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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Nyilvántartási szám:

1085

FŐBB NÖVÉNYKULTÚRÁK TERMÉSEREDMÉNYEI
2021

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az
adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis
adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 2016.évi CLV. törvény
32-33. §-a alapján közigazgatási bírság kiszabását vonhatja
maga után.

Adatszolgáltatók: mezőgazdasági földterületet használó, a
megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési rend
szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági
szervezetek

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

Törzsszám:

15323857

Statisztikai főtevékenység:

8412

Megye:

05

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Neve:

3758

Címe:

Jósvafő,Tengerszem oldal 1.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2021.11.25

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül

https://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős
munkatársunknak akár telefonon akár e-mailen (http://www.ksh.hu/kerdoivek_listaja_2021),
vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766-os ingyenes zöld számon,
illetve írásban a honlapról elérhető „Lépjen velünk kapcsolatba” rendszeren keresztül
(https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml).
A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Veress Balázs

beosztása

telefonszáma

Igazgató

48/506-000

e-mail címe
info.anp@t-online.hu

A kitöltő adatai
neve
Juhász Zsolt

beosztása

telefonszáma

Tájegységvez...1 30/945-20-31

e-mail címe
juhasz.zsolt@anpi.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

120

perc

Köszönjük az együttműködésüket!
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Amennyiben van a "c" oszlopban támogatásra igényelt területi adat, de nincs betakarított területe vagy termése, ide tartozik a zölden betakarított terület is,
akkor a "d" és "e" cellákba "0"-t kell rögzíteni!

1. Főbb növények terméseredményei, 2021.

Szabadföldi
Termék
jel

911
2
132
7
128
7
129
8
132
2
131
8
113
3
131
3
133
7
210
0
204
7

b
Kukorica
(hibridvetőmag nélkül)

Betakarított összes
terület

termésmennyiség

hektár,négy
tizedessel

hektár,négy
tizedessel

tonna, egy
tizedessel

c

d

e

34,8048

33,0669

9,9268

5,2682

43,8312

43,8312

SAPS igényelt területtől való eltérés indoklása

f

termésátlag intervallum- határtól való eltérés indoklása

g

h

102,8

Hibridkukorica vetőmag
Borsó (száraz)
élelmezési célra
Borsó (száraz)
takarmányozásra
Cukorrépa
Napraforgómag
összeseninfo3

8,9 03=Vadkár- rágcsálókár

Káposztarepce
Réparepce
Burgonya összesen
Silókukorica (szójás is)
Lucernaszéna
Időszaki gyep [info5]

121,5

Összes termesztett
zöldségféle [info1]
Csemegekukorica
9112-ből részletezett növények

a
910
4
103
9
916
2
916
1
137
6
122
8
122
0
121
5
135
8
141
8
143
7
910
5

Megnevezés

Egységes
területalapú
támogatásra
igényelt terület
(SAPS) (2021.
jún.11-ig.)

Fejes káposzta (fehér)
Fejes saláta
Paradicsom
Uborka összesen
Zöldborsó 1)
Zöldpaprika[info]
Vöröshagyma

Fűszerpaprika
Szamóca

1)A termés szemes súlyban: 100 kg hüvelyes = 40 kg szemes zöldborsó
(info1) a gazdaságban betakarított összes zöldségnövény területét és termését kell közölni, amely a kérdőíven szereplő kiemelt növényeken kívül tartalmaz(hat) más zöldségfélékre vonatkozó adatokat is.
(info3) Amennyiben zölden takarították be, itt nem számolható el. A "d" és "e" cellákba "0"-t kell rögzíteni! Az " f" oszlopban indokolni kell!
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i

(info5) Csak az 5 évnél rövidebb ideig gyepként használt terület számolható el!
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Amennyiben van a "c" termőterület oszlopban adat, de nincs betakarított termőterülete vagy termése, akkor a "d" és "e"” cellákba "0"-t kell rögzíteni és indokolni kell a változást!
Ha a betakarítás ZÖLDSZÜRET miatt meghiúsult, ebben az esetben termőterületet a "d" cellába be kell írni, viszont a termésmennyiség "e" cellájába "0"-t kell rögzíteni és a" h" oszlopban a "99" Egyéb
indok megjelölésével indokolni kell!
2. A gyümölcs- és szőlőtermelés eredményei, 2021.

Termékjel

Megnevezés

a

A 2020.évi OSAP 1094
kérdőíven jelentett
termőterület,
adatszolgáltatónként
megszemélyesített
adata

Betakarított
termőterület
összesen

Betakarított
összes termésmennyiség

hektár, négy
tizedessel

hektár, négy
tizedessel

tonna,
egy tizedessel

c

d

e

b

A 2020.évi OSAP 1094 kérdőívben jelentett termőterülettől való
eltérés indoklása

f

g

Termésátlag intervallum- határtól való eltérés indoklása

h

i

9200 Összes termesztett gyümölcsféle [info2]
2024

Alma

2028

Körte

2034

Cseresznye

2035

Meggy

9200-ből
2038 részletezett Szilva és ringló
növények
2032
Kajszi (sárgabarack)
2036

Őszibarack

2072

Dió

2057

Bodza

2002 Szőlő összesen [info]
(info2) a gazdaság használatában lévő összes gyümölcsfaj betakarított termőterületét és összes betakarított termésmennyiségét kell beírni, amely a kérdőíven szereplő kiemelt növényeken kívül tartalmaz(hat) más gyümölcsfélékre vonatkozó
adatokat is.
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Űrlapon előforduló rövidített szövegek jegyzéke
1

Tájegységvezető
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