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Új termék hozzá-
adásához kattintson

a jobb felső sarokban
látható kék színű

+ gombra!

A1. Szántóföldi növények termelése, felhasználása és nettó árbevétele

01 Termékjel 1046

02 Megne-
vezés Tavaszi árpa

hektár, m 2

00 Tárgyévben már jelenetett vetésterületi adat 1,8635

Ha az előnyomtatott növény
esetében nincs betakarított

terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt), akkor nem

kell vele elszámolni!

03 1,8635Szántóföldi betakarított terület

04 ebből: másodvetésként

28 Vetésterülettől való eltérés indokolása

tonna, egy tizedessel

05

FO
R

R
Á

S

10,0Betakarított összes termés

06 Készlet előző év december 31-én

07 Készletmódosítás (+/-)

Vásárlás
külföldről08

belföldről09

10 Összes forrás = összes felhasználás 10,0

11

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

12 belföldre 10,0

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

takarmánynak 10,023

egyéb24

1000 Ft

Nettó árbevétel
saját termelésből

vetőmagból (22. sor)25

155takarmányból (23. sor)26

egyéb (24. sor)27
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Új termék hozzá-
adásához kattintson

a jobb felső sarokban
látható kék színű

+ gombra!

A1. Szántóföldi növények termelése, felhasználása és nettó árbevétele

01 Termékjel 9104

02 Megne-
vezés Kukorica, vetőmag nélkül

hektár, m 2

00 Tárgyévben már jelenetett vetésterületi adat 1,8360

Ha az előnyomtatott növény
esetében nincs betakarított

terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt), akkor nem

kell vele elszámolni!

03 Szántóföldi betakarított terület

04 ebből: másodvetésként

28 Vetésterülettől való eltérés indokolása 04 egyéb

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
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Új termék hozzá-
adásához kattintson

a jobb felső sarokban
látható kék színű

+ gombra!

A1. Szántóföldi növények termelése, felhasználása és nettó árbevétele

01 Termékjel 9119

02 Megne-
vezés Burgonya korai nélkül

hektár, m 2

00 Tárgyévben már jelenetett vetésterületi adat 0,5163

Ha az előnyomtatott növény
esetében nincs betakarított

terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt), akkor nem

kell vele elszámolni!

03 0,5163Szántóföldi betakarított terület

04 ebből: másodvetésként

28 Vetésterülettől való eltérés indokolása

tonna, egy tizedessel

05

FO
R

R
Á

S

5,4Betakarított összes termés

06 Készlet előző év december 31-én

07 Készletmódosítás (+/-)

Vásárlás
külföldről08

belföldről09

10 Összes forrás = összes felhasználás 5,4

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 5,4

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: 7357540-1 4 . oldal 2019.01.25. 10:49



A2. Zöldségfélék -burgonya, fűszerpaprika és virágok is-
termesztése, felhasználása és nettó árbevétele Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1130

02 Megne-
vezés Zöldbab

0,144000 Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

Ha az előnyomtatott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
termé-szeti katasztrófa

vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor nem kell vele

elszámolni!he
kt

ár
, m

2

30 Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabad-
földön

összesen 0,1440

04   ebből: másodvetésként

31 Vetésterülettől való eltérés indokolása

05 összesen
üvegház és
fólia alatt06   ebből: másodvetésként

32 Vetésterülettől való eltérés indokolása

07 2,9

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes
termés

szabadföldről

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

08 üvegház és fólia alól

09 2,9összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 2,9Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

16 0,3belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 2,6Egyéb felhasználás

20 Tárolási és egyéb veszteség

21 Készlet tárgyév december 31-én

22

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16.
sorokból)

külföldre

23 feldolgozónak

0,324 továbbértékesítőnek

25 fogyasztónak

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel
saját termelésből

10
00

 F
tfeldolgozótól (23. sor)27

30továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)
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A2. Zöldségfélék -burgonya, fűszerpaprika és virágok is-
termesztése, 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)

