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1066
Levegőtisztaság-védelmi adatok
Levegőtisztaság-védelmi adatok
(1) A levegő kén-dioxid (S02) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(2) A levegő nitrogén-dioxid (N02) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(3) A levegő 10 um alatti szálló porral való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(4) A levegő nitrogén-oxid (NOx) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(5) A levegő ózon (03) koncentrációja az automata mérőhálózat adatai alapján
(6) A levegő szén-monoxid (CO) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
1237
A beruházások és pénzügyi mutatók várható alakulása
(1) Az élelmiszeripari beruházások várható értéke
(2) A főbb pénzügyi mutatók várható értéke
(3) A mezőgazdasági beruházások várható értéke
(4) A növénytermesztés és állattenyésztés kapacitásának várható értéke
1240
Árumérleg
(1) Az élelmiszeripari termékek termelésének, importjának mennyiségi adatai
(2) Az élelmiszeripari termékek értékesítésének, exportjának mennyiségi adatai
1249
Lehalászás
(1) A tógazdaságok által kihelyezett, lehalászott halak fajonként és korcsoportonként
(2) A tógazdaságok területi adatai, termelési mutatói, foglalkoztatottak száma
(3) Intenzív haltermelő üzemek termelése fajonként, korcsoportonként
1253
Tájékoztató jelentések
(1) A tavaszi, nyári és őszi mezőgazdasági munkák helyzete
(2) Az öntözhető terület
(3) A megöntözött terület
(4) A kiöntözött vízmennyiség főbb növényenként és tevékenységtípusonként
1254
Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről
(1) Véghasználattal, gyérítéssel, tisztítással érintett területek nagysága
(2) A kitermelt fatömeg mértéke
(3) Az erdőfelújítások területének nagysága
(4) A korábban nem erdő művelési ágba tartozó területeken végrehajtott erdőtelepítések mértéke
1255
Erdővédelmi kárbejelentő lap
Erdőgazdálkodók erdőkár adatai:
(1) Károsító
a) megnevezése
b) kódja
(2) Érintett terület 
a) mértéke
(3) Hét
(4) Védekezés
a) területe (ha)
b) módja
1256
Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról
(1) Minősített erdészeti törzsültetvények és szaporítóanyag források nyilvántartása fafajok szerint
(2) Csemetekertek és minősített törzsültetvények megoszlása tulajdonosi szektor bontásban, illetve az előző évi változások arányában
(3) Erdészeti csemetetermelés adatai országos összesítésben, fafajok szerinti bontásban
(4) Erdészeti szaporító alapanyag termelés országos összesítésben, fafajok szerinti bontásban
1257
Nettó fakitermelés
A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömeg mennyiségi adatai, a fontosabb fafajok szerint iparifa és tűzifa bontásban
1259
Az erdei fatermékek termelése és készletváltozása
(1) A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett fontosabb erdei fatermékek éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
(2) A faipari alapanyagok éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
(3) Az értékesítés árbevétele
1260
Jelentés a fakitermelésről és fafeldolgozásról
(1) A kijelölt gazdálkodói körön kívüli erdőgazdálkodók és/vagy fafeldolgozók által kitermelt, vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömege fontosabb fafajok szerinti bontásban
(2) Fenyő- és lombos fűrészáru mennyisége
(3) A termelt félkész- és késztermékek mennyisége
(4) A felhasznált fűrészáru, félkész- és késztermék mennyiségi adatai
1261
Vadgazdálkodási jelentés
1) Vadgazdálkodási jelentés, minden vadgazdálkodást folytató vadászatra jogosultnál: (lelövés, befogás, vadtelepítés és értékesítés
a) főbb vadállatfajonként
b) korcsoportonként
c) szabad területen vagy zárt kertben való bontásban
d) illetve a vizivadak, ragadozók terítéke
e) mesterséges vadtenyésztés (db)
(2) Pénzügyi adatok
(3) Vadkárok és bírságok adatai
1262
Vadállomány becslési jelentés
(1) A vadállomány becsült nagysága főbb állatfajonként, korcsoportonként, szabad területen vagy zárt kertben való bontásban
(2) Állományszabályozási adatok, vadtelepítés és mesterséges vadtenyésztés darab számai
1263
Faipari alapanyagok, félkész- és késztermékek termelése és készletváltozása
(1) A termelt fűrész-, és lemezipari, valamint egyéb faipari félkész- és késztermékek mennyisége
(2) Az értékesített és saját üzemben felhasznált mennyiség
(3) Az értékesítési árbevétele
1265
A farostlemez és faforgácslap termelése, anyagfelhasználása termékenként
(1) Az előállított nyers farost, illetve forgácslap mennyisége
(2) A nyers farost és forgácslap előállításához felhasznált összes faalapanyag mennyisége választékonkénti bontásban
1269
A termelőeszközök áruforgalmi jelentése
(1) A mezőgazdasági termelőeszközök (mezőgazdasági gép, alkatrész, műszaki áru, műtrágya és növényvédő szerek)
a) értékesítése
b) közvetlen végfelhasználóknak történő értékesítése
c) valamint a zárókészletek alakulása értékben
1270
A mezőgazdasági gépek forgalma
A mezőgazdasági gépek közvetlen végfelhasználói érétkesítése főbb gépfajták és kategóriák szerint mennyiségben, és főbb gépkategóriánként értékben
1271
A növényvédő szerek értékesítése és zárókészlete szercsoportonként mennyiségben és értékben
A növényvédő szerek közvetlen végfelhasználóknak történő értékesítése cikkcsoportonként mennyiségben és értékben, valamint a zárókészlet alakulása mennyiségben és értékben
