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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.

Adatszolgáltatók: A megfigyelésbe bevont alma, körte, őszibarack, kajszi,
meggy, cseresznye, szilva, bodza és dió ültetvényt használók

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik,
figyelemmel a 1337/2011/EU rendeletre.
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Megjegyzés
Az adatszolgáltatással kapcsolatos egyéb szöveges megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő:
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A. GAZDASÁGHOZ KÖTHETŐ ADATOK
A 1. Az ügyfél nyilvántartott adatai:
KSH gazdaságkód
A 1.1. Neve

A 1.2. Nyilvántartott ügyfélazonosító száma

A 1.3. Nyilvántartott értesítési címe
Település neve
Közterület neve
házszám

jellege
v. hrsz.

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

A 2. Kérjük, adja meg a gazdaságot irányító személy alábbi adatait!
Gazdaságnak tekintjük a fent jelölt ügyfélnél a SAPS kapcsán nyilvántartott ültetvények összességét, mint árutermelő gazdasági vállalkozást.
A legfőbb irányító az a személy, aki a gazdasághoz tartozó ültetvényekkel kapcsolatos döntéseket hozza, a gazdaság rendszeres napi működéséért felelős.

A 2.1. Életkora
A 2.2. Neme
A 2.3. Legmagasabb iskolai végzettsége
A 2.4. Legmagasabb mezőgazdasági képzettsége (vagy tapasztalata)
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A 3. A gazdaság gyümölcstermesztéssel kapcsolatos adatai
A 3.1. Az alábbiakból milyen termelői és értékesítői kapcsolatai vannak a gazdaságnak? (Valamennyit jelölje meg.)
Kérjük, hogy csak a gyümölcsös ültetvények árutermeléséhez köthető kapcsolatokat vegye figyelembe!

A 3.1.1. TÉSZ tagja
A 3.1.2. TCS tagja
A 3.1.3. Termelői integrációban integrátor
A 3.1.4. Termelői integrációban résztvevő
A 3.1.5. Termelői együttműködés (akár 2 fős) résztvevője

A 3.1.6. Feldolgozóval több éves kapcsolatban áll

A 3.1.7. Kereskedővel több éves kapcsolatban áll

A 3.2.1. 2015-2017 között a gazdaság használt-e tárolót, hűtőházat a gyümölcstermés tárolásához?
Bármikor a jelölt időszakban, akár az egy alkalommal történt tárolást is kérjük figyelembe venni.
A 3.2.2. 2017-ben volt-e a gazdaság tulajdonában árugyümölcs tárolására alkalmas tároló, hűtőház?
Kérjük, hogy minden gyümölcsfajt vegyen itt figyelembe, ne csak az aktuálisan termesztett fajokat.
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A 3.2.3. Kérjük, adja meg a saját tároló(k), hűtőház(ak) jellemzőit:
Amennyiben az összkapacitást nem tudja megbecsülni, kérjük 0000-ás kódot írjon.

Sorszám

Településnév

A tároló típusa

Becsült összkapacitás,
légköbméter

Kizárólag a
saját
tulajdona?

Az ingatlan címe
Az ingatlan
helyrajzi
Közterület Közterület
száma
Házszám
neve
Jellege

1
+

2

+

3

belföldre

A 3.3. Az elmúlt három évben (2015-2017) milyen módokon hasznosította gyümölcstermését?
A kérdés az összeírásban érintett 9 gyümölcsfajra vonatkozik (alma, körte, őszibarack, kajszi, szilva, meggy, cseresznye, bodza, dió).
Ha valamelyik évben még nem volt termő az adott ültetvény, kérjük hagyja az oszlopot üresen!
Részarány (%) az alábbi években
Gyümölcsfaj
Hasznosítási mód
2015
2016
2017
közvetlen export
feldolgozónak
nagykereskedőnek
TÉSZ, TCS útján
kiskereskedőnek
közvetlen fogyasztó, piac
saját feldolgozásra
saját fogyasztásra
Nem hasznosult
Még felosztható %

A 3.4. Tervez-e új gyümölcsösültetvény telepítést, vagy újratelepítést 2023-ig?
Kérjük, hogy minden gyümölcsfajt (törzses, bogyós) vegyen itt figyelembe, ne csak az aktuálisan termesztett fajokat.
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A 3.4.1. Kérjük, adja meg a tervezett telepítés részleteit!
Gyümölcsfaj

Területnagyság, ha (négy tizedessel)

+
+

,
,
,

A 4. Az adatszolgáltató kapcsolattartói adatai
Kizárólag a KSH-val történő kapcsolattartáshoz ! Kérjük, ügyeljen a pontos kitöltésre!
A 4.1. Kapcsolattartó neve
A 4.2. Kapcsolattartó telefonszáma

