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Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

8. § (2) bekezdése alapján kötelező.
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
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költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó,
nonprofit és gazdasági szervezetek, kivéve a csak
mezőgazdasági szolgáltatást végzők

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az
adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,
valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási

hatósági, szabálysértési eljárást von maga után.

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

Törzsszám: 15399636 Statisztikai főtevékenység: 8730 Megye: 14

Neve: SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

Címe: 7562 Segesd,Kossuth utca 1

Beérkezési határidő: 2016.02.02

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

Kapcsolat: az adatszolgáltató székhelye szerint illetékes KSH szervezeti egysége

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérési útvonala: http://elektra.ksh.hu
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A kitöltő adatai
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Nyilvántartási szám:
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MVH regisztrációs szám:

A. Munkaerő és beruházás
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A1. Mezőgazdasági munkát végző fizetett munkaerő (legalább 1 fő, vezető)

A2. Mezőgazdasági beruházások  (új eszköz beszerzése, meglévő eszköz bővítése, felújítása)

Sor-
szám Megnevezés

a b c d e f g

Sor-
szám Megnevezés Mérték-

egység

a b c d e

01

02

03

05

99

Éves munkaidő (225 nap/1800 óra) százaléka szerint

00

01

02

03

fő

1

Mennyiség Érték, 1000 Ft

0–24%
(0–55 nap)

25–49%
(56–112

nap)

50–74%
(113–168

nap)

75–99%
(169–224

nap)

100– %
(225 nap
és több)

Irányító (csak egy fő lehet) KÖTELEZŐ ADAT!

Állandó alkalmazott

Időszaki alkalmazott

Nem a gazdaság közvetlen alkalmazásában álló,
fizetett munkaerő

Gép

ebből: önjáró (02. sor <= 01. sor)

Épület, építmény

Vonalas létesítmény
(pl.: karám, kerítés, út stb.)

Technikai összesen (01+02+03+05)

darab

darab

m 2

méter



B. Növénytermesztés

Földterületek hasznosításaB1.

Alapterület (másod-
vetés nélkül) Másodvetés területeKód-

szám Megnevezés
hektár, m 2hektár, m 2

a b c d

0091 Élelmezési, takarmányozási, ipari célra vetett szántóföldi növény szabadföldön
(zöldségnövényen kívül) -> RÉSZLETEZNI a B2. táblában

0092 ebből: kizárólag vetőmagtermelésre használt terület
-> RÉSZLETEZNI a B4. táblában                               0092<=0091

0081 szabadföldön
-> RÉSZLETEZNI a B3. táblábanZöldségfélék

területe

0,7045

0082 üveg- és fólia alatt
-> RÉSZLETEZNI a B3. táblában 0,0475

0180 Szamóca (szabadföldön  és üveg-fólia alatt együtt)
-> RÉSZLETEZNI a C1. táblában

0190 Faiskola (szőlő-, gyümölcs-, díszfaiskola, karácsonyfa, erdészeti
faiskolák) -> RÉSZLETEZNI a B5. táblában

0112 Zöldtrágyának fővetésként vetett növény

0161
Szántóföldi virág és dísznövény

szabadföldön

0162 üveg- és fólia alatt

0170 Vetetlen és betakarítatlan szántó ugarral együtt

0070 Egyéb szántóföldi terület (pl.: kísérleti parcellák stb.)

0100 Szántóterület összesen
(0091+0081+0082+0180+0190+0112+0161+0162+0170+0070) 0,7520

0600 0,0490Gyümölcsös terület (szamóca nélkül)
-> RÉSZLETEZNI  a C1. táblában

0500 Szőlőterület
-> RÉSZLETEZNI a C2. táblában

0200 Konyhakert

1300 Gyepterület
-> RÉSZLETEZNI a B7. táblában

1600 0,8010Mezőgazdasági terület összesen (0100+0200+0500+0600+1300)

0800 Nádas
-> RÉSZLETEZNI a B7. táblában

1200 Gombatermesztésre használt alapterület -
> RÉSZLETEZNI  a B8. táblában
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Élelmezési, ipari és takarmányozási célra vetett szántóföldi
növények összes területe (zöldségfélék nélkül): hektár, m 2

(=B1. 0091. sor "c+d" adat együtt)

B2. Szántóföldi növények termelése, felhasználása és nettó árbevétele
Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1136

02 Megne-
vezés Bab

hektár, m 2

00 Tárgyévben már jelenetett vetésterületi adat 0,1340
Ha az előnyomtatott növény
esetében nincs betakarított

terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás

adatjelentés miatt), akkor
kérjük a 03. soron '0' értéket

feltüntetni.

03 Szántóföldi betakarított terület

04 ebből: másodvetésként

tonna, egy tizedessel

05

FO
R

R
Á

S

Betakarított összes termés

06 Készlet előző év december 31-én

07 Készletmódosítás (+/-)

Vásárlás
külföldről08

belföldről09

10 Összes forrás = összes felhasználás

11

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

12 belföldre

13

Átadás

vetőmagüzemnek

14 takarmányüzemnek

15 egyéb feldolgozásra

16

Felhasználás

vetésre

17 takarmányozásra

18 vadetetésre

Egyéb célra19

Tárolási és egyéb veszteség20

Készlet tárgyév december 31-én21

Értékesítés saját
termelésből
(11+12. sorokból)

vetőmagnak22

takarmánynak23

egyéb24

1000 Ft

Nettó árbevétel
saját termelésből

vetőmagból (22. sor)25

takarmányból (23. sor)26

egyéb (24. sor)27

Bizonylatszám: 4885910-2 4 . oldal 2016.10.06. 11:02



Zöldségfélék betakarított területe szabadföldön: hektár, m 2 (=B1. 0081. sor "c+d" adat együtt)0,7045

Zöldségfélék betakarított területe üveg- és fólia alatt: 0,0475 (=B1. 0082. sor "c+d" adat együtt)hektár, m 2

B3. Zöldségfélék termelése, felhasználása és nettó árbevétele
Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1130

02 Megne-
vezés Zöldbab

hektár, m 2

0,040000 Tárgyévben már jelentett vetésterületi adat
Ha az előnyomtatott növény
esetében nincs betakarított

terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás

adatjelentés miatt), akkor
kérjük a 03. vagy 05. sorokon

'0' értéket feltüntetni.

