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Levegőtisztaság-védelmi adatok

Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről

Erdővédelmi kárbejelentő lap

Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról

Nettó fakitermelés

Az erdei fatermékek termelése és készletváltozása

Jelentés a fakitermelésről és a fafeldolgozásról

Vadgazdálkodási jelentés

A levegő kén-dioxid (SO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
A levegő nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
A levegő 10 mikrométer alatti szálló porral (PM10) való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján  
A levegő nitrogén-oxidok (NOX) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
A levegő ózon (O3) koncentrációja az automata mérőhálózat adatai alapján
A levegő szén-monoxid (CO) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
A levegő 2,5 mikrométer alatti szálló porral (PM2,5) való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján 
Települések átlagos kén-dioxid és nitrogén-dioxid koncentrációja

Fakitermelés és erdősítés területi adatai (véghasználattal, gyérítéssel, tisztítással érintett területek nagysága; az erdőfelújítások területének 
nagysága)
A kitermelt fatömeg mértéke

Erdőgazdálkodók erdőkár adatai: károsító megnevezése és kódja, érintett terület mértéke, a károkozás hete, a védekezés területe és módja

Erdészeti csemetetermelés adatai országos összesítésben tulajdonosi szektoronként, fafajok szerinti bontásban

A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömeg mennyiségi adatai, a fontosabb fafajok szerint iparifa és tűzifa bontásban

A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett fontosabb erdei fatermékek éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
A faipari alapanyagok éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
Erdészeti fatermékek értékesítéséből származó árbevétel.

A kijelölt gazdálkodói körön kívüli erdőgazdálkodók és/vagy fafeldolgozók által kitermelt, vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömege 
fontosabb fafajok szerinti bontásban
Lábon értékesített bruttó famennyiség

Vadgazdálkodási jelentés, minden vadászatra jogosultnál: lelövés, befogás, vadtelepítés és élő- és lőtt vad értékesítés főbb vadászható 
vadfajonként
Vadgazdálkodási jelentés, minden vadászatra jogosultnál: lelövés, befogás, vadtelepítés és élő- és lőtt vad értékesítés ivar és 
korcsoportonként
Vadgazdálkodási jelentés, minden vadászatra jogosultnál: lelövés, befogás, vadtelepítés és élő- és lőtt vad értékesítés szabad területen 
és/vagy zárt téri vadtartásban való bontásban
Vizivad ragadozók és egyéb vadászható fajok terítéke
Mesterséges vadtenyésztés
Vadföldek és vadtakarmányozás
Bevételek: Külföldi bérlelövés, Külföldi szolgáltatás, Belföldi bérlelövés, Belföldi szolgáltatás, Élő vadból származó bevétel, Lőtt vadból 
származó bevétel, Egyéb bevételek, Pályázati bevétel és támogatások 2.Kiadások: Munkabér, Vadgazdálkodási kiadások, Vadkárok térítése - 
mezőgazdasági, Vadkárok térítése - erdei, Egyéb kiadások
Vadkárok és bírságok adatai
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Vadállomány becslési jelentés

Faipari alapanyagok félkész-és késztermékek termelése és
készletváltozása

A farostlemez és faforgácslap termelése 
anyagfelhasználása termékenként

Munkaügyi jelentés

Tájékoztatás az agrárgazdaság hiteleiről, és a támogatás 
mellett igényelhető agrárgazdasági hitelekről

Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti 
területekről és a "Natura 2000" területekről

A vadállomány becsült nagysága főbb vadászható vadfajonként, ivar- és korcsoportonként, szabad területen és/vagy zárt téri vadtartásban 
való bontásban
Egyéb fajok állománya
Tervezett állományszabályozás, vadtelepítés és értékesítés
Tervezett mesterséges vadtenyésztés
Tervezett vadföldek és vadtakarmányozás

A termelt fűrész-, és lemezipari, valamint egyéb faipari félkész- és késztermékek mennyisége
Az értékesített és saját üzemben felhasznált mennyiség
A faipari alapanyagok, félkész- és késztermékek értékesítéséből származó árbevétel.

Az előállított nyers farost, illetve forgácslap mennyisége
A nyers farost és forgácslap előállításához felhasznált összes faalapanyag mennyisége választékonkénti bontásban

Az erdészeti és faipari társaságok munkaügyi adatai (átlagos statisztikai állományi létszáma, munkabér stb.)
A fizikiai dolgozók összefoglaló létszám és munkabér adatai

A támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelek és állami kezességvállalások állománya gazdálkodótípusonként, a folyósítások, 
törlesztések összege
Az egyéni gazdaságok, és a gazdasági szervezetek teljes hitelállománya és a tárgyidőszak alatt újonnan folyósított hitelek összege a hitel 
pénzneme (forint/deviza), futamideje, célja (forgóeszköz, beruházási hitel), valamint a gazdaságok fő tevékenysége és gazdálkodási formája 
szerint
A védett természeti területek összesített adatai, védelmi kategóriák, megyék és régiók szerinti bontásban
Natura 2000 területek összesített országos adatai védelmi kategóriák szerinti bontásban
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