
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:

Köszönjük az együttműködésüket!
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Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

8. § (2) bekezdése alapján kötelező.
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

FŐBB NÖVÉNYKULTÚRÁK TERMÉSEREDMÉNYEI

2016

Adatszolgáltatók: mezőgazdasági földterületet használó, a
megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

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 rendeletre.

Törzsszám: 15399636 Statisztikai főtevékenység: 8730 Megye: 14

Neve: SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

Címe: 7562 Segesd,Kossuth utca 1

Beérkezési határidő: 2016.11.25

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

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Megjegyzés (7.0)

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc20

Nyilvántartási szám:

1085

neve beosztása telefonszáma faxszáma e-mail címe

Nemes Zita mb. Igazgató 82/733-210 82/498-025 gondviseles@smgondviseles.hu

neve telefonszáma faxszáma e-mail címe

Harmath Bence 82/733-210 82/498-025 gondviseles@latsat.hu

http://elektra.ksh.hu
http://elektra.ksh.hu
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Ha nincs betakarított területe vagy termése, ide tartozik a zölden betakarított terület is, akkor a cellákba "0"-t kell rögzíteni!

1. Főbb növények terméseredményei

9104 Kukorica (hibridvetőmag nélkül)

1039 Hibridkukorica vetőmag

1165 Borsó összesen (száraz, étkezési,
takarmányborsó, vetőmagborsó)

1376 Cukorrépa

1228 Napraforgómag olajipari
és egyéb célra

1214 Repcemag
(káposztarepce és réparepce)

1358 Burgonya összesen

1418 Silókukorica (szójás is)

1437 Lucernaszéna (szénaértékben) 1)

9105 Időszaki gyep (szénaértékben) 1)

9112 Összes termesztett
zöldségféle                      [info]

1327 Csemegekukorica

9112-ből
részletezett
növények

1287 Fejes káposzta
(fehér)

1298 Fejes saláta

1322 Paradicsom

1318 Uborka

1133 Zöldborsó 2)

1313 Zöldpaprika

1337 Vöröshagyma

2100 Fűszerpaprika

2047 Szamóca

9999 Technikai összesen

Ter-
mék-

jel
Megnevezés

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

1 1,0000 3,2

,016 0,0160 0,5  08 Egyéb Csak
sajátcélra te...

,02 0,0200 0,0  08 Egyéb Csak saját
célra termelés

,018 0,0180 0,1  08 Egyéb Csak saját
célra termelés

,051 0,0510 0,5

,027 0,0270 0,7

,03 0,0300 0,0  08 Egyéb Csak saját
célra termelés

,03 0,0300 1,1

,08 0,0800 0,2

1,272 1,2720 6,3 0,0000 0,0

Szabadföldi Üvegház, fólia alatti

vetésterület az
OSAP 2242
kérdőíven

(2016. június 1.)
adatszolg.-ként

megszem. adata

Betakarított összes

vetésterülettől való eltérés
indoklása

termésátlag intervallum-
határtól való eltérés

indoklása

vetésterület a
OSAP 2242
kérdőíven

(2016. június 1.)
adatszolg.-ként

megszem. adata

Betakarított összes

vetésterülettől való eltérés
indoklása

termésátlag intervallum-
határtól való eltérés

indoklása
terület termés-

mennyiség terület termés-
mennyiség

hektár,
 négy tizedessel

hektár,
 négy tizedessel

tonna, egy
tizedessel

hektár,
 négy tizedessel

hektár,
 négy tizedessel

 tonna, egy
tizedessel



1) Zöldfű és réti széna esetén a termésmennyiséget szénaértékben kérjük megjeleníteni (legeltetéssel együtt). 100 kg zöldfű=25 kg szénasúly.2) A termés szemes súlyban: 100 kg hüvelyes = 40 kg szemes zöldborsó
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Ha nincs betakarított területe vagy termése, ide tartozik a zölden betakarított terület is, akkor a cellákba "0"-t kell rögzíteni!

1. Főbb növények terméseredményei

Ter-
mék-

jel
Megnevezés

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

Szabadföldi Üvegház, fólia alatti

vetésterület az
OSAP 2242
kérdőíven

(2016. június 1.)
adatszolg.-ként

megszem. adata

Betakarított összes

vetésterülettől való eltérés
indoklása

termésátlag intervallum-
határtól való eltérés

indoklása

vetésterület a
OSAP 2242
kérdőíven

(2016. június 1.)
adatszolg.-ként

megszem. adata

Betakarított összes

vetésterülettől való eltérés
indoklása

termésátlag intervallum-
határtól való eltérés

indoklása
terület termés-

mennyiség terület termés-
mennyiség

hektár,
 négy tizedessel

hektár,
 négy tizedessel

tonna, egy
tizedessel

hektár,
 négy tizedessel

hektár,
 négy tizedessel

 tonna, egy
tizedessel



Ha nincs termőterülete vagy termése, akkor a cellákba "0"-t kell rögzíteni!

2. A gyümölcs- és szőlőtermelés eredményei
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Ter-
mék-

jel
Megnevezés

a b c d e f g h i j

Termőterület az
OSAP 2128 kérdőíven

(2015 éves adatok)
adatszolgáltatónként

megszemélyesített adata

Termőterület az
OSAP 2242 kérdőíven

(2016. június 1.)
adatszolgáltatónként

megszemélyszmélyesített
adata

Termőterület
összesen

Betakarított
összes termés-

mennyiség Termőterülettől való eltérés indoklása Termésátlag intervallum- határtól való eltérés
indoklása

hektár, négy tizedessel hektár, négy tizedessel hektár,
négy tizedessel

tonna,
egy tizedessel

9200 Összes termesztett gyümölcsféle                                    [info]

9200-ből
részletezett
növények

2002 Szőlő összesen

9999 Technikai összesen

,049 0,2300 0,2300 1,0

0,2300 1,0

,049

,196 0,2300 0,4600 2,0

2024

2028

2034

2035

2038

2032

2036

Alma

Körte

Cseresznye

Meggy

Szilva és ringló

Kajszi (sárgabarack)

Őszibarack



 Ha nincs használt területe vagy betakarított termése, akkor a cellákba „0”-t kell rögzíteni!

3. Gyepgazdálkodás eredményei

2) Zöldfű és réti széna esetén a termésmennyiséget szénaértékben kérjük megjeleníteni (legeltetéssel együtt). 100 kg zöldfű=25 kg szénasúly.
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Ter-
mék-

jel
Megnevezés

a b c d e f g h i j

Használt terület az
OSAP 2128 kérdőíven

(2015 éves adatok)
adatszolgáltatónként

megszemélyesített adata

Használt terület az
OSAP 2242 kérdőíven

(2016. június 1.)
adatszolgáltatónként

megszemélyesített adata

Használt terület
összesen

Betakarított
összes termés-

mennyiség Használt területtől való eltérés indoklása Termésátlag intervallum- határtól való eltérés
indoklása

hektár, négy tizedessel hektár, négy tizedessel hektár,
négy tizedessel

tonna,
egy tizedessel

1428 Zöldfű (legeltetett terület) 2)

1436 Réti széna (kaszált terület) 2)

9177 Használt gyep

9999 Technikai összesen

0,0000 0,0

0,0000 0,0



4. Őszi vetésű növények vetésterülete (tárgyév őszén vetett növények)
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Ter-
mék-

jel
Megnevezés

a b c

1018 Őszi búza

1005 Durumbúza

1052 Őszi árpa

1058 Rozs

1097 Triticale

1220 Repcemag (káposztarepce)

9999 Technikai összesen

Vetésterület

hektár,
négy tizedessel


