordináló funkciója is, amely lehetővé teszi a megalapozott nemzetközi
összehasonlításokat.
E mérlegrendszerek kimunkálása nem volt független a politikától, s így alapvetően két úton
haladt. Az egyik módszer, az MPS (Material Product System) kidolgozása a 20-as évek
végén a Szovjetunióban kezdődött, és marxista közgazdasági alapokon nyugodott, hiszen
csak az anyagi termelést ismerte el értékalkotónak, mint ahogy az a módszer elnevezéséből is
kitűnik. A másik módszert az ENSZ keretében dolgozták ki, és először 1953-ban publikálták
SNA (System of National Accounts- Nemzeti Számlák Rendszere) néven. Az SNA
rendszerben a nemzeti számlák –céljuk szerint– a gazdaság állapotát és működését írják le,
mégpedig úgy, hogy bemutatják, hogy a termelés során hogyan keletkeznek vagy alakulnak
át javak és szolgáltatások, hogyan képződnek a jövedelmek, hogyan történik ezek elosztása,
majd újraelosztása, miképpen történik a jövedelmek felhasználása (fogyasztás és felhalmozás
útján), kimutatják a vagyont stb. Ezt eleinte a legfejlettebb országok alkalmazták, majd
gyorsan terjedt. Az alkalmazás során felgyűlt tapasztalatok alapján 1968-ban vonták átfogó
revízió alá az első változatot, amelyet az ENSZ Statisztikai Bizottsága elfogadott, és 1970-
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ben nyomtatásban is közzétett, ami azután évtizedekig volt mértékadó metodikája a
nemzetgazdasági elszámolások statisztikájának.
Közbevetőleg megjegyzendő, hogy Magyarország –mint a KGST statisztikai szervezetének
tagja– köteles volt az MPS módszert alkalmazni, de 1968-tól kezdve az SNA metodika
szerint is számított (és publikált) adatokat.
A módszertan legutóbbi módosítása 1993-ban történt, amikor az ENSZ, az IMF, az Európai
Közösségek Bizottsága, az OECD valamint a Világbank együttműködésével létrehozták a
SNA 1993-at.

Az Európai Unióban kezdetben a számlák vezetésének fogalmai,
meghatározásai nem voltak egységesek, és a „hatok” csak a 60-as évek
második felétől tettek lépéseket az egységesítés irányába. Alapvetően a cél
saját, azaz az Unió tagállamaira érvényes számlarendszer létrehozása volt,
amely megjeleníti azokat a sajátosságokat, amelyek az uniós (fejlettebb)
gazdasági viszonyoknak megfelelnek. Ennek megfelelően hozták létre az
SNA-re alapozva az ESA-t, azaz a Nemzeti Számlák Európai Rendszerét
(European System of Accounts).
A rendszer a kezdetektől jelentős fejlődésen ment át, alkalmazkodva egyrészt a gazdaságban
végbement változásokhoz, másrészt a módszertan fejlődéséhez. Jelenleg az 1995-ben kiadott
„Nemzeti és regionális számlák európai rendszere” az érvényes módszertan (European
system of Account ESA 1995; 1996). Az ESA′95 az 1970-ben kiadott ESA helyébe lépett,
(melynek közben volt egy kissé átdolgozott kiadása 1978-ban). Az ESA’95 teljes mértékben
harmonizál a nemzeti elszámolások világszerte alkalmazott módszertanával, a Nemzeti
Számlák Rendszerével (SNA’93), az eltérés csak annyi, mint a korábbi változatoknál, azaz
az ESA jobban összpontosít az Európai Unió sajátosságaira és sajátos adatigényeire, azaz,
mint ahogy már korábban is utaltam rá: ami miatt az Unió szükségét látta „saját”
számlarendszert létrehozni, és nem az SNA-t használni.

A módszertani előírások alkalmazásához az Uniónak kiemelt érdeke fűződik
(megalapozott döntéselőkészítés!), így bizottsági javaslat alapján a Tanács
1996. június 25-i rendeletében jogerőre emelte az ESA’95-öt.
Az ESA a táblarendszerek két fő típusából épül fel:
 szektorszámlák
 input-output keretrendszerből és az ágazati számlákból

A szektorszámlák gazdasági szektorok szerinti rendszerbe foglalt leírást
adnak a gazdasági folyamat különböző fázisairól, azaz a termelésről, a
jövedelem keletkezéséről, a jövedelem elosztásáról, a jövedelem
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újraelosztásáról, a jövedelem felhasználásáról, illetve a pénzügyi és nem
pénzügyi eszközök felhalmozásáról. A szektorszámlák vagyonmérlegeket is
tartalmaznak, amelyek a meglévő eszközök, kötelezettségek és a nettó
vagyon állományát írják le. A szektorok szerinti bontás a következő:







vállalatok
pénzügyi vállalatok
államháztartás
háztartások
háztartásokat segítő nonprofit intézmények
külföld

Az input-output keretrendszer és az ágazati számlák részletesebben írják
le a termelési folyamatot (a költségszerkezetet, a keletkezett jövedelmeket és
a foglalkoztatást), valamint az áruk és szolgáltatások áramlását (a
termékcsoportok szerint részletezett kibocsátást, importot, exportot, végső
fogyasztást folyó termelőfelhasználást és felhalmozást).
Az ESA nem csak az éves nemzeti elszámolásra terjed ki, hanem a
negyedéves illetve a regionális elszámolásokra is.
Egy számla a gazdasági élet egy adott szempontból történő számbavételének
eszköze, a felhasználások és források, illetve az elszámolási időszak alatt az
eszközökben és kötelezettségekben bekövetkezett változások, valamint ezen
időszak elején vagy végén meglévő eszközök, ill. kötelezettségek
állományának leírására szolgál.
A „folyó” számlák esetében a jobb oldal elnevezése „források”, ahol olyan műveletek
jelennek meg, amelyek egy egység (vagy szektor) birtokában lévő gazdasági értékek
összegét növelik, míg a „felhasználások” a bal oldalon azon gazdasági műveleteket jelenítik
meg, amelyek csökkentik azt.
A felhalmozási számla jobb oldalának elnevezése: „a kötelezettségek és a nettó vagyon
változásai” a bal oldalé pedig „eszközváltozás”.
A vagyonmérlegek jobb oldalán „a kötelezettségek és a nettó vagyon” a bal oldalon pedig
az „eszközök” szerepelnek.
Az egységek vagy szektorok elszámolása egy ország elszámolási rendszerében a kettős
könyvelés elvén alapul. Minden gazdasági műveletet kétszer kell számba venni, egyszer
forrásként (vagy mint kötelezettségben bekövetkezett változásként), egyszer pedig
felhasználásként (eszköz-változásként).
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A hetvenes évek elejétől a magyar nemzeti számlarendszer felépítését
egyrészt az SNA másrészt –mint arra már utaltam– a szocialista országok
körére kiterjedő, 1970-ben kialakított nemzetközi ajánlás –az MPS– határozta
meg. Magyarország Nemzeti Számlái /MNSZ/ felölelte ágazati és
szektoronkénti bontásban a termelési és jövedelem keletkezése számlákat,
jövedelemelosztási, jövedelemfelhasználási és tőkeszámlákat, melyek a
szervezeti egységek adatain alapultak. Az államháztartás gazdasági
tevékenységeit, valamint a külfölddel szembeni gazdasági műveleteket az
MNSZ nem teljes körűen számolta el. A rendszerváltást követően az MNSZ
jelentős és folyamatos átalakításon ment keresztül, melyben az SNA ajánlásai
játszották a fő szerepet. Jelentős revízión esett át az MNSZ 1994-ben, de
azóta is szinte évről-évre folyik a fejlesztő, harmonizációs munka, melyhez
iránymutatást az SNA-n kívül az ESA nyújt. Az MNSZ még nem teljesen
felel meg az uniós követelményeknek, a hiányosságok közt kell
megemlíteni, hogy a számítások jelenleg nem S&U (forrás-felhasználás)
táblák segítségével történnek (az Ágazati Kapcsolatok Mérlege csak a
számlák lezárása után készül). A „tőkeszámla” hiányos (nincs
értékcsökkenés), ugyancsak hiányos a „külföld” számla is.
A számlák vezetésének az SNA ill. ESA által lefektetett szabályai, elvei és
fogalmai a gazdaság egészére vonatkozó keretrendszert alkotnak, ezért nem
foglalkoznak az egyes ágazatok egyedi, sajátos aspektusaival, pl.: az egyes
ágazatokban tevékenykedők (politikai döntéshozók, elemzők, termelők stb.)
igényeivel. A fejlődés során olyan igények is megjelentek, amelyek arra
irányultak, hogy a mérlegrendszer köthető legyen más, főként társadalmi és
környezeti vizsgálatokhoz., azaz a számla és mérlegrendszer kiegészüljön
olyan speciális számlákkal (mérlegekkel) amelyek gazdagíthatják az
ismeretanyagot, megnövelhetik az elemzési lehetőségeket. Az ilyen igények
hívták életre az un. szatellitmérlegeket (számlákat) melyek segítségével a
keretrendszer kiegészíthető, az egyes ágazatok sajátosságai bemutathatók.
Egy ilyen szatellitszámla-rendszer a mezőgazdaság sajátosságait megjelenítő
mezőgazdasági számlarendszer is.
A mezőgazdasági számlarendszert az EUROSTAT 1964 óta rendszeresen
közzéteszi. Az első néhány évben a tagországok nem egységes módon
vezették a számlákat, mivel a fogalmak egységesítése még nem történt meg,
erre csak 1969-ben került sor az ESA-ra támaszkodva. A Mezőgazdasági
105

Számlarendszer (Economic Accounts for Agriculture, EAA) ekkor
egészült ki az Erdőgazdasági számlarendszerrel (EAA&Forestry).
6.3.1.2. A mezőgazdasági számlák összeállításának elméleti megfontolásai, a
gyakorlati megvalósítás az EAA&F (Rev.1.) keretében.
A gazdaság vizsgálata, elemzése szempontjából két különböző felosztással
élhetünk:
♦

A jövedelmekre, a tőkére, a pénzügyi műveletekre és az
eszközökre kiterjedő folyamatok elemzése céljából olyan egységek
kiválasztása és megfigyelése szükséges, amelyek a gazdaság szereplői (a
szervezeti egységek) közötti kölcsönhatást jelenítik meg.
♦
A termelés folyamatának elemzése céljából viszont (és a
mezőgazdasági számlák ezt célozzák) azon tevékenységek kiválasztása
fontos, amelyek műszaki-gazdasági összefüggésekre világítanak rá. (pl.:
szakosodott telephelyek és homogén szakosodott egységek).

Az első szempontnak megfelelően a gazdaságot szektorokra (és/vagy
alszektorokra) oszthatjuk, amelyek a szervezeti egységek csoportjait jelentik,
a második szempont szerint pedig „ágazatokra”1 bonthatjuk. Ez utóbbiak a
szakosodott telephelyek vagy a homogén szakosodott egységek csoportjait,
(ágazat ill. homogén ágazat) fogják át.
Mivel a mezőgazdasági számlarendszer fő célja a termelés folyamatának (és
az ez által képzett elsődleges jövedelmeknek) az elemzése, ezért a
mezőgazdasági számlák a csoportosítás „ágazati” koncepcióján alapulnak.
A mezőgazdasági számlák –bár felépítésükben nagyon közel állnak a nemzeti
számlákhoz-, összeállítása speciális módszerek, szabályok alkalmazását is
igényli.
A megfigyelés alapegysége úgy „állítható elő”, hogy a szervezeti egységeket a termelés
típusának figyelembevételével több kisebb homogén egységre osztjuk fel. Ez a szakosodott
telephely. A szakosodott telephely megfelelhet egy szervezeti egységnek, vagy egy
szervezeti egység valamely részének. Mivel a gyakorlatban a szervezetek párhuzamosan több
tevékenységet végeznek (egyet főtevékenységként, míg egy vagy több másikat másodlagos
tevékenységként), ezért azok ugyanannyi szakosodott telephelyre oszthatók fel. Sokszor
1

Az „ágazat” azért szerepel idézőjelben, mivel így kívánom jelezni, hogy itt nem azon
gazdasági szervezetek összességéről van szó, amelyek főtevékenysége mezőgazdasági
jellegű.
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megtörténik, hogy a számviteli, statisztikai információk nem teszik lehetővé a másodlagos
tevékenységek, vagy azok egyes részeinek elkülönítését a főtevékenységtől, így egy
szakosodott telephely egy vagy több másodlagos tevékenységet is végezhet a főtevékenysége
mellett.

Az „ágazatot” az azonos típusú tevékenységet végző összes szakosodott
telephely egy csoportba sorolásával lehet létrehozni, azaz a mezőgazdasági
ágazat e metódus szerint a mezőgazdasági főtevékenységű szakosodott
telephelyek halmazaként értelmezendő. Ez lehetővé teszi, hogy figyelembe
lehet venni bizonyos –el nem különíthető– másodlagos, nem mezőgazdasági
tevékenységeket a teljes termelőtevékenység mérésénél. (Ez a szemlélet
túllép a homogén termelési egységen –ezáltal a homogén ágazaton– alapuló
analitikus szemléleten és inkább „statisztikai” szemléletű.)
A mezőgazdasági „ágazat” kibocsátása kétféle tevékenység eredménye:
•

a
szakosodott
telephelyeken
folytatott
mezőgazdasági
tevékenységeké, (amely lehet fő- vagy másodlagos tevékenység)
•
a telephelyeken végzett másodlagos, nem mezőgazdasági
tevékenységeké

Mivel az „ágazatot” olyan egységek alkotják, amelyek azonos, az ágazatra
jellemző tevékenységet végeznek, fontos ennek pontos meghatározása. Ezen
tevékenységek a (EAA&EAF. Rev.1. KSH, 2000. 6. p.) szerint a következők:
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

növénytermesztés
állattenyésztés
vegyes gazdálkodás
szerződéses mezőgazdasági munka
vadgazdálkodás

A negyedik pont alatti specializálódott egységek is az „ágazat” részét
képezik, amennyiben olyan szerződéses munkával foglalkoznak, amely a
mezőgazdasági termelési folyamat részét képezi.
Fontos kitétel, hogy az EAA kizárja azokat az egységeket a megfigyelési
körből, amelyek kizárólag saját fogyasztásra termelnek. (Ez a kitétel a
közelmúltban „felpuhult”, erről a későbbiekben szó lesz.)
Az „ágazat” tevékenységének részeként kerülnek elszámolásra olyan –nem
mezőgazdasági– tevékenységek, amelyek nem választhatók el a
mezőgazdasági tevékenységtől. Ilyenek pl.:
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♦ mezőgazdasági termékek (tej, zöldség, gyümölcs, szőlő,
állatok stb.) feldolgozása
♦ agrárturizmus
♦ mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása
♦ tájvédelmi szolgáltatások
♦ haltenyésztés stb.

A kibocsátás mérésében a következő szabály érvényesül:
Az ESA’95 szerint a kibocsátás felöleli az ágazat valamennyi egységénél az
adott elszámolási időszak alatt előállított összes terméket, azon áruk és
szolgáltatások kivételével, amelyeket ugyanaz az egység ugyanabban az
elszámolási időszakban fogyaszt el mint amiben megtermelte. A
mezőgazdasági kibocsátás mérése ezen ESA szabályon alapul, de az EAA
ehhez még hozzászámítja a mezőgazdasági kibocsátáshoz a termelésnek
maguk az egységek által elfogyasztott részét, (amennyiben ez a kibocsátás
két különböző alaptevékenység céljára szolgál, pl.: állati takarmányként
felhasznált növényi termékek.)
A kibocsátásnak az EAA-ben alkalmazott fogalma a teljes kibocsátás
fogalmával jelölhető, mivel az az előbb említett megfontoláson alapul, azaz
az ESA és az EAA közti különbséget az egységen belüli felhasználás azon
elemei hordozzák, amelyek értékét mind a kibocsátás, mind pedig a folyó
termelőfelhasználás tartalmazza (így a hozzáadott érték mindkét számbavétel
szerint ugyanaz).
Mindezeken túlmenően úgy a jellemző tevékenységekre, mint a jellemző
egységekre vonatkozóan az EAA által definiált „ágazat” eltér az ESA
szerintitől (ha nem is jelentősen).
6.3.1.3. A számlák az EAA-ban, eltérések az ESA-tól:
Az ESA’95-ben a számlák teljes sorozatát a folyó gazdasági műveletek
számlái, a felhalmozási számlák, és a vagyonmérlegek alkotják. A
számláknak az előbbiekben említett teljes sorozata csak a szervezeti
egységekre és a gazdasági szektorokra állítható elő, hiszen a szakosodott
telephelyek vonatkozásában nem lehetséges a teljes számlasorozat
összeállítása, mivel az ilyen egységek közül sokaknak nem áll módjában az
áruk vagy eszközök saját név alatt történő megtartása, vagy, hogy
jövedelemhez jusson és azt elossza. Ennek megfelelően a számlák ESA’95
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szerinti sorából a folyó gazdasági műveletek számlái közül a termelési
számla, a jövedelmek keletkezése számla és a vállalkozói jövedelem számla,
a felhalmozási számlák közül pedig a tőkeszámla állítható elő. A számlák
sémáit és leírását a 2. sz. melléklet mutatja be.
6.3.1.4. A mezőgazdasági számlarendszer /MSZR/ Magyarországon,
sajátosságai és eltérései az EAA előírásoktól
A mezőgazdasági számlarendszer múltja Magyarországon nagyon rövid.
Nem állítható egyértelműen, hogy létrehozása kizárólagosan az uniós
követelményeknek köszönhető, de az tény, hogy a fejlesztés igazi lendületet
a ’90-es évek végétől vett.
A munka 1996. őszén kezdődött, egy munkacsoport keretében, melynek tagjai a Központi
Statisztikai Hivatal, az FVM és az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet
szakértőiből rekrutálódtak. Az első időszakban az AKII volt a munka koordinátora, majd a
csatlakozásra (és a screeningre) való felkészülés jegyében született megállapodás alapján
1999-től a KSH lett a fejlesztő munka gesztora.

