Kitöltési útmutató
az 1257 elrendelési számú „Nettó fakitermelés”
című adatlaphoz
1. Energetikai célú ültetvények nem-erdőgazdálkodó tulajdonosai számára csak a 14. sor
kitöltése kötelező (Energetikai ültetvényekben termelt tűzifa és energetikai célú
apríték). Az adatokat fafajonként nem kell megbontani, de a kemény-, illetve a puhafás fafajokra, valamint a fenyőkre külön kell adatot szolgáltatni. A lombos fafajok esetében a fajonként meg nem bontott adatokat a "h", illetve a "k" oszlopban kell feltüntetni. Az energetikai
ültetvények olyan faállományok, amelyek területe meghaladja az 1500 m2-t, vágásfordulója
15 évnél rövidebb, termesztési célja pedig biológiai eredetű energia előállítása (71/2007. (IV.
14.) Korm. Rendelet).
2. A táblázatban a saját jogon kitermelt és a bérmunkában kitermeltetett mennyiségi adatokat 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 erdei
apríték mennyiségét fafajonként nem kell megbontani, de a kemény-, illetve a puhafás fafajokra, valamint a fenyőkre külön kell adatot szolgáltatni. A lombos fafajok esetében a fajonként meg nem bontott adatokat a "h", illetve a "k" oszlopban kell feltüntetni. Az aprítékok (8.
és 10. sor) esetében a mennyiségeket henegresfa egyenértékben kifejezve kell megadni.
5. A táblázatban közölt kitermelt mennyiségek adatainak egyezni kell az 1259 nyilvántartási
számú tábla „d” oszlopába kerülő adatokkal. Az MS Excel fájl közvetlenül elvégzi a két
adatlap közötti értelemszerű összefüggések szerinti adatmozgatást, melyhez először ennek az
adatlapnak (1257) megfelelő részeit kell kitölteni.
6. Bármilyen az adatlappal vagy a kitöltéssel kapcsolatos kérdése felmerül, forduljon bizalommal kollégánkhoz az osap-erdeszet@nebih.gov.hu e-mail címen vagy a +36 (1) 3743-205
telefonszámon.
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NETTÓ FAKITERMELÉS
2016.

Adatszolgáltatók:

Erdőgazdaságok, egyéb erdőgazdálkodók, energetikai ültetvények tulajdonosai

Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 31. § , valamint a 288/2009 (XII. 15.) 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
Törzsszáma:

Szakágazati
kód:

Gazdálkodási
forma kód:

Megye:

Neve:
Címe:

Küldendő:

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

Beérkezési határidő: A tárgyévet követő év március 17.
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása,
a késedelmes adatszolgáltatás büntető-, illetve szabálysértési eljárást von maga után.
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