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabadföldön
összesen 0,0400

04 ebből: másodvetésként

05 összesenüvegház és
fólia alatt06 ebből: másodvetésként

tonna, egy tizedessel

07 0,2

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes termés

szabadföldről

08 üvegház és fólia alól

09 0,2összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 0,2Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

16 belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 0,2Egyéb felhasználás

20 Tárolási és egyéb veszteség

21 Készlet tárgyév december 31-én

22

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16. sorokból)

külföldre

23 feldolgozónak

24 továbbértékesítőnek

25 fogyasztónak

1000 Ft

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel saját
termelésből

feldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)
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Zöldségfélék betakarított területe szabadföldön: hektár, m 2 (=B1. 0081. sor "c+d" adat együtt)0,7045

Zöldségfélék betakarított területe üveg- és fólia alatt: 0,0475 (=B1. 0082. sor "c+d" adat együtt)hektár, m 2

B3. Zöldségfélék termelése, felhasználása és nettó árbevétele
Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1133

02 Megne-
vezés Zöldborsó (szemes)

hektár, m 2

0,043000 Tárgyévben már jelentett vetésterületi adat
Ha az előnyomtatott növény
esetében nincs betakarított

terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás

adatjelentés miatt), akkor
kérjük a 03. vagy 05. sorokon

'0' értéket feltüntetni.

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabadföldön
összesen 0,0430

04 ebből: másodvetésként

05 összesenüvegház és
fólia alatt06 ebből: másodvetésként

tonna, egy tizedessel

07 0,5

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes termés

szabadföldről

08 üvegház és fólia alól

09 0,5összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 0,5Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

16 belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 0,5Egyéb felhasználás

20 Tárolási és egyéb veszteség

21 Készlet tárgyév december 31-én

22

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16. sorokból)

külföldre

23 feldolgozónak

24 továbbértékesítőnek

25 fogyasztónak

1000 Ft

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel saját
termelésből

feldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)
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Zöldségfélék betakarított területe szabadföldön: hektár, m 2 (=B1. 0081. sor "c+d" adat együtt)0,7045

Zöldségfélék betakarított területe üveg- és fólia alatt: 0,0475 (=B1. 0082. sor "c+d" adat együtt)hektár, m 2

B3. Zöldségfélék termelése, felhasználása és nettó árbevétele
Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1287

02 Megne-
vezés Fejes káposzta

hektár, m 2

0,030000 Tárgyévben már jelentett vetésterületi adat
Ha az előnyomtatott növény
esetében nincs betakarított

terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás

adatjelentés miatt), akkor
kérjük a 03. vagy 05. sorokon

'0' értéket feltüntetni.

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabadföldön
összesen 0,0300

04 ebből: másodvetésként

05 összesenüvegház és
fólia alatt06 ebből: másodvetésként

tonna, egy tizedessel

07 0,1

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes termés

szabadföldről

08 üvegház és fólia alól

09 0,1összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 0,1Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

16 belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 0,1Egyéb felhasználás

20 Tárolási és egyéb veszteség

21 Készlet tárgyév december 31-én

22

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16. sorokból)

külföldre

23 feldolgozónak

24 továbbértékesítőnek

25 fogyasztónak

1000 Ft

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel saját
termelésből

feldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)
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Zöldségfélék betakarított területe szabadföldön: hektár, m 2 (=B1. 0081. sor "c+d" adat együtt)0,7045

Zöldségfélék betakarított területe üveg- és fólia alatt: 0,0475 (=B1. 0082. sor "c+d" adat együtt)hektár, m 2

B3. Zöldségfélék termelése, felhasználása és nettó árbevétele
Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1298

02 Megne-
vezés Fejes saláta

hektár, m 2

0,012000 Tárgyévben már jelentett vetésterületi adat
Ha az előnyomtatott növény
esetében nincs betakarított

terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás

adatjelentés miatt), akkor
kérjük a 03. vagy 05. sorokon

'0' értéket feltüntetni.

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabadföldön
összesen 0,0120

04 ebből: másodvetésként

05 összesenüvegház és
fólia alatt06 ebből: másodvetésként

tonna, egy tizedessel

07 0,2

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes termés

szabadföldről

08 üvegház és fólia alól

09 0,2összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 0,2Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

16 belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 0,2Egyéb felhasználás

20 Tárolási és egyéb veszteség

21 Készlet tárgyév december 31-én

22

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16. sorokból)

külföldre

23 feldolgozónak

24 továbbértékesítőnek

25 fogyasztónak

1000 Ft

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel saját
termelésből

feldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)
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Zöldségfélék betakarított területe szabadföldön: hektár, m 2 (=B1. 0081. sor "c+d" adat együtt)0,7045

Zöldségfélék betakarított területe üveg- és fólia alatt: 0,0475 (=B1. 0082. sor "c+d" adat együtt)hektár, m 2

B3. Zöldségfélék termelése, felhasználása és nettó árbevétele
Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1313

02 Megne-
vezés Zöldpaprika

hektár, m 2

0,054500 Tárgyévben már jelentett vetésterületi adat
Ha az előnyomtatott növény
esetében nincs betakarított

terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás

adatjelentés miatt), akkor
kérjük a 03. vagy 05. sorokon

'0' értéket feltüntetni.