Első ízben, 2000-ben jelentette meg a KSH a magyar mezőgazdasági számla
adatait (Mezőgazdasági számlarendszer, 1999. KSH Bp. 2000.) 1998 és 1999
évekre vonatkozóan. Ekkor még csak a termelési számla adatai kerültek
publikálásra. A következő kiadvány 2001-ben (Mezőgazdasági
számlarendszer, 2000. KSH, Bp. 2001.) már tartalmazta a jövedelemszámlára
és a tőkeszámlára vonatkozó kísérleti számítások eredményét is.
Az MSZR adatai az összes mezőgazdasági tevékenységre vonatkoznak,
amelyet az országban végeznek, függetlenül attól, hogy a tevékenységet
folytatók mely nemzetgazdasági ághoz tartoznak (a főtevékenység alapján).
Ezért az MSZR adatai nem összevethetők a nemzeti számlarendszer
mezőgazdaságra vonatkozó adataival. (A helyzet analóg az ESA-EAA
viszonnyal.) Az MSZR számbavételi egysége –szinkronban az EAA-val– a
szakosodott telephely. A magyar mezőgazdasági „ágazat” szempontjából
ezen egység a gazdaság fogalmával azonosítható. (Az „ágazat” szó idézőjelbe
tételének okáról az EAA tárgyalásakor részletesen szóltam, az ott leírtak a
magyar helyzetre is érvényesek.) A gazdaság fogalma egy meglehetősen
tágan értelmezhető meghatározás szerint (Mezőgazdasági számlarendszer,
2000. KSH Bp. 2001.) olyan önálló technikai-közgazdasági egység,
amelynek önálló irányítása van, és mezőgazdasági terméket állít elő. Azért
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ítélem tágan értelmezhetőnek a definíciót, mivel a termelés méretére, céljára
(saját fogyasztás, eladás) nem utal. Az előzőekben említetteknek megfelelően
a magyar mezőgazdasági számlarendszer alapsokasága az ÁMÖ-ben
meghatározott gazdaságküszöb-méret feletti termelők összessége, még akkor
is, ha egy részük saját fogyasztásra (is) termel. (Ez a küszöb 1500 m² szántó,
vagy 500 m² szőlő vagy gyümölcsös, vagy egy négylábú háziállat, vagy 50
baromfi stb.)
A mezőgazdasági „ágazat” azon gazdaságok összessége, amelyek az alábbi
tevékenységeket végzik: növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, vegyes
gazdálkodás, mezőgazdasági szolgáltatás, vadgazdálkodás vadászat,
vadszaporítás.
Ezek után részletesebben vizsgáljuk meg az MSZR sajátosságait.
Termelési számla
A termelési számlában a bruttó hozzáadott értéket jelenítik meg, a bruttó
kibocsátás és a folyó termelőfelhasználás különbségeként.
Az MSZR-ben a kibocsátást alapáron értékelik, ami azt jelenti, hogy a
vásárlótól kapott árhoz hozzáadják a terméktámogatásokat és levonják a
termékadókat. (A KSH által hagyományosan számított kibocsátási adatok
termelői áron voltak értékelve, ami azt jelenti, hogy a terméktámogatások
hozzáadása és a termékadók levonása nélkül).
A kibocsátás számbavétele un. termékmérlegek (mennyiségi mérlegek)
összeállítása segítségével történik a növénytermesztés és az állattenyésztés
vonatkozásában.
(Itt fontos megjegyezni, hogy a bruttó kibocsátás fogalma nem egyezik meg a bruttó
termelési értékkel. A bruttó termelési érték a veszteségmentes termelésnek felel meg,
korábban ezt használta a magyar agrárstatisztika. A bruttó kibocsátás számítására való áttérés
1998-ban történt.)

A bruttó kibocsátás a termékmérlegek forrásoldalának a következő tételeiből
áll:
Bruttó kibocsátás = Értékesítés + Termelőegységen belüli felhasználás +Termelők
által feldolgozott termékek + Saját fogyasztás + Saját előállítású tárgyi eszközök +
Készletváltozás
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Az értékesítés tekintetében az EAA szerinti rendező elv, hogy az összes
(mezőgazdaságon belülre és kívülre történő) eladást kibocsátásként kell
értékelni. A magyar gyakorlat is ez.
Termelőegységen belüli felhasználásként –az EAA kézikönyv szerint
számbavételi nehézségek miatt– a takarmányozásra kerülő, saját termelésű
növények közül csak a gabonafélék, fehérjenövények (hüvelyesek),
szálastakarmányok és olajmagvak felhasználását kell számba venni. Ezen túl
nem veszik figyelembe, pl.: a saját termelésű istállótrágyát sem. (A
kézikönyv egyébként megengedi az összes saját termelésű termék
beszámítását a kibocsátásba, ha e termékek a termelők jelentékeny részénél
számottevő értéket képviselnek, valamint a mennyiségek és az árak
megállapítása megalapozott módon megtörténhet.)
A magyar gyakorlat mind a kibocsátás, mind a folyó termelőfelhasználás
elszámolásakor figyelembe veszi azokat a saját termelésű növényi
termékeket, amelyeket az állattenyésztésben, illetve azon állati termékeket
amelyeket a növénytermesztésben, termelőegységen belül használnak fel.
A termelők által feldolgozott termékek vonatkozásában az elkülöníthető,
nem mezőgazdasági tevékenység keretében végzett feldolgozást kell
megjeleníteni. A korábbi (a 2000. évi ÁMÖ végrehajtását megelőző) magyar
agrárstatisztikai gyakorlat a feldolgozott termékekről nem tudta eldönteni,
hogy elkülöníthető, vagy nem elkülöníthető tevékenység keretében állították
elő, így az összes feldolgozást elkülöníthető nem mezőgazdasági
tevékenységnek vette. A nem elkülöníthető másodlagos, nem
mezőgazdasági tevékenységek elszámolása először 2002-ben jelent meg a
MSZR-ben, 2001-re, valamint –visszamenőleg– 1998-ig. Olyan
tevékenységekről van szó, mint a falusi turizmus, a sertés házi vágás, vagy a
fuvarozás stb. Az Általános Mezőgazdasági Összeírás keretében volt az ilyen
tevékenységekre utaló kérdés, az erre adott válaszok jelentették a
kiindulópontot a probléma megoldásában. Szükség volt/van az egyéb
statisztikákból rendelkezésre álló adatok támogatásával végzett szakértői
becslésekre, valamint meglévő adatgyűjtésekhez illesztett –e témára
vonatkozó– adatgyűjtésre is.
A saját fogyasztás tétele teljes egészében tartalmazza a saját fogyasztásra
termelt mezőgazdasági termékek értékét. Ezzel kapcsolatban meg kell
jegyeznünk, hogy az EAA kézikönyv szerint –mint ahogy ezt meg is
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említettem– azokat az egységeket nem kell megfigyelni, amelyek kizárólag
saját fogyasztásra termelnek. Éppen magyar javaslatra a közelmúltban
módosult az EAA, egy olyan „gumiszabályt” elfogadva, amely szerint
minden tagország eldöntheti, hogy beépíti-e, avagy sem a saját fogyasztásra
termelt termékek értékét. (A magyar javaslat egyébként azért született, mivel
nálunk jelentős méretű a saját fogyasztásra termelés, ami nem a „hobby
farming” fogalmához tartozó tevékenységet jelent, hanem jövedelemkiegészítést, „subsistence farming” tevékenységet, ennek figyelmen kívül
hagyása nem lenne tolerálható.)
A saját előállítású tárgyi eszközök tételben a tenyészállatok állományának
változása valamint az ültetvények tárgyévi értéknövekedése szerepel.
A készletváltozás tétel alatt a termelők saját termelésű késztermék
készleteinek állományváltozása szerepel. Az adatok –egyelőre– nem
tartalmazzák a befejezetlen termelés értékének változását, elsősorban azért,
mert komoly erőfeszítések ellenére sem sikerült megbízható becsléseket,
valamint, a termelési adatokra alapozva jó előrejelzéseket készíteni.
A folyó termelőfelhasználás a más termelőegységektől vásárolt, valamint a
saját termelés kibocsátásaként is számbavett azon termékek értéke, amelyeket
az elszámolási időszakban a termelési folyamat során új termékek és
szolgáltatások előállításához használnak fel. A MSZR-ben piaci beszerzési
áron van számbavéve, (összhangban a nemzeti számlarendszerrel) ami azt
jelenti, hogy amit a felhasználó ténylegesen kifizet a termék, vagy
szolgáltatás igénybevételéért (nem tartalmazza az áfát, és a
terméktámogatások értékét). A folyó termelőfelhasználás becsléséhez egy
statisztikai adatfelvétel szolgál támpontul (”A mezőgazdasági termelők
ráfordításai, OSAP 1758”) Az adatgyűjtés nem terjed ki az egyéni
gazdaságokra, ezekre vonatkozóan a Tesztüzemi Rendszerből próbálnak
adatokhoz jutni az MSZR készítői, abban az esetben, ha a reprezentációval
kapcsolatos nehézségeket sikerül megoldani. (A Tesztüzemi Rendszer
mintája nem reprezentálja az egyéni gazdálkodók körét gazdaságméret, régió
és tevékenység szempontjából. Ez a probléma megnyugtató módon
megoldható, mert az Általános Mezőgazdasági Összeírás alapsokaságára
alapozva új mintára lehet –és kell– áttérni. Erről bővebben a 7.2. fejezetben
szólok.)
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A MSZR-ben az értékcsökkenés az eszközök valós piaci értéke és várható
élettartama alapján számított mutató, amely nem egyezik meg a számvitelben
használt értékcsökkenéssel. E mutató szakértői becslés alapján készül, értéke
nagyobb, mint a számvitelben számított. (Csak közbevetőleg jegyzem meg,
hogy a Nemzeti Számlarendszerben a nemzetgazdaságra vonatkozóan nincs
értékcsökkenési adat, e hiátus megszűntetésére egy nagyszabású projekt
keretében folynak munkálatok a KSH-ban.)
Általánosságban még a termelési számla kapcsán meg kell említeni, hogy az
Eurostat által elvárt adatszolgáltatás részletezettségében, a termékek
besorolása tekintetében egyértelműen a KAP elvárásait követi, ez azonban
azzal jár, hogy nem tükrözi a technológiai, biológiai rendszert, logikát.
Másik probléma, hogy nem konzisztens a statisztikai rendszer egyes más
elemeivel, ennek eklatáns példája az árstatisztika.
4. sz. táblázat

A termelési számla 2001-re
Millió Ft

FELHASZNÁLÁS
P.2
B.1b
K.1
B.1n

Folyó termelőfelhasználás:
Bruttó hozzáadott érték:
Értékcsökkenés:
Nettó hozzáadott érték:

FORRÁS
888 292
564 051
122 821
441 229

P.1

Kibocsátás:

1 452 343

(Forrás: Mezőgazdasági számlarendszer 2001. KSH. Bp. 2002.)

Jövedelem számlák
A jövedelemelosztási műveletek, mint tudjuk, olyan műveletek, amelyek
egyrészt a termelés során létrehozott hozzáadott értéket felosztják a
munkaerő, a tőke és az államháztartás közt, másrészt, magukba foglalják a
jövedelem és a vagyon újraelosztását.
Tulajdonképpen két számláról beszélhetünk itt, az egyik a „Jövedelmek
keletkezése”, a másik a „Vállalkozói jövedelem” számla.
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5. sz. táblázat

Jövedelmek keletkezése számla 2001. évre
Millió Ft

FELHASZNÁLÁS
D.1
D.29
D.39

Munkavállalói jövedelem:
Egyéb termelési adók:
Egyéb termelési
támogatások:
B.2n/ Nettó működési
B.3n eredmény/vegyes
jövedelem:

FORRÁS
133 403 B.1.n
4 756

Nettó hozzáadott érték: 441 229

47 338
350 408

(Forrás: Mezőgazdasági számlarendszer 2001. KSH. Bp. 2002.)

A munkavállalói jövedelem a munkaadó által adott összes pénzbeni és
természetbeni javadalmazás, amelyet a munkaadó a végzett munka
ellenértékeként fizet a munkavállalónak. Két fő alkotórésze van: a bérek és
keresetek, illetve a munkáltató által fizetett társadalombiztosítási
hozzájárulás. Fontos hangsúlyozni, hogy a számla „munkavállalói
jövedelem” tétele csak a fizetett alkalmazottak jövedelmét tartalmazza, az
egyéni vállalkozók saját jövedelmét nem.
A munkavállalói jövedelem mérése ma a következő módon történik: A gazdálkodó
szervezetek esetében a havi és éves –OSAP-ban szereplő– munkaügyi statisztikai jelentés az
adatforrás. A fizetett mezőgazdasági alkalmazottak többségét ez a munkáltatói kör
foglalkoztatja. Az egyéni vállalkozókra vonatkozóan (az általuk alkalmazott állandó és
idénymunkások száma, ledolgozott munkaideje tekintetében) az ÁMÖ szolgáltatott adatokat.
Az EU előírás szerint 2-3 évenként végrehajtandó gazdaságszerkezeti összeírás során is lesz
erre vonatkozó adatgyűjtés. Azokban az években, amikor egyik fajta összeírás sem lesz, a
számla összeállításához szakértői becslésre kell hagyatkozni.

A termelési adók két fő csoportra oszthatók: termékadók és egyéb termelési
adók. Termékadók azok, amelyeket termék értékesítése vagy beszerzése után
vetnek ki (pl.: ilyen a fogyasztási adó). Termékadót a MSZR nem tartalmaz.
Egyéb termelési adó minden egyéb, a termelési folyamathoz kapcsolható adó
(pl.: ilyen a gépjármű adó, de nem tartozik ide a vállalati jövedelemadó).
A termelési támogatások alapvetően kétfélék lehetnek: terméktámogatások,
illetve egyéb termelési támogatások. A terméktámogatások a termelési
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számlán szerepelnek, de nem közvetlenül publikálva, hanem az alapáras
kibocsátás illetve termelőfelhasználás adatokban. Az egyéb termelési
támogatás a terméktámogatáson kívül minden olyan támogatást tartalmaz,
amelyet az államháztartás a termeléshez nyújt. A támogatások elszámolása
tevékenységi és eredményszemléletben történik, azaz nem az un.
pénzforgalmi szemlélet érvényesül. (Közbevetőleg megjegyzendő, hogy az
MSZR-rel szemben a MNSZ még nem eredményszemléletű.) Az un. „fizetési
kritérium”-ot is figyelembe veszik itt, ami azt jelenti, hogy csak olyan
támogatás szerepel a támogatások közt, amit a mezőgazdasági termelő kapott
(és nem az exportőr, vagy a feldolgozó). Nem tartoznak ide a beruházásokhoz
adott támogatások, amelyek tőketranszferként vannak elszámolva, és a
tőkeszámlán jelennek meg.
Az itt felsoroltak miatt a jövedelemszámla adatai közvetlenül nem
összehasonlíthatók a nemzeti számla adataival (de az államháztartás FVM-re
vonatkozó adataival sem, hiszen ott sem az eredményszemlélet érvényesül,
bár a fejlődés már abba az irányba tart.)
6. sz. táblázat

Vállalkozói jövedelem számla 2001-re
Millió Ft

FELHASZNÁLÁS

FORRÁS

D.41

Kamat:

31 086

D.45

Bérleti díj:

33 188

B.4

Nettó vállalkozói
jövedelem:

B.2.n/
B.3n
D.41

Nettó működési
eredmény/vegyes
jövedelem:
Kamat /kapott/:

350 408
5 324

291 458

(Forrás: Mezőgazdasági számlarendszer 2001. KSH. Bp. 2002.)

Vegyes jövedelem a mezőgazdasági egyéni vállalkozók és egyéni
gazdaságok termelésből származó jövedelme. Fontos megjegyzés, hogy itt
nem lehet elválasztani a saját munka jövedelmét és a tőke hozadékaként
keletkező működési eredményt.
A nettó vállalkozói jövedelem számítása úgy történik, hogy a működési
eredményhez hozzáadjuk a kapott kamatot, majd levonjuk belőle a fizetett
bérleti díjat és fizetett kamatot. Ezáltal a nettó vállalkozói jövedelem a
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földből nyert jövedelmet, a tőke hozadékát és a nem fizetett munkaerő
jövedelmét egyaránt tartalmazza.
A kamatok mérése meglehetősen nehézkes, hiszen bár a termelők által
fizetett és kapott kamatokról az adóbevallásokból állnak rendelkezésre
adatok, de csak a termelők egy viszonylag szűk körére vonatkozóan. A másik
adatforrás a Pénzügyminisztérium lehetne (a mezőgazdasági hitelezéssel
foglalkozó pénzintézetektől gyűjtött adatokkal), de ez egyelőre csak elvi
lehetőség, a felhasználhatóság szakmai vizsgálata szükséges.
A bérleti díj a termelők által bérelt föld bérleti díját tartalmazza. Az adatok
forrása egy KSH adatgyűjtés (”Földterület és vetésterület”), amely kérőív
2000-től a gazdálkodó szervezetekre, 2001-től pedig az egyéni gazdálkodókra
vonatkozóan is tartalmaz kérdéseket mind a bérbeadott, mind a bérbevett
terület bérleti díjára vonatkozóan, művelési ág bontásban. (Földbérleti díj
adatok a Tesztüzemi Rendszerből is nyerhetők, de itt is a reprezentativitással
vannak problémák.)
A mezőgazdasági jövedelem indexeket (”A”,”B”,”C” mutató) 1999 óta
publikálja a KSH. (lásd: 2. sz. melléklet) A magyar sajátosság annyi, hogy a
„B”mutató nálunk kevéssé alkalmazható, mivel ez a mutató azon országokra
ad értékelhető eredményt, ahol a mezőgazdasági termelés szinte kizárólag
egyéni gazdaságokban folyik.
Tőkeszámla
A mezőgazdasági számlák általános ismertetésénél már utaltam rá, hogy a
teljes tőkeszámla összeállítására (az „ágazati” szemlélet miatt) nincs
lehetőség, de ez a „szűkebb” számla is értékes információkat hordozhat az
„ágazat” helyzetére vonatkozóan azzal, hogy a nem pénzügyi eszközökben
bekövetkező értékváltozást és a kapott tőketranszfert bemutatja.
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7. sz. táblázat

Tőkeszámla 2001-re
Millió Ft

FORRÁS ÉS NETTÓ
ÉRTÉKVÁLTOZÁS

ESZKÖZ VÁLTOZÁS
B.10.1

P.51
K.1
P.52

Megtakarítás és
tőketranszfer miatti
nettó vagyonváltozás
Bruttó állóeszköz
felhalmozás:
Értékcsökkenés:
Készletváltozás:

200 700
122 821
58 015

B. 8n

Megtakarítás, nettó

D.9

Tőketranszfer, kapott:

54 412

D.92
D.99

Beruházási támogatás:
Egyéb tőketranszfer:

54 412
0

(Forrás: Mezőgazdasági számlarendszer 2001. KSH. Bp. 2002.)

