
 

 

 

A Standard Termelési Érték (STÉ) kiszámítását a BIZ OTTSÁG (EU) 2015. február 3-i, 2015/220 

VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Európai Unióban m űködő mezőgazdasági üzemek 

jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó szám viteli adatok gy űjtésére szolgáló hálózat 

létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok 

megállapításáról szóló rendeletben meghatározott mó dszertan szerint számolja ki a 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv. 

 

1. Az STÉ meghatározásához az alábbi adatok kerülne k felhasználásra 

a. Egységes területalapú (TERA) kérelemben szereplő területek 

b. Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított 

területadatokról 

c. ENAR-ba bejelentett állatállomány 

d. Hatósági állatorvos igazolása az éves átlagos állatlétszám igazolásához 

 

2. Az STÉ számítás szabályai (220/2015/EU rendelet VI. melléklet) 

a. A termelési érték a fő termék(ek) és a melléktermék(ek) értékének összege. 

b. A standard termelési értékek 12 hónapos termelési időszakra vonatkoznak. 

c. Az állattenyésztési ágazatok esetében az STÉ-ket a állat-egyedenként állapítják meg, 

kivéve madarak esetében, ahol egy egység 100 egyedet takar és méhcsaládok 

esetében ahol a számolás egysége a kaptár. 

d. Az egy évnél fiatalabb szarvasmarhafélék STÉ-it a gazdaság teljes STÉ-jének 

kiszámításakor csak akkor veszik figyelembe, ha a gazdaságban több egy évnél 

fiatalabb szarvasmarhaféle van, mint tehén. Az egy évnél fiatalabb szarvasmarhák 

esetében csak a tehénlétszámot meghaladó egy évnél fiatalabb szarvasmarhák STÉ-

jét veszik figyelembe. 

e. Az egyéb juhokhoz, kecskékhez, malacokhoz kapcsolódó STÉ-ket a gazdaság teljes 

STÉ-jének kiszámításánál csak akkor veszik figyelembe, ha a gazdaságban 

nincsenek nőivarú tenyészjuhok, tenyészkecskék, tenyészkocák. 

f. Amennyiben a gazdaságban nincsenek tömegtakarmány-fogyasztó állatok (azaz 

lófélék, szarvasmarha, juh vagy kecske), a takarmányt (azaz a takarmányozásra 

használt gumósokat és káposztaféléket, a zölden betakarított takarmánynövényeket, 

a legelőt és a réteket) úgy kell tekinteni, hogy azt eladásra szánják és részét képezi 

az általános növénytermesztési termelési értéknek. 

g. Ha a gazdaságban vannak tömegtakarmány-fogyasztó állatok, a takarmányt úgy kell 

tekinteni, hogy azt a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány etetésére szánják és 

részét képezi a tömegtakarmány-fogyasztó állatállománynak és a takarmány 

termelési értékének. 

 