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabadföldön
összesen 0,0545

04 ebből: másodvetésként

05 0,0165összesenüvegház és
fólia alatt06 ebből: másodvetésként

tonna, egy tizedessel

07 0,5

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes termés

szabadföldről

08 0,1üvegház és fólia alól

09 0,6összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 0,6Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

16 belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 0,6Egyéb felhasználás

20 Tárolási és egyéb veszteség

21 Készlet tárgyév december 31-én

22

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16. sorokból)

külföldre

23 feldolgozónak

24 továbbértékesítőnek

25 fogyasztónak

1000 Ft

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel saját
termelésből

feldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)
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Zöldségfélék betakarított területe szabadföldön: hektár, m 2 (=B1. 0081. sor "c+d" adat együtt)0,7045

Zöldségfélék betakarított területe üveg- és fólia alatt: 0,0475 (=B1. 0082. sor "c+d" adat együtt)hektár, m 2

B3. Zöldségfélék termelése, felhasználása és nettó árbevétele
Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1319

02 Megne-
vezés Uborka, apró

hektár, m 2

0,037000 Tárgyévben már jelentett vetésterületi adat
Ha az előnyomtatott növény
esetében nincs betakarított

terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás

adatjelentés miatt), akkor
kérjük a 03. vagy 05. sorokon

'0' értéket feltüntetni.

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabadföldön
összesen 0,0370

04 ebből: másodvetésként

05 0,0190összesenüvegház és
fólia alatt06 ebből: másodvetésként

tonna, egy tizedessel

07 0,5

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes termés

szabadföldről

08 0,2üvegház és fólia alól

09 0,7összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 0,7Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

16 belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 0,7Egyéb felhasználás

20 Tárolási és egyéb veszteség

21 Készlet tárgyév december 31-én

22

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16. sorokból)

külföldre

23 feldolgozónak

24 továbbértékesítőnek

25 fogyasztónak

1000 Ft

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel saját
termelésből

feldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)

Bizonylatszám: 4885910-2 10 . oldal 2016.10.06. 11:02



Zöldségfélék betakarított területe szabadföldön: hektár, m 2 (=B1. 0081. sor "c+d" adat együtt)0,7045

Zöldségfélék betakarított területe üveg- és fólia alatt: 0,0475 (=B1. 0082. sor "c+d" adat együtt)hektár, m 2

B3. Zöldségfélék termelése, felhasználása és nettó árbevétele
Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1322

02 Megne-
vezés Paradicsom

hektár, m 2

0,073000 Tárgyévben már jelentett vetésterületi adat
Ha az előnyomtatott növény
esetében nincs betakarított

terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás

adatjelentés miatt), akkor
kérjük a 03. vagy 05. sorokon

'0' értéket feltüntetni.

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabadföldön
összesen 0,0730

04 ebből: másodvetésként

05 0,0120összesenüvegház és
fólia alatt06 ebből: másodvetésként

tonna, egy tizedessel

07 0,3

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes termés

szabadföldről

08 0,1üvegház és fólia alól

09 0,4összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 0,4Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

16 belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 0,4Egyéb felhasználás

20 Tárolási és egyéb veszteség

21 Készlet tárgyév december 31-én

22

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16. sorokból)

külföldre

23 feldolgozónak

24 továbbértékesítőnek

25 fogyasztónak

1000 Ft

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel saját
termelésből

feldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)

Bizonylatszám: 4885910-2 11 . oldal 2016.10.06. 11:02



Zöldségfélék betakarított területe szabadföldön: hektár, m 2 (=B1. 0081. sor "c+d" adat együtt)0,7045

Zöldségfélék betakarított területe üveg- és fólia alatt: 0,0475 (=B1. 0082. sor "c+d" adat együtt)hektár, m 2

B3. Zöldségfélék termelése, felhasználása és nettó árbevétele
Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1325

02 Megne-
vezés Sütőtök, dísztök, lopótök

hektár, m 2

0,085000 Tárgyévben már jelentett vetésterületi adat
Ha az előnyomtatott növény
esetében nincs betakarított

terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás

adatjelentés miatt), akkor
kérjük a 03. vagy 05. sorokon

'0' értéket feltüntetni.

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabadföldön
összesen 0,0850

04 ebből: másodvetésként

05 összesenüvegház és
fólia alatt06 ebből: másodvetésként

tonna, egy tizedessel

07 0,1

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes termés

szabadföldről

08 üvegház és fólia alól

09 0,1összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 0,1Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

16 belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 0,1Egyéb felhasználás

20 Tárolási és egyéb veszteség

21 Készlet tárgyév december 31-én

22

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16. sorokból)

külföldre

23 feldolgozónak

24 továbbértékesítőnek

25 fogyasztónak

1000 Ft

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel saját
termelésből

feldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)

Bizonylatszám: 4885910-2 12 . oldal 2016.10.06. 11:02



Zöldségfélék betakarított területe szabadföldön: hektár, m 2 (=B1. 0081. sor "c+d" adat együtt)0,7045

Zöldségfélék betakarított területe üveg- és fólia alatt: 0,0475 (=B1. 0082. sor "c+d" adat együtt)hektár, m 2

B3. Zöldségfélék termelése, felhasználása és nettó árbevétele
Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1327

02 Megne-
vezés Csemegekukorica

hektár, m 2

0,089000 Tárgyévben már jelentett vetésterületi adat
Ha az előnyomtatott növény
esetében nincs betakarított

terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás

adatjelentés miatt), akkor
kérjük a 03. vagy 05. sorokon

'0' értéket feltüntetni.