A magyar tőkeszámla sajátosságai közül a következők érdemelnek említést:
A tőketranszfer az EAA-ban lehet un. beruházási támogatás és egyéb
tőketranszfer. A ma Magyarországon jellemző ilyen tőketranszferek:
♦
♦

a meliorációs és öntözésfejlesztési támogatás
új mezőgazdasági gépvásárláshoz, lizinghez
támogatás.

nyújtott

A magyar mezőgazdaságnak juttatott legjelentősebb tőketranszfer ez utóbbi,
mely adatok az FVM Műszaki Intézettől származnak.
Az állóeszközök kopását, avulását az értékcsökkenéssel mérjük. Ennek
figyelembe vétele lehetővé teszi, hogy az állóeszköz felhalmozás költségeit
„elterítsük” a használat teljes idejére.
A magyar mezőgazdasági
számlarendszerben az értékcsökkenés az eszközök valós piaci értéke és
várható élettartama alapján számított mutató, amely nem egyezik meg a
számvitelben használt értékcsökkenéssel. E becslési eljárás természetes
mértékegységen történő közvetlen adatgyűjtések útján valósul meg. Ennek
két fő oka van:
♦

A mezőgazdaságban –eltérően más ágazatoktól– a tárgyi
eszközök állománya természetes mértékegységben /is/ könnyen
számba vehető.
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♦

A termelés jelentékeny részét produkáló kistermelők
könyvviteli adatok és szakmai felkészültség híján nem képesek
eszközállományuk újraértékelésére.

Az ültetvények, gépek, épületekre vonatkozó adatgyűjtések (ÁMÖ és az azt
követő reprezentatív felmérések) jelentik a munka adatbázisát, (természetes
mértékegységű adatok). A piaci érték becslése az FVM Műszaki Intézet
támogatásával történik. Hosszabb távon két összeírás közt az épületek,
építmények, valamint a gépek berendezések eszközállományának és
értékcsökkenésének becsléséhez az un. „folyamatos leltározás” módszerét
alkalmazzák majd.
Speciális esetet jelentenek a tenyészállatok, hiszen a jelenlegi magyar mezőgazdasági
tőkeszámla nem tartalmazza a tenyészállatok értékcsökkenését. Ez a beruházási és
értékcsökkenési adatok inkonzisztenciáját okozza, hiszen a beruházási adatokban viszont
szerepelnek a tenyészállat beruházások. A tenyészállatok értékcsökkenésének becslésére
vonatkozó munkálatok jelenleg is folynak a KSH-ban. (Meg kell jegyezni, hogy míg az ESA
és EAA nem tartja szükségesnek az értékcsökkenés elszámolását a tenyészállatokra
vonatkozóan, addig az SNA igen.)

A bruttó állóeszköz felhalmozás tartalmazza az épületek, gépek,
berendezések ültetvények és tenyészállatok beruházásait. Itt is meg kell
említeni, hogy az „ágazati” szemlélet miatt ezen adatok nem vethetők össze a
beruházási statisztika mezőgazdaságra vonatkozó adataival (azok csak a
mezőgazdaságba sorolt gazdasági szervezetek körét fedik le, közülük is csak
az 5 főnél többet foglalkoztatókat).
6.3.1.5. Az EAA és az ESA közötti áthidaló táblázatok
Az előzőekben többször és több összefüggésben is szó volt róla, hogy az
EAA és az ESA között nincs közvetlen megfeleltetés, hiszen az EAA mint
szatellit számlarendszer sajátos szereppel rendelkezik. Az úgynevezett
„bridge table”, azaz áthidaló táblázat szerepe abban van, hogy kapcsolatot
teremtsen a szatellit számla aggregátumai és az ESA keretrendszer között. Az
EAA –mint ahogy arról már említést tettem– az ESA alapelveire épül, és a
számlákat ugyanazon sorrendben tartalmazza, mint az. Ennek megfelelően az
áthidaló táblázat tulajdonképpen az ESA és EAA tételei közötti számtani
különbség lenne, a valóságban azonban ennél bonyolultabb a helyzet. A
legtöbb helyen nem ugyanaz a szervezet készíti az EAA-t és az ESA-t, az
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adatforrások is különbözhetnek, ezért a tagországoknak a mezőgazdasági
számlákkal együtt az áthidaló táblázatot is át kell adniuk az Eurostatnak,
leírást adva arról is, hogy a különböző rendszerekben hogyan történik az
adatfeldolgozás, milyen az együttműködés.
Az EAA és ESA közti eltérések döntő többsége abból fakad, hogy a két
számlarendszer kézikönyve által megszabott elszámolási, csoportosítási
szabályok különböznek. Ezek közül a legfontosabbakról már korábban szót
ejtettem.
Magyarországon a KSH-ban külön szervezeti egység készíti a Nemzeti
számlákat (Nemzeti számlák főosztály), illetve a Mezőgazdasági számlákat
(Mezőgazdasági főosztály). Az a sajátos helyzet, hogy a MSZR gyakorlatilag
már majdnem harmonizált, a NSZR harmonizációja még több területen nem
valósult meg. Ebből adódóan az áthidaló táblázatban meg kell jeleníteni az
eltérő harmonizációs szintből fakadó különbségeket is, a „szokásos” (a két
módszertan eltéréséből következő) tételeken túl. Példaként említhető, hogy a
MSZR már készít tőkeszámlát, míg a NSZR még nem.
6.3.2. A mezőgazdasági háztartási szektor jövedelemstatisztikája /IAHS/
6.3.2.1. IAHS statisztika az EU országaiban
Ez a statisztika viszonylag új eleme az uniós agrárstatisztikai rendszernek, a
KAP változtatási igénye hívta életre, mégpedig az 1985-ben kiadott „ A
közös mezőgazdasági politika perspektívái” c. bizottsági kiadványra (un.
„Zöld Könyv”) reagálva.
A KAP változásaihoz kapcsolódó főbb követelmények egyike az volt, hogy
többet kell tudni a mezőgazdasági gazdálkodók és családjaik jövedelmi
helyzetéről, annak változásáról, mérve ezáltal a KAP eredményességét. A
korábban alkalmazott (és jelenleg is publikált) jövedelem mutatók a
mezőgazdasági számlarendszeren alapulnak, csak a mezőgazdasági
termelésből származó jövedelmet tartalmazzák, és nem képezik részét azok a
jövedelmek, amelyek forrása mezőgazdaságon kívüli gazdasági tevékenység,
és/vagy tőketranszfer.
A mezőgazdasági háztartási szektor jövedelemstatisztikájára (Income of
Agricultural Household Sector, IAHS) azért volt szükség, mert a
felmérések szerint az Unióban a földtulajdonosok harmad része egyéb kereső
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tevékenységet is folytat, emellett sokan más jövedelemben (nyugdíj,
társadalmi juttatások) is részesülnek. Az IAHS statisztika módszertanának
alapvető elemeit 1990-ben fogadták el
Az IAHS statisztika központi kérdése a mezőgazdasági háztartás
definiálása. Ennek háttereként, a metodika kidolgozásakor alapelvként
fogadták el, hogy:
•
•
•

a mezőgazdasági háztartások fogalma legyen összhangban az ESA-val,
a megfigyelés köre a birtokosok háztartásaira korlátozódjék,
összehasonlításképp a nem mezőgazdasági háztartások adatait is gyűjteni és
vizsgálni kell.

Az ESA a háztartási szektort úgy határozza meg, mint egyének vagy azok
csoportjait, mint fogyasztókat, akik esetleg piaci javakat és szolgáltatásokat is
előállítanak. Ezen egységek fő bevételei munkavállalói jövedelemből,
tulajdonosi jövedelemből, más szektoroktól kapott transzferekből, piaci
termékek értékesítéséből, saját fogyasztásra történő termelés imputált
értékéből származnak. Az IAHS módszertan (Eurostat: Manual on the
Income of Agricultural Household Sector, Rev.2. Luxembourg, 2001) szerint
mezőgazdaságinak tekintendő minden olyan háztartás, ahol az un.
„referencia” személy összjövedelmének fő forrása önálló mezőgazdasági
tevékenységből származik. (A referencia személyre nincs nemzetközileg
elfogadott definíció, de a háztartásstatisztikai felvételekben jellemzően a
háztartásfő ez a személy.)
A módszertan ugyan ezt a „szűk” definíciót preferálja, de a háztartások
besorolásához ideiglenes jelleggel alternatív definíciókat is megenged, ilyen
pl.: a háztartás jövedelmi összetételének meghatározása alapján, vagy a
referenciaszemély idő- és jövedelemmegoszlását vegyesen figyelembe vevő
módszer szerinti besorolás.
Az ESA kizárja a társasági formában működtetett birtokokat a háztartások
közül (ezek a nem-pénzügyi vállalatok szektorába kerülnek), vannak azonban
olyan tagállamok ahol az ilyen gazdaságok jelentős számban fordulnak elő.
Ilyen esetekben figyelmen kívül hagyásuk torzulásokat okozna, így
megfigyelésüket biztosítani kell.
Nemzeti célokra a tagállamok gyakran egy „tágabb” értelemben definiált
háztartáskörre is végeznek megfigyeléseket. Itt mezőgazdasági háztartásnak
azok a háztartások minősülnek amelyek a mezőgazdaságban folytatott önálló
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tevékenység által bizonyos (természetbeni és más) jövedelemre szert
tesznek. Ez származhat a háztartás bármely tagjának tevékenységéből.
A mezőgazdasági háztartások IAHS szerinti jövedelem mérésének
középpontjában a nettó rendelkezésre álló jövedelem áll.
A statisztikai munka eredményeképp évente az alábbi adatokat kell
előállítani:






A „szűkebb” értelemben vett mezőgazdasági háztartások aggregált
rendelkezésre álló jövedelme
A rendelkezésre álló jövedelem összetevői
A rendelkezésre álló jövedelem egy háztartásra, egy tagra, egy
fogyasztói egységre jutó értékei
A nem mezőgazdasági háztartások aggregált rendelkezésre álló
jövedelmének becslése, társadalmi-foglalkozási csoportok szerint
Ezen háztartások egy egységre vetített értékei.

A tagországok három modell közül választhatnak a mezőgazdasági
háztartások rendelkezésre álló jövedelmének előállításakor.
•

•

•

Az első szerint a rendelkezésre álló jövedelem-becslést olyan
mikrogazdasági
adatok
teljeskörűsítésével
képezik,
amelyeket
háztartásstatisztikai felvételek, adónyilvántartások, vagy mezőgazdasági
számviteli felvételek során gyűjtenek.
A második modell a nemzeti számlarendszer keretében a háztartási
szektor olyan felosztása, hogy létrejöjjön egy külön jövedelem-elosztási
számla a mezőgazdasági háztartásokra és más társadalmi-foglalkozási
csoportokra. Ez az első modellel szemben makrogazdasági megközelítés.
A harmadik modell egy „hibrid”, ugyanis a makro- és
mikrogazdasági megközelítés kombinációja. Ez esetben az önálló
mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelem adatokat a
mezőgazdasági ágazat számlájából levezetett becslés útján állítják elő, míg
az „egyéb” tételek esetében a mezőgazdasági háztartásokban végzett
felmérés (pl.: háztartás-statisztikai adatgyűjtés) az adatforrás.

Az uniós tagországok többsége jelenleg a második modellt használja, de
egyre többen tervezik alkalmazni a mikroökonómiai közelítést. Úgy tűnik,
hogy a jövőben az első modell válik dominánssá.
Látható, hogy a módszertan meglehetősen „szabad kezet” ad az egyes
tagországoknak, ahhoz, hogy a nemzeti sajátosságokat érvényre juttassák,
(bár a konkrét eljárási metódust az Eurostattal közölni kell). Az IAHS
statisztika az Unión belül a kevéssé harmonizált agrárstatisztikai területek
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közé tartozik, nagy különbségek vannak az egyes országok között a
szolgáltatott adatok mennyisége, minősége tekintetében. (Vannak országok,
amelyeknek csak egy évre! vonatkozóan szerepelnek adataik az uniós
adatbázisban.) Úgy tűnik, hogy ez idáig, e statisztika esetében a nemzeti
szinten történő összehasonlítások (időszakok és társadalmi csoportok közt)
nagyobb hangsúlyt kaptak, mint a közösségi szintű összevetések. Jól példázza
ezt, hogy eddig nem publikáltak országok közötti összehasonlítást az abszolút
jövedelmi adatok alapján.
6.3.2.2. Az IAHS statisztika Magyarországon
A dolgozat készítésének időpontjában ez a fajta statisztika Magyarországon
még csak kezdetleges formában létezett, ami azt jelenti, hogy a KSH 2003
első félévében -próbaképpen- a háztartásstatisztikai adatfelvételekhez
kapcsolódva (annak jövedelem-moduljára „telepedve”) egy ilyen
adatfelvételt hajtott végre.
Az előzőekből –úgy vélem– egyértelműen kiderült, hogy az IAHS statisztikát
olyan országok számára fejlesztették ki, ahol a domináns mezőgazdasági
szervezeti forma a családi gazdaság. Mivel Magyarországon (és több
újonnan csatlakozó országban) viszonylag jelentős súllyal vannak jelen
nagyméretű, jogi személyiségű mezőgazdasági üzemek, a módszertan csak
módosításokkal alkalmazható.
Ha a „tágabb” meghatározás szerinti megfigyelést is el kívánjuk végezni (ami
szerintem, legalábbis a „szűk” meghatározás szerinti rendszer
„beüzemeléséig”, nem aktuális), úgy az ilyen megfigyelésbe az ÁMÖ
küszöbérték feletti gazdaságai kerülhetnének.
A szűkebb értelmű megfigyelés esetében, ha az osztályozás alapja a
referencia személy fő jövedelme szerint történne, néhány módosításra lenne
szükség. Például több év jövedelem-megoszlási adatait kellene figyelembe
venni, (mivel nálunk –időjárási- és egyéb tényezők miatt– sokkal nagyobbak
a mezőgazdasági jövedelmek ingadozásai, mint az Unióban). Speciális
problémát jelentenek továbbá azok a háztartások, ahol a referencia személy
valamely mezőgazdasági nagyüzemben dolgozik. Az IAHS módszertan
szerint az ilyen háztartások nem tartoznak a megfigyelési körbe, mivel a
referencia személy fő jövedelme nem önálló gazdálkodásból származik. Nem
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igényel külön bizonyítást, ismerve a magyarországi helyzetet, hogy milyen
torzulásokkal járna, ha az olyan háztartások kimaradnának a megfigyelésből,
ahol a referencia személy fő jövedelmi forrása mezőgazdasági bérmunka.
(Ráadásul a „klasszikus” értelemben vett termelőszövetkezetek tagjainak
jövedelmére ez a kifejezés nem is helytálló.) Az ilyen háztartásoknak –mivel
számuk és részarányuk nálunk nem elhanyagolható– mindenképpen
szerepelniük kell a mezőgazdasági háztartások közt. A lehetséges átfedések
miatt azonban, (tehát azokban az esetekben, amikor a referencia személy
megfelel az eredeti szűk kritériumnak, és emellett mezőgazdasági
nagyüzemben dolgozik) valószínűleg nem lehet az IAHS szerinti szűk
kritériumba tartozó és a mezőgazdasági bérmunkásként dolgozó
referenciaszeméllyel jellemzett háztartások mechanikus összegeként
létrehozni a magyar –szűk értelemben vett– háztartáskört. Az átfedések
mértékére vonatkozóan célzott vizsgálatok lennének szükségesek.
Egy másik úton közelítve a szűk értelmezés kérdését, az IAHS statisztika
„végső” célja képet kapni azon háztartások jövedelmi helyzetéről,
amelyeknek megélhetése főleg a mezőgazdaságtól függ. Erre figyelemmel
talán az IAHS módszertan által is megengedett egyik alternatív
mezőgazdasági háztartás definícióból kellene kiindulni, (amely a háztartás
jövedelem-megoszlása
alapján
minősíti
az
adott
háztartást
mezőgazdaságinak). Ilyen alapon a háztartásstatisztikai megfigyelések
keretében lehetne olyan adatgyűjtést végrehajtani, amely a leginkább
megközelíti az uniós IAHS projekt által elvártakat. Nyilván ebben az esetben
az első modell szerinti (mikroökonómiai) módszer lenne a követhető út,
pláne, hogy a magyar nemzeti számlarendszerben nem szerepel az IAHS
makroökonómiai modelljének kiinduló pontja, az önálló mezőgazdasági
tevékenységből származó vegyes jövedelem. Felmerülhet még a
mezőgazdasági számlarendszer „működési eredmény”-ének felhasználása, de
itt a súlyozás jelent problémát, tehát, hogy azt hogyan osszák fel a különböző
gazdálkodási formák közt.
Összegzésképpen elmondható, hogy a dolgok jelen állása szerint a belépés
időpontjáig a magyar agrárstatisztika nagy valószínűséggel nem tud olyan
IAHS statisztikát produkálni, amely teljes egészében megfelel a jelenleg
érvényes uniós metodikai követelményeknek. Erre minden bizonnyal csak
akkor lesz képes, ha a módszertan figyelembe veszi az újonnan csatlakozó
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országok sajátosságait. Ezen agrárstatisztikai részterület is jó példa lehet
arra, hogy egyrészt a csatlakozással nem zárul le az agrárstatisztikai
harmonizációs tevékenység, másrészt pedig nem csak a csatlakozó
országoknak kell alkalmazkodniuk.
6.3.3. Mezőgazdasági árstatisztika
6.3.3.1.Mezőgazdasági árstatisztika az EU-ban
Az uniós mezőgazdasági árstatisztika célja, hogy támogassa a KAP-al
kapcsolatos célmeghatározási és döntéselőkészítő tevékenységet, valamint az,
hogy lehetővé tegye az intézkedések hatásainak megfigyelését. Az
agrárpolitika kialakításához elengedhetetlenül szükséges azon árak ismerete,
amelyet a termelők termékeikért kapnak, illetve amit ők fizetnek a termelés
során igénybevett termelési eszközökért.
Két fő célterületet lehet megkülönböztetni, egyrészt az egyes tagállamok
közötti árak különbözőségét, másrészt az ártrendek alakulását. Az
árváltozások és ártrendek vizsgálatának, mérésének eszközei az abszolút
mezőgazdasági árak és a mezőgazdasági árindexek. Az abszolút árak
vizsgálatának szerepe főképpen a tagállamok közti árszintek
összehasonlításában van, míg az árindexek
a mezőgazdasági
jövedelemelemzésekkel kapcsolatban játszanak fontos szerepet. A kétféle
árstatisztika között szoros a kapcsolat, ugyanis ugyanazon információn,
adatgyűjtésen alapulnak.
Az EU mezőgazdasági árstatisztikája az Eurostat és a tagországok közötti
megegyezésen /GA/ alapul.
Meg kell jegyezni, hogy az uniós agrárpiacok „napi”, operatív irányításához
elengedhetetlenül szükséges árinformációs rendszert a Bizottság –illetve a DG Agri– a Piaci
Információs Rendszer keretében működteti (erről a 7.1. fejezetben bővebben szólok), mely
árinformációs rendszer független az Eurostat árstatisztikai rendszerétől.