0,140000 Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

Ha az előnyomtatott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
termé-szeti katasztrófa

vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor nem kell vele

elszámolni!he
kt

ár
, m

2

30 Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabad-
földön

összesen 0,1400

04   ebből: másodvetésként

31 Vetésterülettől való eltérés indokolása

05 összesen
üvegház és
fólia alatt06   ebből: másodvetésként

32 Vetésterülettől való eltérés indokolása

07 1,1

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes
termés

szabadföldről

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

08 üvegház és fólia alól

09 1,1összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 1,1Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

16 belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 1,1Egyéb 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

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel
saját termelésből

10
00

 F
tfeldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)
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A2. Zöldségfélék -burgonya, fűszerpaprika és virágok is-
termesztése, 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

0,028500 Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

Ha az előnyomtatott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
termé-szeti katasztrófa

vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor nem kell vele

elszámolni!he
kt

ár
, m

2

30 Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabad-
földön

összesen 0,0285

04   ebből: másodvetésként

31 Vetésterülettől való eltérés indokolása

05 összesen
üvegház és
fólia alatt06   ebből: másodvetésként

32 Vetésterülettől való eltérés indokolása

07 2,4

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes
termés

szabadföldről

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

08 üvegház és fólia alól

09 2,4összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 2,4Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

16 belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 2,4Egyéb 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

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel
saját termelésből

10
00

 F
tfeldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)
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A2. Zöldségfélék -burgonya, fűszerpaprika és virágok is-
termesztése, felhasználása és nettó árbevétele Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1288

02 Megne-
vezés Karalábé

0,017000 Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

Ha az előnyomtatott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
termé-szeti katasztrófa

vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor nem kell vele

elszámolni!he
kt

ár
, m

2

30 Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabad-
földön

összesen 0,0170

04   ebből: másodvetésként

31 Vetésterülettől való eltérés indokolása

05 összesen
üvegház és
fólia alatt06   ebből: másodvetésként

32 Vetésterülettől való eltérés indokolása

07 0,3

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes
termés

szabadföldről

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

08 üvegház és fólia alól

09 0,3összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 0,3Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

16 belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 0,3Egyéb 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

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel
saját termelésből

10
00

 F
tfeldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)
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A2. Zöldségfélék -burgonya, fűszerpaprika és virágok is-
termesztése, felhasználása és nettó árbevétele Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1291

02 Megne-
vezés Kelkáposzta

0,022000 Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

Ha az előnyomtatott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
termé-szeti katasztrófa

vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor nem kell vele

elszámolni!he
kt

ár
, m

2

30 Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabad-
földön

összesen 0,0220

04   ebből: másodvetésként

31 Vetésterülettől való eltérés indokolása

05 összesen
üvegház és
fólia alatt06   ebből: másodvetésként

32 Vetésterülettől való eltérés indokolása

07 0,1

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes
termés

szabadföldről

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

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

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

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

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel
saját termelésből

10
00

 F
tfeldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)
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A2. Zöldségfélék -burgonya, fűszerpaprika és virágok is-
termesztése, 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

0,114000 Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

Ha az előnyomtatott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
termé-szeti katasztrófa

vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor nem kell vele

elszámolni!he
kt

ár
, m

2

30 Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabad-
földön

összesen 0,1140

04   ebből: másodvetésként

31 Vetésterülettől való eltérés indokolása

05 összesen
üvegház és
fólia alatt06   ebből: másodvetésként

32 Vetésterülettől való eltérés indokolása

07 3,5

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes
termés

szabadföldről

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

08 üvegház és fólia alól

09 3,5összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 3,5Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

16 0,4belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 3,1Egyéb felhasználás

