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

című adatlaphoz 

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

feldolgozott faanyag, ezért a bérmunkában végzett fafeldolgozási tevékenységhez kap-

csolódó mennyiségek a táblázat adatai között ne jelenjenek meg.  

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

3. 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 megfelelőeln dolgozzák fel vagy értékesítik. 

Az érintett mennyiség az eredeti termék sorának csökkenése, azaz a „g” oszlopában 

szerepeljen. Egyidejűleg abban a termékkategóriában, amivé átminősítésre került, nö-

vekedésként, azaz az ”f” oszlopban jelenjen meg. Amennyiben az átsoroláskor a táblázat-

ban nem szereplő termékké minősült, akkor nincs növekedés. 

4. Ha egy adott termékből belföldön vagy exportra történt értékesítés, mely mennyiségek a 

„h” és/vagy „i” oszlopokban szerepelnek, akkor ugyanabban a sorban az értékesítés árbe-

vételének az értékét is meg kell adni az „m” és/vagy „n” oszlopokban. Exportnak csak 

adatközlő átlal közvetlenül exportált mennyiség minősül. 

5. A felhasználásból továbbfeldolgozásra került mennyiségeknek kell tekinteni és megadni a 

„j” oszlopban 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 mennyi-

ségekből keletkeznek, a megfelelő sorok „f” oszlopaiban kell megadni. Az egyéb célra fel-

használt mennyiségeket a „k” oszlopban lehet megadni, mely lehet pl. a gazdálkodó terme-

lését segítő eszközhöz való anyagfelhasználást. 

6. A tábla 31. és 32. sorának (Ipari célú és energetikai célú erdei apríték) „d” oszlopában az 

erdőn termelet aprítékot, valamint a központi telepen történő aprítéktermelésre került 

hengeresfa mennyiségét együttesen kell megadni. Más választék átminősítését követően 

felaprításra került mennyisége a 31. vagy 32. sor „f” oszlopában kerüljön megadásra. 

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

továbbfeldolgozásnak minősül, ezért a „j” oszlopban kerüljön megadásra. Ha azonban az 

üzemen belül fűtési céllal elégették, akkor azt egyéb célra történt felhasználásnak kell te-

kinteni és a „k” oszlopban kell feltüntetni.  

8. Amennyiben lábon is történt értékesítés, annak mennyiségét a „Megjegyzés” rovatban kér-

jük feltüntetni. 

9. Az adatokat egész számra kerekítve kell megadni. 

10. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2018. évi adatszolgáltatást, már ezen a weboldalon vár-

juk: https://asir.aki.gov.hu/web_user/general/home.do. Papír alapú adatlap a lent megadott 

e-mail címen, illetve telefonszámokon igényelhető. 

     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 biza-

lommal kollégánkhoz a osap-erdeszet@nebih.gov.hu e-mail címen vagy a +36 (1) 3743-

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

 

NÉBIH Erdészeti Igazgatóság 

http://portal.nebih.gov.hu/erdeszeti-igazgatosag 

 Nyilvántartási szám:  
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ERDEI FATERMÉKEK TERMELÉSE ÉS KÉSZLETVÁLTOZÁSA 

2018. 

 

Adatszolgáltatók: Erdőgazdálkodók 

 

Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 31. § , vala-

mint a 388/2017 (XII. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: OSAP korm. rend.) 1-2.§ alapján 

kötelező. 

Az adatszolgáltatás az OSAP korm. rendelet alapján történik figyelemmel a 1668/2003/EK, 

1893/2006/EK, 295/2008/EK, 2009/251/EK, 177/2008/EK, 192/2009/EK rendeletre. 

 

Az adatszolgáltató gazdasági szervezet 

Törzs-

száma: 

        Szakágazati 

kód: 

    Gazdálkodási 

forma kód: 

   Megye:   

 

Neve: 

Címe: 

 

Elektronikus be-

küldés: 
https://asir.aki.gov.hu/web_user/general/home.do 

Postacím: A NÉBIH Erdészeti Igazgatóságnak (1370 Budapest, Pf. 345.)??? 

Beérkezési határidő: A tárgyévet követő év március 17. 