A szakkérdéseket az un. árstatisztikai munkacsoport vitatja meg (az Eurostat
munkacsoportjairól már szót ejtettem). Az áradatokat megegyezés szerint a
következő határidőkre kell eljuttatni az Eurostat-hoz:



havi árak és árindexek: referenciahónapot követően 8 héttel
éves árindexek: következő év március 30.
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éves abszolút árak: következő év április 30.

Az Eurostatban a nemzeti valutában kifejezett árakat –az összehasonlítások
miatt– Euro-ra váltják, majd az adatok egy ellenőrzési procedúrán esnek át.
Az árstatisztikákat a CRONOS adatbázis PRAG területén tárolják.
Mezőgazdasági árindexek

A mezőgazdasági termékek értékesítési ára és a termelőeszközök vételára
döntő hatással van a termelők jövedelmére, ezért fontos, hogy legyen olyan
indikátor, amely azt jelzi, hogy mennyiben befolyásolják az árbevételt és a
költségeket azok árkomponensei. Az árindexek fő funkciója, hogy irányzatok
összehasonlítását tegye lehetővé az egyes tagállamok és az Unió, mint egész
között, illetve a tagállamokon és az Unión belül a különböző termékek
között.
A mezőgazdasági termékek termelői árindexe (output index) a
mezőgazdasági termékek értékesítésén, az input index pedig a
termelőeszközök beszerzésén alapul (és nem az előállításon illetve
felhasználáson).
A mezőgazdasági árstatisztikában (csakúgy mint a mezőgazdasági számlák módszertanában)
elvetették a korábban érvényes un. „nemzeti farm” szemléletet, amely esetben –erősen
leegyszerűsítve– nem vették figyelembe a mezőgazdaságon belüli tranzakciókat, azaz
praktikusan az egész mezőgazdaságot egy nemzeti farm-nak képzelték.) Az árstatisztika (és
az EAA) jelenleg érvényes módszertana már a mezőgazdasági egységek közötti folyó
termelőfelhasználásra történő kibocsátást is értékesítésként kezeli.

Ahhoz, hogy előállíthatók legyenek különböző termékcsoportok indexei,
vagy egy általános index, a különböző árak elemi indexein túl fontos, hogy
legyen egy súlyrendszer.
Az output indexekben minden egyes elemi indexhez kapcsolt súlyérték
megegyezik az adott termék értékesítésének értékével (ÁFA nélkül), a
bázisidőszakban. Az outputot piaci áron értékelik, ami azt jelenti, hogy az a
termelő által kapott ár, amelyből nem vonják le az adókat (kivéve
természetesen az ÁFA-t), és nem számítják be a támogatásokat.
Közbevetőleg megjegyzendő, hogy a jelenleg érvényes EAA módszertan az outputot
alapáron értékeli, ami azt jelenti, hogy a kapott árból levonják az adókat és beleértik a
támogatásokat. Az árindexek számításakor –praktikus okokból, különösen a havi indexek
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esetében– nem lehetett az alapáron való értékelést követni, így az árstatisztika ilyen
tekintetben nem harmonizál az EAA-val.

Az input indexekben a termelőeszközöket beszerzési áron kell értékelni, (az
adókat –kivéve az ÁFA-t– nem vonják le, a támogatásokat nem adják hozzá).
Az elemi indexek súlyai a termelőeszközök beszerzési értékei. Az input index
tulajdonképpen két „részből” áll, úgymint:
Æ folyó termelőfelhasználásra szánt termékek és szolgáltatások
Æ beruházási javak és szolgáltatások

Fontos megemlíteni, hogy az input termék- és szolgáltatáskör nem fedi le a
termelési tényezők mindegyikét, így a bérek, bérleti- és kamatköltségek
nem részei a megfigyelés körének.
Az Eurostat metodika szerint az indexeket az ismert Laspeyres-formula alapján kell
számítani, amely elemi indexek súlyozott átlagát jelenti, fix bázisévi súlyozás mellett, és
amelynek egyik előnyeként azt jelölik meg, hogy több éven át számítható anélkül, hogy
szükség lenne a reprezentatív termékkosár vagy a súlyok változtatására. (A használt súlyok
értékesítési és beszerzési értékek, nem mennyiségek).
Az elemi indexeket éves vagy havi bázisokon számítják, számításukra többféle lehetőség
van, a módszer függ az adott termékről rendelkezésre álló áradatok milyenségétől, így a
tagállamok eltérő módon számíthatják azokat. Az éves (elemi) indexeket a megfelelő havi
indexek egyszerű, vagy ha lehet, súlyozott számtani átlagaként számítják (ahol a súlyok
mennyiségek).

Az EU egészére vonatkozó indexeket a tagországi indexek „horizontális”
összegzésével képzik. A minden ország összes reprezentatív termékére
meglévő elemi indexeket országonként termékcsoportokra, majd az országos
indexeket az EU-ra mint egészre összegzik.
Ehhez az egyes országok érték-adatait, amelyek nemzeti valutában, vagy Euróban vannak
megadva, és amelyek a súlyok, átváltják egy közös egységre. Ezt vásárlóerő-paritásnak, –
PPS-nek, Purchasing Power Standards-nak – nevezik, és amelynek a szerepe a tagországok
eltérő árszintjeiből adódó torzulást kiküszöbölni. Az EU-s index ilyen módon az egyes
országok indexeinek ezen PPS adatokkal súlyozott átlagaként áll elő, az adott
termékcsoportra vonatkozóan. Speciális eljárást követelnek meg azok a termékek amelyek
szezonálisak, azaz a termelés és értékesítés időszaka csak néhány hónap, esetleg hét. E
termékekre a havi indexekhez a bázisév állandó havi súlyaival változó kosarakat kell
használni.
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Az uniós mezőgazdasági árindexek, mint láttuk, fix súlyozási struktúrával
rendelkeznek, amelyet a bázisévre vonatkozóan reprezentatívnak fogadnak el.
A bázist ötévente változtatják, tehát minden „0”-val és „5”-tel végződő
évben újraképezik. Ekkor –azon túl, hogy módosul a referenciaév–
megváltoztatják a súlyozási együtthatókat is, érvényesítendő a termelésben az
előző öt évben lezajlott változásokat.
Az egyedi indexekhez reprezentatív termékeket kell kiválasztani, ez az
adott tagország „joga” és felelőssége egyben, hiszen a kiválasztott terméknek
tényleg reprezentatívnak kell lennie. Fontos kérdés a minőségi változások,
termékcserék kezelése. Nagyon gyakran változik pl.: az input termékek,
műtrágyák, összetett takarmányok, eszközök, gépek minősége. E változások
árbefolyásoló szerepének mérlegelése elengedhetetlen.
Az árakat –ez általános szabály– olyan tranzakció során kell feljegyezni,
amely a lehető legközelebb van a termelőhöz, azaz pl.: a termékárakat az első
értékesítési fázis során kell regisztrálni, a termelőeszköz árakat pedig az
utolsó fázis során (amikor a gazdaságba érkeznek).
A tagállamok közötti összehasonlítást zavarhatja, ha azokban eltérő az
infláció mértéke, ezért inflációs kiigazításokat is eszközölnek.
Ez praktikusan azt jelenti, hogy –az egyes tagállamokban– deflálják az árindexeket (azaz egy
deflátorral osztják), így az árindex „reálváltozását” tudják kimutatni. A deflátor
megválasztása nem egyszerű feladat, legjobb lenne egy GDP deflátor alkalmazása, de ilyen
nem készül havonta, ezért azután a fogyasztói árindexet szokták használni. (Nyilvánvaló,
hogy az adott árindexet és a deflátort is ugyanazon időszakra vonatkozóan fejezik ki.)

A DG Agri igényei miatt az Eurostat –a statisztikában egyébként szokatlan
módon– elvárja, hogy a tagállamok előrejelzést készítsenek bizonyos input
és output indexek vonatkozásában az év egészére vonatkozóan, az elsőt
szeptemberben, a másodikat novemberben. Ezek előállítására nincsenek
közösségi szintű módszertani előírások.
Az árindexek egyik nagyon fontos felhasználási területe az un. agrárolló
vizsgálata, ami tulajdonképpen az input és output indexek változásának
arányát mutatja. (A jelentősége abban van, hogy a kétfajta árindex relatív
mozgása jól leképezi a hozzáadott érték változásokat, amelyhez a
mezőgazdasági jövedelmek alakulása kapcsolódik.)
Abszolút mezőgazdasági árak statisztikája
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Míg az árindexek célja az, hogy input és output termékek árainak trendjére
utaljon, az abszolút árak statisztikájának célja egyrészt, hogy tagállamok
közötti összehasonlítást biztosítson, másrészt, hogy gazdasági
elemzésekhez (modellszámítások, árrugalmassági vizsgálatok) nyújtson
segítséget. E céloknak akkor tud eleget tenni, ha a közösségi módszertan
biztosítja az abszolút árak összehasonlíthatóságát, illetve, hogy az egyes
államok olyan termékek árait figyelik meg, amelyek az adott ország
mezőgazdasága szempontjából relevánsak.
Ahhoz, hogy az abszolút árak a tagállamok között összehasonlíthatók
legyenek, elengedhetetlen, hogy egyrészt a megfigyelt termékek és
termelőeszközök legfontosabb jellemzői azonosak legyenek (hiszen e
jellemzőknek döntő a befolyása azok áraira), másrészt az árfelírás
folyamata, körülményei, az árak statisztikai feldolgozása hasonló (közel
azonos) legyen. (Természetesen az ilyen értelmű teljes harmonizáció nem
valósítható meg.)
Mivel az uniós árstatisztika eminens célja a mezőgazdasági jövedelmek
figyelése, így a termékek esetében azok árai nem tartalmazzák a szállítási
költségeket, míg a termelőeszközök esetében igen.
A termékkiválasztás fontosságáról már az árindexek taglalásánál írtam. Itt
csak annyival egészítem ki, hogy egy-egy országban a megfigyelendő
termékek és termelőeszközök listájának összeállításakor kettős
követelménynek kell megfelelni. Egyrészt olyan termékeket és eszközöket
kell tartalmaznia, amelyek az Unió, másrészt pedig az adott ország
szempontjából relevánsak.
Az áradatok megjelenítésénél –főleg praktikus szempontokat mérlegelve–
kétféle táblasorozatot állítanak össze. Az un. „termék” táblák csoportjánál
az összehasonlíthatóság a fő szempont, azok a termékek és termelő eszközök
kapnak itt hangsúlyos szerepet, amelyek az Unió egészének szempontjából
fontosak. Az egyes termékek tábláiban a sorok az egyes tagállamokat, az
oszlopok pedig az időszakokat tartalmazzák.
Az un. „ország” táblák soraiban azok a termékek (és termelőeszközök)
szerepelnek, amelyek az adott ország szempontjából relevánsak. Az
oszlopokban itt is az időszakok vannak. Az adatok megjelennek az ország
valutájában (ha van ilyen) és Euroban.
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6.3.3.2. Mezőgazdasági árstatisztika Magyarországon
A mezőgazdasági árstatisztika meglehetősen fejlett alrendszere volt a magyar
agrárstatisztikának, úgy, hogy a screening időpontjában már jelentős részben
harmonizáltnak volt tekinthető, bár még ma /2003/ is vannak tennivalók.
Az output árindexek és abszolút árak adatforrása a feldolgozó és
továbbértékesítő szervezetek felvásárlási jelentése: Jelentés a felvásárlásról,
OSAP 1097. sz., az 1107. sz. Állatvásári jelentés, valamint az 1108. sz. Piaci
felhozatal és árjelentés című, havi gyakoriságú adatgyűjtés. A számítási
módszer megfelel az Eurostat követelményeknek, a termékek elemi havi
indexeit a tárgyhónapi árnak a bázisév (jelenleg 1995) átlagárához való
viszonyításával képezik, az aggregált indexet az elemi indexek súlyozott
átlagaként számítják, ahol a súlyok a bázisévi értékarányok. Az idényjellegű
termékek esetében (pl.: zöldség- és gyümölcsfélék) havi „kosarat” állítanak
össze, 12 reprezentáns termékből. A kosár összetétele havonta változik, a
havi súlyokat a bázisév adott havi értékadatai adják (természetesen bázisévi
árak mellett). A 12 havi kosár összegzésével áll elő az éves súlyszerkezet. Az
idénytermékek esetében –e módszer következtében– az indexváltozás nem
csak árváltozást, hanem összetétel-változást is tükröz. Az aggregált indexben
a zöldségek, gyümölcsök árindexe minden hónapban azonos súllyal (bázisévi
érték) szerepel. Az árindexek tekintetében az output árindexek számításánál
még hiányosság, hogy a termelők egymás közti forgalmában résztvevő
termékeket ezidáig nem vették figyelembe (bár az adatok rendelkezésre
állnak.)
Az input árindexek esetében a legfőbb probléma, hogy csak negyedévente
történik ilyen adatgyűjtés, holott az EU havonta várja el. Az input árindexek
számításakor –megfelelve az Eurostat által támasztott követelményeknek–
2003-tól nem csak az ipari eredetű, hanem a mezőgazdasági eredetű
felhasználást is figyelembe veszik. A termeléshez felhasznált termékek és
szolgáltatások árairól többféle adatgyűjtésből nyernek információkat: a
takarmánykeverékek, műtrágyák, növényvédő szerek, állatgyógyászati
készítmények árairól negyedéves gyakorisággal az OSAP 1824, 1825, 1826
és 1827. sz. adatgyűjtések jelentik az adatforrást, míg ugyanerről évente a
1101, 1102, 1103 és 1104. sz. adatgyűjtések szolgáltatnak információt. Az
egyéb ráfordítások (energia, gép, épület, vegyes iparcikk stb.) árindexének
számításához ez utóbbi esetében évenkénti gyakoriságú adatgyűjtés (OSAP
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1106. sz.) nyújt támpontot, míg egyéb esetekben ipari, építőipari, fogyasztói
(rész)árindexeket használnak fel. Az indexek Laspeyres-formula szerintiek,
jelenleg 1995 a bázisév. Az aggregált indexhez súlyként a bázisévi
értékarányokat használják.
Az agrárolló számításánál metodikai változtatást kellett végrehajtani, mivel a
magyar módszer korábban csak az ipari eredetű felhasználást vette
figyelembe, 2003-tól már az uniós követelmény szerinti számítási módszert
alkalmazzák itt is, azaz az input árindexek számításánál –ahogyan már
említettem– nem csak az ipari, hanem a mezőgazdasági eredetű felhasználást
is figyelembe veszik. (A korábbi gyakorlattól eltérően az output árindex kerül
a számlálóba és az input a nevezőbe, így a növekvő index a mezőgazdasági
termelők jövedelemhelyzetének javulását jelzi.)
Az abszolút árak megfigyelése az EU-ban –mint utaltam rá– egy
meglehetősen rigorózus módon előállított reprezentáns input és output
terméksoron alapszik. Az Eurostat által megkövetelt terméksor megfigyelése
még nem teljes (kb. 90%-os).
Fontos lenne megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy mennyiben lehetne
hasznosítani statisztikai célokra a piaci információs rendszer keretében
végzett ármegfigyeléseket. (Ezzel kapcsolatosan lásd a 7.1. fejezetet).
6.3.4. Munkaerő-ráfordítási statisztikák
6.3.4.1. Mezőgazdasági munkaerő-ráfordítási statisztika az EU-ban
A mezőgazdasági munkaerő-ráfordítási statisztika (Agricultural Labour
Input, ALI) létrehozásában –ugyan úgy, mint a legtöbb agrárstatisztikai
modul esetében– a KAP igényei játszották a főszerepet. Konkrétabban: a fő
cél azon lehetőség megteremtése volt, hogy a mezőgazdasági munkaerőráfordítási trendek tükrében vizsgálható legyen az agrárjövedelmek
trendjeinek alakulása. (Ez utóbbi egyébként több agrárstatisztikai modul
célkeresztjében szerepel, ilyenek pl.: a mezőgazdasági számlák rendszere, a
mezőgazdasági háztartások jövedelemstatisztikája, vagy a mezőgazdasági
árstatisztika.)
Mindemellett
az
ALI
makroökonómiai
(főleg
termelékenységi) elemzések céljait is hivatott szolgálni.
A munkaerő-ráfordítás szerepet kap a mezőgazdasági számlák jövedelemindikátorai közül az „A” és „B” mutató számításakor. /vö.: 2. sz. melléklet/
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Éppen ezért az EAA megkívánja a mezőgazdasági munkaerő éves
mennyiségének felosztását fizetett, nem fizetett és teljes mennyiségekre,
ezenkívül előírja a munkaerő ”éves munkaerő egységben” /Annual Work
Unit, AWU/ történő mérését is.
A mezőgazdaságban jelentős a részmunkaidős, vagy idénymunkán
foglalkoztatott munkaerő. Jelentősége az egyes tagállamokban igen eltérő,
így az uniós szintű elemzések nem elégedhetnek meg azzal, hogy a
foglalkoztatottak száma alapján végezzék a vizsgálatokat.
Az AWU számításakor mezőgazdasági munkának minősül az összes olyan
munka, amelyet az „ágazat”-ot (vö. a mezőgazdasági számlák –6.3.1. pont–
„ágazat” fogalmával) meghatározó agráregységek mezőgazdasági, (illetve az
azoktól el nem választható, nem mezőgazdasági jellegű) tevékenységeiből
származó termékek előállítására fordítottak. Általánosságban igaz, hogy az
ALI statisztika keretei, fogalomrendszere (mezőgazdasági „ágazat”,
mezőgazdaságra jellemző tevékenységek, szerződéses tevékenység, el nem
különíthető másodlagos nem-mezőgazdasági jellegű tevékenységek stb.)
teljes mértékben megfelel az EAA aktuális metodikai előírásainak.
Az EAA és az ALI statisztikák konzisztenciájának biztosításához szükséges,
hogy az összes munkaerő azonos legyen azzal, amelyet az adott évi összes
agrárjövedelem előállítása érdekében kifejtettek, és, hogy a fizetett
mezőgazdasági munkaerő mennyisége összhangban legyen az EAA
„munkavállalói jövedelem” tétellel.
A mezőgazdasági foglalkoztatást éves munkaerő egységben /AWU/ kell
mérni. Egy AWU egy olyan személy munkaidő-ráfordításának felel meg, aki
egy egész éven át teljes munkaidőben végez mezőgazdasági tevékenységet
valamely mezőgazdasági „ágazati” egységben. Az, hogy egy AWU hány
munkaórának felel meg, tagállamonként eltérő lehet, a leggyakoribb a 2200
munkaóra, de négy országban 1800 óra, (a két szélső érték: Dánia 1739,
Németország 2218 óra). Egyébként az Eurostat által –a gazdaságszerkezeti
felvételekhez– megadott definíció szerint azt a minimális óraszámot jelenti,
amelyet a munkaszerződéseket szabályzó országos rendelkezések
megkövetelnek.
A teljes munkaidőnél kevesebbet dolgozók estében az AWU
meghatározásakor a ténylegesen ledolgozott munkaórák számát osztani kell a