A 4.3. Kapcsolattartó e-mail címe
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B. ÜLTETVÉNY ADATLAP
Az ültetvény nyilvántartott adatai:
Ültetvény:
B 1. Településnév
Blokkazonosító
B 2. Faj

Táblasorszám

B 3. MEPAR azonosító

B 4. Az ültetvény bruttó területe (a támogatási kérelemben szereplő terület nagysága)

,

hektár

B 5. Biogazdálkodásba bevont ültetvény?
A biogazdálkodás jogszabályok által meghatározott termelési módszer. Kérjük abban az esetben, ha az adott ültetvényre vonatkozóan a Biokontroll
Hungária Nonprofit Kft., vagy Hungária Öko Garancia Kft. által tanúsított biogazdálkodást végez, jelölje a kérdőíven.

B 5.1. Az ökológiai minősítésbe jelentkezés melyik évben történt?
B 5.2. Mi az ökológiai tanúsítás azonosítószáma?
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B 6. Kérjük adja meg ültetvénye területén található alanyok százalékos arányát!
Kérjük, hogy az arányt elsősorban a tőszám megoszlás alapján adja meg, vagy a területi arányt vegye figyelembe!
Alany megnevezése

Arány (%)

+
+
+
Még felosztható %
B 7. Kérjük adja meg az alma/ körte/kajszi/öszibarack/cseresznye/meggy/szilva/dió/bodza fajtahasználat jellemzőit az ültetvényen!
Kérjük, hogy NE szerepeltesse több soron ugyanazt a fajtát, ha a telepítési idejük (év, évszak) megegyezik!
Az összes területnek meg kell egyeznie a támogatás igénylésekor lejelentett bruttó területtel!
Telepítés
Fajtanév

éve

évszaka

Tőszámbeállottság
mértéke, %
(GN szerint)

Bruttó terület
(hektár, négy tizedessel)

,
,
,

+
+
Még felosztható terület:

,

B8. Kérjük adja meg az ültetvény állománysűrűség alapadatait!
Kérjük, hogy válaszadáshoz a 2017. évi állapotot vegye figyelembe!
B 8.1. Sortáv

,

m

B 8.2. Tőtáv
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m

B 9. Milyen az ültetvényterület lejtése?

B 10. Az ültetvény területén milyen arányban találhatóak pótolt gyümölcsfák?
Részarány
%

Ültetvényterület jellemzője
Eredeti telepítésű
Pótlással telepített
Gyümölcsfa-hiányos
Még felosztható %:

B 11. Mekkora volt az ültetvény hektáronkénti terméshozama az elmúlt 5 évben?
Amelyik évben nem tudott termést betakarítani az ültetvényről, ott 0-át írjon a hozam oszlopába.
Kérjük becsülje meg a fán hagyott termést mennyiségét is, ha valamilyen okból nem volt betakarítás!
Hozam,
tonna/ha
,
,
,
,
,

Év
2013
2014
2015
2016
2017
B 12. Milyen az ültetvény kondíciója?
A kondíción az ültetvény teljesítőképességét, a fák erőnléti állapotát értjük.
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B 13. Milyen a fák koronaformája az ültetvényen?
Az ültetvényre legjellemzőbb koronaformát válassza ki!

B 14. Milyen az ültetvény támrendszere?

B 15. Öntözhető az ültetvény?
Kérjük jellemezze, hogy a gazdaság területén rendelkezésre álló öntözőberendezésekkel biztosítható-e az öntözés!

B 15.1. Ha öntöz, az öntözővíz milyen forrásból származik?

9

B 16.Milyen kárvédelmi intézkedéseket alkalmaz az ültetvényen?
Több is választható!
B 16.1. fagyvédelmi eljárás, eszköz

korona fölötti öntözés
korona alatti öntözés
paraffingyertya
szélgép
vontatott vagy stabil fűtőberendezés
füstölés
egyéb

B 16.2. jégvédelmi eszköz

jégvédelmi háló
jégvédelmi ágyú

B 16.3. vízvédelmi eljárás

vízrendezés
melioráció

B 16.4. vagyonvédelmi eszköz

kerítés
vadkár elleni berendezés, riasztó

B 16.5. piaci alapú kártérítési biztosítás

A kötelező MKR mellett 2017-ben érvényes piaci alapú
mezőgazdasági biztosítása volt az ültetvényre

B 17.1. 2018–2022 között tervez-e kivágást ezen az ültetvényen?
B 17.1.1. A tervezett kivágás mekkora területet érint?
Kivágás éve

Tervezett terület, hektár
(hektár, négy tizedessel)

2018
2019
2020
2021
2022
Összesen:

,
,
,
,
,
,
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