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1254 Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Területkimutatás;

Fahasználat használati módonként;

Fahasználat fafajonként;

Erdőfelújítás és erdőfelújítást pótló telepítés;

Erdőtelepítés és fásítás;

1255 Erdővédelmi kárbejelentő lap (1)

(2)

(3)

Kármérték kategóriák területe kárfajtánként és erdészeti nagytájanként;

A károsodott fák aránya kármérték kategóriánként, kárfajtánként és erdészeti nagytájanként;

Védekezéssel érintett terület kárfajtánként és erdészeti nagytájanként;

1256 Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról (1) Erdészeti csemetetermelés adatai országos összesítésben tulajdonosi szektoronként, fafajok szerinti bontásban;

1261 Vadgazdálkodási jelentés (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

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;

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. Törvény 26. §. (1) bekezdés

szerinti kormányrendeleten kívül elrendelt adatfelvételei

Adatkörök

Agrárminisztérium
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. Törvény 26. §. (1) bekezdés

szerinti kormányrendeleten kívül elrendelt adatfelvételei

Adatkörök

Agrárminisztérium

1262 Vadállomány becslési jelentés (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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;

1709 Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti 

területekről és a "Natura 2000" területekről

(1)

(2)

A védett természeti területek összesített adatai, védelmi kategóriák, megyék és régiók szerinti bontásban;

Natura 2000 területek összesített országos adatai védelmi kategóriák szerinti bontásban;