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabadföldön
összesen 0,0890

04 ebből: másodvetésként

05 összesenüvegház és
fólia alatt06 ebből: másodvetésként

tonna, egy tizedessel

07 0,8

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes termés

szabadföldről

08 üvegház és fólia alól

09 0,8összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 0,8Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

16 belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 0,8Egyéb felhasználás

20 Tárolási és egyéb veszteség

21 Készlet tárgyév december 31-én

22

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16. sorokból)

külföldre

23 feldolgozónak

24 továbbértékesítőnek

25 fogyasztónak

1000 Ft

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel saját
termelésből

feldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)

Bizonylatszám: 4885910-2 13 . oldal 2016.10.06. 11:02



Zöldségfélék betakarított területe szabadföldön: hektár, m 2 (=B1. 0081. sor "c+d" adat együtt)0,7045

Zöldségfélék betakarított területe üveg- és fólia alatt: 0,0475 (=B1. 0082. sor "c+d" adat együtt)hektár, m 2

B3. Zöldségfélék termelése, felhasználása és nettó árbevétele
Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1333

02 Megne-
vezés Sárgarépa

hektár, m 2

0,008000 Tárgyévben már jelentett vetésterületi adat
Ha az előnyomtatott növény
esetében nincs betakarított

terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás

adatjelentés miatt), akkor
kérjük a 03. vagy 05. sorokon

'0' értéket feltüntetni.

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabadföldön
összesen 0,0080

04 ebből: másodvetésként

05 összesenüvegház és
fólia alatt06 ebből: másodvetésként

tonna, egy tizedessel

07 0,1

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes termés

szabadföldről

08 üvegház és fólia alól

09 0,1összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 0,1Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

16 belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 0,1Egyéb felhasználás

20 Tárolási és egyéb veszteség

21 Készlet tárgyév december 31-én

22

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16. sorokból)

külföldre

23 feldolgozónak

24 továbbértékesítőnek

25 fogyasztónak

1000 Ft

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel saját
termelésből

feldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)

Bizonylatszám: 4885910-2 14 . oldal 2016.10.06. 11:02



Zöldségfélék betakarított területe szabadföldön: hektár, m 2 (=B1. 0081. sor "c+d" adat együtt)0,7045

Zöldségfélék betakarított területe üveg- és fólia alatt: 0,0475 (=B1. 0082. sor "c+d" adat együtt)hektár, m 2

B3. Zöldségfélék termelése, felhasználása és nettó árbevétele
Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1334

02 Megne-
vezés Petrezselyemgyökér

hektár, m 2

0,008000 Tárgyévben már jelentett vetésterületi adat
Ha az előnyomtatott növény
esetében nincs betakarított

terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás

adatjelentés miatt), akkor
kérjük a 03. vagy 05. sorokon

'0' értéket feltüntetni.

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabadföldön
összesen 0,0080

04 ebből: másodvetésként

05 összesenüvegház és
fólia alatt06 ebből: másodvetésként

tonna, egy tizedessel

07 0,1

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes termés

szabadföldről

08 üvegház és fólia alól

09 0,1összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 0,1Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

16 belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 0,1Egyéb felhasználás

20 Tárolási és egyéb veszteség

21 Készlet tárgyév december 31-én

22

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16. sorokból)

külföldre

23 feldolgozónak

24 továbbértékesítőnek

25 fogyasztónak

1000 Ft

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel saját
termelésből

feldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)

Bizonylatszám: 4885910-2 15 . oldal 2016.10.06. 11:02



Zöldségfélék betakarított területe szabadföldön: hektár, m 2 (=B1. 0081. sor "c+d" adat együtt)0,7045

Zöldségfélék betakarított területe üveg- és fólia alatt: 0,0475 (=B1. 0082. sor "c+d" adat együtt)hektár, m 2

B3. Zöldségfélék termelése, felhasználása és nettó árbevétele
Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1337

02 Megne-
vezés Vöröshagyma

hektár, m 2

0,219000 Tárgyévben már jelentett vetésterületi adat
Ha az előnyomtatott növény
esetében nincs betakarított

terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás

adatjelentés miatt), akkor
kérjük a 03. vagy 05. sorokon

'0' értéket feltüntetni.

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabadföldön
összesen 0,2190

04 ebből: másodvetésként

05 összesenüvegház és
fólia alatt06 ebből: másodvetésként

tonna, egy tizedessel

07 0,9

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes termés

szabadföldről

08 üvegház és fólia alól

09 0,9összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 0,9Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

16 belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 0,9Egyéb felhasználás

20 Tárolási és egyéb veszteség

21 Készlet tárgyév december 31-én

22

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16. sorokból)

külföldre

23 feldolgozónak

24 továbbértékesítőnek

25 fogyasztónak

1000 Ft

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel saját
termelésből

feldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)

Bizonylatszám: 4885910-2 16 . oldal 2016.10.06. 11:02



Zöldségfélék betakarított területe szabadföldön: hektár, m 2 (=B1. 0081. sor "c+d" adat együtt)0,7045

Zöldségfélék betakarított területe üveg- és fólia alatt: 0,0475 (=B1. 0082. sor "c+d" adat együtt)hektár, m 2

B3. Zöldségfélék termelése, felhasználása és nettó árbevétele
Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1355

02 Megne-
vezés Cékla

hektár, m 2

0,006000 Tárgyévben már jelentett vetésterületi adat
Ha az előnyomtatott növény
esetében nincs betakarított

terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás

adatjelentés miatt), akkor
kérjük a 03. vagy 05. sorokon

'0' értéket feltüntetni.

