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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Nyilvántartási szám:

1092

Növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése,
felhasználása és nettó árbevétele, 2020.

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.

Adatszolgáltatók: mezőgazdasági földterületet használó
költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó,
nonprofit és gazdasági szervezetek

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm.
rendelet alapján történik, figyelemmel az 543/2009/EK és a 138/2004/EK rendeletekre.
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A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
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Varga István Tamás
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telefonszáma

jegyző

68/456-000
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telefonszáma

e-mail címe

pénzügyi ügy...1 68/456-000/111 kopcsak.gabi@gmail.com
Megjegyzés

Cirokmag vízállás miatt nem lett betakarítva.
Csemegekukorica vízállás miatt nem lett betakarítva.
A kérdőív kitöltésére fordított idő:

45
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A1. Szántóföldi növények termesztése, felhasználása és nettó árbevétele
01
02

Termékjel
Megnevezés

1018
Őszi búza
hektár, m2

00

Tárgyévben már jelenetett vetésterületi adat

19,2183

03

Szántóföldi betakarított terület

19,2183

04

ebből: másodvetésként

28

Vetésterülettől való eltérés indokolása
tonna, egy
tizedessel
Betakarított összes termés

06

Készlet előző év december 31-én

07
08

FORRÁS

05

Új termék hozzáadásához
kérjük, navigáljon az A1. tábla
utolsó termékére és ott
kattintson a jobb alsó sarokban
látható zöld nyílra!

Ha az előnyomott növény
esetében nincs betakarított
terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt), akkor
indokolni szükséges a 28-as
sorban!

132,0

Készletmódosítás (+/-)
külföldről
Vásárlás

09
10

belföldről
132,0

Összes forrás = összes felhasználás

11

külföldre
Értékesítés
belföldre

13

vetőmagüzemnek

14
15
16
17
18

FELHASZNÁLÁS

12

Átadás

takarmányüzemnek
egyéb feldolgozásra
vetésre

Felhasználás takarmányozásra
vadetetésre

19

Egyéb célra

20

Tárolási és egyéb veszteség

21

Készlet tárgyév december 31-én

22
23
24

132,0

vetőmagnak
Értékesítés saját
termelésből
(11+12. sorokból)

takarmánynak

132,0

egyéb
1000 Ft

25
26
27

vetőmagból (22. sor)
Nettó árbevétel
saját termelésből takarmányból (23. sor)

6 867

egyéb (24. sor)
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A1. Szántóföldi növények termesztése, felhasználása és nettó árbevétele
01
02

Termékjel
Megnevezés

1071
Cirok (mag)
hektár, m2

00

Tárgyévben már jelenetett vetésterületi adat

2,2160

03

Szántóföldi betakarított terület

0,0000

04

ebből: másodvetésként

28

Vetésterülettől való eltérés indokolása

04 egyéb
tonna, egy
tizedessel

Betakarított összes termés

06

Készlet előző év december 31-én

07
08

FORRÁS

05

Új termék hozzáadásához
kérjük, navigáljon az A1. tábla
utolsó termékére és ott
kattintson a jobb alsó sarokban
látható zöld nyílra!

Ha az előnyomott növény
esetében nincs betakarított
terület (pl.: természeti
katasztrófa vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt), akkor
indokolni szükséges a 28-as
sorban!

Készletmódosítás (+/-)
külföldről
Vásárlás

09
10

belföldről
Összes forrás = összes felhasználás

11

külföldre
Értékesítés
belföldre

13

vetőmagüzemnek

14
15
16
17
18

FELHASZNÁLÁS

12

Átadás

takarmányüzemnek
egyéb feldolgozásra
vetésre

Felhasználás takarmányozásra
vadetetésre

19

Egyéb célra

20

Tárolási és egyéb veszteség

21

Készlet tárgyév december 31-én

22
23
24

vetőmagnak
Értékesítés saját
termelésből
(11+12. sorokból)

takarmánynak
egyéb
1000 Ft

25
26
27

vetőmagból (22. sor)
Nettó árbevétel
saját termelésből takarmányból (23. sor)
egyéb (24. sor)
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fűszerpaprika, virág- és dísznövény termesztése,
A2. Zöldségfélék,
felhasználása és nettó árbevétele
01

