
Ki tö l t é s i  ú tmu ta tó  
az „Erdei fatermékek termelése és készletváltozása” 

című altáblázathoz 

1. Nem minősül beszerzésnek vagy bármilyen statisztikai tételnek a bérmunkában tovább-

feldolgozott faanyag, ezért a bérmunkában végzett fafeldolgozási tevékenységhez 

kapcsolódó mennyiségek a táblázat adatai között ne jelenjenek meg.  

2. A statisztikákban a tűzifa és a tuskó kéregben, az iparifa kéreg nélkül értendő. 

3. Átminősítésnek kell tekinteni azt a készletgazdálkodási változást, amikor a feldolgozás, 

megmunkálás nélkül egy bizonyos mennyiség pl. tárolás közbeni minőségromlás miatt más 

árukategóriába kerül és a továbbiakban ennek megfelelőeln dolgozzák fel vagy értékesítik. 

Az érintett mennyiség az eredeti termék sorának csökkenése, azaz a „g” oszlopában 

szerepeljen. Egyidejűleg abban a termékkategóriában, amivé átminősítésre került, 

növekedésként, azaz az ”f” oszlopban jelenjen meg. Amennyiben az átsoroláskor a 

táblázatban nem szereplő termékké minősült, akkor nincs növekedés. 

4. Ha egy adott termékből belföldön vagy exportra történt értékesítés, mely mennyiségek a 

„h” és/vagy „i” oszlopokban szerepelnek, akkor ugyanabban a sorban az értékesítés 

árbevételének az értékét is meg kell adni az „m” és/vagy „n” oszlopokban. Exportnak csak 

adatközlő átlal közvetlenül exportált mennyiség minősül. 

5. A felhasználásból továbbfeldolgozásra került mennyiségeknek kell tekinteni és megadni a 

„j” oszlopban a saját üzemben továbbmegmunkálással felhasznált alapanyag mennyiségét, 

ha az bevételezésre került. Ilyen pl. a fűrészáru, vagy fűrészipari termék előállításához saját 

fűrészüzemben feldolgozott hengeresfa. Azokat a termékeket, amik a feldolgozott 

mennyiségekből keletkeznek, a megfelelő sorok „f” oszlopaiban kell megadni. Az egyéb 

célra felhasznált mennyiségeket a „k” oszlopban lehet megadni, mely lehet pl. a 

gazdálkodó termelését segítő eszközhöz való anyagfelhasználást. 

6. A tábla 31. és 32. sorának (Ipari célú és energetikai célú erdei apríték) „d” oszlopában 

az erdőn termelet aprítékot, valamint a központi telepen történő aprítéktermelésre került 

hengeresfa mennyiségét együttesen kell megadni. Más választék átminősítését követően 

felaprításra került mennyisége a 31. vagy 32. sor „f” oszlopában kerüljön megadásra. 

7. Az energetikai célú aprítékból a pellet vagy fabrikett termelésére felhasznált mennyiség 

továbbfeldolgozásnak minősül, ezért a „j” oszlopban kerüljön megadásra. Ha azonban az 

üzemen belül fűtési céllal elégették, akkor azt egyéb célra történt felhasználásnak kell 

tekinteni és a „k” oszlopban kell feltüntetni.  

8. Amennyiben lábon is történt értékesítés, annak mennyiségét a „Megjegyzés” rovatban 

kérjük feltüntetni. 

9. Az adatokat egész számra kerekítve kell megadni. 

10. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2018. évi adatszolgáltatást, már ezen a weboldalon 

várjuk: https://asir.aki.gov.hu/web_user/general/home.do. Papír alapú adatlap a lent 

megadott e-mail címen, illetve telefonszámokon igényelhető. 

     Törzsszámmal, kódokkal kapcsolatos információk megtalálhatók a KSH honlapján: 

 https://www.ksh.hu/statisztikai_szamjel 

 https://www.ksh.hu/teaor_menu 

 https://www.ksh.hu/gfo_menu. 