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabadföldön
összesen 0,0060

04 ebből: másodvetésként

05 összesenüvegház és
fólia alatt06 ebből: másodvetésként

tonna, egy tizedessel

07 0,1

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes termés

szabadföldről

08 üvegház és fólia alól

09 0,1összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 0,1Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

16 belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 0,1Egyéb felhasználás

20 Tárolási és egyéb veszteség

21 Készlet tárgyév december 31-én

22

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16. sorokból)

külföldre

23 feldolgozónak

24 továbbértékesítőnek

25 fogyasztónak

1000 Ft

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel saját
termelésből

feldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)

Bizonylatszám: 4885910-2 17 . oldal 2016.10.06. 11:02



Zöldségfélék betakarított területe szabadföldön: hektár, m 2 (=B1. 0081. sor "c+d" adat együtt)0,7045

Zöldségfélék betakarított területe üveg- és fólia alatt: 0,0475 (=B1. 0082. sor "c+d" adat együtt)hektár, m 2

B3. Zöldségfélék termelése, felhasználása és nettó árbevétele
Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1385

02 Megne-
vezés Egyéb termesztett zöldségfélék

hektár, m 2

0,014000 Tárgyévben már jelentett vetésterületi adat
Ha az előnyomtatott növény
esetében nincs betakarított

terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás

adatjelentés miatt), akkor
kérjük a 03. vagy 05. sorokon

'0' értéket feltüntetni.

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabadföldön
összesen

04 ebből: másodvetésként

05 összesenüvegház és
fólia alatt06 ebből: másodvetésként

tonna, egy tizedessel

07

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes termés

szabadföldről

08 üvegház és fólia alól

09 összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

16 belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 Egyéb felhasználás

20 Tárolási és egyéb veszteség

21 Készlet tárgyév december 31-én

22

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16. sorokból)

külföldre

23 feldolgozónak

24 továbbértékesítőnek

25 fogyasztónak

1000 Ft

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel saját
termelésből

feldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)
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Vetőmagtermelésre használt terület összesen: (=B1. tábla 0092. sor "c+d" adat együtt)hektár, m 2

B4. Vetőmagtermelés (vetőmagtermelés elszámolása a B2. táblából)

Termék
-

jel
Megnevezés

Vetőmagtermelés

összes területe
termésmennyisége

összesen (<=B2.
tábla "05" adata)

ebből: fémzárolásra
(e<=d, soronként)

hektár, m 2 tonna 1 tizedessel
a b c d e

1019

G
A

B
O

N
A

FÉ
LÉ

K
 v

et
őm

ag
ja

i

Búza
vetőmagok

Őszi búza

1013 Tavaszi búza

1006 Durumbúza

1025 Tönköly búza

1053 Árpa
vetőmagok

Őszi árpa

1047 Tavaszi árpa

1039 Hibridkukoirca vetőmag

1059 Rozs vetőmag

1065 Zab vetőmag

1098 Triticale vetőmag

1072 Cirok vetőmag

1110 Indián rizs vetőmag

1093 Kanári köles (fénymag) vetőmag

1080 Köles vetőmag

1278 Rizs vetőmag

1229

IP
A

R
I N

Ö
V

É
N

Y
E

K
 v

et
őm

ag
ja

i Napraforgó vetőmag

1221 Káposztarepce vetőmag

1216 Réparepce vetőmag

1192 Szójabab vetőmag

1256 Kendermag vetőmag

1240 Mák vetőmag

1206 Olajlen vetőmag

1225 Szezámmag vetőmag

9129

S
ZÁ

R
A

Z 
H

Ü
V

E
LY

E
S

E
K

ve
tő

m
ag

ja
i

Bab vetőmag, száraz

1168 Étkezési borsó vetőmag, száraz

1167 Takarmányborsó vetőmag

1155 Csicseriborsó vetőmag

1150 Disznóbab vetőmag

1145 Lóbab vetőmag

1160 Lencse vetőmag

1175 Szegletes lednek vetőmag

1359 Vetőburgonya

9999 Technikai összesen ( "c" < = B1. tábla
0092. sor "c+d" oszlop)
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Faiskolai termékek területe összesen: hektár, m 2

(= B1. tábla 0190. sor "c" adat)

B5. Faiskolai termékek területe és nettó árbevétele

Kód-
szám Megnevezés

Alapterület Nettó árbevétel saját
termelésből

hektár, m 2 1000 Ft

a b c d

Szőlőiskolai termékek9114

Gyümölcsfa-iskolai termékek9115

Díszfaiskolai termékek (karácsonyfa nélkül)9116

Erdészeti faiskolák (kivéve azokat, amelyek az erdőterületen belül
találhatók és az üzem saját szükségleteit elégítik ki)9117

Karácsonyfa2156

9999 Technikai összesen ("c" = B1. tábla 0190. sor "c")
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B6. Szántóföldi növények melléktermékeinek felhasználása és nettó árbevétele

01 Termékjel

02 Megnevezés

03

FO
R

R
Á

S

Betakarított összes termés

04 Készlet előző év december 31-én

05 Készletmódosítás (+/-)

06
Vásárlás

külföldről

07 belföldről

Összes forrás = összes felhasználás08

09

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

10 belföldre

11
Átadás

takarmányüzemnek

12 egyéb feldolgozásra

13
Felhasználás

takarmányozásra

14 vadetetésre

15 Egyéb célra

16 Tárolási és egyéb veszteség

17 Készlet tárgyév december 31-én

18 Értékesítés saját
termelésből
(09+10. sorokból)

takarmánynak

19 egyéb

Nettó árbevétel
saját termelésből

takarmányból (18. sor)20

egyéb (19. sor)21

1123

Kalászosgabona-
szalma

tonna, egy
tizedessel

1000 Ft

1127

Kukoricaszár

tonna, egy
tizedessel

1000 Ft

9110

Ipari növények
melléktermékei

tonna, egy
tizedessel

1000 Ft

9108

Szálas és lédús
termékek

melléktermékei

tonna, egy
tizedessel

1000 Ft

Bizonylatszám: 4885910-2 21 . oldal 2016.10.06. 11:02



Gyepterület (zöldfű, rétiszéna) összesen: hektár, m 2 (= B1. 1300. sor "c" adat)

