
Ki tö l t é s i  ú tmu ta tó  
az 1259 elrendelési számú „Erdei fatermékek termelése és készletváltozása” 

című altáblázathoz 

 

1. A fakitermelési adatokat egész számra kerekítve, a cég szintjén kérjük feltüntetni. Vagyis 

csak az adatlapot kitöltő erdőgazdálkodó erdőtervezett területén végzett fakitermelések 

jelenjenek meg, de abból minden, függetlenül attól, hogy azt ki végzi el. 

2. Nem minősül beszerzésnek vagy bármilyen statisztikai tételnek a bérmunkában tovább-

feldolgozott faanyag, ezért a bérmunkában végzett fafeldolgozási tevékenységhez 

kapcsolódó mennyiségek a táblázat adatai között ne jelenjenek meg.  

3. A statisztikákban a tűzifa és a tuskó kéregben, az iparifa kéreg nélkül értendő. 

4. Átminősítésnek kell tekinteni azt a készletgazdálkodási változást, amikor a feldolgozás, 

megmunkálás nélkül egy bizonyos mennyiség pl. tárolás közbeni minőségromlás miatt más 

árukategóriába kerül és a továbbiakban ennek megfelelően dolgozzák fel vagy értékesítik. 

Az érintett mennyiség az eredeti termék sorának csökkenése oszlopában szerepeljen. 

Egyidejűleg abban a termékkategóriában, amivé átminősítésre került, növekedésként 

jelenjen meg. Amennyiben az átsoroláskor a táblázatban nem szereplő termékké minősült, 

akkor nincs növekedés. 

5. Ha egy adott termékből belföldön vagy exportra történt értékesítés, akkor ugyanabban a 

sorban az értékesítés árbevételének az értékét is meg kell adni. Exportnak csak adatközlő 

átlal közvetlenül exportált mennyiség minősül. 

6. A felhasználásból továbbfeldolgozásra került mennyiségeknek kell tekinteni a saját 

üzemben továbbmegmunkálással felhasznált alapanyag mennyiségét, ha az bevételezésre 

került. Ilyen pl. a fűrészáru, vagy fűrészipari termék előállításához saját fűrészüzemben 

feldolgozott hengeresfa. Azokat a termékeket, amik a feldolgozott mennyiségekből 

keletkeznek, a megfelelő sorok Átminősítés, átdolgozás és egyéb jogcímen növekedés  

oszlopaiban kell megadni. Az egyéb célra felhasznált mennyiség lehet pl. a gazdálkodó 

termelését segítő eszközhöz való anyagfelhasználás. 

7. Az erdei apríték Fakitermelés oszlopában a vágásterületen, valamint a központi telepen 

keletkező aprítékot kell megadni. Más választék átminősítését követően felaprításra került 

mennyisége az Átminősítés, átdolgozás és egyéb jogcímen növekedés oszlopban kerüljön. 

8. Az energetikai célú aprítékból a pellet vagy fabrikett termelésére felhasznált mennyiség 

továbbfeldolgozásnak minősül. Ha azonban az üzemen belül fűtési céllal elégették, akkor 

azt egyéb célra történt felhasználásnak kell tekinteni.  

9. Amennyiben lábon is történt értékesítés, annak mennyiségét a „Megjegyzés” rovatban 

kérjük feltüntetni. 

10. Törzsszámmal, kódokkal kapcsolatos információk megtalálhatók a KSH honlapján: 

 https://www.ksh.hu/statisztikai_szamjel 

 https://www.ksh.hu/teaor_menu 

 https://www.ksh.hu/gfo_menu. 

11. Bármilyen az adatlappal vagy a kitöltéssel kapcsolatos kérdése felmerül, forduljon 

bizalommal kollégánkhoz a osap-erdeszet@nfk.gov.hu e-mail címen vagy a +36 (1) 

3743-242 vagy a +36 (1) 3743-201 telefonszámon. 
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