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Az alábbi feltételek érvényesek minden, a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) Statiszti-

kai Szemle c. folyóiratában (a továbbiakban: Folyóirat) megjelenő tanulmányra. Felhasználó a tanul-

mány vagy annak részei felhasználásával egyidejűleg tudomásul veszi a jelen dokumentumban foglalt 

felhasználási feltételeket, és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Tudomásul veszi, hogy a jelen 

feltételek megszegéséből eredő valamennyi kárért felelősséggel tartozik. 

1. A jogszabályi tartalom kivételével a tanulmányok a szerzői jogról szóló 1999. évi 

LXXVI. törvény (Szjt.) szerint szerzői műnek minősülnek. A szerzői jog jogosultja a KSH. 

2. A KSH földrajzi és időbeli korlátozás nélküli, nem kizárólagos, nem átadható, térítésmentes fel-

használási jogot biztosít a Felhasználó részére a tanulmány vonatkozásában. 

3. A felhasználási jog keretében a Felhasználó jogosult a tanulmány: 

a) oktatási és kutatási célú felhasználására (nyilvánosságra hozatalára és továbbítására a 4. pontban 

foglalt kivétellel) a Folyóirat és a szerző(k) feltüntetésével; 

b) tartalmáról összefoglaló készítésére az írott és az elektronikus médiában a Folyóirat és a szer-

ző(k) feltüntetésével; 

c) részletének idézésére – az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az erede-

tihez híven – a forrás, valamint az ott megjelölt szerző(k) megnevezésével. 

4. A Felhasználó nem jogosult a tanulmány továbbértékesítésére, haszonszerzési célú felhasználásá-

ra. Ez a korlátozás nem érinti a tanulmány felhasználásával előállított, de az Szjt. szerint önálló 

szerzői műnek minősülő mű ilyen célú felhasználását. 

5. A tanulmány átdolgozása, újra publikálása tilos. 

6. A 3. a)–c.) pontban foglaltak alapján a Folyóiratot és a szerző(ke)t az alábbiak szerint kell feltün-

tetni: 

„Forrás: Statisztikai Szemle c. folyóirat 97. évfolyam 10. számában megjelent, Valkó Gábor által írt, 

’A magyar agrárstatisztika rövid történeti áttekintése’ című tanulmány (link csatolása)” 

7. A Folyóiratban megjelenő tanulmányok kutatói véleményeket tükröznek, amelyek nem esnek szük-

ségképpen egybe a KSH vagy a szerzők által képviselt intézmények hivatalos álláspontjával. 
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A tanulmány célja, hogy áttekintést nyújtson az agrárstatisztika 150 éves történetéről, mely 

szorosan összefonódott a magyar statisztika történetével. A szerző bemutatja a mezőgazdasági 

statisztika1 kialakulásának és fejlődésének kezdeti lépéseit, párhuzamba állítva a korabeli statiszti-

kai gyakorlatot a jelenlegivel. Az 1895. évi első agrárcenzus fontos mérföldkő volt a mezőgazdasá-

gi statisztika történetében, ezért részletesen elemzi annak megvalósítását. Emellett kiemelten fog-

lalkozik más agrárcenzusok végrehajtásával is, mivel azok fontos lenyomatát adják az egyes kor-

szakok mezőgazdaságának. A jelen korhoz közeledve sorra veszi a fontosabb összeírásokat és 

módszertani újításokat. A tanulmány a terjedelmi korlátokat is figyelembe véve kísérletet tesz arra, 

hogy átfogó képet nyújtson a statisztika egyik legsokoldalúbb és leglátványosabb történeti fejlődés-

sel rendelkező szakterületéről. 
 
TÁRGYSZÓ: statisztikatörténet, agrárstatisztika, agrárcenzus 

 
The aim of the study is to provide an overview of the history of Hungarian agricultural statis-

tics dating back 150 years. The emergence and development of agricultural statistics is intertwined 
with the history of Hungarian statistics. The study gives an overview of the initial steps, comparing 
contemporary statistics with the current statistical practice. The first agricultural census of 1895 
was an important milestone in the history of agricultural statistics, consequently a more detailed 
analysis of its implementation is undertaken. The paper also focuses on the implementation of other 
agricultural censuses as they provide an important imprint of agriculture in a given era. Approach-
ing the present era, it deals with major censuses and methodological innovations. Given its limita-
tions, the study attempts to provide a comprehensive picture of a statistical domain with one of the 
most versatile and spectacular historical developments in statistics. 

 
KEYWORD: history of statistics, agricultural statistics, agricultural censuses 

 
1 A tanulmányban az agrárstatisztika és a mezőgazdasági statisztika szinonim fogalmak. 
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Az agrárstatisztika, melynek alapjai mintegy kétszáz éve alakultak ki Magyaror-
szágon, már a kezdetekben kiemelten kezelt statisztikai szakterületnek számított  
a népesség számának meghatározását célzó összeírások mellett. A mezőgazdasági 
statisztika fontosságának indoka és az összeírások fő célja elsősorban a népesség 
élelmezésének biztosítása volt. 

Keleti Károly [1869], a hazai statisztika egyik megalapítója, az első önálló hazai 
statisztikai szolgálat vezetője a következőt írta: „A statistikának egyik legérdekesebb 
része a mezőgazdasági statistika, habár mívelése nem tartozik e tudomány legköny-
nyebb föladataihoz.” (14. old.) Áttekintve e statisztikai szakterület történetét, teljes 
mértékben egyetérthetünk Keleti Károllyal. Az agrárstatisztika meglehetősen sokrétű 
szakterület, csak kevés olyan adatgyűjtési vagy statisztikai szakmai módszer létezik, 
amelyet nem alkalmaz. Egyik jellemvonása, hogy a jelenlegi és a korábbi adatszol-
gáltatói között megtalálhatók a legkisebb gazdáktól kezdve a hatalmas területtel vagy 
állatállománnyal rendelkezőkig a gazdálkodók több rétege, amelyeket teljeskörűen 
vagy mintavétellel figyel meg, részben összeírási jelleggel. Az agrárstatisztikának 
széles körű adminisztratív adatforrások állnak a rendelkezésére, de ármegfigyelése-
ket is végez a termelői piacokon. Az elsődleges adat-előállítás mellett ugyancsak 
részét képezi a mezőgazdasági számlarendszer összeállítása, amely a nemzeti szám-
lákkal szinkrón adatok előállítását jelenti. A szakterület sokszínűségét és az általa 
használt módszerek sokaságát már ez a meglehetősen kivonatos felsorolás is minden 
bizonnyal alátámasztja. 