Termékjel

02

Megnevezés

Zöldpaprika

00

Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

30

Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

05
06

összesen
üvegház és
fólia alatt

FORRÁS

08

11

0,0800

ebből: másodvetésként
Üvegház és/vagy fólia alatti vetésterü...3

07

10

ebből: másodvetésként
Szabadföldi vetésterülettől való eltér...2

32

09

hektár, m2

szabadföldön

szabadföldről
Betakarított
összes
üvegház és fólia alól
termés
összesen (07+08. sorok)

1,0
1,0

Készlet előző év december 31-én
Készletváltozás (+/-)

12

külföldről
Vásárlás

13
14

tonna, egy tizedessel

31

0,0800

összesen
Betakarított
terület

03
04

Új termék hozzáadásához
kérjük, navigáljon az A2. tábla
utolsó termékére és ott
kattintson a jobb alsó sarokban
látható zöld nyílra!

1313

Ha az előnyomott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
természeti katasztrófa
vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor a 32-es soron
indokolni szükséges!

belföldről
1,0

Összes forrás = összes felhasználás

15

külföldre

18
19
20
21

Átadás feldolgozásra
Felhasználás takarmánynak
Egyéb felhasználás
Tárolási és egyéb veszteség
Készlet tárgyév december 31-én

22
23
24

külföldre
Értékesítés saját feldolgozónak
termelésből (15.
és 16. sorokból) továbbértékesítőnek

25

fogyasztónak

26

külföldről (22. sor)

27
28
29

1,0

tonna, egy tizedessel

17

belföldre

Nettó árbevétel
saját
termelésből

1000 Ft

16

FELHASZNÁLÁS

Értékesítés

feldolgozótól (23. sor)
továbbértékesítőtől (24. sor)
fogyasztótól (25. sor)
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fűszerpaprika, virág- és dísznövény termesztése,
A2. Zöldségfélék,
felhasználása és nettó árbevétele
Termékjel

02

Megnevezés

Uborka, apró

00

Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

30

Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

05
06

szabadföldön

FORRÁS

08

11

ebből: másodvetésként

összesen
üvegház és
fólia alatt

ebből: másodvetésként

szabadföldről
Betakarított
összes
üvegház és fólia alól
termés
összesen (07+08. sorok)

0,6

0,6

Készlet előző év december 31-én
Készletváltozás (+/-)

12

külföldről
Vásárlás

13
14

Ha az előnyomott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
természeti katasztrófa
vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor a 31-es soron
indokolni szükséges!

Üvegház és/vagy fólia alatti vetésterü...3

07

10

0,1140

Szabadföldi vetésterülettől való eltér...2

32

09

0,1140

tonna, egy tizedessel

31

összesen
Betakarított
terület

03
04

Új termék hozzáadásához
kérjük, navigáljon az A2. tábla
utolsó termékére és ott
kattintson a jobb alsó sarokban
látható zöld nyílra!

1319

hektár, m2

01

belföldről
0,6

Összes forrás = összes felhasználás

15

külföldre

18
19
20
21

Átadás feldolgozásra
Felhasználás takarmánynak
Egyéb felhasználás
Tárolási és egyéb veszteség
Készlet tárgyév december 31-én

22
23
24

külföldre
Értékesítés saját feldolgozónak
termelésből (15.
és 16. sorokból) továbbértékesítőnek

25

fogyasztónak

26

külföldről (22. sor)

27
28
29

0,6

tonna, egy tizedessel

17

belföldre

Nettó árbevétel
saját
termelésből

1000 Ft

16

FELHASZNÁLÁS

Értékesítés

feldolgozótól (23. sor)
továbbértékesítőtől (24. sor)
fogyasztótól (25. sor)
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fűszerpaprika, virág- és dísznövény termesztése,
A2. Zöldségfélék,
felhasználása és nettó árbevétele
01

Termékjel

02

Megnevezés

Paradicsom

00

Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

30

Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

05
06

összesen
üvegház és
fólia alatt

FORRÁS

08

11

0,0400

ebből: másodvetésként
Üvegház és/vagy fólia alatti vetésterü...3

07

10

ebből: másodvetésként
Szabadföldi vetésterülettől való eltér...2

32

09

hektár, m2

szabadföldön

szabadföldről
Betakarított
összes
üvegház és fólia alól
termés
összesen (07+08. sorok)

1,2
1,2

Készlet előző év december 31-én
Készletváltozás (+/-)

12

külföldről
Vásárlás

13
14

tonna, egy tizedessel

31

0,0400

összesen
Betakarított
terület

03
04

Új termék hozzáadásához
kérjük, navigáljon az A2. tábla
utolsó termékére és ott
kattintson a jobb alsó sarokban
látható zöld nyílra!