20 Tárolási és egyéb veszteség

21 Készlet tárgyév december 31-én

22

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16.
sorokból)

külföldre

23 feldolgozónak

0,424 továbbértékesítőnek

25 fogyasztónak

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel
saját termelésből

10
00

 F
tfeldolgozótól (23. sor)27

71továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)
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A2. Zöldségfélék -burgonya, fűszerpaprika és virágok is-
termesztése, felhasználása és nettó árbevétele Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1326

02 Megne-
vezés Cukkini

0,039000 Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

Ha az előnyomtatott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
termé-szeti katasztrófa

vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor nem kell vele

elszámolni!he
kt

ár
, m

2

30 Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabad-
földön

összesen 0,0390

04   ebből: másodvetésként

31 Vetésterülettől való eltérés indokolása

05 összesen
üvegház és
fólia alatt06   ebből: másodvetésként

32 Vetésterülettől való eltérés indokolása

07 2,5

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes
termés

szabadföldről

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

08 üvegház és fólia alól

09 2,5összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 2,5Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

16 0,1belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 2,4Egyéb felhasználás

20 Tárolási és egyéb veszteség

21 Készlet tárgyév december 31-én

22

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16.
sorokból)

külföldre

23 feldolgozónak

0,124 továbbértékesítőnek

25 fogyasztónak

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel
saját termelésből

10
00

 F
tfeldolgozótól (23. sor)27

8továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)
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A2. Zöldségfélék -burgonya, fűszerpaprika és virágok is-
termesztése, felhasználása és nettó árbevétele Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1327

02 Megne-
vezés Csemegekukorica

0,470000 Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

Ha az előnyomtatott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
termé-szeti katasztrófa

vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor nem kell vele

elszámolni!he
kt

ár
, m

2

30 Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabad-
földön

összesen 0,4700

04   ebből: másodvetésként

31 Vetésterülettől való eltérés indokolása

05 összesen
üvegház és
fólia alatt06   ebből: másodvetésként

32 Vetésterülettől való eltérés indokolása

07 2,3

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes
termés

szabadföldről

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

08 üvegház és fólia alól

09 2,3összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 2,3Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

16 belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 2,3Egyéb 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

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel
saját termelésből

10
00

 F
tfeldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)

Bizonylatszám: 7357540-1 12 . oldal 2019.01.25. 10:49



A2. Zöldségfélék -burgonya, fűszerpaprika és virágok is-
termesztése, felhasználása és nettó árbevétele Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1335

02 Megne-
vezés Fokhagyma

0,270000 Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

Ha az előnyomtatott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
termé-szeti katasztrófa

vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor nem kell vele

elszámolni!he
kt

ár
, m

2

30 Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabad-
földön

összesen 0,2700

04   ebből: másodvetésként

31 Vetésterülettől való eltérés indokolása

05 összesen
üvegház és
fólia alatt06   ebből: másodvetésként

32 Vetésterülettől való eltérés indokolása

07 0,1

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes
termés

szabadföldről

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

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

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

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

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel
saját termelésből

10
00

 F
tfeldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)
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A2. Zöldségfélék -burgonya, fűszerpaprika és virágok is-
termesztése, felhasználása és nettó árbevétele Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1337

02 Megne-
vezés Vöröshagyma

0,469300 Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

Ha az előnyomtatott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
termé-szeti katasztrófa

vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor nem kell vele

elszámolni!he
kt

ár
, m

2

30 Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabad-
földön

összesen 0,4693

04   ebből: másodvetésként

31 Vetésterülettől való eltérés indokolása

05 összesen
üvegház és
fólia alatt06   ebből: másodvetésként

32 Vetésterülettől való eltérés indokolása

07 4,3

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes
termés

szabadföldről

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

08 üvegház és fólia alól

09 4,3összesen (07+08. sorok)

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 4,3Összes forrás = összes felhasználás

