Kódlista
Erdősítési műszaki átvételi jegyzőkönyvhöz
Erdősítés jellege:
TEL - Erdőtelepítés
TRVF - Erdőfelújítás tarvágás jellegű fahasználat után
FF - Erdőfelújítás fokozatos felújítóvágáshoz kapcsolódóan
SZVF - Erdőfelújítás szálalóvágáshoz kapcsolódóan
ÁK - Állománykiegészítés
FPCS - Felújításpótló csereerdősítés
Erdősítés módja:
TFMAG - Természetes mageredetű erdőfelújítás
TFSARJ - Természetes sarjeredetű erdőfelújítás
TFMMK - Természetes mageredetű erdőfelújítás mesterséges kiegészítéssel
TFSMK - Természetes sarjeredetű erdőfelújítás mesterséges kiegészítéssel
MEST - Mesterséges erdősítés
MESTAL - Mesterséges erdőfelújítás alátelepítéssel
Tőszámkivétel: Vhr. 37. § (5) bekezdése szerint
ÁRV - Árvízvédelmi
BÁNYA - Bányászati
TALAJ - Talajvédelmi
ÖRÖK - Örökségvédelmi
LEFOLY - Nagyvízi meder 1. és 2. levezető sáv
FELO - Felnyíló
GYTVÉDŐ - V-VI. FTO és talajvédelmi rendeltetésű
GYMVÉDŐ - V-VI. FTO és mezővédelmi rendeltetésű
GYBÁNYA - V-VI. FTO és bányászati rendeltetésű
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Cserjeszint:
IdHon nincs - idegenhonos nincs vagy szálanként
InTerj nincs - intenzíven terjedő nincs, idegenhonos szálanként
InTerj 25% alatt - intenzíven terjedő 25% alatt
InTerj 25-50% között - intenzíven terjedő 25-50% között
InTerj 50% felett - intenzíven terjedő 50% felett
Véghasznált faállomány eredete:
M - mag
SG - gyökérsarj
ST - tuskósarj
HF - hagyásfa
Terepviszony:
GJ - géppel járható
GNJ - géppel nem járható
Finanszírozás:
N - nemzeti egységára támogatással finanszírozott erdősítés
EU - EU-társfinanszírozott erdősítés
S - saját erős erdősítés
RN - ráfordításos nemzeti támogatással finanszírozott erdősítés
Megvalósult faállománytípus eredete:
M - mag
SG - gyökérsarj
ST - tuskósarj
Engedélyezett idegenhonos:
AK - amerikai kőris
KD - közönséges dió
NYO - nyugati ostorfa
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EU telepítés forrása:
EMVA - Egységes Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
NVT - Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
VP - Vidékfejlesztési Program
Kerítés típus:
Drótháló, drótfonat
Egyéb
Panel
Villanypásztor
Készültség:
ÜV - Üres terület (0)
MGEH - Mezőgazdasági előhasználat (1)
ÁAPN - Állomány alatti újulat pótlási kötelezettség nélkül (2)
ÁAP - Állomány alatti újulat pótlási kötelezettséggel (3)
EÉPN - Egy éves pótlási kötelezettség nélkül (4)
EÉP - Egy éves pótlási kötelezettséggel (5)
TÉPN - Több éves pótlási kötelezettség nélkül (6)
TÉP - Több éves pótlási kötelezettséggel (7)
BEF - Befejezett erdősítés (9)
BRE - Befejezett erdősítés revízió előtt (11)
KBRE - Kényszerbefejezett erdősítés revízió előtt (12)
REV - Ötéves revízión átesett erdősítés (13)
VMIN - Visszaminősített erdősítés (15)
KTOR - Kötelezettségből tárgyévben törölve (16)
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Elszámolás:
E - Első támogatás fizethető
M - Második támogatás fizethető
H - Harmadik támogatás fizethető
NF - További támogatás nem fizethető
NT - Nem támogatható erdősítés
MeKár: Mennyiségi kár
ASZÁLY (11) - Aszálykár
VÍZ (21) - Vízkár
FAGY (31) - Fagykár
HÓ (41) - Hókár
SZÉL (51) - Szélkár
TŰZ (61) - Tűzkár
ROVAR (71) - Rovar kár
VVAD (88) - A Vtv. alkalmazásában vadászható állatfaj
RÁGCSÁLÓ (91) - Rágcsáló kár
TALAJ (92) - Talajhiba
GOMBA (93) - Gomba kár
HÁLLAT (95) - Háziállat okozta kár
EK (99) - Egyéb kár
MiKár: Minőségi kár
ASZÁLY (11) - Aszálykár
VÍZ (21) - Vízkár
FAGY (31) - Fagykár
HÓ (41) - Hókár
SZÉL (51) - Szélkár
TŰZ (61) - Tűzkár
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ROVAR (71) - Rovar kár
VVAD (88) - A Vtv. alkalmazásában vadászható állatfaj
RÁGCSÁLÓ (91) - Rágcsáló kár
TALAJ (92) - Talajhiba
GOMBA (93) - Gomba kár
HÁLLAT (95) - Háziállat okozta kár
EK (99) - Egyéb kár
Hátralék rövidneve:
BEFHELMEST - Befejezés elhúzódása TRV utáni mag (és dugvány) eredetű erdősítésben
BEFELFFV - Befejezés elhúzódása felújítóvágásban
BEFELSARJ - Befejezés elhúzódása TRV utáni sarj felújításban
SEE_S - Sikeres első erdősítés elhúzódása sarj eredetű felújításban
SEE_M - Sikeres első erdősítés elhúzódása mag (és dugvány) eredetű erdősítésben
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