1322

Ha az előnyomott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
természeti katasztrófa
vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor a 32-es soron
indokolni szükséges!

belföldről
1,2

Összes forrás = összes felhasználás

15

külföldre

18
19
20
21

Átadás feldolgozásra
Felhasználás takarmánynak
Egyéb felhasználás
Tárolási és egyéb veszteség
Készlet tárgyév december 31-én

22
23
24

külföldre
Értékesítés saját feldolgozónak
termelésből (15.
és 16. sorokból) továbbértékesítőnek

25

fogyasztónak

26

külföldről (22. sor)

27
28
29

1,2

tonna, egy tizedessel

17

belföldre

Nettó árbevétel
saját
termelésből

1000 Ft

16

FELHASZNÁLÁS

Értékesítés

feldolgozótól (23. sor)
továbbértékesítőtől (24. sor)
fogyasztótól (25. sor)
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fűszerpaprika, virág- és dísznövény termesztése,
A2. Zöldségfélék,
felhasználása és nettó árbevétele
Termékjel

02

Megnevezés

Sütőtök, dísztök, lopótök

00

Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

30

Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

05
06

szabadföldön

FORRÁS

08

11

ebből: másodvetésként

összesen
üvegház és
fólia alatt

ebből: másodvetésként

szabadföldről
Betakarított
összes
üvegház és fólia alól
termés
összesen (07+08. sorok)

0,5

0,5

Készlet előző év december 31-én
Készletváltozás (+/-)

12

külföldről
Vásárlás

13
14

Ha az előnyomott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
természeti katasztrófa
vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor a 31-es soron
indokolni szükséges!

Üvegház és/vagy fólia alatti vetésterü...3

07

10

0,0500

Szabadföldi vetésterülettől való eltér...2

32

09

0,0500

tonna, egy tizedessel

31

összesen
Betakarított
terület

03
04

Új termék hozzáadásához
kérjük, navigáljon az A2. tábla
utolsó termékére és ott
kattintson a jobb alsó sarokban
látható zöld nyílra!

1325

hektár, m2

01

belföldről
0,5

Összes forrás = összes felhasználás

15

külföldre

18
19
20
21

Átadás feldolgozásra
Felhasználás takarmánynak
Egyéb felhasználás
Tárolási és egyéb veszteség
Készlet tárgyév december 31-én

22
23
24

külföldre
Értékesítés saját feldolgozónak
termelésből (15.
és 16. sorokból) továbbértékesítőnek

25

fogyasztónak

26

külföldről (22. sor)

27
28
29

0,5

tonna, egy tizedessel

17

belföldre

Nettó árbevétel
saját
termelésből

1000 Ft

16

FELHASZNÁLÁS

Értékesítés

feldolgozótól (23. sor)
továbbértékesítőtől (24. sor)
fogyasztótól (25. sor)
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fűszerpaprika, virág- és dísznövény termesztése,
A2. Zöldségfélék,
felhasználása és nettó árbevétele
Termékjel

02

Megnevezés

Cukkini

00

Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

30

Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

05
06

szabadföldön

FORRÁS

08

11

ebből: másodvetésként

összesen
üvegház és
fólia alatt

ebből: másodvetésként

szabadföldről
Betakarított
összes
üvegház és fólia alól
termés
összesen (07+08. sorok)

0,7

0,7

Készlet előző év december 31-én
Készletváltozás (+/-)

12

külföldről
Vásárlás

13
14

Ha az előnyomott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
természeti katasztrófa
vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor a 31-es soron
indokolni szükséges!

