Törzsszám:

ÉVES MEZŐGAZDASÁGI ADATGYŰJTÉSEK,
2005

OSAP
szám
a

Adatgyűjtés címe

b
A növénytermelési termékek, zöldségfélék termelése,
1092/05
felhasználása és nettó árbevétele, 2005
Gyümölcs- és szőlőtermelés, telepítés, kivágás, felhasználás és
1094/05
nettó árbevétel, 2005

Kitöltött
kérdőív *
c

Nemlegesség
oka kód*
d

X

1925/05 Főbb agrotechnikai adatok, 2005
1095/05

Állatállomány- változás, vágóállatok és állati termékek termelése,
felhasználása és nettó árbevétele, 2005

1871/05 Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szolgáltatások, 2005
* Lásd „Tisztelt Adatszolgáltatónk" című levelet.

A nemlegesség okának kódjai:
201: A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége
202: A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt
203: Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége
204: Egyéb ok miatt nemleges a jelentés
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KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a 247/2005. (XI. 14.)
Kormányrendelet és a Tanács 2467/96/EK
rendelete alapján kötelező

OSAP 1092/05, 1094/05, 1925/05, 1095/05, 1871/05 sz.
ADATGYŰJTÉSEK
2005
Adatszolgáltatók:

1.

mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó gazdasági szervezetek

Az adatszolgáltató neve:
Cím:

2.

Irányítószám

város, község

utca

hsz. (hrsz.)

A gazdálkodó szervezet azonosítója:
Törzsszám

Megye

(az adószám első nyolc számjegye)

3.
Statisztikai
azonosítói:

Küldendő:

az adatszolgáltató székhelye szerint illetékes KSH régióközponthoz

Beérkezési határidő:

a tárgyévet követő február 10.

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás büntető-, illetve szabálysértési eljárást vonhat maga után.

2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hó . . . . . . . nap
PH.
Az adatszolgáltató felelős
vezetőjének neve
(nyomtatott
betűvel)
………………………………………………

A kitöltő neve
(nyomtatott
betűvel)

………………………………………………

beosztása

………………………………………………

elérési címe

………………………………………………

telefonszáma

………………………………………………

elérési telefonszáma

………………………………………………

e-mail címe

………………………………………………

e-mail címe

………………………………………………

aláírása

………………………………………………

aláírása

………………………………………………

Internet-hozzáférés:

* Honlap: http://www.ksh.hu –> Adatgyűjtések –> Letölthető kérdőívek, útmutatók
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1871/05/1
Törzsszám:

1871/05
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, 2005

1. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási termelőknek nyújtott szolgáltatások
Sorszám

SZJszám

Megnevezés

Mértékegysége

Mennyisége

a

b

c

d

e

01

Szántás vagy lazítózás

hektár

02

Egyéb talajmunkák (tarlóhántás, simítózás, szártépőzés, szárzúzás, tárcsázás,
boronálás, kombinátorozás stb.)

hektár

03

Telepítési tevékenység

hektár

04

Növényvédelem, öntözés

hektár

05

Vetési tevékenység

hektár

06

01.41.11.0 Betakarítás (fő- és mellékterméké is)

hektár

07

Növények piacra való elsődleges előkészítő műveletei

munkaóra

08

Takarmánynövények és melléktermékek szárítása, tartósítása, tárolása,
előkészítése

munkaóra

09

Szervestrágyázás

tonna

10

Műtrágyázás

hektár

11

Növények ápolása

hektár

Kertek, parkok, sportolási és hasonló célú zöldterületek létesítése, ültetése,
gondozása

hektár

12

01.41.12.0

13

01.41.11.0 Egyéb növénytermesztési szolgáltatás

munkaóra

14

Ketrecek, ólak tisztítása

15

Bértartás

takarmányozási
nap

16

Tolltépés

darab

17

Mesterséges és természetes megtermékenyítés

darab

18

Egyéb állattenyésztési szolgáltatás

munkaóra

19

Erdőgazdálkodási bérmunka

munkaóra

munkaóra

20

02.02.10.0 Különleges rendeltetésű erdő, terület gondozása

hektár

21

Egyéb erdőgazdálkodási szolgáltatás

munkaóra

22

Nettó
árbevétele,
1000 Ft
f

Technikai összesen (01-től 21-ig)

17

MO01

