
   

 

 www.husk-cbc.eu  

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai RegionálisFejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
Projekt je spolufi nancovaný z prostriedkov Európskeho fondu 
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Kérdőív a klasztertag információs adatbázisban történő regisztrálásához/Dotazník k 

registrácii v databáze členov klastra 

Erdészet, Biomassza/Lesníctvo, Biomasa 

Vadászati és Erdészeti Klaszter 

/HUSK/1001/1.1.2/0022 sz. pályázat/Poľovnícky a lesnícky klaster/projekt 

HUSK/1001/1.1.2/0022/ 
 

Cég (illetve vállalkozó, magánszemély,) neve/ Názov spoločnosti(resp.živnostníka, fyzickej 

osoby):………………………………………………………….…….………………………... 

Cégvezető(k) (név, tisztség/Konateľ 

spoločnosti(meno,pozícia):……………………….…………………….………………………. 

Cím (székhelycím)/Adresa(sídlo):……………………………………………………………… 

Telefon (vezetékes, mobil)/Telefón(pevná 

linka,mobil):…………………………………………………………………………………….. 

Telefax: ……………………………..…………….………………….………………………… 

E-mail (Honlap) cím/E-mail(web 

stránka):………………………………………………………………….……………….…….. 

1. Ha erdőgazdálkodó, vagy erdőtulajdonos/Ak je obhospodarovateľom alebo vlastníkom 

lesa: 

A kezelt erdőterület/Obhospodarovaná lesná plocha: 

□ 100 ha-nál kisebb/do 100 ha 

□ 100-500 ha 

□ 500-1000 ha 

□ 1000 ha-nál nagyobb/nad 1000 ha 

 

□ állami tulajdon/štátny majetok 

□ magán tulajdon/súkromné vlastníctvo  

□ közösségi tulajdon /spoločenstvenné 

2. Ha erdőgazdasági szolgáltató/Ak je dodávateľom služieb: 

az éves szolgáltatási tevékenység bevétele/ročný príjem z činnosti služieb: 

 1 millió Ft alatt/do 3 500 EUR 

 1-5 millió Ft/3 500-17 500 EUR 

 5-20 millió Ft/17 500-70 000 EUR 

 20 millió Ft felett/nad 70 000 EUR 
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a szolgáltatás típusát tekintve: (inkább)/druh služby(prevládajúcej): 

 Erdőművelő/pestovná činnosť 

 Fakitermelő/ťažbová činnosť 

 szállítást végző/doprava dreva 

 tanácsadó/poradenstvo 

3. Az Ön(ök) vagy társaságuk szervezeti formája:/Právna  forma spoločnosti: 

□ magánszemély/fyzická osoba 

□ őstermelő/prvovýrobca 

□ családi gazdálkodó/rodinné hospodárstvo 

□ egyéni vállalkozó/živnostník 

□ erdőbirtokosság/pozemové spoločenstvo 

□ gazdasági társaság/obchodná spoločnosť 

 □ szövetkezet /družstvo 

□ egyéb/iné 

4. Az erdőgazdálkodást (jellemzően) milyen jogviszony alapján folytatja? /Na akom právnom 

základe obhospodarujete lesy? 

□ bérlet/nájom  

□ ptk. Megbízás/poverenie 

□ tulajdonos /vlastníctvo 

□ egyéb/iné 

5. A gazdálkodási körébe tartozó erdők fafaj összetétele:/Drevinové zloženie 

obhospodarovaných lesov: 

□ keménylombos/tvrdé listnáče 

□ lágylombos/mäkké listnáče 

□ fenyő/ihličnaté  

□ vegyes/zmiešané 

6. A gazdálkodási körébe tartozó erdők éves fakitermelési volumene:/Výška ročnej ťažby 

dreva v obhospodarovaných lesoch: 

□ 1000 m3 alatt/do 1000 m3 

□ 1000-2000 m3 

□ 2000-5000 m3 

□ 5000 m3 felett/nad 5000 m3 

7. Főbb választékok aránya/Pomer hlavných sortimentov: 

□ fűrészipari alapanyag vagy egyéb anyagában hasznosított erdei választék 

%/priemyselné a piliarske výrezy v % ……. 

□ hengeres tűzifa % /palivové drevo %……. 

 feldolgozott energetikai alapanyag % …….  Ebből/z toho spracovaná 

energetická surovina: 

o apríték/štiepky 

o pellet/pelety 

o egyéb/iné 

8. Faanyagot /Drevnú surovinu 

□ kínál/ponúka 
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□ keres/hľadá 

9. Állít-e elő energetikai célú erdei vagy mezőgazdasági származású feldogozott 

anyagokat?/Spracúvate lesnú alebo poľnohospodársku energetickú biomasu? 

 □  igen/áno □ nem/nie  

10. Forgalmaz-e energetikai célú erdei vagy mezőgazdasági származású feldogozott 

anyagokat? /Obchodujete s s lesnou a poľnohospodárskou energetickou bioomasu? 

□  igen/áno □ nem/nie 

11. Kérjük aláhúzással jelölje a tüzelőanyag tipusát/Podčiarknite druh energetickej biomasy: 

Tűzifa apríték (erdei lágy v. keménylombos erdőkből előállítva, fűrészüzemi 

hulladékokból, illetve lágyfa-energiaültetvényekből (például nyárfa) előállítva, 

fűrészpor (fűrészipari melléktermék), szalma, energiafű, illetve ezekből 

előállított pellet./Energetická štiepka(z tvrdého listnatého dreva,odpad z píl alebo z 

topoľových plantáží,piliny(piliarsky odpad),slama,energetické trávy resp. Z nich 

vyrobené pelety 

12. Rendelkezik-e erdészeti csemetekerttel/Disponujete s lesnou školkou:, □  igen/áno □ 

nem/nie 

13. Vaše požiadavky ohľadne okruhu bezplatne poskytovaných služieb klastrom /Milyen 

klaszterszolgáltatásokat venne igénybe térítésmentesen? 

□ sprostredkovanie potencionálnych obchodných partnerov/ üzleti partnerkeresés 

□ sprostredkovanie ponuky služieb potencionálnym užívateľom/szolgáltatások 

közvetítése a felhasználókhoz 

□ sprostredkovanie ponuky služieb potencionálnym obchodným 

partnerom//szolgáltatások közvetítése az üzleti partnereknek 

□ poradenstvo v oblasti rozvoja podnikania, inovácie/vállalkozásfejlesztési tanácsadás, 

innováció 

□ poradenstvo v oblasti získavania finančnej podpory na rozvoj podnikania/ 

forrástanácsadás 

□ účasť na odborných konferenciách, seminároch a školeniach/ konferenciákon, 

szemináriumokon, képzéseken való részvétel 

□ zabezpečenie dostupnosti k odborným materiálom a štúdiám v danej oblasti  / 

szakmai anyagokhoz, tanulmányokhoz való hozzáférés 

□ iné (prosíme uviesť) / egyéb 

14. Jazyk komunikácie / Kapcsolattartás 

□ slovenský jazyk, szlovák 

□ maďarský jazyk, magyar 

□ anglický jazyk, angol 

□ nemecký jazyk, német 

□ iný jazyk (prosíme uviesť) egyéb. 

 

„Jelen kérdőív tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.” 

„Obsah tohto dotazníka nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.” 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Energia%C3%BCltetv%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%A1rfa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szalma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Energiaf%C5%B1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pellet

