FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál
Nyilvántartási szám:
Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016.
évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező.
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FŐBB NÖVÉNYKULTÚRÁK TERMÉSEREDMÉNYEI
2018
Adatszolgáltatók: mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont
költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és
gazdasági szervezetek

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján
közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik,
figyelemmel a 543/2009/EK rendeletre.

Statisztikai főtevékenység:

Törzsszám:

####

Megye:

Neve:

út,
utca,
tér

Címe:
város
község

Beérkezési határidő: november 25.
Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu
Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérése a honlapon: http://elektra.ksh.hu

év

hó

nap

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

neve

beosztása

telefonszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
telefonszáma

e-mail címe

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés
Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:
A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201); A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202);
Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203); Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)
Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

Egyéb megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

hsz.
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A gazdasági szervezet adatai:
törzsszám

statisztikai
főtevékenység

megye

Főbb növénykultúrák terméseredményei, 2018
Főbb növények terméseredményei
Szabadföldi

9104

Kukorica (hibridvetőmag nélkül)

1039

Hibridkukorica vetőmag

9162

Borsó (száraz) élelmezési célra

9161

Borsó (száraz) takarmányozásra

1376

Cukorrépa

1233

Napraforgómag olajtermelésre

9128

Napraforgómag egyéb célra

1220

Káposztarepce

1215

Réparepce

1362

Burgonya korai

9119

Burgonya korai nélkül

1418

Silókukorica (szójás is)

1437

Lucernaszéna (szénaértékben)1)

9105

Időszaki gyep (szénaértékben)1)

9112

Összes termesztett zöldségféle

1327

Csemegekukorica

1287

Fejes káposzta (fehér)

1298
1322
1319
1320

hektár, négy tizedessel

hektár, négy tizedessel

tonna, egy tizedessel

c

d

e

vetésterülettől való eltérés indoklása

f
01 Téves vetésterületi jelentés
02 Elemi kár
03 Vadkár- rágcsálókár
04 Vadföld
05 Nem megfelelő
növényvédelem
06 Rossz vetőmag
07 Zölden betakarított
08 Másodvetés
99 Egyéb

g

termésátlag intervallumhatártól való eltérés indoklása

h

i

02 Elemi kár
03 Vadkár- rágcsálókár
04 Vadföld
05 Nem megfelelő
növényvédelem
06 Rossz vetőmag
99 Egyéb

terület

termésmennyiség

hektár, négy tizedessel

hektár, négy tizedessel

tonna, egy tizedessel

j

k

l

A KSH által kitöltött adat

Fejes saláta

Zöldborsó

1313

Zöldpaprika

1337

A KSH által kitöltött adat

2)

1133

Vöröshagyma

2100

Fűszerpaprika

2047

Szamóca

1) Zöldfű és réti széna esetén a termésmennyiséget szénaértékben kérjük megjeleníteni (legeltetéssel együtt). 100 kg zöldfű=25 kg szénasúly.
2) A termés szemes súlyban: 100 kg hüvelyes = 40 kg szemes zöldborsó

2

m

01 Téves
vetésterületi
jelentés
02 Elemi kár
05 Nem megfelelő
növényvédelem
09 Többszöri
hasznosítás
99 Egyéb

A KSH által kitöltött adat

Paradicsom
9112-ből
részle- Uborka, apró
tezett
Uborka, egyéb
növények

vetésterülettől való eltérés
indoklása

n

termésátlag intervallumhatártól való eltérés indoklása

o

02 Elemi kár
05 Nem megfelelő
növényvédelem
06 Rossz vetőmag
09 Többszöri hasznosítás
99 Egyéb

p

megjegyzés

b

termésmennyiség

betakarított összes

vetésterület a OSAP
1082 kérdőíven
(2018. jún 1.)

megjegyzés

a

terület

megjegyzés

Megnevezés

A KSH által kitöltött adat

Termékjel

Üvegház, fólia alatti

betakarított összes

vetésterület az OSAP
1082 kérdőíven
(2018. jún 1.)

megjegyzés

1.
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A gazdasági szervezet adatai:
törzsszám

statisztikai
főtevékenység

megye

Főbb növénykultúrák terméseredményei, 2018
2. A gyümölcs- és szőlőtermelés eredményei

Termékjel

Megnevezés

a

b

9200

Összes termesztett gyümölcsféle

2024

Alma

2028

Körte

2034

Cseresznye

2035

Meggy

2038
2032

Termőterület,
összesen

Betakarított összes
termésmennyiség,

hektár, négy tizedessel

hektár, négy tizedessel

tonna, egy tizedessel

c

d

e

A KSH által kitöltött adat

9200-ből
Szilva és ringló
részletezett
növények Kajszi (sárgabarack)

2036

Őszibarack

2072

Dió

2057

Bodza

2002

Termőterület, az
OSAP 1082
kérdőíven
(2018. jún 1.)
adatszolgáltatónként
megszemélyesített

Szőlő összesen

A KSH által kitöltött adat

3

Termőterülettől, való eltérés
indoklása

f
01Téves termőterületi
jelentés
02 Elemi kár
99 Egyéb

Termésátlag intervallumhatártól való eltérés indoklása

h
02 Elemi kár
03 Nem megfelelő
megjegyzés
növényvédelem
99 Egyéb
g

i
megjegyzés
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A gazdasági szervezet adatai:
törzsszám

statisztikai
főtevékenység

megye

Főbb növénykultúrák terméseredményei, 2018

3. Gyepgazdálkodás eredményei
Termékjel

Megnevezés

a

b

1428

Zöldfű (legeltetett és zölden
betakarított terület)2

1436

Réti széna (kaszált terület)

2

9177

Használt gyep

Használt terület
összesen az
OSAP 1082 kérdőíven
(2018. jún 1.)

Használt terület
összesen

hektár, négy tizedessel

hektár, négy tizedessel

tonna, egy tizedessel

c

d

e

Betakarított összes
termésmennyiség, Használt területtől való eltérés indoklása

2)

A KSH által kitöltött adat

f
01 Téves területi jelentés
02 Elemi kár
04 Lejárt bérleti szereződés
99 Egyéb

2)

2) Zöldfű és réti széna esetén a termésmennyiséget szénaértékben kérjük megjeleníteni (legeltetéssel együtt). 100 kg zöldfű=25 kg szénasúly.

4

g

megjegyzés

Termésátlag intervallumhatártól való eltérés indoklása

h
02 Elemi kár
03 Tisztító kaszálás
99 Egyéb

i

megjegyzés
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A gazdasági szervezet adatai:
törzsszám

statisztikai
főtevékenység

megye

Főbb növénykultúrák terméseredményei, 2018

Őszi vetésű növények vetésterülete (tárgyév őszén vetett növények)

4.

Termékjel

Megnevezés

a

b

Vetésterület
hektár, négy tizedessel

1018

Őszi búza

1005

Durumbúza

1052

Őszi árpa

1058

Rozs

1097

Triticale

1220

Káposztarepce

c

5

