Útmutató
A kérelemben szereplő, termeszteni kívánt és termesztett kultúrák, fajok és a
termékfeldolgozásra vonatkozó adatok
A táblázat az alábbi 9 oszlopot tartalmazza.
Kultúra megnevezés, Termőterület (ha), Termék neve, Mennyiség, Mennyiségi egység,
Termés volumene, Termés volumene mennyiségi egység, Megmaradt mennyiség, Megmaradt
mennyiségi egység (E oszlop szerinti érték)
Általános tudnivaló, hogy a táblázatból csak az első munkalapon lévő adatok kerülnek
betöltésre. A táblázat oszlopait átnevezni nem szabad, oda újat beszúrni vagy onnan törölni
nem megengedett. Fontos az oszlopok sorrendje, azok nem felcserélhetők. A táblázatot
folyamatosan kell tölteni, közben üres sort nem tartalmazhat. A táblázatban a számadatokat
arab, egész számokkal, a „Termőterület (ha)” esetében maximum négy, a „Mennyiség”,
„Termés volumene”, „Megmaradt mennyiség” esetében maximum két tizedesjegy
pontossággal, vesszővel elválasztva (például: 4,73) adjuk meg, máskülönben a táblázatot nem
lehet feltölteni a nyilvántartásba.
A „Kultúra megnevezés” oszlopban magyar (és nem latin) megnevezéssel kell megadni a
termesztett növénykultúrát.
A „Termőterület” megadásánál minden esetben a termesztett növény területnagyságát
hektárban megadva kell megadni.
A „Termék neve” elnevezésű oszlopban, a termesztett növénykultúrát kell megadni,
hasonlóan a „Kultúra megnevezése” oszlopban rögzítetthez. A termesztett növény
feldolgozása esetén az értékesíteni kívánt termék nevét (pl. savanyúság) kell beírni.
A „Mennyiség” oszlopban az adott évben értékesítésre szánt mennyiséget kell megadni, míg a
„Termés volumene” oszlopban az adott termékből előállított éves mennyiséget kell rögzíteni.
A „Mennyiségi egység” és „Termés volumene mennyiségi egység” oszlopban egy legördülő
válaszlista segíti a kitöltést.
A legördülő válaszlista a cellába történő kattintást követően jelenik meg. Választhatunk a
legördülő válaszlehetőségekből vagy be is írhatjuk az adatot, de a kézzel történő begépelés
esetén csak a válaszlistában is szerepeltetett lehetőségek karakterpontos beírását követően
rögzíthetőek az adatok.
Lehetőség van az előző évből „Megmaradt mennyiség” rögzítésére is. A megmaradt
mennyiség mértékegységének megadására nincs lehetőség, a mennyiséget. A „Mennyiségi
egység” oszlopban megadott mértékegységben kell megadni. Amennyiben nincs megmaradt
mennyiség, úgy a cellát üresen kell hagyni.

Minden egyes termesztett kultúrát külön sorba kell felvezetni, illetve ha ugyanazon kultúra
esetén többféle termék kerül előállításra, akkor a kultúrákat termékenként külön sorba
szükséges felvezetni.
Az alábbi táblázatban szereplő adatok csak példaként kerültek feltüntetésre, amelyek
szemléltetik a helyes kitöltést.