1. A kezdetek  

A mezőgazdasági adatok első forrásai az adózási célú nyilvántartások voltak. 
Termésösszeírások már az Árpád-korban történtek Magyarországon, azonban csak a 
XVI. századtól állnak rendelkezésre források a korabeli mezőgazdasági adatokról 
(Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal [1897a]). Az 1715. és az 1720. évi 
összeírások adatait olyan jelentős forrásnak tekintette a statisztikai hivatal, hogy az 
országos levéltárban fennmaradt adatokat feldolgozta, és a legfontosabb eredménye-
ket 1896-ban, a millennium évében megjelentette (Országos Magyar Királyi Statisz-
tikai Hivatal [1896]). Az összeírások eredményei az adóköteles népesség adatait 
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teljeskörűen tartalmazzák. Az összeírók kötelessége volt adatokat felvenni az egyes 
községekben többek között a jobbágy- és zsellértelkekről, a szántóföldek, a rétek,  
a szőlők és az erdők területéről, valamint a malmokról. A jobbágyok és a zsellérek 
adatait név szerint vették fel, akiknek a kikérdezés előtt esküvel kellett biztosítaniuk 
az összeírót arról, hogy igazat mondanak, nem tagadnak el semmit. Az 1715. évi 
összeírás adatai nem voltak elégségesek, az ország vezetése alacsonynak találta a 
népesség számát és a feltárt adóalapot egyaránt, emiatt az összeírás megismétlése 
mellett döntöttek, amit 1720-ban hajtottak végre. A statisztikai hivatal – hatalmas 
munkát végezve a feldolgozás során – községenként jelentette meg az adóköteles 
népesség és a mezőgazdasági terület adatait mindkét tárgyévre vonatkozóan. 

Eleinte az agrárösszeírások a termelés néhány mutatójára terjedtek ki. A vetéste-
rületre, a termelésre és a haszonállatok számára szorítkoztak az Osztrák-Magyar 
Monarchiában 1828-tól elkezdett megfigyelések (Laczka [2000]). Ezek az informá-
ciók a Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie éves kiadványaiban jelen-
tek meg. Jellemző volt – a magyar országrészre vonatkozó részletes adatok hiányá-
ban – az osztrák területek részletgazdag adatainak felhasználása a magyarországi 
területek adatainak becslésekor (területi arányosítás) (Kiss [1979]), így az adatminő-
ség meglehetősen alacsony volt. Az adatok nem megfelelő részletezettsége is gondot 
okozott, például az állatállományi adatok esetében csak a fő állatfajok összlétszáma 
jelent meg, a nem és kor szerinti megoszlásra csak részlegesen álltak rendelkezésre 
információk (Kiss [1979]).  

A kezdetekben jellemző volt a népesség és az agrártevékenység együttes felvéte-
le. Ilyenek voltak az első kiterjedt agrárösszeírások is, amelyekre az osztrák statiszti-
kai hivatal elrendelésével került sor 1850/51-ben, illetve 1857-ben. A népszámlálás-
sal együtt végrehajtott állatösszeírások során csak a főbb állatfajok számát írták ösz-
sze, a kor és az ivar szerinti összetételt elnagyoltan kezelték (a lovak esetén négy, 
míg a szarvasmarhák esetén két kategóriában részletezve azokat, a többi fajnál vi-
szont nem volt részletezettség). 1870-ben végrehajtották az első magyar népszámlá-
lást, amelynek keretében az ívek hátlapján felmérték a hasznos háziállatok állomá-
nyát. Az eredményeket 1871-ben tették közzé. Maga Keleti Károly is úgy vélekedett, 
hogy a népszámlálással együtt tartott állatszámlálás nem eredményezett megbízható 
adatokat, ugyanis a felvétel jelentősen alulbecsülte a tényleges állatlétszámot. 

Ugyan nem statisztikai célból születtek a földadókataszterek, de így is fontos for-
rásai a kor statisztikai adatainak. Magyarországon 1853-tól, Erdélyben 1855-től, 
Horvát-Szlavóniában pedig 1854-től lett az földadózás alapja az 1850. évi császári 
nyílt parancs alapján felállított ideiglenes földadókataszter. A kataszterben található 
adatok nem voltak teljesen megbízhatóak, mivel jellemző volt a földtulajdonosok 
adattorzítása adóelkerülési céllal. A Magyarországra vonatkozó, művelési ágak sze-
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rinti adatok megjelentek a Hivatalos Statistikai Közlemények 1868. évi első évfo-
lyamában (Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Magyar Királyi Ministerium 
Statistikai Szakosztálya [1868]). 

1867-ben alakult meg az önálló magyar statisztikai szolgálat, amelynek egyik el-
ső intézkedése az aratási statisztikai adatszolgáltatás beindítása volt „a nemzetközi 
kongressusok által elfogadott rendszer alapján” (Párniczky [1878] 3. old.). Ennek 
keretében a kenyérgabonákra vonatkozóan 1868-tól évente gyűjtötték és járásonként 
közzétették az aratási statisztikákat. Ténylegesen csak a vetésterületet írták össze,  
a termésmennyiséget becslés alapján állították elő a termés minőségének értékelése 
(rossz, közép, jó stb.) és azt a termésátlagra átfordító állandó kulcs alapján. Az aratá-
si statisztikák kezdeti minőségét úgy jellemezte az Országos Magyar Királyi Statisz-
tikai Hivatal (a továbbiakban statisztikai hivatal), hogy az „megközelítő becslésnél 
egyébnek nem tekinthető” (Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal [1893]  
3. old.). Egyértelmű volt, hogy az adatok alulbecsülik a valóságos termésmennyisé-
geket. A statisztikai hivatal is tudatában volt a minőségi problémáknak, hiszen a 
következőket írta a törvényhatóságokhoz intézett köriratában: „Felvételeink részben 
gyarlók, a beküldött adatok nagy részén meglátszik az adóztatástól való igazolatlan 
félelem s szállítja alább mind a bevetett terület, mind pedig a termés minőségére 
vonatkozó számok értékét. Ezer, több helyen követett félszeg eljárásnak tulajdonítha-
tó, hogy az 1869. évi aratás kimutatott eredménye oly csekély, hogy a belfogyasztást 
sem lett volna képes fedezni, holott nemcsak hogy éhség nem uralkodott hazánkban, 
sőt több millió kenyértermény vitetett ki külföldre.” (Országos Magyar Királyi  
Statisztikai Hivatal [1897a] 9. old.) 

1870-től az aratási statisztikák már községenként jelenítik meg húsz fontosabb 
termény eredményeit, a learatott területet, valamint a holdankénti átlagos eredmé-
nyeket. Az aratási statisztikák íveit a törvényhatóságok útján juttatták el a községek-
be, pusztákra és telepekre, ahol a felvételi minta alapján számoltak be a learatott 
területről, a termés minőségéről (jó, közepes vagy gyenge), illetve a holdankénti 
átlagos terméseredményekről. Az adatgyűjtést 1873-tól terjesztették ki a szőlőterüle-
tekre és a szüretre. Ennek eredményeként a szőlőterületekre vonatkozóan nemzetkö-
zileg elismert minőségben, részletes adatok álltak rendelkezésre a szőlők fekvésére,  
a talaj minőségére, a művelés módjára, a szőlőfajtákra, valamint a szőlő- és borter-
més mennyiségére és minőségére (Kiss [1965]). 