131

teljes munkaidős állásban dolgozók által ténylegesen ledolgozott munkaórák
számával.
Az ALI statisztika megkülönböztet „fizetett” és „nem fizetett” munkaerőt. A
fizetett munkaerő azon személyeket jelenti, akik valamely más tulajdonában
(magán, vagy állami) lévő egység számára dolgoznak, és amiért készpénzes
vagy természetbeni juttatást kapnak. (Ezt nevezi az EAA munkavállalói
jövedelemnek.)
A nem fizetett munkaerő olyan személyek munkáját jelenti, amely munka
eredménye a „mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel”-ben jelenik
meg, attól legtöbbször nem elkülöníthetően. E személyek legtöbbje
cégnyilvántartásba nem vett vállalkozás vagy mezőgazdasági jellegű társaság
egyéni vagy társas tulajdonosa.
Az ALI statisztika nem uniós jogszabályokon alapul, hanem gentlemen’s
agreement-en. A tagállamok szabadon megválaszthatják, hogy milyen
adatforrásokat használnak fel az előállításához, de ez nem jelenti azt, hogy
nagyon tág lenne a mozgástér. A célszerűség azt diktálja, hogy a
gazdaságszerkezeti felvételek jelentsék a fő alapot, hiszen ez kötelező, uniós
jogszabályok által előírt statisztika, amelynek egy része munkaerőráfordítással kapcsolatos kérdéseket tartalmaz. Nem véletlen tehát, hogy
azokban az években, amikor nem kell EU előírások alapján
gazdaságszerkezeti felvételt végrehajtani, akkor a legtöbb tagország –saját
célra– gyakran készít olyan „kvázi” gazdaságszerkezeti felvételt, amely
főképp a munkaerő felhasználásra összpontosít.
6.3.4.2. Mezőgazdasági munkaerő-felhasználási statisztika Magyarországon
A magyar ALI statisztika jórészt EU konformnak tekinthető. Ezen statisztika
megalapozása is, csakúgy, mint több –Magyarországon újnak számító–
agrárstatisztikai modulé, a 2000. évi ÁMÖ-nek köszönhető. Az ÁMÖ
eredményei alapján kiválasztott reprezentatív mintán 2001-től kezdődően
minden év decemberében a munkaerő felhasználásra vonatkozóan is
végeznek adatfelvételt (OSAP 1677. sz.). Ezen túlmenően az un. intézményi
statisztika, valamint a háztartásstatisztika munkaerő-felmérésének adatait is
felhasználják az ALI előállításához. Magyarországon 1 AWU 1800
munkaórának felel meg.
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Tulajdonképpen egy megoldandó probléma van az ALI statisztika
harmonizációja terén, ez pedig a nem elkülöníthető, másodlagos, nem
mezőgazdasági tevékenységek munkaerő inputjának meghatározása, ez
ugyanis jelenleg még nincs számba véve. A probléma analóg a
mezőgazdasági számlák esetében, egyelőre ott sem megoldott az ilyen
tevékenységek elszámolása. E probléma megoldása után az adatok
visszamenőlegesen is változni fognak. A „végtermék” évente tulajdonképpen
csak két számadat:
8. sz. táblázat

Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás Magyarországon
/AWU/
Megnevezés
Fizetett
Nem fizetett

1999
124 164
573 415

2000
117 664
529 066

2001
107 864
507 262

(Forrás: Mezőgazdasági számlarendszer, 2001. KSH. Bp.2002.)

6.3.5. Integrált adatbázis és mezőgazdasági szektor modell
Az Eurostat „F” igazgatóságának feladata a mezőgazdasággal kapcsolatos
statisztikai információk összegyűjtése. Ezen információkat –mint ahogy már
arról említést tettem– több különálló adatbázisban tárolják, és a New Cronoson keresztül bocsátják a felhasználók rendelkezésére. Ezen túlmenően
azonban a Bizottság (pontosabban a DG Agri) fontosnak tartja, hogy az
Eurostat modellszámításokat végezzen az Unió mezőgazdasági ágazatára
vonatkozóan, mégpedig annak érdekében, hogy legyen lehetőség a
tagállamok agrárszektorának, a mezőgazdasági jövedelmek alakulásának
megfigyelésére. Emellett fontos e modellezési munka a gazdasági és politikai
döntésekkel kapcsolatos ex ante és ex post elemzések végzése, a döntések
rövid- és hosszútávon várható hatásainak szimulálása, előrejelzése, és nem
utolsó sorban az uniós agrárstatisztika által begyűjtött adatvagyon
konzisztencia vizsgálata céljából. (Az agrárszektormodellekről lásd: Pitlik,
2002.)
A vázolt igények kielégítésére 1980-ban az Eurostat a Bonni Egyetem egy
kutatócsoportjával szoros együttműködésben megkezdte a SPEL nevű
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integrált információs és modellrendszer kifejlesztését. (A SPEL név a
Mezőgazdasági Ágazati Termelési és Jövedelem-keletkezési Modell német
elnevezésből származó betűszó.) A munka eredményeként született meg az
un. Bázisrendszer (SPEL/EUBS). Ez alapján fejlesztették ki később /1984/ a
Rövid távú előrejelző és szimulációs rendszert (SPEL/EU-SFSS), mely –
trend extrapoláció alapján– a mezőgazdaság rövid távú fejlődésének
előrejelzésére, valamint a mezőgazdasági ár- és jövedelempolitika rövid távú
hatásának szimulálására szolgált. A rövid távú modell megvalósítása után az
agrárpolitikai döntések középtávú hatásait bemutatni képes modell
megalkotására is sor került 1986-ban (SPEL/EU-MFSS), amit a 90-es
években többször is megújítottak.
A SPEL-modell nóvum volt azzal a korábbi gyakorlattal szemben, amelyben
a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján becsültek –ökonometriai
módszerekkel– bizonyos összefüggéseket. A SPEL modellben a statisztikai
adatok „csak” kiindulási alapként szolgáltak, nem tekintették azokat eleve
jónak.
Megpróbálták
az
alapadatok
közötti
ellentmondásokat,
inkonzisztenciákat feltárni, majd kiszűrni. Tulajdonképpen e folyamat során
az egyedi adatok hitelességét (plauzibilitás) és a két vagy több adat közti
ellentmondást (konzisztencia) tárták fel, megteremtve ezáltal egy új
(szekunder) adatbázist, amely a modellezés alapjául szolgálhat, és amely nem
az alapstatisztikák egy újszerű gyűjteménye, hanem azok „hibáitól
megtisztított” adatbázis.
A SPEL modellek alkalmazása és fejlesztése 1999-ben lezárult, helyét egy új
rendszer, az AGRIS vette át. A SPEL projekt kiváltásának több oka is volt,
ehelyütt csak két fontosabbat említek meg:
Æ a SPEL a Mezőgazdasági Számlák Rendszerének (EAA) egy
korábbi szemléletet tükröző elméleti alapján állt, ez az un. „nemzeti
farm” koncepció, mely az új EAA létrejöttével megváltozott
Æ a modellek –de különösen a középtávú– a szinte folyamatos
fejlesztések következtében olyan bonyolultakká váltak, hogy
kezelésükkel szinte csak a fejlesztőik voltak képesek megbirkózni.

A SPEL rendszer kiváltására hozták létre az Eurostat saját fejlesztésében az
AGRIS rendszert, mely az Agricultural Information System elnevezés
rövidítése. A rendszer a SPEL-nél már bevált megközelítésen és elméleti
alapokon nyugszik. Három fő elemét különböztethetjük meg:
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1. adatbázis
2. rövid távú előrejelző modell
3. középtávú modell

Az adatbázis főképpen a New Cronos-ban tárolt adatokon alapul, de egyéb
adatforrásokat is felhasználnak. Az adatbázis három NC domainből használ
fel adatokat: a COSA területről a mezőgazdasági számlák /EAA/ adatait, az
egység érték adatokat, valamint a munkaerő-ráfordítási adatokat, a ZPA1
adatbázis területről a terméshozam és állatállomány adatokat, a PRAG
területről pedig az áradatokat.
Az AGRIS –csakúgy mint a SPEL tette– elvégzi ezen „primer” adatsorok
plauzibilitási és konzisztencia vizsgálatát, valamint trendszámításokra
alapozva a hiányzó adatokra is becslést készít. E származtatott adatsorokat az
egyes tagországok szakértőinek rendelkezésére bocsátják, akik eldöntik, hogy
felhasználják-e azokat a hazai statisztikákban, avagy javaslatot tesznek új,
konzisztens adatokra az Eurostatnak.
Vannak olyan adatok, amelyek nem szerepelnek a NC adatbázisban, de az
AGRIS-hoz szükségesek. Ilyen esetekben az egyes országok nem statisztikai
adatgyűjtéseikből, vagy szakértőik becsléseiből szolgáltatnak adatokat az
Eurostatnak. Tipikusan ilyen pl.: a FADN adatgyűjtés (lásd:7.2. fejezet).
A könnyű kezelhetőség érdekében az AGRIS a MS Access és Excell
programokat használja (az előbbit a különböző adatbázisokból való
adatnyerésre és tárolásra, az utóbbit navigációs célokra).
Az AGRIS adatbázis adatait a követhetőség és az adatok státuszának
nyilvántartása céljából megjelölik, háromféle módon:
•
•
•

eredet szempontjából (közvetlenül a NC-ból származik, vagy
megváltoztatták a rendszer trendjavaslata, vagy szakértői becslés
alapján);
szakértő azonosítása szempontjából (ha az adatot megváltoztatták);
referencia dátum szempontjából (az adatot mikor importálták,
mikor frissítették utoljára).

Az AGRIS adatbázisban négy dimenziót lehet megkülönböztetni:


ország: e dimenzió mátrixokból áll, melyeknek két csoportját
különböztethetjük meg, úgy mint New Cronos adatok és számított
adatok mátrixai. A NC adatok öt mátrixot alkotnak, a számított
adatok három mátrixba vannak szervezve.(Jelenleg már több mint
harminc ország adatai szerepelnek az adatbázisban).
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alapelemek: több mint negyven alapelem van, főbb csoportjai:
termékek, mérlegek, árak, mezőgazdasági számlák stb.
tételek:
több
mint
négyszáz
van,
ezek
különböző
növénytermesztési és állattenyésztési tevékenységek
évek: egyes adatsorai 1973-tól indulnak.

Az AGRIS adatbázis a New Cronos AGRIS domainjében található.
Az Eurostat 1999-ben kezdte el kidolgozni az AGRIS-ra alapozva a rövid
távú előrejelzési projektet. A cél az volt, hogy becsléseket készítsenek a DG
Agri és a tagállamok számára, arra vonatkozóan, hogy miképpen alakulnak a
jövőben a családi vállalkozások jövedelmei a tagállamokban, illetve uniós
szinten. Lényegében trend extrapolációkat állítanak elő a megművelt
területre, az állatállomány nagyságára, a hozamokra, a ráfordításokra és az
árakra vonatkozóan, ezek segítségével pedig egy-két évre előre
meghatározzák a termelésre, termelő felhasználásra, mezőgazdasági
tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó –becsült– EAA adatokat.
Az Eurostat a tagországok szakértőinek rendelkezésére bocsátja a
trendbecsléseket, melyeket azok kiigazíthatnak, így a visszacsatolás révén
lehetőség nyílik a módszer finomítására.
A SPEL/EU-MFSS, azaz a középtávú modell kiváltására 1999-ben tett
lépéseket az Eurostat, mégpedig úgy, hogy megtartva a középtávú SPEL
modell erényeit egy átlátható, rugalmas, és főképp felhasználóbarát eszközt
hozzon létre, amely összhangban van a megújult EAA fogalomrendszerével,
metodikájával. Bár 2003-ig nem fejeződött be a modellalkotási folyamat, de
elkészültek a specifikációk, az összefüggéseket leíró matematikai keret és
annak programozása.
Az integrált adatbázishoz és a mezőgazdasági szektormodellek készítéséhez –
mint láttuk– az alapot döntő részben a meglévő statisztikák adják, a
tagállamoknak csak minimális mértékben kell egyéb adatot szolgáltatniuk
/pl.: a FADN-ból/, szerepük inkább a szakértői közreműködésben van.
Magyarországon az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet feladatát
képezi az Eurostattal való együttműködés e témakörben.
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7. AZ AGRÁRSTATISZTIKÁVAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ
AGRÁRINFORMÁCIÓS ALRENDSZEREK
Az alábbiakban bemutatásra kerülő agrárinformációs alrendszerekről
általánosságban elmondható, hogy azokat nem statisztikai célból hozták
ugyan létre, valamilyen módon azonban (szorosan, vagy kevésbé, de)
kapcsolódnak az agrárstatisztikához. Bár a jelen dolgozatban tárgyalt három
rendszer mindegyike adminisztratív, irányítási célokat szolgál, de részben
statisztikai jellegű adatgyűjtésekre épít, és így kapcsolatban van a
„klasszikus” agrárstatisztikával. E rendszerek további közös jellemzője, hogy
nem az EUROSTAT, hanem a DG Agri kompetenciájába tartoznak.
7.1. PIACI INFORMÁCIÓS RENDSZER
7.1.1. Piaci információs rendszer
(Market Information System, MIS) az EU-ban
Az Unió agrárinformációs rendszerén belül –mivel erősen szabályozott
agrárpiacról van szó– kitűntetett szerepe van a piaci információs rendszernek.
Ez a rendszer nem statisztikai jellegű ugyan, de –mint látni fogjuk– sok a
kapcsolódási pont (különösen az árinformációk vonatkozásában).
Említettem, hogy az uniós agrárpiac igen erősen szabályozott, aminek nem
csak előnyei vannak, hanem komoly veszélyei is, hiszen ha egy piacon a
verseny korlátozott, akkor reális az esélye annak, hogy torzulások
(hatékonyságcsökkenés, monopóliumok létrejötte stb.) következnek be. Ezt
elkerülendő, fokozottan szükséges a piaci transzparencia megteremtése,
mégpedig úgy, hogy az elsődlegesen érdekelt két csoport, a piaci szereplők
és az agrárirányítás (hazai, uniós) a lehető legfrissebb és legpontosabb
–piacra vonatkozó– információk birtokában tevékenykedhessen.
A két fő információfelhasználó csoport információigénye között –
természetesen– különbségek vannak, de ugyanakkor átfedések is. A piaci
szereplők elsősorban rendszeres, részletes árinformációkat, piacelemzéseket
és nem utolsó sorban rövid távú előrejelzéseket igényelnek. A brüsszeli
adminisztráció (DG Agri) ezzel szemben nem operatív célú piacelemzéseket
és előrejelzéseket vár el, hanem főleg statisztikai információkat, (mégpedig
137

jelentős részben árinformációkat), termékpályánként eltérő tartalommal,
terjedelemben és gyakorisággal. Az Unióban létrehoztak egy jelentési
kötelezettség rendszert, amely tartalmazza a tagállamok részére előírt
adatszolgáltatási feladatokat. A tagállamok kötelessége és felelőssége az
uniós szabályzatnak megfelelően kialakítani és fenntartani egy rendszeres,
igen szűk határidőre történő, pontos adatszolgáltatást a DG Agri részére.
Fontos itt megemlíteni, hogy ez az operatív adatszolgáltatási kötelezettség
nincs kapcsolatban a nemzeti statisztikai szolgálatok –és az Eurostat–
kompetenciájába tartozó mezőgazdasági árstatisztikai adatszolgáltatási
kötelezettséggel, (arról a 6.3.3. fejezetben volt szó) ez a szaktárcák feladata.
Itt is arra hívom fel a figyelmet, hogy meg kell teremteni a lehetőséget arra,
hogy ezen operatív, igazgatási célokat szolgáló adatgyűjtések statisztikai célú
felhasználása megvalósítható legyen, jelentős költségmegtakarítást elérve
ezáltal.
Az igen terjedelmes adatszolgáltatási igényleírásból a sertésre vonatkozó
piaci információigény (Kapronczai, 2000, 30. p.) álljon itt példaként:
⇒ Hetente:
⇒ Kéthetente:
⇒ Havonta:

− felvásárolt mennyiségek, minőségi kategóriánként
− kifizetett ár, minőségi kategóriánként
− malacok reprezentatív árai
− tárolt termékek és mennyiségek, a tárolási helyek és címek
− a hasított sertések átlagárai, kereskedelmi osztályonként
− nem tagországokból importált termékek piaci árai
− a nem tagországok reprezentatív piacain uralkodó árak.

