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A FAROSTLEMEZ ÉS FAFORGÁCSLAP TERMELÉSE,
ANYAGFELHASZNÁLÁSA TERMÉKENKÉNT
2016.

Adatszolgáltatók:

A faforgácslap- és farostlemezgyártás szakágazatba sorolt vállalkozások.

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
Törzsszám:

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 közigazgatási hatósági, illetve szabálysértési eljárást von maga után.

201 . …..……………..…hó ….. nap
P.H.
Az adatszolgáltató
felelős vezetőjének neve: .………………………………..

A kitöltő neve: ………………………………………..

beosztása: ……………..………………………...………..

elérési címe: ………………………………...………..

telefonszáma: ………………………………………...…..

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

aláírása: …………………………………………………..

aláírása: …………………………………..…………..

Kitöltési útmutató
a 1265 nyilvántartási számú „A farostlemez és faforgácslap termelése, anyagfelhasználása termékenként”
című adatlaphoz

1. Összes nyers farost, illetve faforgácslap termelés
Termék megnevezése (megfelelő aláhúzandó)

Mértékegység

Gyantakötésű faforgácslap

Termelt
mennyiség

m3

Cementkötésű faforgácslap
1000 m2

Egyéb farostlemez

1. Összes nyers farost, illetve faforgácslap termelés
1. Elektronikus kitöltés esetén a táblázatban a m3 adatok az OSAP 1263-as számú adatlapról
automatikusan átmásolódnak az 58-59., valamint a 71. sor "e" oszlopából. Az adatszolgáltatónak tehát csupán a megfelelő m2 adatokat szükséges beírnia.

2. Faalapanyag felhasználás az összes nyers farostlemez vagy faforgácslap termeléséhez
1. Az adatlap a falemez gyártáshoz használt alapanyag mennyiségekről gyűjt adatokat. Az alapanyag-mennyiségeket kétféle mértékegységben kell megadni: természetes mértékegységben,
illetve tömör köbméterben. A természetes mértékegységek fajtái a "c" oszlopban vannak
megadva.
2. Bármilyen az adatlappal vagy a kitöltéssel kapcsolatos kérdése felmerül, forduljon bizalommal kollégáinkhoz az osap-erdeszet@nebih.gov.hu e-mail címen vagy a +36 (1) 3743-205
telefonszámon!

2. Faalapanyag felhasználás az összes nyers farostlemez, vagy faforgácslap
termeléséhez
a termeléshez felhasznált faalapanyag
ssz
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fenyő
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lágy lombos
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Erdei
apríték lágy lombos
összesen (5+6+7)
Rostfa és erdei apríték együtt (4+8)
Darabos fenyő
faipari
kemény lombos
hulladék lágy lombos
Forgács
Fűrészpor
fenyő
Faipari
kemény lombos
apríték
lágy lombos
Faipari hulladék és faipari apríték
együtt (10-től 17-ig)
Alapanyag összesen (9+18)
fenyő (1+5+10+15)
19. sor- lombos
ból
(2+3+6+7+11+12+16+17)
forgács+fűrészpor (13+14)
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