1875-től a felvételek kiegészültek az elemi csapások által megsemmisített termé-
sek községenkénti adataival. Elemi csapásnak a következőket tekintették: árvíz, 
aszály, fagy, jég köd, rozsda, egerek, férgek és más, meg nem nevezett elemi csapá-
sok. Érdekes ezek közül a köd mint elemi csapás, amellyel a mai agrártudományok 
nem számolnak. Hensch [1892] művében található magyarázat a mérges ködökre, 
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amelyek „a vetéseket megnyomják, megszárítják, megfojtják, a gabona szemtartal-
mát kiszívják, …leveleik szemlátomást elsárgulnak, elszáradnak és a köd megjelené-
se előtt szép reménnyel kecsegtető vetésnek vége van… teltszemű gabona helyett 
aszottszemű ocsút aratnak.” (505. old.) Hozzá kell tenni, hogy a szerző maga sem 
hitt teljes mértékben a ködök terménykárosító hatásában. Mindenesetre érdekes látni, 
hogy egykoron a hivatalos magyar statisztika hiedelemre alapozott adatsorokat vett 
fel és tett közzé. 

A mezei munka napszámbérére vonatkozó adatsorokat 1870-től állította elő  
a hivatalos magyar statisztika községek szerint, de 1890-től nem folytatódott  
az adatközlés minőségi hiányosságok miatt, amit erős önkritikával ekképpen írt le  
a statisztikai hivatal: „az adatok, a sok munka daczára, a mely feldolgozásukra 
fordíttatott, oly csekély értékűnek bizonyultak” (Országos Magyar Királyi Statisz-
tikai Hivatal [1893] 3. old.). Az aratási statisztika első évtizedéről, a kezdeti hiá-
nyosságokról, a módszertan fejlődéséről Kiss Albert [1983] írt átfogó jellegű ta-
nulmányt, amelyben számszerűsítve közölte a termésmennyiségek alulmérésének 
mértékét. 

1879-től alakult ki az aratási statisztika hosszú ideig változatlan rendszere, misze-
rint a vetésterületi adatokat a községi elöljáróságok szolgáltatták, amelyeket a statisz-
tikai hivatal járásonként megszorzott a gazdasági tudósítók által jelentett termésátla-
gokkal, így előállítva a terméseredményeket (Országos Magyar Királyi Statisztikai 
Hivatal [1897a]). A gazdasági tudósítók hálózatát – annak 1874-es indulását követő-
en – 1878-ban szervezték újra. Ekkor az eleinte 4-5 fős megyénkénti létszámot meg-
emelték, és járásonként legalább egy gazdasági tudósító kijelölését tették kötelezővé. 
Munkájukat a „közügy iránti buzgóságból, minden javadalom nélkül” végezték  
(Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal [1897a] 14. old.), a hálózat tagjai 
javarészt földbirtokosok voltak. Feladatuk volt, hogy márciustól novemberig kéthe-
tente jelentést készítsenek a rendkívüli eseményekről (például az elemi csapásokról), 
az aratási eredményekről, a vetések állapotáról, az állatok egészségi állapotáról,  
valamint a munkabérekről. A jelentések – a várható terméseredmények mellett – 
szabadszöveges, nehezen feldolgozható információkat is tartalmaztak: például  
„Árpa: a tavaszi jól áll, üde; a lapályos részeken kissé ritkás”, „A repcze eléggé hü-
velyes, csakhogy néhol férgek károsítják”, „A burgonyában a penészgomba ismét 
fellépett; e miatt és mivel a mult évben sok burgonya tönkre ment, nagy az aggoda-
lom” (Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal [1897a] 15. old.). A gazdasági 
tudósítók tevékenysége nem teljesen felelt meg a statisztikusok által támasztott elvá-
rásoknak, az adatok nem voltak teljesek, és sok esetben nem tükrözték a valóságot.   

A korabeli adatközléseket a maiakkal összehasonlítva megállapítható, hogy  
a mértékegységbeli változáson kívül nem történt érdemi változás az alapadatok köz-
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lésében az elmúlt több mint száz év során. (Lásd az 1. és a 2. ábrát.) Természetesen,  
ha az alapadatokon túllépünk, egyértelmű különbséget lehet tenni az agrárstatisztika 
által közölt információk mennyiségét és minőségét tekintve a korabeli és a mai adat-
közlések között. 

1. ábra. A tengeri terméseredményei (részlet) 
(Maize yields [excerpt]) 

 

Forrás: Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal [1893]. 

2. ábra. Részlet a KSH STADAT 4.1.13. táblájából 
(A part of the HCSO STADAT 4.1.13 table) 

 

Forrás: KSH [2019]. 

 
Már az egészen korai időszakban megjelent az adatok térképi ábrázolása, és e te-

kintetben is számottevő hasonlóság figyelhető meg a jelen térképes adatábrázolással. 
A 3. ábrán a kukorica vetésterületének arányát figyelhetjük meg a vármegyék szint-
jén, míg a 4. ábra települési szinten ábrázolja ugyanezt a 2010. évi általános mező-
gazdasági összeírás adataira alapozva. 
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3. ábra. A szemes-tengeri vetésterületének aránya, 1891 
(Percentage of grain maize areas in Hungary, 1891) 

 
Forrás: Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal [1893]. 

4. ábra. A kukorica vetésterületének aránya, 2010 
(Percentage of maize areas in Hungary, 2010) 

 
Forrás: KSH [2014]. 
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Érdekes azt is megfigyelni, hogy a korabeli elemzések milyen mértékű kritikával 
éltek az agrárium helyzetével kapcsolatban: „…a kevés ugar nem az intenzív mívelés-
nek, hanem a jövővel mitsem törődő rablógazdálkodásnak tünete”, „Sajnos, hogy vi-
gasztaló jelenséget itt sem tapasztalunk, sőt, ha egyáltalán lehetséges, az adataink által 
feltüntetett kép még szomorúbb!” – írja például a statisztikai hivatal (Országos Magyar 
Királyi Statisztikai Hivatal [1893] 6. és 73. old.) a szőlőterületeket sújtó filoxérafertő-
zéssel összefüggésben a „szőlőterületeink kétségbeejtő viszonyairól” szólva. 

2. Az első agrárcenzus 

A Császári és Királyi Kereskedelmi és Közgazdasági Minisztérium részéről már 
1864-ben felmerült a részletes mezőgazdasági összeírás iránti igény. Ennek jogossá-
gát nem lehetett megkérdőjelezni, ugyanis az éves mezőgazdasági statisztika minő-
ségi hiányosságai jórészt a megfelelő alapstatisztika hiányára voltak visszavezethe-
tők (Oros [1963]). Keleti Károly már 1868-ban tervezni kezdett egy nagy, átfogó 
mezőgazdasági összeírást, ám az abban az időben nem valósulhatott meg.  

Az első agrárcenzust végül 1895-ben hajtotta végre a statisztikai hivatal, amely 
magas színvonalon nyújtott átfogó képet a magyar mezőgazdaságról. Ez igen fontos 
mérföldkő volt az agrárstatisztika történetében. Az 1895. évi általános mezőgazdasá-
gi összeírást, melyet a mezőgazdasági statisztikai adatok összeírásáról szóló  
1895. évi VIII. törvénycikk rendelt el, november 20-a és 30-a között szervezték meg 
november 20-i eszmei időponttal. Az összeírás végrehajtásához egy földmívelésügyi 
miniszteri rendelet szabott utasításokat. Így például meghatározta, hogy a számláló-
kerületek nagysága akkora lehet, hogy a számlálóügynök tíz nap alatt elvégezhesse  
a kérdőívek kitöltését, tehát körülbelül 200-250 gazda juthatott egy-egy számlálóke-
rületre. A végrehajtási rendelet útmutatást adott arra is, hogy ki alkalmas számláló-
ügynöknek: elsősorban az „értelmesebb” gazdák, gazdatisztek, állatorvosok, a nyug-
díjazott tisztviselők, a lelkészek és végső soron a néptanítók. A kitöltött kérdőíveket 
1896. január 31-ig kellett a statisztikai hivatalhoz továbbítani.  