1280
A vágóhidak élőállat vágása
(1) A vágóhidak élőállat vágása
a) állatfajok szerint (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, vágóbaromfi és nyúl)
b) mennyiségben (darab)
c) élő- és hasított súlyban (t)
1282
Műtrágya értékesítés
Egyszerű és összetett műtrágyák közvetlen végfelhasználóknak értékesített mennyisége (természetes- és hatóanyagsúly), értéke és ára
1283
Munkaügyi jelentés
(1) Az erdészeti és faipari társaságok átlagos statisztikai állományi létszáma
(2) A fizikai dolgozók összesített munkabére
1373
A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás
(1) A főművek fontosabb kapacitás és vízszolgáltatási adatai
a) Kitermelt és értékesített víz mennyisége (öntözés, halastó, egyéb)
b) Vízjogilag engedélyezett terület (öntözés, halastó)
c) Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó)
d) Visszavezetett víz mennyisége (rizstelep, halastó, melioráció, egyéb)
e) Vízbevezetéssel érintett, engedélyezett mezőgazdasági terület (rizstelep, halastó, melioráció, egyéb)
(2) Főművön kívüli mezőgazdasági vízszolgáltatás
a) Kitermelt és értékesített víz mennyisége (öntözés, halastó, egyéb)
b) Vízjogilag engedélyezett terület (öntözés, halastó)
c) Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó)
(3) Öntözés és tógazdaság megoszlása megyénként
a) Vízjogilag engedélyezett terület
b) Az év folyamán üzemeltetett terület
c) Értékesített vízmennyiség
1375
A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő-kutak üzemi figyelési tevékenysége
(1) Termelő és megfigyelő kút, forrás törzsadatai
(2) Termelő és megfigyelő kút, forrás azonosítói
(3) Termelőkút, megfigyelő kút, forrás, vagy galéria mennyiségi mérési adata
(4) Termelőkút, megfigyelő kút, forrás, vagy galéria vízminőségi vizsgálatok adatai
1376
A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai
(1) A közüzemi vízellátási és csatornázási tevékenységekkel összefüggő műszaki-gazdasági adatok
(2) Víztermelés, víztisztítás, vízszállítás és vízelosztás létesítményei, mennyiségi, minőségi, kapacitás és technológiai adatai
(3) Ivóvízellátó hálózatok rendszerkapcsolatai, vízforgalmi adatok
(4) Nyomászónák jellemző adatai
(5) Szennyvízrendszerek létesítményei gyűjtőhálózati, szállítóművi, tisztítóművi, mennyiségi, kapacitás és technológiai adatai
(6) Szennyvíz iszap kezelése, hasznosítása, elhelyezése, megújuló energia, biogáz hasznosítás
(7 Az ivóvízszolgáltatás, illetve a szennyvízelvezetés- és tisztítás nettó árbevétele, az ivóvízszolgáltatás, illetve a csatornahasználat átlagos díja
1378
Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d frissvíz használatot elérő, ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai
(1) Az adatszolgáltató és a telephely adatai
(2) A felhasznált vízkészletek mennyiségi, minőségi adatai, vízforgalom
(3) Üzemi vízgazdálkodási adatok
(4) Használtvíz kibocsátás mennyiségi, minőségi jellemzői, befogadók azonosítása
(5) A telephely víz és szennyvíztisztítási valamint szennyvíziszap kezelési, energetikai és biogáz hasznosítási adatai
(6) Víz, csatornadíj és munkaügyi adatok
1692
Főbb termények és termékek készletalakulása
A főbb termények és termékek készletalakulása mennyiségben, amelyek az adott időpontban, saját termelésből vagy vásárlásból a vállalkozás tulajdonában vannak, az intervenciós készlet kivételével
1694
A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai
(1) Vízhasználó azonosítása és adatai
(2) Vízkivételi adatok
a) A vízkivétel beazonosítása (vízfolyás, szelvény)
b) A felszíni vizekből (vízfolyás, állóvíz) történő közvetlen vízkivétel felhasználási célja és módja
c) A vízhasználat vízjogi alapja
d) A vízkivétel havonkénti és nyári dekádonkénti mennyisége (m3)
(3) A vízbevezetés
a) A vízbevezetés beazonosítása (vízfolyás, szelvény)
b) A vízbevezetés vízjogi alapja
c) A felszíni vizekbe (vízfolyás, állóvíz) történő közvetlen vízbevezetés éves mennyisége (m3)
d) A bevezetett víz minősége (minősítése)
(4) Vízátvezetések adatai
a) A vízátvezetés beazonosítása (vízfolyás, szelvény)
b) A vízátvezetés vízjogi alapja
(5) Tározók adatai
a) A tározó beazonosítása (vízfolyás, szelvény)
b) A felszíni vizekből (vízfolyás, állóvíz) történő tározás célja
c) A tározás vízjogi alapja
d) A tározó vízforgalmának havonkénti és nyári dekádonkénti mennyisége (m3)
1703
Tájékoztató a támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelekről
A támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelek és állami kezességvállalások állománya gazdálkodótípusonként, a folyósítások, törlesztések összege
1709
Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti területekről és a “Natura 2000” területekről
(1) A védett természeti területek összesített adatai, védelmi kategóriák, megyék és régiók szerinti bontásban
(2) “Natura 2000” területek összesített országos adatai védelmi kategóriák szerinti bontásban
2202
Dísznövénytermesztés
(1) Dísznövénytermesztés területe
(2) A gazdaságban munkát végzők száma
(3) Használt terület elszámolása növénycsoportonként
(4) Értékesített mennyiség darabszáma és nettó árbevétele
2203
Gyógynövény felvásárlás
(1) Gyógynövények és fűszernövények felvásárlása (termesztett, vadon termő, import)
(2) Értékesítése mennyiségben (nyers és drog kg) főbb növényenként (virág, levél, fű, gyökér, mag-termés, vegyes)