Üvegház és/vagy fólia alatti vetésterü...3

07

10

0,0380

Szabadföldi vetésterülettől való eltér...2

32

09

0,0380

tonna, egy tizedessel

31

összesen
Betakarított
terület

03
04

Új termék hozzáadásához
kérjük, navigáljon az A2. tábla
utolsó termékére és ott
kattintson a jobb alsó sarokban
látható zöld nyílra!

1326

hektár, m2

01

belföldről
0,7

Összes forrás = összes felhasználás

15

külföldre

18
19
20
21

Átadás feldolgozásra
Felhasználás takarmánynak
Egyéb felhasználás
Tárolási és egyéb veszteség
Készlet tárgyév december 31-én

22
23
24

külföldre
Értékesítés saját feldolgozónak
termelésből (15.
és 16. sorokból) továbbértékesítőnek

25

fogyasztónak

26

külföldről (22. sor)

27
28
29

0,7

tonna, egy tizedessel

17

belföldre

Nettó árbevétel
saját
termelésből

1000 Ft

16

FELHASZNÁLÁS

Értékesítés

feldolgozótól (23. sor)
továbbértékesítőtől (24. sor)
fogyasztótól (25. sor)
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fűszerpaprika, virág- és dísznövény termesztése,
A2. Zöldségfélék,
felhasználása és nettó árbevétele
Termékjel

02

Megnevezés

Csemegekukorica

00

Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

30

Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

05
06

szabadföldön

Szabadföldi vetésterülettől való eltér...2 04 egyéb

üvegház és
fólia alatt

FORRÁS

08

11

ebből: másodvetésként
Üvegház és/vagy fólia alatti vetésterü...3

07

10

szabadföldről
Betakarított
összes
üvegház és fólia alól
termés
összesen (07+08. sorok)
Készlet előző év december 31-én
Készletváltozás (+/-)

12

külföldről
Vásárlás

13
14

Ha az előnyomott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
természeti katasztrófa
vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor a 31-es soron
indokolni szükséges!

összesen

32

09

ebből: másodvetésként

0,5000

tonna, egy tizedessel

31

összesen
Betakarított
terület

03
04

Új termék hozzáadásához
kérjük, navigáljon az A2. tábla
utolsó termékére és ott
kattintson a jobb alsó sarokban
látható zöld nyílra!

1327

hektár, m2

01

belföldről
Összes forrás = összes felhasználás

15

külföldre

18
19
20
21

Átadás feldolgozásra
Felhasználás takarmánynak
Egyéb felhasználás
Tárolási és egyéb veszteség
Készlet tárgyév december 31-én

22
23
24

külföldre
Értékesítés saját feldolgozónak
termelésből (15.
és 16. sorokból) továbbértékesítőnek

25

fogyasztónak

26

külföldről (22. sor)

27
28
29

tonna, egy tizedessel

17

belföldre

Nettó árbevétel
saját
termelésből

1000 Ft

16

FELHASZNÁLÁS

Értékesítés

feldolgozótól (23. sor)
továbbértékesítőtől (24. sor)
fogyasztótól (25. sor)
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fűszerpaprika, virág- és dísznövény termesztése,
A2. Zöldségfélék,
felhasználása és nettó árbevétele
Termékjel

02

Megnevezés

Fokhagyma

00

Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

30

Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

05
06

szabadföldön

FORRÁS

08

11

ebből: másodvetésként

összesen
üvegház és
fólia alatt

ebből: másodvetésként

szabadföldről
Betakarított
összes
üvegház és fólia alól
termés
összesen (07+08. sorok)

2,4

2,4

Készlet előző év december 31-én
Készletváltozás (+/-)

12

külföldről
Vásárlás

13
14

Ha az előnyomott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
természeti katasztrófa
vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor a 31-es soron
indokolni szükséges!

Üvegház és/vagy fólia alatti vetésterü...3

07

10

0,5000

Szabadföldi vetésterülettől való eltér...2

32

09

0,5000

tonna, egy tizedessel

31

összesen
Betakarított
terület

03
04

Új termék hozzáadásához
kérjük, navigáljon az A2. tábla
utolsó termékére és ott
kattintson a jobb alsó sarokban
látható zöld nyílra!