Az adatlap kitöltésére 

fordított idő percben: 
 

 

Az adatszolgáltatás hivatalos statisztikai célra történik! Az adatok kizárólag statisztikai célra használha-

tók fel! Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgálta-

tás közigazgatási hatósági, szabálysértési eljárást von maga után! 

 

201... …..……………..…hó ….. nap 

 P.H. 
 

Az adatszolgáltató 

felelős jóváhagyó neve: .……………………………….. A kitöltő neve: ……………………………………….. 

beosztása: ……………..………………………...……….. elérési címe: ………………………………...……….. 

telefonszáma: ………………………………………...….. elérési telefonszáma: …………...………………….. 

aláírása: ………………………………………………….. aláírása: …………………………………..………….. 

https://asir.aki.gov.hu/web_user/general/home.do
https://www.ksh.hu/statisztikai_szamjel
https://www.ksh.hu/teaor_menu
https://www.ksh.hu/gfo_menu


ERDEI FATERMÉKEK TERMELÉSE ÉS KÉSZLETVÁLTOZÁSA 

(TELJES FORGALOM) 

a 2018. évben 

 

ssz választék 
Nyitókészlet 

2018. jan. 1-én 

Fakiter-

melés 
Beszerzés 

Átmin., átdolg. és egyéb 

jogcímen 
Értékesítés Felhasználás 

Zárókészlet 

2018. dec.31-

én 

Értékesítési árbevétel 

növekedés csökkenés belföldi export 
tovább-

feldolg. 

egyéb 

célra 

belföldi 

1000Ft 

export 

1000 Ft 

a b c d e f g h i j k l m n 

1 Lemezipari rönk  tölgy (m
3
)             

2                             bükk (m
3
)             

3                             nyár és fűz  (m
3
)             

4                             egyéb lombos (m
3
)             

5                             fenyő (m
3
)             

6 Fűrészipari rönk  tölgy (m
3
)             

7                              bükk (m
3
)             

8                              nyár és fűz (m
3
)             

9                              egyéb lombos (m
3
)             

10 Lombos fűrészrönk összesen (6-tól 9-ig)             

11 Fűrészipari rönk   fenyő (m
3
)             

12 Rönk összesen (1-5-ig +10+11)             

13 Egyéb fűrészip.alapanyag lombos (m
3
)             

14 Egyéb fűrészip.alapanyag fenyő    (m
3
)                    

15 Egyéb fűrészip.alap. összesen (13+14)             

16 Bányászati faanyagok (m
3
)             

 



 

ssz választék 
Nyitókészlet 

2017. jan. 1-én 

Fakiter-

melés 
Beszerzés 

Átmin., átdolg. és egyéb 

jogcímen 
Értékesítés Felhasználás 

Zárókészlet 

2017. dec.31-

én 

Értékesítési árbevétel 

növekedés csökkenés belföldi export 
tovább-

feldolg. 

egyéb 

célra 

belföldi 

1000Ft 

export 

1000 Ft 

a b c d e f g h i j k l m n 

17 P a p í r f a   tölgy és cser (m
3
)             

18                      bükk (m
3
)             

19                     gyertyán (m
3
)             

20                     akác (m
3
)             

21                     egyéb kemény lomb (m
3
)             

22                     nyár és fűz (m
3
)             

23                     egyéb lágy lomb (m
3
)             

24                     fenyő (m
3
)             

25 Papírfa összesen (17-től 24-ig)             

26 R o s t f a    kemény lombos (m
3
)             

27                     lágy lombos (m
3
)             

28                     fenyő (m
3
)             

29 Rostfa összesen (26-tól 28-ig)             

30 Egyéb iparifa (m
3
)             

31 Ipari célú erdei apríték hengeresfa egyenértékben (m
3
)             

32 
Energetikai célú erdei apríték hengeresfa egyenértékben 

(m
3
) 

            

33 Vastag tűzifa tömör köbméterben (m
3
)             

34 Vékony tűzifa tömör köbméterben (m
3
)             

35 Tuskó (m
3
)             

36 ERDEI FATERMÉK ÖSSZESEN             

 

Megjegyzés: 


