
Ki tö l t é s i  ú tmu ta tó  

az 1257 elrendelési számú „Nettó fakitermelés” 

című adatlaphoz 

 

1. A fakitermelési adatokat 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. A kemény-, illetve a puhafás fafajokra, valamint a fenyőkre külön kell adatot szolgáltatni. 

Amennyiben a lombos választékoknál fafajonkénti bontásban nem áll rendelkezésre adat, 

csak összevontan, úgy a táblázat „h” (egyéb kemény), illetve „m” (egyéb lágy) oszlopaiban 

kérjük az értékeket feltüntetni. Amennyiben a lombos választékoknál rendelkezésre állnak 

fafajonkénti bontásban is adatok, és olyan lombos alapanyagot is használnak, amik a táblá-

zat „c-g”, illetve „j-l” oszlopaiban nincsenek feltüntetve, akkor ezeknek az értékeit szintén a 

„h”, illetve a „m” oszlopokban kell megadni. 

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

4. Az erdei apríték keletkezhet közvetlenül a vágásterületen vagy a központi rakodón. Az er-

dei apríték mennyiségét tekintve is külön kérünk adatot szolgáltatni a kemény és a lágy 

lombos alapanyagra, valamint a fenyőkre. Amennyiben a lombos választékoknál fafajon-

kénti bontásban nem áll rendelkezésre adat, csak összevontan, úgy a táblázat „h” (egyéb 

kemény), illetve „m” (egyéb lágy) oszlopaiban kérjük az értékeket föltüntetni. Amennyiben 

a lombos választékoknál rendelkezésre állnak fafajonkénti bontásban is adatok, és olyan 

lombos alapanyagokat is használnak, amik a táblázat „c-g”, illetve „j-l” oszlopaiban nincse-

nek feltüntetve, akkor ezeknek az értékeit szintén a „h”, illetve a „m” oszlopokban kell 

megadni. Az aprítékok (8. és 10. sor) esetében a mennyiségeket hengeresfa egyenértékben 

kifejezve kell megadni. 

5. A táblázatban közölt kitermelt mennyiségek adatainak egyezni kell az 1259 nyilvántartási 

számú tábla „d” oszlopába kerülő adatokkal.  

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

jük feltüntetni. 

7. Az adatokat egész számra kerekítve kell megadni. 

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

juk: https://asir.aki.gov.hu/web_user/general/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. 

9. Bármilyen az adatlappal vagy a kitöltéssel kapcsolatos kérdése felmerül, forduljon biza-

lommal kollégánkhoz az 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:  

1 2 5 7  
 

NETTÓ FAKITERMELÉS 

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


 

NETTÓ FAKITERMELÉS 

a 2018. évben 

 

Mértékegység: nettó m
3
 

Ssz Választék megnevezése Tölgy Cser Bükk Gyertyán Akác 
Egyéb 

kemény 

Kemény 

összesen 

Nemes 

nyár 

Hazai 

nyár 
Fűz 

Egyéb 

lágy 

Lágy 

összesen 

LOMB 

összesen 
Fenyő 

MIND-  

ÖSSZESEN 

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

1 Lemezipari rönk         
  

     

2 Fűrészipari rönk         
  

     

3 Egyéb fűrészip. alapanyag         
  

     

4 Bányászati faanyagok         
  

     

5 Papírfa         
  

     

6 Rostfa         
  

     

7 Összes többi iparifa         
  

     

8 Ipar célú erdei apríték (hengeresfa egyenérték)         
  

     

9 IPARIFA ÖSSZESEN (1-8-ig)         
  

     

10 Energia célú erdei apríték (hengeresfa egyenérték)         
  

     

11 Vastag tűzifa tömör köbméterben         
  

     

12 Vékony tűzifa tömör köbméterben         
  

     

13 TŰZIFA ÖSSZESEN (10-12-ig)         
  

     

14 Vágáslap feletti NETTÓ (9+13)         
  

     

15 Tuskó         
  

     

16 Összes NETTÓ (14+15)         
  

     

 

 
Megjegyzés: 