1335

hektár, m2

01

belföldről
2,4

Összes forrás = összes felhasználás

15

külföldre

18
19
20
21

Átadás feldolgozásra
Felhasználás takarmánynak
Egyéb felhasználás
Tárolási és egyéb veszteség
Készlet tárgyév december 31-én

22
23
24

külföldre
Értékesítés saját feldolgozónak
termelésből (15.
és 16. sorokból) továbbértékesítőnek

25

fogyasztónak

26

külföldről (22. sor)

27
28
29

2,4

tonna, egy tizedessel

17

belföldre

Nettó árbevétel
saját
termelésből

1000 Ft

16

FELHASZNÁLÁS

Értékesítés

feldolgozótól (23. sor)
továbbértékesítőtől (24. sor)
fogyasztótól (25. sor)

Bizonylatszám: 13210579-1
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fűszerpaprika, virág- és dísznövény termesztése,
A2. Zöldségfélék,
felhasználása és nettó árbevétele
Termékjel

02

Megnevezés

Vöröshagyma

00

Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

30

Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

05
06

szabadföldön

FORRÁS

08

11

ebből: másodvetésként

összesen
üvegház és
fólia alatt

ebből: másodvetésként

szabadföldről
Betakarított
összes
üvegház és fólia alól
termés
összesen (07+08. sorok)

0,4

0,4

Készlet előző év december 31-én
Készletváltozás (+/-)

12

külföldről
Vásárlás

13
14

Ha az előnyomott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
természeti katasztrófa
vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor a 31-es soron
indokolni szükséges!

Üvegház és/vagy fólia alatti vetésterü...3

07

10

0,3800

Szabadföldi vetésterülettől való eltér...2

32

09

0,3800

tonna, egy tizedessel

31

összesen
Betakarított
terület

03
04

Új termék hozzáadásához
kérjük, navigáljon az A2. tábla
utolsó termékére és ott
kattintson a jobb alsó sarokban
látható zöld nyílra!

1337

hektár, m2

01

belföldről
0,4

Összes forrás = összes felhasználás

15

külföldre

18
19
20
21

Átadás feldolgozásra
Felhasználás takarmánynak
Egyéb felhasználás
Tárolási és egyéb veszteség
Készlet tárgyév december 31-én

22
23
24

külföldre
Értékesítés saját feldolgozónak
termelésből (15.
és 16. sorokból) továbbértékesítőnek

25

fogyasztónak

26

külföldről (22. sor)

27
28
29

0,4

tonna, egy tizedessel

17

belföldre

Nettó árbevétel
saját
termelésből

1000 Ft

16

FELHASZNÁLÁS

Értékesítés

feldolgozótól (23. sor)
továbbértékesítőtől (24. sor)
fogyasztótól (25. sor)

Bizonylatszám: 13210579-1
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fűszerpaprika, virág- és dísznövény termesztése,
A2. Zöldségfélék,
felhasználása és nettó árbevétele
Termékjel

02

Megnevezés

Fűszerpaprika

00

Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

30

Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

05
06

szabadföldön

FORRÁS

08

11

ebből: másodvetésként

összesen
üvegház és
fólia alatt

ebből: másodvetésként

szabadföldről
Betakarított
összes
üvegház és fólia alól
termés
összesen (07+08. sorok)

3,2

3,2

Készlet előző év december 31-én
Készletváltozás (+/-)

12

külföldről
Vásárlás

13
14

Ha az előnyomott
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
természeti katasztrófa
vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor a 31-es soron
indokolni szükséges!

Üvegház és/vagy fólia alatti vetésterü...3

07

10

1,0833

Szabadföldi vetésterülettől való eltér...2

32

09

1,0833

tonna, egy tizedessel

31

összesen
Betakarított
terület

03
04

Új termék hozzáadásához
kérjük, navigáljon az A2. tábla
utolsó termékére és ott
kattintson a jobb alsó sarokban
látható zöld nyílra!