Nádas (nád) összesen: hektár, m 2 (= B1. 0800. sor "c" adat)

B7. Gyepgazdálkodás, nádtermelés, felhasználás és nettó árbevétel

01 Termékjel

02 Megnevezés

00 Tárgyévben már jelentett területi adat

03 Használt alapterület összesen

04 ebből: betakarított terület

05

FO
R

R
Á

S

Betakarított összes termés

06 Készlet előző év december 31-én

07 Készletmódosítás (+/-)

Vásárlás
külföldről08

belföldről09

10 Összes forrás = összes felhasználás

11

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

12 belföldre

13 Felhasználás takarmányozásra

14 Egyéb célra

15 Tárolási és egyéb veszteség

16 Készlet tárgyév december 31-én

17 Értékesítés saját
termelésből
(11+12. sorokból)

takarmánynak

18 egyéb

Nettó árbevétel
saját termelésből

takarmányból (17. sor)19

egyéb (18. sor)20

1428

Zöldfű

hektár, m 2

tonna,
egy tizedessel

1000 Ft

1436

Réti széna

hektár, m 2

tonna,
egy tizedessel

1000 Ft

2160

Nád

hektár, m 2

1000 kéve

1000 Ft
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Termesztett gomba területe összesen: hektár, m 2 (=B1. 1200. sor "c" adat)

B8. Gombatermesztés, felhasználás és nettó  árbevétel

01 Termékjel 1379

02 Megnevezés Termesztett gomba

hektár, m 2

00 Tárgyévben már jelentett adat

03 Gombatermesztésre használt alapterület

tonna,
egy tizedessel

04

FO
R

R
Á

S

Betakarított összes termés

05 Készlet előző év december 31-én

06 Készletmódosítás (+/-)

07
Vásárlás

külföldről

belföldről08

09 Összes forrás = összes felhasználás

10

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

11 belföldre

12 Átadás feldolgozásra

13 Egyéb felhasználás

14 Tárolási és egyéb veszteség

15 Készlet tárgyév december 31-én

16

Értékesítés saját
termelésből
(10. és 11. sorokból)

külföldre

17 feldolgozónak

18 továbbértékesítőnek

19 fogyasztónak

1000 Ft

20 külföldről (16. sor)

Nettó árbevétel saját
termelésből

21 feldolgozótól (17. sor)

22 továbbértékesítőtől (18. sor)

fogyasztótól (19. sor)23
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C1. Gyümölcsfajok és szamóca termelése, felhasználása és nettó árbevétele

01 Termékjel 2035 Új termék hozzáadásához
kattintson a jobb felső

sarokban látható
kék színű + gombra!

02 Megne-
vezés Meggy

hektár, m 2

Ha az előnyomtatott növény
hibásan szerepelt a korábbi

adatjelentésben, akkor kérjük
a 03. soron '0' értéket

feltüntetni.

00 Tárgyévben már jelentett adat 0,0490

03 Az év során használt összes összefüggő terület 0,0490

04 betakarított termőterület 0,0490

ebből:
03=04+05+0605 betakarítatlan termőterület

06 még nem termő terület

07 ebből: az év során telepített terület

08 Az év során kivágott terület

tonna, egy tizedessel

09 0,1

FO
R

R
Á

S

Betakarított összes termés

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 0,1Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

16 belföldre

17 szeszfőzésre

Felhasználás
üzemen belül

18 0,1étkezésre

19 ipari feldolgozásra

20 takarmányozásra

21 Egyéb felhasználás

22 Tárolási és egyéb veszteség

23 Készlet tárgyév december 31-én

24

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16. sorokból)

külföldre

25 feldolgozónak

26 továbbértékesítőnek

27 fogyasztónak

1000 Ft

külföldről (24. sor)28

Nettó árbevétel saját
termelésből

feldolgozótól (25. sor)29

továbbértékesítőtől (26. sor)30

fogyasztótól (27. sor)31

32 Telepítés, pótlás és a még nem termő ültetvények összes költsége
az év során (ha 07. sor >0, akkor 32. sor > 0)
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Gyümölcsös terület összesen
(szamóca nélkül):

hektár, m20,0490

=B1. 0600. sor "c" adat

Szamóca területe összesen:

hektár, m2

=B1. 0180. sor "c+d" adat együtt



hektár, m 2hektár, m 2hektár, m 2

Az év során használt összes összefüggő terület03

betakarított termőterület

03=04+05+06
ebből:

04

betakarítatlan termőterület05

még nem termő terület06

ebből: az év során telepített terület07

Az év során kivágott terület08

hektoliterhektolitertonna,
egy tizedessel

tonna,
egy tizedessel hektolitertonna,

egy tizedessel

Betakarított összes termés09

FO
R

R
Á

S10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

Vásárlás
12 külföldről

belföldről13

Összes forrás = összes felhasználás14

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

15 külföldre
Értékesítés

16 belföldre

must, bor készítésre, palackozásra

Felhasználás
üzemen belül

17

18 szeszfőzésre

19 étkezésre

ipari feldolgozásra20

21 Egyéb felhasználás

22 Tárolási és egyéb veszteség

23 Készlet tárgyév december 31-én

külföldre24

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16. sorokból)

feldolgozónak25

továbbértékesítőnek26

27 fogyasztónak

1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft

Nettó árbevétel saját
termelésből

külföldről (24. sor)28

feldolgozótól (25. sor)29

továbbértékesítőtől (26. sor)30

31 fogyasztótól (27. sor)