Az összeírás előkészítése során felmerült, hogy külön lehetne végrehajtani az állat-
összeírást a birtokok felvételétől, de végül az együttes végrehajtás mellett döntöttek.  
A kereskedelemügyi miniszter azon az állásponton volt, hogy az állatösszeírásra a 
nagyobb költség ellenére is szükség van, mert „ha megcsináljuk is – úgymond – külön-
külön az állatszámlálást, a birtokstatisztikát s a gazdasági gépek és eszközök statiszti-
káját, az nem nyujt félennyi tanulságot sem, mintha egy-ugyanazon kérdőívről egy-
mással combinálva dolgoztatnak fel, nem is említve, hogy a birtok-statisztika a gazda-
ságok statisztikáját nem pótolja egészen, mert a termelési egység nem a birtok, hanem 
a gazdaság” (Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal [1897a] 65. old.). 
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5. ábra. Részlet az 1895. évi agrárcenzus kérdőívéből 
(Excerpt from the 1895 Agricultural Census questionnaire) 

 

Forrás: Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal [1897a]. 

 
A statisztikai hivatal 1893 májusára kidolgozta a felvétel tervezetét, és átadta  

a földmívelésügyi miniszter részére. Majd az 1893. június 21-én összehívott országos 
gazdatanács megvitatta, és „teljesen magáévá tette a tervezetet” (Országos Magyar 
Királyi Statisztikai Hivatal [1897a] 65. old.). Az összeírás zökkenőmentes és haté-
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kony végrehajtása érdekében próbafelvételre került sor 1893 szeptemberében  
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Fejér, Alsó-Fehér, Máramaros és Trencsén vármegyékben. 
A tapasztalatok alapján kismértékben módosították a terveket. 

Az 1895. évi általános mezőgazdasági összeírás kérdései többek között a gazdál-
kodók személyes adataira, a gazdaságokban foglalkoztatottak létszámára, a használt 
földterületre, a birtokviszonyokra (lásd az 5. ábrát), a növények termesztési területére 
és a termésmennyiségekre, az állatállomány összetételére, illetve a szőlő- és 
gyümölcsösültetvények legfontosabb jellemzőire vonatkoztak (Laczka [2010a]).  

6. ábra. Részlet az 1895. évi agrárcenzus kérdőívének községi összeíró  

bizottsági jegyzők által kitöltendő részéből 
(Excerpt from that section of the 1895 Agricultural Census questionnaire  
which was completed by the municipalities’ census commission officials) 

 

Forrás: Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal [1897a]. 
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Az összeírás tartalmazott egy olyan részt, amely a község gazdasági viszonyairól 
szólt. Itt egyebek mellett a község lakosságának vagyoni és erkölcsi állapotáról is 
nyilatkoznia kellett a községi összeíró bizottságnak. (Lásd a 6. ábrát.) Az utasítás 
alapján a kérdőív ezen részének kitöltése a községi összeíró bizottság ülésén történt  
a bizottság jegyzője által „beható tanácskozások után hozott határozatok alapján”  
(Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal [1897a] 80. old.). 

Az eredményeket öt kötetben jelentette meg a statisztikai hivatal 1897 és 1900 
között: 

– részletes községi adatok (lásd a kivonatot a 7. ábrán),  
– 1895/96. évi mezőgazdasági termelés megyénként, 
– gazdaságnagyság-csoportok szerinti adatok, 
– összefoglaló adatok és kisebb jelentőségű megfigyelések, 
– gazdacímtár (gazdák neve, címe és néhány fontosabb adata). 

 
Az utókor számára a gazdacímtár különösen értékes része az összeírás publiká-

cióinak, amelyhez hasonló nyilvántartás megjelentetése a mai adatvédelmi előírások 
mellett elképzelhetetlen lenne. Ebben az egyes gazdákra vonatkozóan a következő 
adatok olvashatók (Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal [1897b]): 

– a gazdálkodó neve, 
– a település neve, 
– a gazdálkodó főfoglalkozása, 
– a birtoklás jogcíme, 
– a földbirtok tulajdonosának neve, 
– a gazdaság területe művelési ágak szerint, 
– községek száma, amelyekben a gazdaság területe fekszik, 
– a gazdaságban foglalkoztatott cselédek száma, 
– a gazdaságban használt fontosabb gépek, eszközök (lokomobil, 

járgány, cséplőszekrény, vetőgép, rosta, eke, trieur, szecskavágó, bo-
rona, henger, igásszekér) száma, 

– háziállatok (szarvasmarha, ló, sertés, juh) száma.  
 
Az adatokból megtudható például, hogy egy bizonyos Reviczky Károly süttői or-

szággyűlési képviselő összesen 1 630 kataszteri hold földterületet használt, amelynek 
legnagyobb része erdő volt, 38 cselédet foglalkoztatott, a gazdaságában többek kö-
zött 1 lokomobilt, 2 járgányt, 1 cséplőszekrényt, 2 vetőgépet, 25 ekét, 9 boronát mű-
ködtettek, és 168 szarvasmarhát, 22 lovat, 19 sertést, illetve 15 juh háziállatot tartot-
tak (Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal [1897b]). Az egyes gazdák mező-
gazdasági tevékenységéről tehát szinte minden fontos információ megjelent a gazda-
címtárban, komoly kutatási lehetőségeket teremtve ezzel a jelenkor történészeinek. 
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Összefoglalva, az 1895. évi agrárcenzus eredményeivel kapcsolatban megálla-
pítható, hogy az mind tartalmában, mind pontosságában felvette a versenyt a kora-
beli, más országokban végrehajtott összeírásokkal. Tekintetbe véve a tapasztalatok 
hiányát és az akkori technikai lehetőségeket, az agrárcenzus adatai jó minőségűek 
és a döntéshozók számára alapvető jelentőségűek voltak. A legmegbízhatóbb adat-
sorokat az állatállományra, a szőlőre és a gazdasági eszközökre vonatkozóan sike-
rült előállítani. Kevésbé pontosnak bizonyultak a vetésterületre és a terméseredmé-
nyekre vonatkozó adatok, míg a legkevésbé precíznek tekinthetők a baromfi- és  
a gyümölcsfaállományt leírók (Oros [1963], [1999]). 