15

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

16 0,9belföldre

17 Átadás feldolgozásra

18 Felhasználás takarmánynak

19 3,4Egyéb 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

0,925 fogyasztónak

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel
saját termelésből

10
00

 F
tfeldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

9229 fogyasztótól (25. sor)
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A2. Zöldségfélék -burgonya, fűszerpaprika és virágok is-
termesztése, felhasználása és nettó árbevétele Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 1349

02 Megne-
vezés Zöldhagyma

0,060000 Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

Ha az előnyomtatott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
termé-szeti katasztrófa

vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor nem kell vele

elszámolni!he
kt

ár
, m

2

30 Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabad-
földön

összesen 0,0600

04   ebből: másodvetésként

31 Vetésterülettől való eltérés indokolása

05 összesen
üvegház és
fólia alatt06   ebből: másodvetésként

32 Vetésterülettől való eltérés indokolása

07 0,4

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes
termés

szabadföldről

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

08 üvegház 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

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

16 0,3belföldre

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

0,324 továbbértékesítőnek

25 fogyasztónak

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel
saját termelésből

10
00

 F
tfeldolgozótól (23. sor)27

14továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)

Bizonylatszám: 7357540-1 15 . oldal 2019.01.25. 10:49



A2. Zöldségfélék -burgonya, fűszerpaprika és virágok is-
termesztése, felhasználása és nettó árbevétele Új termék hozzá-

adásához kattintson
a jobb felső sarokban

látható kék színű
+ gombra!

01 Termékjel 2100

02 Megne-
vezés Fűszerpaprika

0,569000 Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

Ha az előnyomtatott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
termé-szeti katasztrófa

vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor nem kell vele

elszámolni!he
kt

ár
, m

2

30 Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

03

B
et

ak
ar

íto
tt

te
rü

le
t

szabad-
földön

összesen

04   ebből: másodvetésként

31 Vetésterülettől való eltérés indokolása 04 egyéb

05 összesen
üvegház és
fólia alatt06   ebből: másodvetésként

32 Vetésterülettől való eltérés indokolása

07

FO
R

R
Á

S

Betakarított
összes
termés

szabadföldről

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

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

to
nn

a,
 e

gy
 ti

ze
de

ss
el

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

külföldről (22. sor)26

Nettó árbevétel
saját termelésből

10
00

 F
tfeldolgozótól (23. sor)27

továbbértékesítőtől (24. sor)28

29 fogyasztótól (25. sor)
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A3. Vetőmagtermesztés (vetőmagtermesztés elszámolása az A1. táblából)

Termék
-

jel
Megnevezés

Vetőmagtermesztés

 összes területe
termésmennyisége

összesen (<=A1.
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
ve

tő
m

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 Kanáriköles (fénymag) vetőmag

1080 Köles vetőmag

1278 Rizs vetőmag

1229

IP
A

R
I N

Ö
V

É
N

Y
E

K
ve

tő
m

ag
ja

i

Napraforgó vetőmag

1221 Káposztarepce vetőmag

1216 Réparepce vetőmag

1192 Szójabab vetőmag

1256 Kendermag vetőmag

1240 Mák vetőmag

1206 Olajlen vetőmag

1226 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

1168 Étkezési borsó vetőmag

1167 Takarmányborsó vetőmag

1155 Csicseriborsó vetőmag

1150 Disznóbab vetőmag

1145 Lóbab vetőmag

1160 Lencse vetőmag

1175 Szegletes lednek vetőmag

1359 Vetőburgonya

9999 Technikai összesen
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Tárgyévben már jelentett faiskolai termékek területe összesen: hektár, m 2

(KSH által kitöltött!)