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

hektár, m 2 (= B1. 0500. sor "c" adat)Szőlőterület összesen:

Tárgyévben már jelentett szőlő
összes betakarított területe: hektár, m 2

C2. Szőlő, must és bor termelése, felhasználása és nettó árbevétele

Termékjel01 2005 2006 50025003 50012003

Megnevezés02 Hordós borEgyéb szőlőBorszőlő Sűrített
szőlőmust

Szőlőmust
(fojtott is)Csemegeszőlő

× 10Mustkihozatal 5003. oszlop 09. sor
(2003+2005+2006) oszlopok 17. sor %

× 100Borkihozatal (5001. oszlop 09. sor – 5002. oszlop 17. sor)
5003. oszlop 17. sor %

× 1005002. oszlop 09. sor
5003. oszlop 20. sorSűrítettmust-kihozatal %

Bizonylatszám: 4885910-2 25 . oldal 2016.10.06. 11:02



D. Agrotechnika

Bizonylatszám: 4885910-2 26 . oldal 2016.10.06. 11:02

9999 Összesen

D1. Gazdálkodási évben kijuttatott műtrágya mennyiség (2014. szeptember 1.- 2015. augusztus 31.), tonna, két tizedessel

Termékjel Megnevezés

a b c d e f g h i j k l m n

Búza

1004

Kukorica

1037

Árpa

1045

Napra-
forgó

1228

Repce

1214

Zöldség-
félék és

szamóca

9157

Egyéb
szántóföld

i
növények

9159

Szántó
összesen
j=c+d+e+
f+g+h+i

9139

Gyümöl-
csös

9200

Szőlő

2002

Gyep

9140

Összesen(
n=j+k+
l+m)

9999
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D2. Gazdálkodási évben műtrágyázott alapterület (2014. szeptember 1.- 2015. augusztus 31.), hektár, négy  tizedessel

01 Összesen

D3. Gazdálkodási évben kijuttatott szervestrágya mennyisége (2014. szeptember 1.- 2015. augusztus 31.), tonna egy tizedessel

01 Összesen

D4. Gazdálkodási évben szervestrágyázott alapterület (2014. szeptember 1.- 2015. augusztus 31.), hektár, négy  tizedessel

01 Összesen
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1004 Búza (Magtermés)

1037 Kukorica (Magtermés)

1097 Triticale

1045 Árpa

1228 Napraforgó mag

1214 Repcemag (réparepce,
káposztarepce)

1277 Rizs hántolatlan, szemtermés

1358 Burgonya

1376 Cukorrépa

1191 Szójabab

9107 Szálas és lédús
takarmánynövények

9157 Zöldségfélék és szamóca

D5. Gazdálkodási évben történt öntözés és növényvédelem (2014. szeptember 1.- 2015. augusztus 31.)

Termékjel Megnevezés

a b c d e f g h i j k l

Növényvédőszerrel kezelt alapterület

hektár, négy tizedessel

Öntözés

Összesen
típusa 1) forrása 2)

Ebből:

alapterület

hektár négy tizedessel

kiöntözött
mennyiség

1000 m 3
egy

tizedessel

rovar- és
atkaölő
szerrel

gomba- és
baktérium-
ölő szerrel

gyomirtó
szerrel

egyéb
szerrel

öntözhető öntözött
i<=h



1) Öntözés típusai: árasztásos (1); barázdás (2); esőztető, mobil eszköz (3); esőztető, fix eszköz (4); csepegtető (5)
2) Öntözővíz forrása: felszíni (1); felszín alatti (2)

Előző évben jelentett öntözhető alapterület: hektár négy tizedessel
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9159 Egyéb szántóföldi növények

9139 Szántó összesen

2002 Szőlő

9200 Gyümölcs összesen

9140 Gyep (intenzív rét, legelő)

9999 Összesen

D5. Gazdálkodási évben történt öntözés és növényvédelem (2014. szeptember 1.- 2015. augusztus 31.)

Termékjel Megnevezés

a b c d e f g h i j k l

Növényvédőszerrel kezelt alapterület

hektár, négy tizedessel

Öntözés

Összesen
típusa 1) forrása 2)

Ebből:

alapterület

hektár négy tizedessel

kiöntözött
mennyiség

1000 m 3
egy

tizedessel

rovar- és
atkaölő
szerrel

gomba- és
baktérium-
ölő szerrel

gyomirtó
szerrel

egyéb
szerrel

öntözhető öntözött
i<=h



9999 Technikai összesen
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E. Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek termelése, felhasználása és nettó árbevétele

E1. Állatállomány-változás, 2015. január 1.– december 31.