3. Az 1895 és 1972 közötti időszak 

Az 1895. évi mezőgazdasági cenzust követően kismértékben módosult az éves 
mezőgazdasági adatok adatgyűjtési rendszere, a korábbiaknál több, 34 termény ada-
tait gyűjtötte és adta közre a statisztikai hivatal. Az összeírt termékek közé bekerül-
tek a zöldségfélék is. A XX. század kezdetén apróbb újítások szolgálták az adatköz-
lések minőségének javítását. Az 1907/1908. gazdasági évtől kezdve a vetésterületi 
adatok felvételét a háromévenkénti gyakoriságról évenkéntire változtatták.  
Az 1912/1913. gazdasági évtől pedig a 100 kataszteri holdnál nagyobb birtokokra 
vonatkozóan bevezették az egyéni adatszolgáltatást (a gazda egyéni lapon szolgáltat-
ta az adatait), míg a kisebb birtokok összesített vetésterületi adatait továbbra is  
a községi elöljáróság állapította meg becslés alapján egy adott község területére vo-
natkozóan. Ennek a változtatásnak az is előnye volt, hogy ezáltal elkülönülten álltak 
rendelkezésre adatok a nagyobb és a kisebb gazdaságokra vonatkozóan (Magyar 
Királyi Központi Statisztikai Hivatal [1924]).  

Az adatgyűjtési rendszer következő jelentős átszervezését 1922-ben kezdték meg. 
Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a vetésterületi adatokat az összes gazdaság 
egyéni bevallás alapján szolgáltatta: a 20 holdnál nagyobb területen gazdálkodó gaz-
daságok egyéni lapokon jelentették a vetésterületüket, míg a kisebb gazdaságokat 
lajstromon írták össze. Az elemi csapások által megsemmisített vetések területének 
nagyságát a közigazgatási hatóságok jelentették, így ennek levonásával ki lehetett 
számítani a betakarított területet. A terméseredmények minőségének javítása érdeké-
ben bevezették a cséplési statisztikai jelentéseket, amelyeket cséplőgépenként kellett 
kitölteni. Ezeket az adatokat a terméseredmények megállapításakor kontrollként 
használták fel. A 20 holdnál nagyobb gazdaságok termésmennyiségét egyéni adat-
szolgáltatás alapján, míg a kisebb termelők adatait a gazdasági felügyelőségek által 
szolgáltatott termésátlagok alapján számították (Kiss [1965]).   
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Az 1920-as évek első felében lezajlott földbirtokrendezés oly mértékben átalakí-
totta a birtokviszonyokat, hogy szükségessé vált ezek felmérése. A Nemzetközi Me-
zőgazdasági Intézet (a FAO [Food and Agriculture Organization – Élelmezésügyi és 
Mezőgazdasági Világszervezet] elődje) is egy mezőgazdasági üzemi adatgyűjtés 
végrehajtását javasolta, amelyet Magyarország „a többi művelt állammal együtt” 
„szintén magáévá tett” (Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal [1936] 3. old.).  
A Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban statisztikai hivatal) 
többször kezdeményezte egy újabb agrárcenzus végrehajtását – például 1929-ben  
a cenzus 1930. évi végrehajtását –, de erre sokáig nem kerülhetett sor, mert az anyagi 
források nem álltak rendelkezésre. Ahogy Konkoly Thege Gyula [1935], a statisztikai 
hivatal későbbi elnöke fogalmazott: „A Központi Statisztikai Hivatalnak kitartása 
azonban még a történtek után sem lankadt. Ellenkezőleg, még szilárdabbá lett, […] 
Kitartása végül eredményre is vezetett.” (103. old.) 

Az adatfelvételt a m. kir. kormány az 1.111/1935. M. E. számú rendeletével ren-
delte el. Az 1935. évi általános mezőgazdasági összeírás a gazdaságok üzemi adatai 
mellett a földbirtokviszonyokra is kiterjedt. Az utóbbiak feltérképezése újszerű volt 
Magyarországon, a korábbi összeírás alkalmával csak a gazdálkodás szempontjából 
vizsgálták a mezőgazdasági egységeket, tulajdonlás szempontjából nem, és ilyen 
jellegű adatfelvételt más országokban is csak elvétve végeztek. 

Az adatfelvételre 1935 májusában került sor a február 28-i állapotnak megfelelő-
en. Az összeírás elsősorban az alföldi tanyavilágban jelentett nehézséget, illetve  
a határ menti területeken, mivel a földbirtokosoknak viszonylag nagy aránya lakott  
a szomszédos országokban.  

Az adatokat öt kötetben tette közzé a statisztikai hivatal 1936 és 1941 között;  
tartalmuk a következő volt:  

– földbirtokviszonyok törvényhatóságok és települések szerint, 
– állatállomány, gazdasági gépfelszerelés és gyümölcsfaállomány,  
– földbirtokviszonyok birtoknagyságcsoportok szerint,  
– főbb üzemi adatok törvényhatóságok és települések szerint,  
– főbb üzemi adatok gazdaságnagyság-csoportok szerint.  

 
1942-ben egy újabb, kisebb jelentőségű felvételt hajtott végre a statisztikai hiva-

tal, amely az állatállományra, valamint a mezőgazdasági gépekre és berendezésekre 
terjedt ki. Az eredményeket nem sikerült külön publikálni a háborús események 
miatt, a főbb eredmények az 1943–46. évi statisztikai évkönyvekben jelentek meg 
(Laczka [2000]). 

A következő nagyszabású mezőgazdasági felvételre 1949-ben kerített sort  
a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) a népszámlálás keretében. A népszámlálás 
tervezésekor eleinte csak néhány mezőgazdasági témájú kérdés beiktatására gondol-
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tak a kérdőív szerkesztői, mivel a tervekben szerepelt egy közeli időpontban megtar-
tandó mezőgazdasági összeírás. Az összeírás végül elmaradt, viszont annak kiváltá-
sára a népszámlálás keretében gyűjtött mezőgazdasági kérdések kibővültek, kiterjed-
ve így a tulajdonolt és használt földterületre művelési áganként, az állatállományra,  
a traktorokra és a cséplőgépekre, valamint az igénybe vett munkaerőre. Az adatgyűj-
tés fontos hiányossága volt, hogy annak keretében a jogi személyek adatait nem vet-
ték fel, így csak a természetes személyek agrártevékenységéről kaptak információt  
(KSH [1949]). 

Az összeírás mezőgazdaságra vonatkozó eredményeit a népszámlálás 
1949 decemberében megjelent második kötete tartalmazza. Az adatok minőségét  
a nem a mezőgazdaságra optimalizált felvételi módszertan és a nem túl szerencsés 
januári eszmei időpont ellenére alapvetően jónak lehet értékelni, a mezőgazdaságról 
alkotott kép megközelíti a valóságot (Oros [1999]). A használt mezőgazdasági terü-
let tekintetében a hibát 9-11, az állatállomány esetében pedig 6-7 százalékra becsül-
ték a kor statisztikusai, a legnagyobb alulmérés a sertésállományban volt tapasztalha-
tó az eltagadások miatt (Laczka [2010b]). 