A két érdekelt csoport eltérő információigénye miatt az Unió tagországaiban
nem egységes módon, szervezeti formában történik a piaci információs
rendszer működtetése. Vannak olyan országok, ahol a két fő felhasználói
csoport információigényét egy szervezet elégíti ki. (Ilyen pl.:
Franciaországban a Piaci Információs Szolgálat, amelyet az
agrárminisztérium felügyel, és amely a piaci szereplők, a hazai agrárirányítás
és a DG Agri agrárpiacokra vonatkozó információigényét is hivatott
kielégíteni.) Más országokban szervezetileg elkülönült keretek között történik
a kétféle információigény kielégítése. (Nagy Britanniában a mezőgazdasági
minisztérium által végzett piaci adatgyűjtés kizárólag tárca- és uniós célokat
szolgál, a piaci szereplők informálását a Nemzeti Farmerszövetség által
működtetett információs rendszer végzi.)
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7.1.2. A piaci információs rendszer Magyarországon
A magyarországi piaci információs rendszer csírái az AKII keretein belül, a
90-es évek első felétől kezdve jöttek létre. Először –a 90-es évek első
felében– a zöldség, gyümölcs, vágott virág piaci információs rendszere épült
ki, majd az évtized végére –Phare segítséggel– a búza, kukorica, vágósertés,
vágómarha és tej ágazatoké is. (Ez utóbbiaknál már az uniós
követelményeket is figyelembe vették.) Eleinte kizárólag a hazai felhasználói
igényekhez formálták a rendszert, később megjelent és egyre inkább
prioritást kapott az uniós előírásoknak történő megfelelés igénye. 2002.
elején döntés született (FVM) a magyarországi EU konform agrárpiaci
információs rendszer megszervezéséről, a szervezeti rendről és
munkamegosztásról. Eszerint a piaci árinformációs rendszer /PÁIR/ az
AKII-, az árinformációs kötelezettségen felül jelentkező piaci operatív
adatszolgáltatási kötelezettség az Agrárintervenciós Központ feladatát
képezi.
Az AKII által jelenleg is működtetett un. „közhasznú” piaci árinformációs
rendszer –mint ahogy az a nevéből is következik– valamennyi piaci szereplő,
szakmai és igazgatási szervezet árinformációkkal kapcsolatos igényét
igyekszik kielégíteni. A döntés szerint ez a közhasznú rendszer lesz az alapja
az uniós követelményeket is teljesítő árinformációs rendszernek. Ez azt
jelenti, hogy egy olyan árinformációs rendszer kialakítása a cél, amely
egyaránt kielégíti –továbbra is – a hazai felhasználói igényeket, és egyben a
DG Agri részére is előállítja az uniós követelményeknek megfelelő
árjelentéseket. Ennek a követelménynek csak úgy tud megfelelni a rendszer,
ha az eddigi önkéntes alapon szervezett adatszolgáltatói kör helyébe
adatszolgáltatói kötelezettség előírásával kijelölt kör lép, azaz meg kell
teremteni az adatgyűjtések jogszabályi hátterét.
Az árinformációs kötelezettségen felül jelentkező piaci operatív
adatszolgáltatási kötelezettség elsősorban a felvásárolt mennyiségekre, a
készletekre, mérlegekre, és ezek prognózis (pl.: állatlétszám, vágóállat)
adataira vonatkozik. Itt az adatgyűjtések jellege alapvetően más, mint az
árinformációk esetében. Ott reprezentatív adatgyűjtés folyik, egyelőre
még önkéntes adatszolgáltatásra alapozva, de az agrárpiaci rendtartásról szóló
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törvény alapján hamarosan adatszolgáltatási kötelezettség előírásával. A piaci
operatív adatszolgáltatási kötelezettség alapját viszont kvázi „teljeskörű”
adatgyűjtés képezi majd, hiszen azok a piaci szereplők szolgáltatják az
információkat, amelyek önként csatlakoznak (azért, mert exportálni, vagy
importálni akarnak), ezért itt valójában nincs is szükség jogszabályi
elrendelésre.
A formálódó magyar piaci információs rendszer –úgy tűnik– némileg eltérő
jegyeket mutat a jelenlegi uniós tagállamokban működőkhöz képest,
mégpedig a „munkamegosztást” tekintve. Nálunk is két, szervezetileg
elkülönült egység jelenti a piaci információs rendszert, de itt a
feladatmegosztás nem a felhasználói csoportok eltérő igényei mentén alakul,
hanem, hogy árinformációkról, vagy egyéb piaci információról van-e szó.
Ami a KSH kompetenciájába tartozó árstatisztikát illeti, az előzőekben
felvázolt konstelláció nagy lehetőségeket rejt a PÁIR adatok statisztikai célú
felhasználását illetően, ha másért nem, azért, mert egy ármegfigyelésre és
uniós adatszolgáltatásra szakosodott szervezet nagy valószínűséggel tudja
produkálni azokat a minőségi és egyéb elvárásokat, amelyek a statisztikai
felhasználhatósághoz elengedhetetlenek. Ezt támasztja alá pl.: egy AKII-ban
készült anyag (AKII, 2003) is, mely szerint a gabonaféléknél a KSH és az
AKII ármegfigyelésekből származó árak közötti átlagos eltérések meglepően
alacsonyak voltak.
7.2. A MEZŐGAZDASÁGI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS HÁLÓZAT
7.2.1. FADN rendszer az EU-ban
A Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózat (Farm Accountancy
Data Network, FADN) egy olyan uniós agrárinformációs rendszerelem,
amelyet minden tagállam működtet, és amelyet a CAP szükségletei hívtak
életre. Az FADN tulajdonképpen egy rendszeresen végrehajtott mintavételes
megfigyelés, olyan üzemgazdasági információs rendszer, amely a
mezőgazdasági gazdaságok egy bizonyos mintáján zajlik, és ezek üzemi
számláiból származó adatokon alapul, a gazdaságok különböző csoportjainak
jövedelmezőségéről ad képet, régiós, országos és uniós szinten.

140

Az FADN rendszer szerepe kettős, egyrészt statisztikai célokat szolgál (pl.:
alapadatokat/SGM/ állít elő a gazdaságtipológiához), másrészt viszont –s ez
a szerep talán még fontosabb– mikroökonómiai adatokat szolgáltat olyan
szimulációs feladatok elvégzéséhez, amelyek ex ante és ex post vizsgálják
az agrárpolitikai /KAP/ intézkedéseket (vö.: 6.3.5. pont).
A Tanács 1965. június 15-ei 79/65/EGK sz. határozata, amely elrendelte az
FADN létrehozását, a már említetteken túl kiemelt feladatként szabta meg,
hogy a rendszer adatokkal alapozza meg azt az éves beszámolót, amelyet a
Bizottság készít az unió mezőgazdaságáról, az agrárpiacokról és a
gazdaságok jövedelmének alakulásáról.
A megfigyelendő statisztikai alapsokaságba beletartoznak azok az
agrárüzemek, amelyek legalább 1ha kiterjedésűek (vagy annál kisebbek
ugyan, de piacra termelnek, illetve egy bizonyos színt feletti mennyiséget
produkálnak). E gazdaságok közül azok kerülnek a megfigyelés körébe,
amelyek egy bizonyos minimális gazdasági méretet elérnek, illetve
meghaladnak. Ezt a méretet (Európai Méret Egység, ESU) a közösségi
agrártipológia alapparamétere a Standard Fedezeti Hozzájárulás (Standard
Gross Margin, SGM) alapján határozzák meg. (Erről bővebben az
gazdaságtipológiáról szóló részben írok.) A kiválasztás
rétegezett
mintavétellel történik, amely, mint tudjuk, hatékony mintavételi metódus. A
rétegezés során három fő kritériumot alkalmaznak, a földrajzi fekvést (az
Unió területét kb. száz FADN régió fedi le), a gazdaság méretét (ESU) és a
gazdálkodás típusát (lásd tipológiai fejezet). A mintát a legfrissebb
gazdaságszerkezeti felvételre alapozva választják ki.
A kiválasztásnál fontos szempont, hogy az alapsokaság az ország
agrártermelésének (összes SGM) és a használt mezőgazdasági területnek
(Utilized Agricultural Area, UAA) 90%-át lefedje. Ennek következtében –az
egyes tagállamok erősen eltérő agrárszerkezete miatt– nagyon különböző a
bekerülési méretküszöb, a görögországi 2 ESU-tól a hollandiai 16 ESU-ig
terjed. Uniós szinten a minta napjainkban több mint 62 ezer gazdaságot
jelent.
Minden tagállam felelős azért, hogy e rendszert működtesse, kiválassza
(pontos mintavételi terv szerint) a mintába kerülő gazdaságokat, az adatokat
évente begyűjtse. E feladatok ellátására minden tagállam un. Összekötő
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Irodát állított fel, amely szervezet vagy közvetlenül maga gyűjti be az
adatokat, vagy valamely más szervezetre testálja azt.
A begyűjtött információk minden mintába került gazdaság esetében kb. 100
változóra vonatkoznak. Ezek egyrészt fizikai és szerkezeti adatok (pl.:
földrajzi elhelyezkedés, területek nagysága, állatállomány, munkaerő, gépek,
épületek stb.), másrészt gazdasági, gazdálkodási adatok (pl.: termelt
termények, értékesítések, készletek, termelési költségek, aktívák és
passzívák, támogatások stb.)
Az Irodák feladata annak biztosítása is, hogy a begyűjtött információkat a
jogszabály által megkövetelt formátumban juttassák el a Bizottságnak.
Amelyik tagállamban nem ilyen formátumban gyűjtik be az adatokat, ott a
konverzióról is gondoskodni kell. Az Irodák által közölt adatokat először
minőségi ellenőrzésnek vetik alá, tesztek segítségével kiszűrik az
inkonzisztenciákat és a hibákat. A javítások után az adatok az FADN
adatbázisba kerülnek, de csak akkor lesznek felhasználásra alkalmasak, ha az
adatbázisban szereplő gazdaságokat előbb osztályozzák a Közösségi
Tipológia alapján (típus és ökonómiai méret), majd –a rétegezés miatt–
minden egyes gazdasághoz egy egyedi súlyt (extrapolációs faktor) rendelnek,
melynek kiszámításához a mintában és az alapsokaságban szereplő
gazdaságokat is a már említett ugyanazon három ismérv alapján rétegezik.
Már korában említettem, hogy a FADN elsődlegesen agrárpolitikai célokat
szolgál, standard eredményeit azok a statisztikák jelentik, amelyeket a
Bizottság (DG Agri) rendszeresen megjelentet, és amelyekben meglehetős
részletezettséggel ismertetik az Unió területén működő különböző
gazdálkodói csoportok helyzetét, kiemelt figyelmet fordítva a családi
gazdaságokra. Természetesen nemzeti szinten is évente megtörténik az
eredmények átfogó elemzése, segítve ezzel a döntéselőkészítő, döntéshozó
tevékenységet.
Több uniós országban az FADN keretében egyéb –az alap adatgyűjtés körét
meghaladó– adatot is gyűjtenek, hozzájárulva ezzel az adott területre
vonatkozó statisztikák elkészítéséhez. (Fontos ezekben az esetekben annak
biztosítása, hogy az ilyen adatgyűjtés is megfeleljen az Európai Statisztikai
Rendszer kötelezően teljesítendő minőségi követelményeinek.)
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Ugyancsak túlmegy az FADN eredeti céljain, és ugyancsak statisztikai célú
felhasználást jelent az, hogy az Eurostat SPEL-t leváltó Agris adatbázisának
egyik potenciális forrását FADN adatok jelentik.
7.2.2. A magyar Tesztüzemi Információs Rendszer
A magyar Tesztüzemi Rendszer (az elnevezés német mintára született, mivel
német szakértők működtek közre a rendszer alapjainak lerakásában),
létrehozása 1995-re datálható, amikor az FM megbízást adott az AKII
számára egy EU konform üzemgazdasági információs hálózat kiépítésének
megkezdésére, mely rendszer alapja lehet az uniós FADN rendszer magyar
megfelelőjének. A gyakorlati megvalósítás 1996-ban kezdődött meg, a jogi
alapokat a mezőgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. Törvény
teremtette meg.
A rendszer kiépítése fokozatosan történt, 1996-ban még csak egy megye
(Fejér) 50 adatszolgáltató üzeme jelentette a hálózatot, 2001-ben mind a 19
megye bekapcsolódott, az adatszolgáltató üzemek száma pedig 1900-ra
emelkedett. Ami a begyűjtendő adatok körét illeti, a kérdőív kialakítás során
egyaránt figyelembe kellett venni az uniós FADN előírásokat, valamint a
magyar agrárpolitika célkitűzéseit. Így azután természetes, hogy a tesztüzemi
rendszer adatszolgáltató szervezeteivel szemben támasztott információigény
szélesebb, mint amit az Unió elvár.
Az üzemi kérdőívet úgy alakították ki, hogy megfeleljen a kettős
követelményrendszernek. Az adatgyűjtésbe bevont üzemkör olyan gazdasági
szervezetekből (társas vállalkozásokból és egyéni gazdaságokból) áll,
amelyek gazdasági mérete eléri a 2 ESU-t (vö. a tipológiával foglalkozó
fejezettel.) Az üzemek mezőgazdasági tájkörzetek szerinti elhelyezkedésük,
méretük és termelési profiljuk szerint kerültek a mintába. Az adatgyűjtést –
magángazdaságoknál a számviteli számlák és egyéb nyilvántartások
folyamatos évközi vezetését is beleértve– pályázati eljárás során kiválasztott
adatgyűjtő szervezetek (könyvelőirodák) végzik, 2001-ben 11 ilyen volt. Az
irodák az üzemekkel írásbeli megállapodást kötnek, az irodákkal szembeni
szakmai és egyéb követelményeket az AKII szerződésben határozza meg, és
annak betartását folyamatosan ellenőrzi.
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A lezárt év gazdasági eseményeit, valamint az ezek nyomán kialakult
vagyoni, pénzügyi helyzetet tükröző éves üzemi jelentések a következő év
május 31-ig érkeznek be az AKII-hoz, ahol az ellenőrzés és a feldolgozás
zajlik. Az eredményeket az Intézet kiadvány formájában publikálja, de az
adatbázis kutatási igényeket is szolgál.
A magyar tesztüzemi információs hálózat 2002-es állapotában még nem felelt
meg az uniós kívánalmaknak. A harmonizáció során, túl azon, hogy meg kell
oldani a minta régiónkénti reprezentativitását (a méret-meghatározáshoz
és a tipológiához termékenként és régiónként kell SGM értékeket
meghatározni), az igazán komoly problémát a mintanagyság –és ezzel
szoros kapcsolatban– a minimális üzemméret meghatározása jelenti, a
következők miatt:
Az uniós FADN jogszabály két kritériumot szab meg az alapsokaság
meghatározásakor, egyrészt a rentábilis, azaz a „főmunkaidős” gazdaságok
megfigyelését írja elő, (tehát a mintának ezen üzemeket kell regionálisan és
gazdálkodási típusonként reprezentálnia), másrészt, hogy az alapsokaság az
összes (nemzeti) SGM 90%-át lefedje.
Ha pl.: a 2 ESU-t vesszük alsó mérethatárnak –noha ez a méret csak nagy
jóindulattal tekinthető „rentábilis” üzemméretnek, hiszen átszámítva ez
mindössze 600 ezer Ft-os éves fedezeti hozzájárulást jelent– azt tapasztaljuk,
hogy ma Magyarországon a gazdaságok 90%-a ennél kisebb ökonómiai
méretű. A 2 ESU-nál nagyobb méretű 10% a mezőgazdaság összes SGMjének csak 77%-át adja, mivel a magyar mezőgazdaság üzemi struktúrája
olyan, hogy nagyszámú, de átlagosan kisméretű egyéni gazdaság, kevés
számú, de átlagosan nagyméretű társas vállalkozás jellemzi (ugyanakkor a
sok kisméretű gazdaság részesedése összességében mégis számottevő).
Mindez azt jelenti, hogy nem lehetséges a két EU-s kritérium egyidejű
érvényre juttatása a magyar tesztüzemi rendszerben!
2003. évi fejlemény, hogy az Unióval folytatott tárgyalásokon olyan
kompromisszumos megoldás született, miszerint a 2 ESU-t fogadják el alsó
mérethatárnak. E ténynek minden bizonnyal komoly következményei lesznek a
gazdaságtipológiát illetően!

