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A merőgazdasági beruházások és pénzügyi 
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Árumérleg

Lehalászás

Tájékoztató jelentések

A termelőeszközök árjelentése

A mezőgazdasági gépek forgalma

A növényvédő szerek értékesítése

Vágóhidak élőállat vágása

Műtrágya értékesítés

Dísznövénytermesztés

Gyógynövény felvásárlás

Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi 
mutatók alakulása

Öntözés

Élelmiszeripari kapacitásfelmérés

Vetőmagforgalmazás

Takarmánygyártás

a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, 
erdőgazdálkodás, a halászat gazdasági ágba 
sorolt, 19 főnél többet foglalkoztató vállalkozások 
és a fafeldolgozás ágazatba sorolt vállalkozások
az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt
9 főnél többet foglalkoztató vállalkozások
halastóval és/vagy intenzív haltermelő üzemmel 
rendelkező gazdálkodó szervezetek és egyéni 
gazdaságok
mezőgazdasági tevékenységet folytató kijelölt 
vállalkozások és intézmények
a mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel
foglalkozó kijelölt vállalkozások
mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel 
foglalkozó vállalkozások
mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel 
foglalkozó vállalkozások
valamennyi engedélyezett vágóhíd

a műtrágya előállítással, a mezőgazdasági 
termelőeszköz kereskedelemmel foglalkozó 
vállalkozások
dísznövénytermesztéssel foglalkozó kijelölt 
szervezetek
gyógynövények és fűszernövények felvásárlásával 
foglalkozó kijelölt szervezetek
az élelmiszer,- ital- és dohánytermék gyártása 
ágazatba sorolt, 19 főnél többet foglalkoztató 
gazdálkodó szervezetek
vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó 
szervezetek és egyéni gazdálkodók
az élelmiszer, ital- és dohánytermékek gyártásával 
foglalkozó, kijelölt szervezetek
szaporítóanyag forgalmazással foglalkozó 
vállalkozások
Engedélyezett takarmány-előállító létesítménnyel 
rendelkező vállalkozások

a tárgyévet követő január 25.

a tárgyévet követő január 29.

a tárgyévet követő március 31.

eseményt követő nap

a tárgyhónapot követő hó 15.

a tárgyidőszakot követő hó 15.

tárgyidőszakot követő hó 15.

a tárgyhónapot követő hó 10.

a tárgyidőszakot követő hó 15.

a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő január 25.

a tárgyévet követő január 20.

a tárgyévet követő március 31.

a tárgyidőszakot követő 
szeptember 1.
a tárgyévet követő április 30.

138/2004/EK

762/2008/EK

138/2004/EK

138/2004/EK

1185/2009/EK

1165/2008/EK

138/2004/EK

138/2004/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatszolgáltatás
       beérkezési
        határideje adatszolgáltatóinak meghatározása
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