A második világháborút követően a magyar mezőgazdaság szerkezete jelentős 
mértékben módosult a korábbiakhoz képest. A földosztás, majd az állami gazdaságok 
és a termelőszövetkezetek szervezése teljes mértékben „átrajzolta” a birtokviszonyo-
kat. 1970-ben már a szántóterület 83 százalékát szocialista nagyüzemek művelték 
(Fazekas–Oros [1972]). A mezőgazdasági tevékenység meghatározó hányada  
az 1960-as évektől kisszámú és nagyméretű egységekben folyt, ami lehetőséget te-
remtett a statisztika számára, hogy a korábbiaknál átfogóbb és pontosabb képet al-
kosson a mezőgazdasági termelésről. A termelési szerkezet átalakulását követte  
a statisztikai rendszer átalakulása is. Rendszeressé vált a mezőgazdasági terület 
számbavétele, gyakoribbá váltak az állatszámlálások, kezdetben évente egyszer, 
majd négyszer készült felvétel az állatállományról (Fazekas–Oros [1972]). A statisz-
tikai adatgyűjtések fő adatszolgáltatói a teljeskörűen megfigyelt nagyüzemek voltak.  
Még a háztartások mezőgazdasági tevékenységére vonatkozó adatokat is részben  
a nagyüzemek szolgáltatták, melyeket becslésekkel egészítettek ki (Laczka [2010b]).  

4. Rendszeres agrárcenzusok,  
a szocialista nagyüzemekhez igazodó statisztikai rendszer 

A FAO és az Egyesült Nemzetek Szervezete kérte Magyarország csatlakozását  
az 1960. évi mezőgazdasági világcenzushoz, azonban a termelőszövetkezetek éppen 
folyó kialakítása miatt elhalasztották az összeírást. Néhány részterületen viszont  
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– elsősorban azokon, ahol a háztáji gazdálkodás teret nyert – végrehajtottak nagysza-
bású felvételeket: 1959-ben gyümölcsfa-összeírást, 1965-ben szőlőösszeírást,  
4-5 évenként pedig a mezőgazdasági gépállomány felmérését hajtotta végre a KSH 
(Fazekas–Oros [1972]). Végül a FAO sürgetésére és a hazai adatigények kielégítése 
érdekében a következő agrárcenzusra 1972-ben került sor. 

Az általános mezőgazdasági összeírás megfelelő előkészítése érdekében a KSH 
több próbafelvételt hajtott végre 1971 végén és 1972 első hónapjaiban. Az összeírás 
során élesen elkülönítették a nagyüzemi és a kistermelői adatszolgáltatói kört.  
A nagyüzemek adatait „az adatszolgáltatók túlzott megterhelésének elkerülése céljá-
ból” két részletben hajtotta végre a hivatal (Fazekas–Oros [1972] 136. old.), első 
körben 1972 júliusában, majd 1973 első negyedévében. Az első felvétel során a gaz-
daságok belső üzemi viszonyai és a természeti adottságok voltak a fókuszban, míg a 
második körben az állattenyésztés és a növénytermesztés technológiájára, valamint a 
gazdasági épületekre vonatkozó adatokat vették fel, az ezekkel kapcsolatos kérdéskö-
rökkel kiegészítve a szokásos éves adatgyűjtések során feltett kérdéseket.  

A kistermelők megfigyelését – ami az agrárcenzus elrendelésének valódi moz-
gatórúgója és egyben igazi kihívása volt – egy teljes körű és több reprezentatív 
felvétel biztosította; ezek 1,7-1,8 millió mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó 
gazdaság adatait voltak hivatottak összegyűjteni. A teljes körű felvételre 
1972. március 31-i referencia-időponttal 1972. április 1-je és 15-e között került sor. 
Ebben a szakaszban a gazdasághoz tartozókról, azok koráról, neméről, foglalkozá-
sáról, a gazdálkodó legmagasabb mezőgazdasági végzettségéről, az állatállomány-
ról, a mezőgazdasági épületekről és gépekről, valamint a művelési ágak szerinti 
földterületről gyűjtöttek adatokat. A falvakban és a városok külső körzeteiben ház-
ról házra jártak az összeírók, míg a városok belső részeiben a nyilvántartások alap-
ján földterülettel rendelkező gazdákat keresték fel. A termelőszövetkezethez tarto-
zó háztáji gazdálkodók adatait a feldolgozás során összevonták a termelőszövetke-
zetek adataival (Fazekas [1972]). Az összeírás 13 187 számlálókörzetben folyt,  
a munkát 3 ezer felülvizsgáló és ezer községi felelős segítette. A felvétel során 
körülbelül 2 millió háztartást kerestek fel az összeírók, és ott 1 681 000 gazdaságot 
azonosítottak. 5 174 000 személy tartozott gazdaságokhoz, az ország lakosságának 
mintegy fele (KSH [1972]).  

Fontos mérföldkő az agrárstatisztikában, hogy először az 1972. évi általános me-
zőgazdasági összeírás során alkalmazott a KSH naturális mutatókat annak eldöntésé-
re, hogy egy adott háztartás a mezőgazdasági tevékenységének volumene alapján 
gazdaságnak tekinthető-e. Ezeket a fizikai mértékegységben kifejezett mutatóértéke-
ket gazdaságküszöbnek nevezzük. A gazdaságküszöbök alapján az 1 500 m2 termőte-
rület, az 1 nagyobb állat (például sertés, juh) vagy az 50 darab baromfi képezte ha-
tárértéket elérő háztartások minősültek gazdaságnak. További újdonságot jelentett  
a reprezentatív adatgyűjtések alkalmazása a cenzus során. 
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A teljes körű felvételt a következőkre vonatkozó reprezentatív mintán végrehaj-
tott vizsgálatok egészítették ki (Fazekas–Oros [1972], Fazekas [1972]): 

– állatállomány, állati termékek termelése, épületek és gépek 
1972. július 1-i eszmei időponttal 10 százalékos mintán, 

– állatállomány az 1972. október 1-i állapot szerint 10 százalékos 
mintán, 

– fontosabb szántóföldi növények termelése, szőlő-, gyümölcs-, 
zöldség- és virágtermelés, talajerőpótlás és öntözés az 1972. novem-
ber 1-i állapotnak megfelelően 10 százalékos mintán, 

– állatállomány és néhány kérdés az egész évre vonatkozóan  
az 1973. január 1-i állapotnak megfelelően 10 százalékos mintán, 

– gyümölcsfa-összeírás 20 százalékos mintán egyes megyékben 
már 1970-ben és 1971-ben, 

– munkaügyi megfigyelés körülbelül 1 százalékos mintán, amely 
egy éven keresztül 48 nagyüzemben folyt, 

– kiegészítő megfigyelés a háztartás-statisztikai adatokat szolgálta-
tó, mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdaságokban (a takar-
mányfelhasználás, illetve a gazdasági kiadások és bevételek koeffici-
enseinek kialakítása érdekében). 

 
Az adatok feldolgozása részben gépi módszerrel történt. A kérdőívek adatait elő-

ször kódívekre másolták át, majd ezeket a kódíveket az optikai leolvasó rögzítette. 
Az összeírás eredményei 15 kötetben jelentek meg. A cenzus érdeme volt, hogy  
a nagyüzemi gazdálkodás mellett a háztáji gazdálkodásról is sokoldalú képet adott.  
A cenzus alapján alakult ki a mezőgazdasági kistermelők fogalma, akik az eredmé-
nyek alapján a mezőgazdasági termékek egyharmadát állították elő; e szektor fontos-
ságát az összeírás eredményei alapján felismerte az ország vezetése is, és olyan in-
tézkedéseket vezetett be, amelyek alapján csökkentette a kistermelők nagyüzemekkel 
szembeni diszkriminációját (Oros [1999]).  