144

7.3. AZ INTEGRÁLT IGAZGATÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZER
/IACS/
Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (Integrated Administrative
and Controll System) létrehozására az EU tagállamokban a mezőgazdasági
gazdálkodók közvetlen jövedelemkiegészítő támogatásának 1992-es
bevezetését követően került sor. A KAP reform hívta életre ezt a támogatási
formát, hiszen erre az időre az Unió mezőgazdasága egy olyan torz fejlődési
pályára került, amely nem felelt meg sem a KAP eredeti, sem az időközben
módosult céljainak. A reform keretében csökkentették az ártámogatásokat
(részben, hogy visszafogják a termelésnövekedést, részben pedig, hogy
mérsékeljék az árakat). Mivel ez az intézkedés a termelői jövedelmek
csökkenését vonta volna maga után, jövedelemkiegészítő támogatások
folyósítása mellett döntöttek. E támogatások alapja a megművelt földterület
és az állatállomány, így a termelő összjövedelme a bevezetés óta nem csak a
megtermelt termékmennyiségtől függ. A rendszer finanszírozása az Európai
Mezőgazdasági és Garancia Alap /EMOGA/ Garancia részlegéből történik. A
Tanács 35092/92/EGK sz. rendeletében intézkedett az IIER létrehozásáról, de
mivel e támogatási konstrukció bevezetése hatalmas adminisztrációs feladatot
rótt a tagállamokra, egy három éves átmeneti időszakot engedélyezett
(amelyet később egy évvel meghosszabbítottak), így 1997-től alkalmazzák
minden EU tagállamban.
A rendszert életre hívó jogszabály(ok) csak irányelveket határoznak meg, a
tényleges megvalósítás és végrehajtás szabályait a tagállamoknak kellett
kidolgozni, figyelembe véve a nemzeti sajátosságokat, adottságokat. Az
integrált rendszer öt fő elemből áll:
•
•

Termelői nyilvántartás, melyben a kérelmezők nyilvántartása és azonosítása
történik. Az azonosításnak egyértelműnek kell lenni, és egyben a jogosultságot
is meg kell állapítani.
Mezőgazdasági táblák nyilvántartása. Ennek keretében a megművelt
földterületet parcella szinten kell nyilvántartani (parcella az a földterület,
amelyet az adott évbe a gazdálkodó egy növénykultúrával hasznosít). A parcella
helyett a tagállam az igatlannyilvántartásban szereplő földrészlet szintjén is
létrehozhatja a nyilvántartást.
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•
•

•

Állatállomány-nyilvántartás. Tulajdonképpen egységes szarvasmarhaazonosítási rendszert jelent, mivel a juhtartáshoz kapcsolódó támogatáshoz nem
előírás az állatok egyenkénti jelölése.
Támogatási kérelmek nyilvántartása. Az előírt támogatási feltételek
betartásának ellenőrzése és a jogszerű támogatások nagyságának meghatározása
szükségessé teszi viszonylag nagymennyiségű, részletes adat, meghatározott
formanyomtatványon történő közlését. E nyomtatványok több évre
visszamenőleg nyilvántartásban maradnak.
Integrált ellenőrző rendszer, amely magába foglalja az összes kérelem
elektronikus adatfeldolgozással végzett nyilvántartását, valamint ellenőrzését.
Az ellenőrzés kétféle: adminisztratív és fizikai. Az adminisztratív ellenőrzés
során számítógépes adatfeldolgozással vizsgálják felül a kérelmek bizonylatait,
a támogatási feltételek teljesülését (pl.: határidők, minimális területi feltételek,
területpihentetési arányok, támogatható állatlétszám stb.) Fizikai ellenőrzés
kétféle módon történik, helyszíni ellenőrzéssel és távérzékeléssel. A helyszíni
ellenőrzés főleg arra irányul, hogy a kérvényben megadott területek és állatok
ténylegesen léteznek-e, nagyságuk, létszámuk, a hasznosítás módja megfelel-e a
támogatási feltételeknek. Igyekeznek kiszűrni a többszörös igényléseket is. A
távérzékeléses ellenőrzés műholdfelvételek segítségével történik, melynek során
megállapítják, hogy az adott földterületen a kérelemnek megfelelő kultúra van-e.
Ellenőrzést az adott ország adminisztrációja és az EU munkatársak is végeznek
(ez utóbbiak a helyszínen ellenőrzik a területtámogatási kérelmek 5-, az
állattartásra vonatkozók 10%-át.) A valótlan adatok közlése, a csalás komoly
szankciókat von maga után, a termelőt és az országot is sújtja.

Már e vázlatos ismertetésből is kiviláglik, hogy milyen jelentős terheket ró ez
a rendszer a működtető tagország adminisztrációjára és a termelőre egyaránt.
Magyarország –természetszerűleg– részesedni kíván a termőterület és
állatállomány alapú közvetlen termelői támogatásokból, így létre kell hoznia
az előzőekben ismertetett IIER rendszert. A rendszerrel szembeni uniós
követelmények:




Létre kell hozni a rendszer alapelemeit, azaz a termelői-, az
állatállomány-, mezőgazdasági parcella (tábla, földrészlet) nyilvántartást,
biztosítani az adatbázisok kezelését, összekapcsolását, ellenőrzését lehetővé
tevő informatikai keretrendszert, annak csatlakoztatási lehetőségét az EU
különböző informatikai és adattovábbító rendszereihez.
Létre kel hozni egy un. kifizető ügynökséget, amelynek feladata a
közösségi támogatások folyósítása és ellenőrzése.
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Meg kell teremteni a rendszer szigorú belső és külső pénzügyi
ellenőrzésének feltételrendszerét, a költségvetési felügyeleti eljárást, az
ezzel kapcsolatos jelentési és monitoring rendszert.
A fizikai ellenőrzéseket a vonatkozó EU rendelet szerinti
kockázatelemzési kritériumok alapján kell végrehajtani, meg kell teremteni a
lehetőségét annak, hogy a fizikai ellenőrzések meghatározott százalékában
távérzékelési módszert lehessen alkalmazni.
Végül, de nem utolsó sorban, témánk szempontjából egy kiemelten
fontos uniós követelmény, hogy az alapnyilvántartások létrehozásakor
messzemenően figyelemmel kell lenni az EUROSTAT jogszabályaira,
szakmai iránymutatásaira, biztosítani kell a harmonizációt a statisztikai
nómenklatúrákkal, szabványokkal. Az alapnyilvántartásokat úgy kell
kialakítani, hogy azokból lehetőség nyíljon adatot szolgáltatni az
EUROSTAT és a Bizottság (DG Agri) részére elsősorban a következő
statisztikai modulok támogatásához: Földhasználat, Távérzékelés,
Gazdaságszerkezeti felmérés, Gazdaságtipológia, Eurofarm adatbázis,
Mezőgazdasági számlák, Állatállomány statisztika.

Természetesen vannak a rendszerrel szemben támasztott nemzeti igények is,
ezek közül kiemelt jelentőséggel bír az, hogy képes legyen a nemzeti
agrártámogatások kezelésére is, az elbírálási, ellenőrzési, kifizetési
feladatok ellátására.
2002. januári kormányhatározat szerint el kell készíteni az IIER
megvalósítási tervét és menetrendjét,, de 2002 őszéig szinte semmi sem
történt. (A tíz csatlakozásra váró ország közül Magyarország az utolsó helyen
állt 2002 tavaszán az EU szakértője szerint.) Ezt követően viszont jelentősen
felgyorsultak az események: 2003 közepén az AIK és a SAPARD hivatalok
bázisán megalakult a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal amely az
IIER kiépítéséért, majd működtetéséért felelős. Bár a Bizottság hozzájárult,
hogy –megkönnyítendő az átmenetet 3 évig, majd kétszer egy évig-, az új
tagok ne a tagországokban alkalmazott rendszer, hanem egy egyszerűsített,
un. egységes területalapú kifizetés formájában folyósítsák a területalapú
támogatást, az IIER legfontosabb moduljainak ez esetben is működniük kell.
Ennek megfelelően a belépésig létrehozzák nálunk is a légifotókra alapozott
un. Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszert (MePAR), valamint a
termelői nyilvántartást.
Ami a szoros értelemben vett agrárstatisztikai modulokhoz való kapcsolódást
illeti, a statisztikai harmonizáció szempontjából az lenne a hasznos, ha a
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magyar IIER rendszer mielőbb működőképes lenne, hiszen akkor a korábban
felsorolt statisztikák készítésében ez nagy könnyebbséget okozna, mert ezen
adminisztratív nyilvántartások, adatbázisok (kvázi másodlagos) statisztikai
célú felhasználásával jelentős erőforrás-megtakarításra nyílna lehetőség
nálunk is. Az adminisztratív nyilvántartások statisztikai célú hasznosításában
több tagállam is jelentős eredményeket mondhat magáénak.
(Az agrárstatisztikai információs rendszer elemeinek kapcsolatait a
2. sz. ábra mutatja be.)
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1. Az agromonetáris statisztika tudományos igényű feldolgozása.
2. Az agrárstatisztikai EU-harmonizációs folyamatok sokoldalú, tudományos
igénnyel megfogalmazott bemutatása, a feladatok meghatározása.
3. A kisgazdaságok statisztikai értékelésével kapcsolatban egyszerűsített
tipológia alkalmazására kidolgozott javaslat.
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ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK
Az agrárstatisztikai információs rendszer helye

Az agrárstatisztikai információs rendszer szerintem két nagyobb halmaz
metszeteként (közös részeként) értelmezhető, ahol az egyik halmaz az
agrárinformációs rendszer, a másik pedig a statisztikai információs rendszer,
azaz az agrárstatisztikai információs rendszer egyaránt alrendszere a
statisztikai információs és az agrárinformációs rendszernek. Az
agrárstatisztikai információs rendszer részhalmazát olyannak kell
tekintenünk, mint amelynek a határai bizonytalanok, és így amelynek a
körvonalait nehéz (vagy inkább lehetetlen) egyértelműen rögzíteni.
Értelmezésemben az agrárstatisztikai információs rendszer egy atipikus
„fuzzy set”. Ebből egyenesen következik, hogy mivel a részrendszer határai
bizonytalanok, annak „magjától” nem szívesen távolodtam el a vizsgálat
során.
A magyar agrárstatisztika változása

Napjaink magyar agrárstatisztikájának változása, fejlődése –nézetem
szerint– négy fő tényező hatásának eredőjeként értelmezhető.
Î

Az egyik ilyen tényező a statisztika, mint tudomány fejlődése, új
adatgyűjtési módszerek alkalmazása, az informatika egyre erőteljesebb
térnyerésével párhuzamosan fejlődő adatfeldolgozási, elemzési, tájékoztatási
technikák agrárstatisztikai alkalmazása.

Î

A másik tényező a mezőgazdaság állandó változása, (és ez a
változás gyakran nem a gazdasági racionalitás alapján történik), amelynek
statisztikai eszközökkel történő nyomon követése, leképezése szintén
megköveteli az agrárstatisztikai rendszer folyamatos változását/változtatását.

Î

A harmadik tényezőt a „belső”, tehát hazai felhasználók
agrárstatisztikával szembeni igénye, illetve annak változása jelenti, míg

Î

a negyedik tényezőt a „külső”, tehát nemzetközi kapcsolatokból,
fakadó kötelezettségek jelentik, melyek közt messze kiemelkedő jelentősége
az Európai Unió igényének van. Úgy vélem, nem túlzás kijelenteni, hogy az
uniós agrárinformációs rendszerrel (melynek értelmezésem szerint részét
képezi az agrárstatisztika) szemben –közvetve, de közvetlen módon is– a
Közösségi Agrárpolitika támasztja a legnagyobb igényt. Leegyszerűsítve
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úgy is fogalmazhatunk, hogy a KAP az agrárstatisztika legnagyobb
„megrendelője” és „fogyasztója”.

A magyar statisztikai információs rendszerben (ezen belül is főleg a
gazdaságstatisztika- és így természetesen az agrárstatisztika területén) az
1990-es évtized első felében gyökeres átalakulás vette kezdetét. Az
átalakulás hátterében a következő folyamatok húzódtak meg:
Î

A társadalmi-gazdasági változások hatására jelentősen átalakult a
statisztikai információkat felhasználók struktúrája, az igények mennyisége és
összetettsége jelentősen bővült.

Î

A jelenségek vizsgálata terén –a jelentős változások hatására– új
feladatok jelentkeztek, korábban nem létező, új statisztikákat kellett
bevezetni.

Î

A gazdaság gyökeres átalakulása a gazdaságstatisztika területén
szinte válsághelyzetet okozott, hiszen robbanásszerűen gyarapodott a
gazdaság szereplőinek száma, a kisszervezetek súlya jelentősen megnőtt,
miközben az adatszolgáltatói hajlandóság drámaian visszaesett.

Î

A társadalmi-gazdasági feszültségek olyan hatással is jártak, hogy
az egyes kormányzati intézkedések hatásainak, hatásmechanizmusának
ismerete iránt jelentősen megnőttek az igények, amelyeket nem tudott a
statisztika megfelelően kielégíteni.

Mindezen tényezők arra utalnak, hogy ha nem került volna napirendre az
uniós csatlakozásunk, a magyar (agrár)statisztikai rendszert akkor is
viszonylag rövid idő alatt jelentősen át kellett volna alakítani.
Az átalakítással szemben a következő főbb követelmények állíthatók:
#
#
#
#

az átalakítás alatt a rendszer működőképessége nem sérülhet,
a rendszer elemei közötti konzisztencia folyamatosan meglegyen,
el kell kerülni a redundanciákat,
a magyar sajátosságoknak, igényeknek elsőbbséget kell kapniuk.

A harmonizáció problémái

Az agrárstatisztikai rendszer változásának vizsgálatakor nem szabad
elfelejtenünk, hogy az a magyar statisztikai rendszer integráns része. Ezt
azért tartom fontosnak megjegyezni, mert uniós csatlakozásunkkal
Magyarország is részévé válik az Európai statisztikai rendszernek (European
Statistical System), amelyet az Eurostat felügyel, koordinál. A statisztikai (és
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benne az agrárstatisztikai) harmonizáció tulajdonképpen azt jelenti, hogy
ezen rendszer elemeit vizsgáljuk és vetjük össze a hazaival, és ahol szükség
van korrekcióra, vagy pótlásra, ott erre vonatkozóan intézkedni kell. Azt is
látnunk kell azonban, hogy napjainkra alapvetően megváltozott az Eurostat
ESS-re vonatkozó filozófiája. Amikor a rendszer kialakult, minden országnak
megvolt a saját statisztikai rendszere és ezt harmonizálta az Eurostat, ma
azonban az az elfogadott, hogy először egy európai nézetet /European vision/
kell kialakítani, és ehhez kell igazodniuk az egyes nemzeti intézményeknek.
Magyarország, mint „újonc” tag nyilván nem vitathatja ezt az alapelvet, de
két dolog mindenképpen megfontolandó:
¬ Az ESS-ben is vannak/lehetnek olyan elemek, amelyeket célszerű

átalakítani, módosítani, finomítani, különösen a bővítés után.
Ezeket a megfelelő fórumokon fel kell vetni.
¬ A nemzeti statisztikai rendszereknek a bővítés után is lesznek olyan
elemei, amelyek európai szinten nem lényegesek, de az adott ország
szempontjából megkülönböztetett jelentőségük van (hiszen az Unió
meglehetősen heterogén országokból áll.) Tehát a nemzeti
sajátosságokat meg kell jeleníteni a nemzeti statisztikai
rendszerben. Az agrárstatisztikának –tekintettel a mezőgazdaság
magyarországi jelentős szerepére– e vonatkozásban fontos feladatai
vannak/lesznek.

A csatlakozással nem fejeződik be a magyar agrárstatisztika EU-s
harmonizációja, két okból sem. (Az egyes agrárstatisztikai modulok részletes
vizsgálatakor, elemzésekor mindkét esetre találtam példát.)
Egyrészt, mert bizonyos modulok tekintetében nem fog megvalósulni a
belépés időpontjáig. Itt megintcsak két ok lehet, az egyik, hogy objektív
tényezők miatt -időhiány, előre nem látott nehézségek- nem történik meg a
teljes harmonizáció, ekkor a belépés után is folytatódik a harmonizációs
munka, a másik, hogy a magyar sajátosságok miatt nem lehet (vagy inkább
nem célszerű) megvalósítani a teljes harmonizációt. Ilyen esetekben szükség
van arra, hogy a magyar agrárstatisztika -esetleg egyeztetve a többi újonnan
csatlakozóval- elérje, hogy a sajátosságokat az uniós elvárások közt
érvényesítsék.
Másrészt pedig az élet nem áll meg, az Unió vonata halad tovább, a
mezőgazdaságban, a KAP-ban bekövetkező -részben pl. éppen a csatlakozási
folyamat miatti- változásokra az uniós agrárstatisztikának reagálnia kell.
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Az agrárstatisztikai információs rendszerről

Agrárinformációk gyűjtésével, feldolgozásával Magyarországon sok
szervezet foglalkozik, tény, hogy nem beszélhetünk egységes magyar
agrárinformációs rendszerről, mivel nincs a kiépítésére vonatkozó stratégia,
nincs vezető erő, de –szerintem– az is kérdéses, hogy egyáltalán szükség vane ilyenre? Tudomásom szerint egységes agrárinformációs rendszer sem az
EU-ban, sem az egyes tagállamokban nem létezik. Én azokkal értek egyet
(Kapronczai-Kovács, 1995) akik úgy vélekednek: nincs szükség
„mamutszerveződés” létrejöttére, az agrárinformációs rendszer fejlesztését,
működtetését a már ma működő szereplők között kell horizontálisan és
vertikálisan megosztani.
Horizontális: egymás mellett összehangoltan létező adatbázisok gazdái az
alapfeladatuknak megfelelő adatbázisokat kezelik. Vertikális: az egyes
adatbázisok működtetése során is együttműködnek szervezetek.
Ami az agrárstatisztikai információs rendszert illeti, az uniós (Eurostat)
New Cronos –bizonyos tekintetben– jó példa lehet egy nemzeti (magyar)
információs rendszer kialakítására. Miután a magyar agrárstatisztika döntően
teljesítette az agrárstatisztikai rendszer uniós harmonizációjával kapcsolatos
feladatait, ez jelentheti a következő jelentős penzumot, melynek –nézetem
szerint– a következő stációi vannak:
¾

Az agrárstatisztikai adatvagyon tematikus adatbázisokba szervezése
és meta-adatbázisok kialakítása az első lépcsőfokát jelentheti e
munkának. Erre vonatkozóan a KSH-ban megtörténtek az első lépések:
egy „HOMBÁR” nevű agrárstatisztikai adatbázis van kiépítés alatt.

