
Törzsszám:

Neve:

Címe:

hsz.

MVH ügyfél-nyilvántartási száma:

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő január 31.

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu

(www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2019) ,

év hó nap

Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:

Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

Egyéb megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

Köszönjük az együttműködésüket!

  perc

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

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)

A kitöltő adatai
telefonszáma e-mail címeneve beosztása

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

város
község

út,
utca,
tér

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, 
figyelemmel a 543/2009/EK és a 138/2004/EK rendeletekre.

Statisztikai főtevékenység: Megye: ####

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. 
évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező.

Nyilvántartási szám: 
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GYÜMÖLCS- ÉS SZŐLŐTERMESZTÉS, FELHASZNÁLÁS ÉS NETTÓ ÁRBEVÉTEL 

2018

Adatszolgáltatók: mezőgazdasági földterületet használó 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.

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős munkatársunknak 
akár telefonon akár e-mailen 

vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766 -os ingyenes zöld számon,
illetve elektronikus üzenetet küldhet a KSH-ELEKTRA postaládájába ezen a felületen: 

http://www.ksh.hu/elektra_postalada

http://www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2018#


A gazdasági szervezet adatai:

A1. Gyümölcsök termesztése, felhasználása és nettó árbevétele 
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Termékjel 2024 2047

hektár, négy tizedessel
Tárgyévben már jelentett területi adat KSH által kitöltött!

Megnevezés Alma Szamóca

Az év során használt összes összefüggő terület

tonna, egy tizedessel

Fo
rr

ás

Betakarított összes termés
Készlet előző év december 31-én KSH által kitöltött!
Készletváltozás (+/-)

Vásárlás
külföldről
belföldről

Összes forrás = összes felhasználás

Fe
lh

as
zn

ál
ás

Értékesítés
külföldre

ipari feldolgozásra

belföldre

Felhasználás 
üzemen belül

szeszfőzésre

takarmányozásra

étkezésre

Egyéb felhasználás
Tárolási és egyéb veszteség
Készlet tárgyév december 31-én

fogyasztónak
1 000 Ft

fogyasztótól (27 sor)
továbbértékesítőtől (26 sor)

külföldre
feldolgozónak
továbbértékesítőnek

még nem termő terület
ebből: az év során telepített terület

Értékesítés saját 
termelésből

(15+16 sorokból)

Telepítés, pótlás és a még nem termő ültetvények 
összes költsége az év során 
(ha 07 sor > 0, akkor 32 sor > 0)

Nettó árbevétel saját 
termelésből

külföldről (24 sor)
feldolgozótól (25 sor)

03=04+05+06

Az év során kivágott terület

ebből:

betakarított termőterület
betakarítatlan termőterület

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:
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fogyasztótól (21. sor)

fogyasztónak

Értékesítés saját 
termelésből                                                                                  
(09. és 10. sorokból)

1 000 Ft

Nettó árbevétel saját 
termelésből

külföldről (18. sor)

továbbértékesítőtől (20.sor)
feldolgozótól (19. sor)

Egyéb felhasználás

Összes forrás = összes felhasználás

Fe
lh

as
zn

ál
ás

Értékesítés

ipari feldolgozásra

továbbértékesítőnek

külföldre
feldolgozónak

Tárolási és egyéb veszteség
Készlet tárgyév december 31-én

KSH által kitöltött!
Készletváltozás (+/-)

Felhasználás 
üzemen belül

bor- vagy sűrített must 
készítésére, palackozásra
szeszfőzésre
fogyasztásra

külföldre
belföldre

Vásárlás
külföldről
belföldről

Fo
rr

ás

Előállított mennyiség
Készlet előző év december 31-én

Termékjel 5003 5002 5001
Megnevezés Szőlőmust (fojtott is) Sűrített szőlőmust Hordós bor

továbbértékesítőnek

Értékesítés saját 
termelésből 

(13 és 14 sorokból)

külföldre
feldolgozónak

hektoliter

1 000 Ft
fogyasztónak

29

fogyasztótól (24. sor)

