
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 hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény 24. és 26. §-a  alapján
kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYE

2017

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

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.

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

Törzsszám: 15732547 Statisztikai főtevékenység: 8411 Megye: 15

Neve: NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Címe: 4722 Nyírmeggyes,Petőfi Sándor utca 6.

Beérkezési határidő: 2017.08.17

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

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérése a honlapon: http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilvántartási szám:

1084

neve beosztása telefonszáma faxszáma e-mail címe

Szőkéné Vadon Edit polgármester 44/409-750 44/409-025 ph.meggyes@gmail.com

neve telefonszáma faxszáma e-mail címe

Fórizs István 44/409-750 44/409-025 ph.meggyes@gmail.com

http://elektra.ksh.hu
http://elektra.ksh.hu


A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYE
2017

Ha nincs betakarított területe vagy termése, ide tartozik a zölden betakarított terület és termés is, akkor a cellákba „0”-t kell rögzíteni!

A kalászos gabonák

A vetésterülettől való eltérés indoklása A termésátlag intervallumhatártól való
eltérés indoklása

Termék
-

jel
megnevezése

szántóföldi vetésű betakarított

 vetésterülete
az

 OSAP 1082
kérdőíven

területe összes termés-
mennyisége

hektár
(négy

tizedesjegy)

tonna
(egy

tizedesjegy)

f g h i

1018 Őszi búza

1012 Tavaszi búza

1005 Durumbúza

1058 Rozs 1,3168 1,3168 4,3

1097 Triticale

1103 Kétszeres

1024 Tönkölybúza

1052 Őszi árpa

1046 Tavaszi árpa

1064 Zab

9101  Kalászosok
összesen 1,3168 1,3168 4,3
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