A következő nagyobb összeírásra 1976-ban került sor, amikor a teljes körű állat-
számlálásokhoz kapcsolódóan a kistermelők legfontosabb adatairól (számáról, föld-
területéről, mezőgazdasági termeléséről stb.) gyűjtött adatokat a KSH. Hasonló adat-
felvételre került sor 1986-ban is. 

A FAO által javasolt 1980. évi világcenzushoz Magyarország is csatlakozott, 
amelynek eredményeként a következő általános mezőgazdasági összeírásra 1981-ben 
került sor az 1972. évi összeírás leszűkített kérdőívével. A nagyüzemek számára újra 
kiegészítő felvételeket jelöltek ki a statisztikusok, míg a kistermelők adatait egy 
teljes körű és öt reprezentatív felvétel útján gyűjtötték be. A teljes körű felvétel, 
amely a nem túl szerencsés 1981. január 1-i eszmei időponttal került végrehajtásra, 
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kiterjedt a kistermelők számára, földterületére, valamint állat- és gépállományára.  
A reprezentatív felvételeket június 1-je és 15-e között hajtotta végre a KSH; ezek  
a kistermelők háztartásaiban élők foglalkozására, a gazdasági épületekre és az 
1981. évi mezőgazdasági termelés főbb adataira vonatkoztak. A reprezentatív össze-
írás mintája 4,5 százalékos volt, tehát szűkebb, mint az 1972. évié (KSH [1982]).  
Az összeírás adatai kilenc kötetben jelentek meg. 

1991-ben hajtották végre – a világcenzus tízéves ciklusához igazodva – a követ-
kező általános mezőgazdasági összeírást, amelynek fő célja a földprivatizálás hatása-
inak felmérése volt. Az összeírás három fázisban valósult meg. A kistermelők teljes 
körű összeírására 1991 áprilisában került sor március 31-i eszmei időponttal.  
Ez kiterjedt a gazdálkodó és a gazdasághoz tartozók főbb jellemzőire, a földterületre, 
az állatállományra, a mezőgazdasági gépekre, a termelés néhány agrotechnikai jel-
lemzőjére, valamint a gazdálkodók jövőbeni terveire is. A teljes körű felvételt kiegé-
szítette egy 6 százalékos mintán, 1991 októberében végrehajtott reprezentatív adat-
gyűjtés, amely felmérte a növénytermesztés főbb sajátosságait, a gyümölcsfaállo-
mányt, az értékesítés és a költségek főbb jellemzőit, illetve a mezőgazdasági épüle-
teket. Az összeírás harmadik pillére az Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer 
keretében 1992 januárjában végzett, 12 ezer háztartásra kiterjedő felvétel volt; ez 
információt szolgáltatott a gazdaságküszöb alatti mezőgazdasági termelésről.  
A KSH a gazdálkodó szervezetekről az éves beszámolórendszert kiegészítve néhány 
pótlólagos információt is gyűjtött (például azok földterületének tagoltságáról, a sző-
lő- és gyümölcsültetvényeik fajta szerinti összetételéről). Az összeírás 
1 652 000 kistermelői gazdaságot azonosított, és az eredmények alapján a háztartá-
sok 41 százalékának volt közvetlen kapcsolata a mezőgazdasággal (KSH [1993]).  

A földtulajdonváltások kárpótlást követő dinamikája miatt szükség volt egy újabb 
összeírásra, amelyet a KSH 1994-ben hajtott végre. Ez egy mintavételes gazdaság-
szerkezeti összeírás volt, de módszertani hibák miatt (a városi földtulajdonosok ki-
maradtak az összeírásból) nem volt biztosítható az adatok teljessége (Oros [1999]). 

5. Csatlakozás az Európai Unióhoz,  
a harmonizált statisztikai rendszer alkalmazása 

A következő általános mezőgazdasági összeírásra 2000 áprilisában került sor  
a március 31-i állapotra vonatkozóan, mely során 2,1 millió háztartást kerestek fel az 
összeírók, 960 ezer egyéni gazdaságot azonosítottak, és a KSH-ba 8 200 gazdasági 
szervezet adatai érkeztek be. Ez az összeírás volt az alapja a később kialakított farm-
regiszternek, amely a statisztikai adatgyűjtések címállományát volt hivatott szolgálni.  
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A 2000. évi általános mezőgazdasági összeírással Magyarország bekapcsolódott 
az EU (Európai Unió) gazdaságszerkezeti összeírási programjába, és ennek megfele-
lően, illetve az uniós előírásokkal összhangban 2003-ban, 2005-ben és 2007-ben 
mintavételes gazdaságszerkezeti összeírásokat hajtott végre. A gazdaságszerkezeti 
összeírások fő célja, hogy a tízévenként végrehajtott agrárcenzusok között képet 
kaphassunk a mezőgazdaság szerkezetéről, a termelők társadalmi-gazdasági jellem-
zőiről. Az akkori gazdaságszerkezeti összeírások közös jellemzője volt, hogy a gaz-
dasági szervezetek teljeskörűen vettek részt az adatszolgáltatásban, és postai úton 
juttatták el a KSH-ba a kitöltött kérdőíveket, míg az egyéni gazdaságok esetén csak  
a mintába került gazdaságok voltak adatszolgáltatásra kötelezettek, és őket összeíró 
kereste fel a lakhelyükön. 

A következő általános mezőgazdasági összeírást 2010. június 1-je és 21-e között 
hajtotta végre a KSH. Ennek újdonsága volt, hogy a korábbi cenzusokhoz képest 
nagyobb mértékben elégítette ki adminisztratív forrásokból az EU információigé-
nyét. Az adatok a biogazdálkodást folytató termelőket minősítő intézetek, a Hegy-
községek Nemzeti Tanácsa, illetve a Magyar Vidékfejlesztési Hivatal adatbázisaiból 
származtak. Az utóbbi adatbázis különösen fontos volt, innen a vidékfejlesztési tá-
mogatásban részesült gazdaságok adatait vette át a KSH. A korábbi összeírásokhoz 
hasonlóan a gazdasági szervezetek postai úton szolgáltattak információt, míg  
az egyéni gazdaságokat összeíró kereste fel. 

Az agrárcenzusok első adatainak közlési ideje az adatfelvételhez képest 
(Number of months passed between data collection and dissemination  

of first data of various agricultural censuses)  

Agrárcenzus Hónap 

1895 20 

1935 22 

1972 7 

1981 5 

1991 18 

2000 3 

2010 5 

Forrás: Saját összeállítás Laczka [2000] alapján. 

 
A 2010-es évtizedben 2013-ban és 2016-ban is végrehajtott a KSH gazdaságszer-

kezeti összeírásokat. A 2016-ban, Agrárium 2016 néven szervezett felvétel leginkább 
abban különbözött a korábbi agrárösszeírásoktól, hogy az adatgyűjtés teljes mérték-
ben elektronikus úton zajlott. A gazdasági szervezetek a KSH Elektra rendszerén 
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keresztül továbbították adataikat a hivatalnak, míg az egyéni gazdaságok kisebb 
része interneten töltötte ki a kérdőívet; a többiek adatait összeírók vették fel elektro-
nikus eszközök segítségével.   