2100

hektár, m2

01

belföldről
3,2

Összes forrás = összes felhasználás

15

külföldre

18
19
20
21

Átadás feldolgozásra
Felhasználás takarmánynak
Egyéb felhasználás
Tárolási és egyéb veszteség
Készlet tárgyév december 31-én

22
23
24

külföldre
Értékesítés saját feldolgozónak
termelésből (15.
és 16. sorokból) továbbértékesítőnek

25

fogyasztónak

26

külföldről (22. sor)

27
28
29

3,2

tonna, egy tizedessel

17

belföldre

Nettó árbevétel
saját
termelésből

1000 Ft

16

FELHASZNÁLÁS

Értékesítés

feldolgozótól (23. sor)
továbbértékesítőtől (24. sor)
fogyasztótól (25. sor)

Bizonylatszám: 13210579-1
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A3. Burgonya termesztése, felhasználása és nettó árbevétele

02

Megnevezés

00

Tárgyévben már jelentett szabadföldi vetésterületi adat

31

Tárgyévben már jelentett üvegház és/vagy fólia alatti
vetésterületi adat

04
32
05
06

összesen
Betakarított
terület

03
szabadföldön

FORRÁS

08

11

Burgonya étkezési
célra, korai

Burgonya, korai
nélkül
0,4500

0,4500

ebből: másodvetésként

összesen
üvegház és
fólia alatt

ebből: másodvetésként
Üvegház és/vagy fólia alatti vetésterü...3

07

10

9119

Szabadföldi vetésterülettől való eltér...2

33

09

1362

szabadföldről
Betakarított
összes
üvegház és fólia alól
termés
összesen (07+08. sorok)

6,0

6,0

Készlet előző év december 31-én
Készletváltozás (+/-)

12

külföldről
Vásárlás

13
14

hektár, m2

Termékjel

tonna, egy tizedessel

01

belföldről
6,0

Összes forrás = összes felhasználás

15

külföldre
Értékesítés
belföldre

17

vetőmagüzemnek

20
21

takarmányüzemnek
egyéb feldolgozásra

Felhasznál
ás

vetésre
takarmányozásra

22

Egyéb célra

23

Tárolási és egyéb veszteség

24

Készlet tárgyév december 31-én

25
26
27

vetőmagnak
Értékesítés saját
termelésből (15. takarmánynak
és 16. sorokból)
egyéb

28
29
30

6,0

tonna, egy tizedessel

19

Átadás

vetőmagból (25. sor)
Nettó árbevétel
saját
termelésből

1000 Ft

18

FELHASZNÁLÁS

16

takarmányból (26. sor)
egyéb (27. sor)

Bizonylatszám: 13210579-1
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Ha az előnyomtatott
9119-es termékjelű
növény esetében nincs
betakarított terület (pl.:
természeti katasztrófa
vagy korábbi hibás
adatjelentés miatt),
akkor a 32-es soron
indokolni szükséges!

A4. Vetőmagtermesztés (vetőmagtermesztés elszámolása az A1. és A3. táblákból)
Vetőmagtermesztés
termésmennyisége

Termé
kjel

Megnevezés

összes területe

összesen (<=A1.
tábla "05" adata)

hektár, m2
a

b

1019

1006

Tavaszi búza
Búza
vetőmagok Durumbúza

1025

Tönköly búza

1059
1065
1098

GABONAFÉLÉK
vetőmagjai

1053

1039

Rozs vetőmag
Zab vetőmag
Triticale vetőmag

Indián rizs vetőmag

1093

Kanáriköles (fénymag) vetőmag

1080

Köles vetőmag

1278

Rizs vetőmag

1229

Napraforgó vetőmag

1221

Káposztarepce vetőmag

1240

IPARI NÖVÉNYEK
vetőmagjai

1110

1256

Réparepce vetőmag
Szójabab vetőmag
Kendermag vetőmag
Mák vetőmag
Olajlen vetőmag

1226

Szezámmag vetőmag

9129

Bab vetőmag

1168

Étkezési borsó vetőmag

1155
1150
1145
1160
1175

SZÁRAZ HÜVELYESEK
vetőmagjai

1206

1167

e

Hibridkukoirca vetőmag

Cirok vetőmag

1192

d

Őszi árpa
Árpa
vetőmagok Tavaszi árpa

1072

1216

tonna, 1 tizedessel

Őszi búza

1013

1047

c

ebből: fémzárolt
(e<=d, soronként)

Takarmányborsó vetőmag
Csicseriborsó vetőmag
Disznóbab vetőmag
Lóbab vetőmag
Lencse vetőmag
Szegletes lednek vetőmag

1359

Vetőburgonya

9999

Technikai összesen

Bizonylatszám: 13210579-1
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A5. Faiskolai termékek területe és nettó árbevétele
hektár, m2