Telepítés, pótlás és a még nem termő ültetvények összes 
költsége az év során                                                                                                             
(ha 07. sor > 0, akkor 29. sor >0)

külföldről (21. sor)

továbbértékesítőtől (23.sor)
feldolgozótól (22. sor)

1 000 Ft

Tárolási és egyéb veszteség

Nettó árbevétel saját 
termelésből

Egyéb felhasználás

Felhasználás 
üzemen belül

belföldre
must, bor készítésre, 
palackozásra
szeszfőzésre

Összes forrás = összes felhasználás

étkezésre

tonna, egy tizedessel

Fo
rr

ás

Betakarított összes termés

Fe
lh

as
zn

ál
ás

Értékesítés
külföldre

ipari feldolgozásra

belföldről

az év során telepített terület

Vásárlás
külföldről

Az év során kivágott terület

Termékjel 2003 2005 2006

ebből:

betakarított termőterület
betakarítatlan termőterület
még nem termő terület

03 = 04+05+06

ebből: 

Egyéb szőlő
hektár, négy tizedessel

Az év során használt összes összefüggő terület
Tárgyévben már jelentett területi adat KSH által kitöltött!
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A2. Szőlő termesztése, felhasználása és nettó árbevétele

Megnevezés Csemegeszőlő Borszőlő

A3. Szőlőmust és bor termelése, felhasználása és nettó árbevétele

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

B2. Gazdálkodási évben műtrágyázott alapterület (2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.), hektár, négy  tizedessel

B3. Gazdálkodási évben kijuttatott szerves trágya mennyisége (2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.)

B4.Gazdálkodási évben szervestrágyázott alapterület (2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.), hektár, négy  tizedessel

B5. Gazdálkodási évben történt öntözés (2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.)

NPK 10-26-26%

4

1115

1127

1129

1134

Karbamid, 46%

Monoammónium foszfát (MAP)

NPK 8-24-24%

NPK 15-15-15%

Kálium-klorid, 60%

Diammónium foszfát (DAP), 18-46%

NPK 16-16-16%

d

Összesen 
f=c+d+e

3406

3408

MegnevezésKód
Szamóca

2047

Mészammónsalétrom, 27%  (MAS, pétisó, linzi só)

1146

a b
Kalcium-nitrát, 15,5%

1360

Ammónium-nitrát, 34%

Nitrosol, Nikrol, Fertisol

3409

3105

3104

9200 9999

Gyümölcsös

2002

Szőlő

fc e

02 Hígtrágya m3

Összesen

3412

02 Hígtrágyával

01

Összesen

Istállótrágya tonna, egy tizedessel

Istállótrágyával

01

01

9999
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B. Agrotechnika
B1. Gazdálkodási évben kijuttatott műtrágya mennyiség (2018. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.), tonna, két tizedessel

0,00 0,00 0,00 0,00

alapterület 1000 m3, két 
tizedessel

típusa1) forrása2

)

hektár, négy tizedessel

Öntözés

öntözhető 

Előző időszaki öntözhető terület összesen:

öntözött  i<=h
MegnevezésTermé

k-jel

2047
gc d e

9118

9200

2002

9999

Szamóca szabadföldön

Szamóca (üvegház, fólia)

Gyümölcsös

Szőlő

Összesen

kiöntözött 
mennyiség

KSH által kitöltött

a b

1) Öntözés típusai: árasztásos (1); barázdás (2); esőztető, mobil eszköz (3); esőztető, fix eszköz (4); csepegtető (5) hidrokultúrás termesztés üvegházban (6)

2) Öntözővíz forrása:  felszíni (1); felszín alatti (2)

* Öntözés esetében az állandó takarás alatt (üvegház, fólia) lévő szamóca külön soron kell szerepeltetni!

f

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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