Termék-
jel Megnevezés

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
darab darab

Értékesítés
saját termelésből

9310

9312

3030

3099

3108

3112

3072

3079

3077

3058

3060

3061

3115

3120

3154

3155

3139

3142

3147

3150

3132

3135

3083

3085

3088

3184

3185

3202

Szarvasmarha összesen

Sertés összesen

Juh összesen

Ló összesen

Tyúkféle összesen

Gyöngyös összesen

Lúd összesen

Kacsa összesen

Pulyka összesen

Kecske összesen

Méhcsalád

Összes
forrás =
összes
felhasz-

nálás
(c+d+e+f+

g+h) =
(j+k+l+m+
n+o+p+r+

s+t)

Évi
átlagos

állo-
mány
(u<=i)

menynyi-
ség (v<=
k+l+m+n)

nettó
árbevétel
(ha v>0,

akkor
z>0)

darab 1000 Ft

9312+3030
<=9310

3108+3112
<=3099

3079+3077
<=3072

3060+3061
<=3058

ebből: tojótyúk 3120<=3115

ebből: gyöngyöstojó 3155<= 3154

ebből: tojólúd 3142<=3139

ebből: tojókacsa 3150<=3147

ebből: tojópulyka 3135<=3132

3085+3088
<=3083

Házinyúl összesen

FORRÁS FELHASZNÁLÁS

ebből: tehén

ebből: tenyészbika

ebből: anaykoca

ebből: tenyészkan

ebből: anyajuh

ebből: tenyészkos

ebből: kanca

ebből: tenyészmén

ebből: anyakecske

ebből: tenyészbak

ebből: anyanyúl 3185<=3184

állomány
január
1-jén

élőszapo-
rulat

bér-
tartás-

ból
növe-
kedés

átminő-
sítés

bér-
tartásból
csökke-

nés

a gaz-
daság-

ban
levá-
gott,

feldol-
gozott

vagyon-
részként
kiadott

elhullás átminő-
sítés

állomány
decem-
ber 31-

én

vásárlás
továbbtartásra

értékesítés

külföld-
ről

belföld-
ről

külföldre belföldre

tovább-
tartásra

vágásra,
feldolgo-

zásra
tovább-
tartásra

vágásra,
feldolgo-

zásra



9999 Technikai összesen

1) egy tizedessel 2) ("d±e+f+g+h" =" i "= "j+k+l+m+n+o+p") 3) A trágyáknál a fel nem használt mennyiség.
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3094 Nyers juhgyapjú (zsíros) tonna 1)

3159 Tyúkféle tojás héjában, friss (kivéve:
tenyésztojás) ezer darab

3172 Tyúk tenyésztojás, héjában, friss ezer darab

9405 Gyöngyöstojás összesen darab

9402 Lúdtojás összesen darab

9406 Lúdtoll tonna 1)

9403 Kacsatojás összesen darab

9407 Kacsatoll tonna 1)

9404 Pulykatojás összesen darab

3208 Természetes méz tonna 1)

3218 Szarvasmarha trágya tonna 1)

3219 Sertéstrágya tonna 1)

3220 Juhtrágya tonna 1)

3221 Lótrágya tonna 1)

E2. Állati termékek és melléktermékek elszámolása, 2014. december 31. - 2015. december 31.

Termék-
jel Megnevezés Mérték-

egység

a b c d e f g h i j k l m n o p r s

Értékesítés
saját termelésből

Összes
forrás =
összes

felhaszná-
lás 2) menynyi-

ség (r<=
j+k)

nettó
árbevétel,
1000 Ft
(ha r>0,
akkor
s>0)

FORRÁS FELHASZNÁLÁS

készlet az
előző év

december
31-én

készlet-
módosítá

s (+, -)

gazdaság
összes

termelése
takarmá-
nyozásra

a
gazdaság

-ban
feldolgo-
zott, fel-
használt

veszte-
ség 3)

egyéb
felhasz-

nálás

készlet a
tárgyév

december
31-én

vásárlás értékesítés

külföld-
ről

belföld-
ről külföldre belföldre



7009 Vágómarha
db

tonna 1)

7001 ebből: vágóborjú
db

tonna 1)

7304 Vágósertés
db

tonna 1)

7105 Vágójuh
db

tonna 1)

7201 Vágóló
db

tonna 1)

7401 Vágótyúkféle
db

tonna 1)

7405 Vágógyöngyös
db

tonna 1)

7402 Vágólúd
db

tonna 1)

7404 Vágókacsa
db

tonna 1)
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E3. Vágóállat-termelés elszámolása, 2015. január 1. – december 31.

Termék-
jel Megnevezés Mérték-

egység

FORRÁS
Összes
forrás =
összes

felhasználás
(d+e+f)=g=(

h+i+j)

FELHASZNÁLÁS Értékesítés
saját termelésből

gazdaság
összes

termelése
(d>=h+i)

vásárlás (közvetlen
vágásra, feldolgozásra)

értékesítés (közvetlen
vágásra, feldolgozásra)

gazdaság-
ban

levágott,
feldolgozott
(saját+vásár
olt)  (j>=e+f)

menynyi-
ség (k=h+i;

k<=d)

nettó
árbevétel
1000Ftkülföldről belföldről külföldre belföldre

a b c d e f g h i j k l



1) Egy tizedessel

7403 Vágópulyka
db

tonna 1)

7601 Vágókecske
db

tonna 1)

7501 Vágónyúl
db

tonna 1)

7701 Étkezési hal
tonna 1)

9999 Technikai összesen

Bizonylatszám: 4885910-2 33 . oldal 2016.10.06. 11:02

E3. Vágóállat-termelés elszámolása, 2015. január 1. – december 31.

Termék-
jel Megnevezés Mérték-

egység

FORRÁS
Összes
forrás =
összes

felhasználás
(d+e+f)=g=(

h+i+j)

FELHASZNÁLÁS Értékesítés
saját termelésből

gazdaság
összes

termelése
(d>=h+i)

vásárlás (közvetlen
vágásra, feldolgozásra)

értékesítés (közvetlen
vágásra, feldolgozásra)

gazdaság-
ban

levágott,
feldolgozott
(saját+vásár
olt)  (j>=e+f)

menynyi-
ség (k=h+i;

k<=d)

nettó
árbevétel
1000Ftkülföldről belföldről külföldre belföldre

a b c d e f g h i j k l