A4.  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
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A5.1. 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
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A5.2. Szántóföldi növények melléktermékeinek felhasználása energiatermelés céljára

01 Termékjel

02 Megnevezés

03 Gazdaságban energiaelőállításra felhasznált mennyiség
(tonna, egy tizedessel)

04 Energiatermelés céljára értékesített mennyiség

1123

Kalászosgabona-
szalma

1127

Kukoricaszár

9182

Repceszár

9183

Napraforgószár és
tányér

9184

Egyéb szántóföldi
melléktermékek
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A6. 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

Szénasúlyban
(zöldsúly * 0,25)

1000 Ft

2160

Nád

hektár, m 2

1000 kéve

1000 Ft
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A7. Gombatermesztés, felhasználás és nettó  árbevétel

01 Termékjel 1379

02 Megnevezés Termesztett gomba

hektár, m 2

00 Tárgyévben már jelentett területi 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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B. Agrotechnika
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9999 Összesen 0,75 0,75 1,50 1,50

1134 Ammónium-nitrát, 34% 0,75 0,75 1,50 1,50

B1. Gazdálkodási évben kijuttatott műtrágya mennyiség (2016. szeptember 1.- 2017. augusztus 31.), tonna, két tizedessel

Termékjel Megnevezés

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

Búza

1004

Kukorica

1037

Árpa

1045

Napra-
forgó

1228

Repce

1214

Zöldség-
félék

9112

Egyéb
szántóföldi
növények

9159

Szántó
összesen
j=c+d+e+
f+g+h+i

9139

Gyep

9140

Összesen
(l=j+k)

9999
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B2. Gazdálkodási évben műtrágyázott alapterület (2016. szeptember 1.- 2017. augusztus 31.), hektár, négy  tizedessel

01 Összesen 1,8360 1,8635 3,6995 3,6995

B3. Gazdálkodási évben kijuttatott szervestrágya mennyisége (2016. szeptember 1.- 2017. augusztus 31.)

91 Istállótrágya tonna, egy tizedessel

92 Hígtrágya m 3

B4. Gazdálkodási évben szervestrágyázott alapterület (2016. szeptember 1.- 2017. augusztus 31.), hektár, négy  tizedessel

91 Istállótrágyával

92 Hígtrágyával
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1004 Búza

1037 Kukorica

1097 Triticale

1045 Árpa

1228 Napraforgó

1214 Repce

1277 Rizs

1358 Burgonya 0,5163 0,70 5=csepegtető 2=felszín alatti

1376 Cukorrépa

1191 Szója

9107 Takarmánynövények

9112 Zöldségfélék 2,4065 1,70 5=csepegtető 2=felszín alatti

9159 Egyéb szántóföldi növények

9139 Szántó összesen üvegház és fólia nélkül 2,9228 2,9228 2,40

B5. Gazdálkodási évben történt öntözés (2016. szeptember 1.- 2017. augusztus 31.)

Termékjel Megnevezés

a b c d e f g

Öntözés

alapterület

hektár négy tizedessel

kiöntözött
mennyiség

1000 m 3
két tizedessel

típusa

- árasztásos (1)
- barázdás (2)
- esőztető, mobil eszköz  (3)
- esőztető, fix eszköz (4)
- csepegtető (5)
- hidrokultúrás termesztés üvegházban (6)

forrása

- felszíni (1)
- felszín alatti (2)

öntözhető öntözött
d<=c



Előző évben jelentett öntözhető alapterület: 3,785 hektár négy tizedessel
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9118 Üvegház, fólia 0,1200 0,1200 0,07 5=csepegtető 2=felszín alatti

9140 Gyep (intenzív rét, legelő)

9999 Összesen 3,0428 3,0428 2,47

B5. Gazdálkodási évben történt öntözés (2016. szeptember 1.- 2017. augusztus 31.)

Termékjel Megnevezés

a b c d e f g

Öntözés

alapterület

hektár négy tizedessel

kiöntözött
mennyiség

1000 m 3
két tizedessel

típusa

- árasztásos (1)
- barázdás (2)
- esőztető, mobil eszköz  (3)
- esőztető, fix eszköz (4)
- csepegtető (5)
- hidrokultúrás termesztés üvegházban (6)

forrása

- felszíni (1)
- felszín alatti (2)

öntözhető öntözött
d<=c