Tárgyévben már jelentett faiskolai termékek területe összesen:
(KSH által kitöltött!)
Kódszá
m

Megnevezés

a

b

Alapterület

Nettó árbevétel
saját termelésből

hektár, m2

1000 Ft

c

d

9114 Szőlőiskolai termékek
9115 Gyümölcsfa-iskolai termékek
9116 Díszfaiskolai termékek (karácsonyfa nélkül)
faiskolák (kivéve azokat, amelyek az erdőterületen belül
9117 Erdészeti
találhatók és az üzem saját szükségleteit elégítik ki)
2156 Karácsonyfa
9999 Technikai összesen

Bizonylatszám: 13210579-1
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A6. Szántóföldi növények melléktermékeinek felhasználása és nettó árbevétele
01

Termékjel

02

Megnevezés

Betakarított összes termés

04

Készlet előző év december 31-én

05
06

FORRÁS

03

1123

1127

9110

9108

Kalászosgabona
szalma

Kukoricaszár

Ipari növények
melléktermékei

Szálas és lédús
termékek
melléktermékei

tonna, egy
tizedessel

tonna, egy
tizedessel

tonna, egy
tizedessel

tonna, egy
tizedessel

1000 Ft

1000 Ft

1000 Ft

1000 Ft

Készletmódosítás (+/-)
külföldről
Vásárlás

07
08

belföldről
Összes forrás = összes felhasználás

09

külföldre
Értékesítés

10

belföldre

12
13
14

takarmányüzemnek
FELHASZNÁLÁS

11
Átadás

egyéb feldolgozásra
takarmányozásra
Felhasználás
vadetetésre

15

Egyéb célra

16

Tárolási és egyéb veszteség

17

Készlet tárgyév december 31-én

18
19

20
21

Értékesítés saját
termelésből
(09+10. sorokból)

Nettó árbevétel
saját termelésből

takarmánynak
egyéb

takarmányból (18. sor)
egyéb (19. sor)

Bizonylatszám: 13210579-1
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A7. Gyepgazdálkodás, nádtermelés, felhasználás és nettó árbevétel
01

Termékjel

02

Megnevezés

00

Tárgyévben már jelentett területi adat

03

Használt alapterület összesen

04

ebből: betakarított terület

1428

1436

2160

Zöldfű

Réti széna

Nád

hektár, m2

hektár, m2

hektár, m2

tonna,
tonna,
egy tizedessel 1) egy tizedessel 1)
Betakarított összes termés

06

Készlet előző év december 31-én

07
08

FORRÁS

05

1000 kéve

Készletmódosítás (+/-)
külföldről
Vásárlás

09
10

belföldről
Összes forrás = összes felhasználás

11

külföldre

12
13
14
15
16
17
18

FELHASZNÁLÁS

Értékesítés
belföldre
Felhasználás takarmányozásra
Egyéb célra
Tárolási és egyéb veszteség
Készlet tárgyév december 31-én
Értékesítés saját
termelésből
(11+12. sorokból)

takarmánynak
egyéb
1000 Ft

19
20

Nettó árbevétel
saját termelésből

1000 Ft

1000 Ft

takarmányból (17. sor)
egyéb (18. sor)

1) Szénasúlyban (zöldsúly * 0,25)

Bizonylatszám: 13210579-1
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A8. Gombatermesztés, felhasználás és nettó árbevétel
01

Termékjel

02

Megnevezés

1379
Termesztett gomba
hektár, m2

00

Tárgyévben már jelentett területi adat

03

Gombatermesztésre használt alapterület
tonna,
egy tizedessel
Betakarított összes termés

05

Készlet előző év december 31-én

06
07

FORRÁS

04

Készletmódosítás (+/-)
külföldről
Vásárlás
belföldről

08
09

Összes forrás = összes felhasználás

11
12
13
14
15

külföldre
FELHASZNÁLÁS

10
Értékesítés

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

16
17
18

külföldre
Értékesítés saját
termelésből (10. és
11. sorokból)

19

feldolgozónak
továbbértékesítőnek
fogyasztónak
1000 Ft

20
21
22

külföldről (16. sor)
Nettó árbevétel
saját termelésből

23

Bizonylatszám: 13210579-1

feldolgozótól (17. sor)
továbbértékesítőtől (18. sor)
fogyasztótól (19. sor)
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szántó területi adata:

B. Agrotechnika

25,6569

OSAP 2374 2020. évi

hektár, m2

gyep területi adata:
(KSH által kitöltött!)