Érdekes megvizsgálni, hogy az egyes agrárcenzusok során mennyi időt vett 
igénybe az adatok feldolgozása. (Lásd a táblázatot.) Megjegyzendő, hogy az össze-
írást irányítók döntése nyomán az elsőként megjelent adatok minősége az egyes ese-
tekben a feldolgozás és az adatellenőrzés különböző fokait tükrözi. Míg bizonyos 
években teljesen feldolgozott és ellenőrzött, véglegesnek tekinthető adatokat tettek 
közzé, másokban minta alapján kiválasztott gazdaságok adatait dolgozták fel, és 
előzetes adatokat jelentettek meg. 

6. Gyümölcsös- és szőlőültetvény-összeírások,  
a mezőgazdasági számlarendszer 

Eddig elsősorban a mezőgazdasági statisztika összeírásaira, a föld- és vetésterü-
let, az állatállomány, a mezőgazdasági munkaerő, illetve egyéb gazdaságszerkezeti 
mutatók gyűjtésére fókuszált az agrárstatisztika történetének jelen bemutatása.  
A következőkben néhány, az agrárstatisztika „fő sodrától” távolabb eső, de szintén 
lényeges területről esik röviden szó.  

A gyümölcsösültetvények első, tényleges számláláson alapuló összeírását 1959-
ben hajtotta végre a KSH. Az azt megelőző két agrárcenzus alkalmával egyéni beval-
lás alapján történt a gyümölcsfák összeírása, így azok eredményeinél pontosabb ada-
tokkal szolgált az 1959. évi gyümölcsfaszámlálás (Kiss [1965]). 

2001. június 1-je és október 15-e között a gyümölcsös- és szőlőültetvények teljes 
körű összeírására került sor, amelyet két részletben hajtott végre a KSH. Az első 
fázisban az ültetvényhasználókat keresték fel az összeírók, hogy róluk és a haszná-
latban levő ültetvények területéről tudakozódjanak. A második fázisban terepi felvé-
telezés történt az ültetvényhasználói információk, illetve folt- és kataszteri térképek 
felhasználásával; az ültetvények főbb jellemzőit kertészeti ismeretekkel rendelkező 
összeírók rögzítették (Pintér [2010]). Az összeírás hatalmas jelentőségű volt, hiszen 
több mint negyven év után került sor újra az ültetvények teljes körű összeírására. 

Később 2007-ben és 2012-ben szervezett a KSH reprezentatív gyümölcsös-
ültetvény-összeírást az EU által kötelezően előírt gyümölcsfajokra (alma, körte, ősziba-
rack, kajszi). Ezeket követően, 2018-ban (a 2017-es tárgyévre vonatkozóan) hajtotta 
végre újabb felvételét, amely a hazai igényeket figyelembe véve kilenc gyümölcsfajra 
(alma, bodza, cseresznye, dió, kajszi, körte, meggy, őszibarack és szilva) terjedt ki. 
Ennek keretében felmérték az összes 2 500 m2-en felüli gyümölcsöst. 
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A szőlőültetvények első területbejárással végrehajtott teljes körű összeírására  
az 1961–63. években került sor. A későbbi, uniós előírások alapján végrehajtott 
rendszeres szőlőösszeírásoknak a már ismertetett, 2001. évi felvétel teremtette meg 
az alapját. 2009-ben, részben a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának adatbázisa alap-
ján, ismét összeírásra került sor, amelyet egy kisebb mintán elvégzett reprezentatív 
felvétel egészített ki. 2014-ben már nem volt tényleges adatgyűjtés, az uniós adat-
szolgáltatást a KSH a Hegyközségek Nemzeti Tanácsától kapott adatállomány alap-
ján teljesítette.  

A mezőgazdasági számlarendszer a mezőgazdasági termelés értékben kifejezett,  
a nemzeti számlákkal szinkron elszámolását valósítja meg (Vágó–Kincses– 
Varga [2012]). Részletes termelői mérlegeket az 1960-as években kezdtek el készí-
teni Magyarországon. Ezekre alapozva, az 1990-es évek második felében indult meg 
a mezőgazdasági számlarendszer hazai kifejlesztése az EU-harmonizációból adódó-
an. Az adatokat 1998-tól teszi közzé a KSH. A számlarendszer alapját a termékmér-
legeken kívül főként a mezőgazdasági árstatisztika, illetve a termelők ráfordításaira 
és árbevételére kiterjedő adatgyűjtés képezi. A mezőgazdasági számlarendszert  
az EU előírásainak megfelelően a KSH regionálisan is előállítja. 

7. Következtetések 

Az agrárstatisztika hosszú múltra visszatekintő statisztikai szakterület. Megalapí-
tása és fejlődése összefonódik, illetve párhuzamosságot mutat a magyar statisztika 
rendszerével, történetében nyomon követhetők annak változásai. Az agrárstatisztika 
minden korban rejtett magában kihívásokat, amelyeket figyelemre méltó módszertani 
megoldásokkal sikerült az esetek többségében leküzdeni.  

A magyar statisztika egészének és a mezőgazdasági statisztikának a jelene és a jö-
vője is egymással összhangban alakul. A statisztikai hivatalok előtt álló XXI. századi 
kihívások (egyre kevésbé együttműködő adatszolgáltatók, gyorsabb adatközlések iránti 
igény, verseny az alternatív adat-előállítókkal) a KSH-tól is megkövetelik az adat-
előállítási módszertan modernizációját. Az agrárstatisztika jelenleg is az 1990-es évek-
ben kialakított módszertant használja, de vannak olyan lényeges elemei is (például  
a gazdaságküszöbök), amelyek 1972 óta változatlanok. A magyar mezőgazdaság 
ugyanakkor gyökeres változáson ment/megy keresztül, amelyet eddig nem követett 
megfelelőképpen a statisztikai rendszer. A háztáji gazdálkodás, a konyhakerti termelés 
visszaszorulóban van, helyét egyre inkább átveszi a nagyobb üzemekben történő ter-
melés. Így a mezőgazdasági termelés lefedéséhez napjainkra indokolatlanná vált a már 
említett, 1972 óta változatlanul alacsony gazdaságküszöbök használata.  
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A 2020. évi agrárcenzust és az azt követő mezőgazdasági összeírásokat a tervek 
szerint egy modernizált adatgyűjtési rendszerrel hajtja végre a KSH. Megkezdődött 
már az új mezőgazdasági regiszter fejlesztése; ez a bemeneti, zömmel adminisztratív 
célú nyilvántartásokból származó információk naprakész feldolgozásával olyan cím-
listát tud a statisztika számára nyújtani, amely alapján lehetővé válik a mezőgazdasá-
gi termeléssel foglalkozók célzottabb felkeresése, felváltva az eddigi „házról házra 
járást”. Változnak a gazdaságküszöbök is, így lehetővé válik, hogy a statisztika az 
árutermelő mezőgazdaságra koncentráljon, javuljon az adatminőség, az adatszolgál-
tatói terhek csökkenjenek, és a végrehajtás költségkímélőbb legyen. 
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