¾

Nagyon fontos, már a kezdetektől törekedni arra, hogy biztosítható
legyen az adatok összehasonlíthatósága, a konzisztencia és a hitelesség
–lehetőleg automatikus– vizsgálata. Ilyen szempontból már nem igazán
jelent jó példát a New Cronos, hiszen többen állítják (pl.: Pitlik, 2001),
hogy a NC primer adatai „alapvetően hiteltelenek az EU
agrárközgazdászai előtt”. (E kijelentés helytállóságát nem tudom
megítélni, de az mindenképpen elgondolkodtató, hogy az agrárszektor
modellezést megelőzően szükség volt/van plauzibilitási és
konzisztencia vizsgálatokra. Lásd: 6.3.5.)
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¾

Fontos következő teendő az online szolgáltatások biztosítása, a
hozzáférési szintek pontos definiálása (a közhasznúság meddig terjed,
mi a többletérték, amiért már fizetni kell stb.)

¾

Végül (de nem utolsó sorban) nagyon fontosnak tartom, hogy a
rendszer kiépítése a projektmenedzselés elvei szerint történjék,
megfelelő minőségbiztosítás mellett.

Egy perspektívikus agrárstatisztikai terület

Az agrárstatisztika moduljainak áttekintése után nyilvánvaló, hogy azok nem
képviselnek azonos súlyt az agrárstatisztikán belül. Van néhány, amely
alapjaiban meghatározza az egész jellegét /ÁMÖ, tipológia, MSZR/.
Egy jelenleg még nem igazán jelentős modul a jövőben jelentős változásokat
hozhat az agrárstatisztikában, ez a távérzékelés. A „klasszikus értelemben”
vett agrárstatisztika megfigyelési egységei a termelő szervezetek,
gazdaságok, gazdálkodók, míg a területi mintás felvételek esetében a
megfigyelés alapegységei területi elemek. Ezzel egy új dimenzió nyílik az
agrárstatisztika előtt, meggyőződésem, hogy a –nem is annyira távoli–
jövőben az ilyen felvételek súlya, jelentősége minden bizonnyal növekedni
fog, egy második, előbb-utóbb egyenrangú pillérévé válik az
agrárstatisztikának.
A magyar agrárstatisztika fő dilemmája

A magyar agrárproduktumot igen nagyszámú termelőegység állítja elő, ami
önmagában még nem lenne baj, de az igen, hogy kicsi a termelés
koncentrációja. A 2000. évi ÁMÖ adatai jól mutatták, hogy több mint 2,1
millió háztartás és termelőegység számbavételére volt szükség ahhoz, hogy
azt az uniós feltételt teljesíteni tudja, miszerint az összes mezőgazdasági
termelés 99%-át számba kell venni. A másik uniós követelmény, hogy csak a
piacra termelő gazdálkodó egységeket kell megfigyelni sokkal könnyebben
teljesíthető. A fő gond az, hogy míg a régi uniós tagállamokban az a
jellemző, hogy a mezőgazdasági termelés szinte kizárólag piacra termelő
gazdálkodó egységekben folyik, a hobbi- és saját fogyasztásra termelés
elenyésző, Magyarországon ez utóbbi –különösen néhány termék esetében–
igen számottevő. Az uniós agrárstatisztikai módszereket, követelményeket
teljes egészében a nyugat európai mezőgazdasági modellre dolgozták ki, és
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módosításuk nem igazán követte pl.: a bővítési folyamattal bekövetkezett
változásokat.
Feszültségforrás a nemzeti finanszírozásban

Sokszor szembesülünk azzal a ténnyel, hogy az uniós agrárstatisztika egyes
moduljai nagyon nagy költséggel felépíthető és üzemben tartható rendszerek.
Az ilyen felvetésekre általában az a sztereotip válasz, hogy az Unió a KAP-ra
hatalmas összegeket költ, azokhoz képest az agrárstatisztikára fordított
pénzek még mindig elenyészőek. Itt a nemzeti finanszírozás körül
adódhatnak feszültségek, ugyanis a nem mezőgazdasági statisztikai területek
–néhány kivételtől eltekintve– nem ilyen költségigényesek. (A jelentősebb
agrárstatisztikai modulok –pl.: cenzusok– kivitelezéséhez általában adott
támogatást az Unió a tagországoknak, kérdés, hogy ez a gyakorlat a
csatlakozás után is fennmarad-e.)
Egy kritikai megjegyzés

Az EU un. „Vitaanyagában” nagyon kedvezőtlen minősítéssel illeti a magyar
agrárszerkezetet, amely értelmezésükben nagyszámú, teljesen életképtelen
kisüzemen alapszik. Ez szerintem súlyos tévedés ugyan, de sokak szerint
(Dorgai et al., 2002) ebben „bűnös” a magyar agrárstatisztika is, hiszen
megtévesztő módon „egyéni gazdaság” megnevezéssel illet minden családot,
amely 0,15 hektárt meghaladó mezőgazdasági területtel, vagy egy nagy
állattal /pl.: egy sertés/ rendelkezik, illetve mezőgazdasági termelésben részt
vevő személynek számít az aki egyetlen napot meghaladó munkát végzett a
mezőgazdaságban. Szerintük ezen tények aránytévesztésre utalnak.
A jövő

Az agrárstatisztika jövőjére döntő hatással lesz a KAP alakulása. A jelen
helyzet szerint az Unió hajlandó lesz fokozatosan lebontani az akadályokat a
fejlődő országokból érkező agrártermékek elől, de teljes egészében a
belátható időn belül biztosan nem. Az exporttámogatások szintjét hajlandó
45%-kal csökkenteni, a behozatali vámokat pedig mintegy harmadával. A
saját termelőknek nyújtott dotáció rendszerének változtatására kevésbé mutat
hajlandóságot, főképp, hogy a fő kritikus USA is változtatott ebbéli
politikáján.
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SUMMARY
The aim of the study was partly to map the agricultural statistical systems
of Hungary and the EU, and partly to study and to trace the
transformation and EU harmonisation of the Hungarian agricultural
statistics.
The dissertation deals with the agricultural-statistical system, which is
the segment of two bigger aggregation sets. One of these is the
agricultural information system; the other contains the elements of the
statistical information system. Therefore, the agricultural-statistical
information system is a subsystem of both the agricultural and the
statistical information systems.
The subgroup of the agricultural-statistical information system has a peculiarity: its
borders within the set of the agricultural information system are uncertain, thus it is hard
(or rather impossible) to define its outline. The borders within the statistical information
system, however, can easily be traced out; hence it is in the interest of the statistics to
separate each field of activity as definitely as possible. Different statistical
classifications and nomenclatures are used for this (e.g. TEÁOR.).In my interpretation,
the agricultural-statistical information system is a so called “fuzzy set”, which is
atypical and – as a consequence of the above mentioned – has only a „half part”.

In the dissertation, the agricultural statistical information system of the
EU was investigated in details, its structure, and the principles of
regulation, institutions, the information-flow and the CAP’s requirements
on agricultural statistics. It is known that the operation of the Common
Agricultural Policy (CAP) requires huge amounts of money, around the
half of the total budget of the European Union. Of course, the operation
of the CAP relies on a very wide and in-detail-regulated information
system. In the EU, this information system has two main organisations;
both are General Directorates of the Committee. One is the Agriculture
Directorate General (DG Agri); another is the statistical office of the
European Union, the Eurostat. DG Agri is responsible for the
implementation of the agricultural and rural policy; therefore it is the
biggest “consumer” of the agricultural statistical information. The
required information is provided by the Eurostat, while other agricultural
information comes directly from the member countries. (The majority of
these serves operative goals.) The only „official” provider of the
statistical information is the Eurostat, which takes the responsibility for
the truthfulness of the information coming from national statistical
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offices and ministries.
The agricultural-statistical information system of the European Union
consists of two main parts:

1. THE AGRICULTURAL STATISTICS IN A NARROW SENSE
(BELONGING TO THE EUROSTAT COMPETENCE) HAS THREE
PILLARS:
•

The structural statistics of agriculture and forestry: those
modules belong here that are used for recording the structural
data, the farm database and typology, and for monitoring the
orchards, vineyards and forests.
• Production statistics: statistics of land usage, plant and crop
production, animal production and fisheries.
• Agricultural monetary systems: those elements of the
system belong here, such as the account system, the statistics
of workforce, prices, agricultural family incomes, and sector
models.
2. Elements of relating information systems can not be grouped definitely
into the agricultural statistics (that is why the agricultural-statistical system
was mentioned as „fuzzy set with half part”), but are in very close contact
with it. Either, because these use and collect statistical information, or deliver
information needed for generating statistical information of point 1. These
elements are controlled by DG Agri:
• Market Information System
• Farm Accountancy Data Network
• Integrated Administration and Control System
The study has drawn a picture on the situation of the Hungarian agricultural
statistics after the change in the regime. Factors that made/makes the changes
inevitable were investigated. The main conclusions are the following:
In Hungary, the current changes and development in the agricultural statistics
– in my opinion – can be interpreted as the resultant of four main factors.
One of these factors is the development of the statistics, as a science, such
as application of new methods for data collection, and the developing
processing, analysing and information techniques that come with the spread
of information technology.
Another factor is the continuous change in the agriculture (and this change
is often not based on economic rationalisation); and tracing these requires
an also changing agricultural-statistical tool kit and system.
The third factor is an internal demand that is the demand of the inland users
of agricultural statistics and the changes of it. While the fourth factor is the
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external expectations which come from international connections and
commitments; out of these the most important are those of the EU.
Thus, the Hungarian agricultural statistics have had to adapt to the EU
requirements, therefore the system of the collection and processing and
publication of the data have had to change. All these have to be carried out
that should not only copy but adopt it to the special domestic demands.
Even if the EU accession had not been on the agenda, the Hungarian
statistical information system should have been transformed radically in a
short term, anyway.
The current dissertation has analysed the – Compendium - modules of the
agricultural statistics in details. In case of each module, the EU requirements
and regulations, the domestic demands of use were investigated; and these
were compared to the current situation. Meantime I gave critical opinions and
revealed existing lags and in the end I gave my own suggestions. Then, a
connection network of the EU and Hungarian agricultural statistics was
drawn. The main conclusions are the following:
• The thorough investigation of the EU farm typology led to the consequence
that it is not reasonable to give the Hungarian small scale producers that are
mostly self-supplier and probably different from the highly specialised
European small farms same typology as in the EU and which assumes a high
specialisation. Therefore, in my opinion, a simplified typology should be
applied on the small-scale farmers.
• The current dissertation has revealed that distance monitoring in
agricultural statistics has much wider opportunities than it is used for recently
and even than the public generally thinks about it. The reason is: in „classical
sense” the record units of the agricultural statistics are the producers, farms
and farmers, while in the case of regional pattern methods such as the
LUCAS, the units of the observation are the land. This distance technique
using regional pattern observations opens a new dimension for the
agricultural statistics. In my conviction, the role of this recording method is
going to grow in the - very close – future and will become a second, later or
sooner, equal pillar of the agricultural statistics.
• After the review of the EU agricultural statistics, I have found that the main
dilemma of the Hungarian agricultural statistics is that in Hungary, the
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agricultural products are produced by high number of farmers, which on its
own is not a problem but it is problem that the concentration of the
production is low. The data of the census in 2000 showed that more than 2.1
million households and farmers had to be asked in order to satisfy the EU
requirements on surveying 99 percent of the production. Another EU
requirement was to monitor only those units who produce for market, and it
was much easier to satisfy. The main problem is that in the EU member
countries agricultural production comes only from farmers who produce for
market; and the self-supply and hobby production are not significant. In
Hungary, the latter – especially in case of some products – is quite high. The
EU methods and requirements were formed according to the western
European agricultural model, and its changes did not match e.g. the changes
due to the enlargement
• When the elements that did not exist formerly in the Hungarian agricultural
statistics but the new EU requirements brought demands on them were
analysed; I came to the following conclusions: certain modules of the EU
agricultural statistics are highly cost demanding to set up and maintain. (Such
notes are stereotypically answered that compared to the CAP budget the
agricultural statistics requires only small amount of money.) In fact, the
national finance is sensitive; because the non-statistical fields are not that cost
demanding, in general
• The difficulties occurring during the work made me realize how great need
exists for a unified agricultural statistical system in Hungary. The(Eurostat)
New Cronos in the EU could be a good example – in certain aspects – for a
national (Hungarian) information system. As the Hungarian agricultural
statistics has decisively fulfilled the tasks of the harmonisation, the next
objective can be to build this information system.
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A számlák az EAA-ban
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A termelési számla azokat a gazdasági műveleteket tartalmazza, amelyek a
termelőfolyamathoz kapcsolódnak. (A Forrás oldalon a kibocsátás, a Felhasználás
oszlopban a folyó termelőfelhasználás). Az egyenlegező tétel a hozzáadott érték, (az
értékcsökkenés leszámítása előtt bruttó, azt követően nettó).

Felhasználás

Forrás

P.2
Folyó termelőfelhasználás
50
P.1 Kibocsátás
B.1b Bruttó hozzáadott érték
50
K.1
Értékcsökkenés
10
B.1n Nettó hozzáadott érték
40
(Az egyes számlasorok elnevezése előtt annak ESA kódja áll.)

100

A jövedelmek keletkezése számlán a termelőfolyamatból származó jövedelem,
valamint a munkaerő, mint termelési tényező, és (adók és támogatások formájában)
az államháztartás adatai jelennek meg. Az egyenlegező tétel a működési eredmény,
annak a jövedelemnek felel meg, amelyet az egységek termelőeszközeik
felhasználásával hoznak létre.
A háztartási szektorban működő, nem jogi
személyiségű vállalkozások esetében ezen egyenlegező tétel olyan elemet is
tartalmaz, amely a tulajdonos/családtagok munkájának díját is tartalmazza és nem
különíthető el a vállalkozói nyereségtől, ezt nevezik vegyes jövedelemnek.

Felhasználás
D.1
D.29
D.39
B.2n/
B.3n

Forrás

Munkavállalói jövedelem
10 B.1n Nettó hozzáadott érték
Egyéb termelési adó
5
Egyéb termelési támogatás -10
Nettó működési eredmény/
vegyes jövedelem
35

40

A vállalkozói jövedelem számla a nettó vállalkozói jövedelmet hivatott mérni
(hasonló a számvitelben alkalmazott –osztalék és társasági adó levonása előtti- folyó
nyereséghez).
/A dőlt betűvel szedett tételek az „ágazati” koncepció miatt nem alkalmazhatók az
EAA-ban./

166

Felhasználás
D.4
D.41
D.45

Tulajdonosi jövedelem
Kamat
Bérleti díj

Forrás
10
5
5

B.2n/
B.3n
D.4
D.41
D.42
D.43
D.44
D.45

B.4

Nettó vállalkozói
jövedelem

Nettó működési eredmény/
vegyes jövedelem
35
Tulajdonosi jövedelem
Kamat
1
Felosztott társasági jövedelem
Közvetlen külföldi tőkebefektetés
újrabefektetett jövedelme
Biztosítottak tulajdonosi jövedelme
Bérleti díj

26

A mezőgazdasági jövedelmek alakulására vonatkozóan három mutató képzését írja
elő az EAA.:
-„A” mutató: A mezőgazdasági tényezők éves munkaegységre eső
reáljövedelmének mutatószáma.
A termelési tényezők jövedelmét a nettó
hozzáadott értékből úgy nyerjük, hogy levonjuk az egyéb termelési adókat és
hozzáadjuk az egyéb termelési támogatásokat. A termelési tényezők jövedelmének
indexét el kell osztani a GDP implicit árindexével (azaz deflálni kell), így
megkapjuk a termelési tényezők jövedelmének reálértéken vett változását, ezt pedig
az összes munkaerő-felhasználás indexével kell osztanunk. Ez utóbbit un. éves
munkaegységben mérik, és azért van szükség az alkalmazására, hogy a
részmunkaidőt és az idénymunkát is figyelembe lehessen venni. A mezőgazdasági
foglalkoztatást (illetve annak változását) mérő Annual Work Unit (AWU), azaz éves
munkaegység = ÉME egy olyan személy munkaidő-ráfordításának felel meg, aki
egy egész éven át teljes munkaidőben végez mezőgazdasági tevékenységet egy
mezőgazdasági egységben, (1 ÉME=1800 munkaóra). Megkülönböztetnek fizetés
nélküli és fizetett ÉME-t.
-„B” mutató: A nettó mezőgazdasági vállalkozói reáljövedelem nem fizetett,
éves munkaegységre számított mutatószáma. Úgy képezhető, hogy a nettó
vállalkozói jövedelem indexének, valamint a GDP implicit árindexének hányadosát
osztani kell a nem fizetett munkaerő felhasználás indexével.
- „C” mutató: A nettó vállalkozói jövedelem reálértékének változása. A
nettó vállalkozói jövedelem indexe osztva a GDP inplicit deflátorral.
A tőkeszámla az ESA- ban azt mutatja, hogy a nem pénzügyi eszközök beszerzése
(levonva: továbbadása), milyen mértékben volt megtakarításból és tőketranszferből
finanszírozva, valamint bemutatja a hitelfelvétel (és nyújtás) nagyságát. Az EAA
„ágazati” jellege miatt a teljes tőkeszámla összeállítására nincs lehetőség (mert
bizonyos –a táblában dőlt betűvel szedett-tételek „ágazati” alapon nem számíthatók),
de szűkített formában előállítható.
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