B1. A kijuttatott műtrágya mennyiség (2020. január 1. – december 31.), tonna, két tizedessel

Termékjel

Megnevezés

a

b

Búza

SilóKukorica kukorica

Árpa

Napraforgó

Repce

ZöldségSzántó
félék
Egyéb
összesen
Csemege- szántóföldi k=c+d+e+f
kukoricával növények
+
együtt
g+h+i+j

Gyep

Összesen
m=k+l

1004

1037

1418

1045

1228

1214

9112

9159

9139

9140

9999

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

1134

Ammónium-nitrát, 34%

10,00

1,00

11,00

11,00

9999

Összesen

10,00

1,00

11,00

11,00

22,7533

22,7533

B2. Gazdálkodási évben műtrágyázott alapterület (2020. január 1. – december 31.), hektár, négy tizedessel
01

Összesen

19,2183

3,5350

B3. Gazdálkodási évben kijuttatott szerves trágya mennyisége (2020. január 1. – december 31.)
91

Istállótrágya tonna, egy tizedessel

92

Hígtrágya m3

B4. Gazdálkodási évben szervestrágyázott alapterület (2020. január 1. – december 31.), hektár, négy tizedessel
91

Istállótrágyával

Bizonylatszám: 13210579-1

19 / 23

2021.02.12. 09:00

92

Hígtrágyával

Bizonylatszám: 13210579-1
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Öntözés esetében az állandó takarás alatt (üvegház, fóliaház,
fóliasátor) lévő területeket külön soron kell szerepeltetni!

B5. Gazdálkodási évben történt öntözés (2020. január 1. – december 31.)

Öntözés
típusa
Termékjel

Megnevezés

öntözhető

öntözött
d<=c

alapterület

1000 m3
két tizedessel

hektár négy tizedessel
a

b

1004

Búza

1037

Kukorica

1097

Triticale

1045

Árpa

1228

Napraforgó

1214

Repce

1277

Rizs

1109

Indián rizs

1358

Burgonya

1376

Cukorrépa

1191

Szója

9107

Takarmánynövények

9112

Zöldségfélék

9159

Egyéb szántóföldi növények

Bizonylatszám: 13210579-1

c

d

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

e

2,3601

21 / 23

kiöntözött
mennyiség

f

1,70 5=csepegtető

2021.02.12. 09:00

forrása

- felszíni (1)
- felszín alatti (2)

g

1=felszíni

9139

Szántó összesen üvegház és fólia nélkül

2,3601

2,3601

1,70

9118

Üvegházi növények (üvegház, fólia)

0,1200

0,1200

0,01 5=csepegtető

9140

Gyep (intenzív rét, legelő)

9999

Összesen

2,4801

2,4801

1,71

Előző évi öntözhető terület:

2,6001 hektár négy tizedessel
(KSH által kitöltött!)

Bizonylatszám: 13210579-1

22 / 23

2021.02.12. 09:00

1=felszíni

Űrlaphoz kapcsolódó hibaüzenetek indoklása
Ellenőrzés
azonosító

Hibaüzenet

Indoklás

Ha a 2020. évi 2374 OSAP szántóterülete > 5 ha, akkor B1-5. táblákban lennie kell
20_hftminf2_sz
adatnak! <br/>Kérjük javítsa vagy indokolja a válaszát!

Agrotechnika
nem volt 2020ban.

Mivel az A2. táblában van olyan termék, aminél az üvegház területe (30. sor) > 300
20_hftminf2_uh m2, ezért a B1-5. táblákban lennie kell adatnak! Kérjük javítsa vagy indokolja a
válaszát!

Agrotechnika
nem volt 2020ban.

Űrlapon előforduló rövidített szövegek jegyzéke
1

pénzügyi ügyintéző

2

Szabadföldi vetésterülettől való eltérés indokolása

3

Üvegház és/vagy fólia alatti vetésterülettől való eltérés indokolása

Bizonylatszám: 13210579-1
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