11. Bármilyen az adatlappal vagy a kitöltéssel kapcsolatos kérdése felmerül, forduljon 

bizalommal kollégánkhoz a osap-erdeszet@nebih.gov.hu e-mail címen vagy a +36 (1) 

3743-242 vagy a +36 (1) 3743-201 telefonszámon. 

 

 

NÉBIH Erdészeti Igazgatóság 

http://portal.nebih.gov.hu/erdeszeti-igazgatosag 

 Nyilvántartási szám:  
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ERDEI FATERMÉKEK TERMELÉSE, KÉSZLETVÁLTOZÁSA ÉS 

ERDÉSZETI ÁRSTATISZTIKÁK 

2019. 

 

Adatszolgáltatók: Állami erdőgazdaságok és a megfigyelésbe bevont erdőgazdálkodók 

 

Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 31. § , 

valamint a 388/2017 (XII. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: OSAP korm. rend.) 1-2.§ alapján 

kötelező. 

Az adatszolgáltatás az OSAP korm. rendelet alapján történik figyelemmel a 1668/2003/EK, 

1893/2006/EK, 295/2008/EK, 2009/251/EK, 177/2008/EK, 192/2009/EK rendeletre. 

 

Az adatszolgáltató gazdasági szervezet 

Törzs-

száma: 

        Szakágazati 

kód: 

    Gazdálkodási 

forma kód: 

   Megye:   

 

Neve: 

Címe: 

 

Elektronikus 

beküldés: 
https://asir.aki.gov.hu/web_user/general/home.do 

Postacím: A NÉBIH Erdészeti Igazgatóságnak (1370 Budapest, Pf. 345.)??? 

Beérkezési határidő: A tárgyévet követő év március 17. 

Az adatlap kitöltésére 

fordított idő percben: 
 

 

Az adatszolgáltatás hivatalos statisztikai célra történik! Az adatok kizárólag statisztikai célra 

használhatók fel! Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes 

adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, szabálysértési eljárást von maga után! 

 

20... …..……………..…hó ….. nap 

 P.H. 
 

Az adatszolgáltató 

felelős jóváhagyó neve: .……………………………….. A kitöltő neve: ……………………………………….. 

beosztása: ……………..………………………...……….. elérési címe: ………………………………...……….. 

telefonszáma: ………………………………………...….. elérési telefonszáma: …………...………………….. 

aláírása: ………………………………………………….. aláírása: …………………………………..………….. 

https://asir.aki.gov.hu/web_user/general/home.do
https://www.ksh.hu/statisztikai_szamjel
https://www.ksh.hu/teaor_menu
https://www.ksh.hu/gfo_menu


ERDEI FATERMÉKEK TERMELÉSE ÉS KÉSZLETVÁLTOZÁSA 

(TELJES FORGALOM) 

 

ssz választék 

Nyitókészlet 

tárgyév jan. 1-

én 

Fakiter-

melés 
Beszerzés 

Átmin., átdolg. és egyéb 

jogcímen 
Értékesítés Felhasználás 

Zárókészlet 

tárgyév 

dec.31-én 

Értékesítési nettó 

árbevétel 

növekedés csökkenés belföldi export 
tovább-

feldolg. 

egyéb 

célra 

belföldi 

1000Ft 

export 

1000 Ft 

a b c d e f g h i j k l m n 

1 Lemezipari rönk  tölgy (m
3
)             

2                             bükk (m
3
)             

3                             nyár és fűz  (m
3
)             

4                             egyéb lombos (m
3
)             

5                             fenyő (m
3
)             

6 Fűrészipari rönk  tölgy (m
3
)             

7                              bükk (m
3
)             

8                              nyár és fűz (m
3
)             

9                              egyéb lombos (m
3
)             

10 Lombos fűrészrönk összesen (6-tól 9-ig)             

11 Fűrészipari rönk   fenyő (m
3
)             

12 Rönk összesen (1-5-ig +10+11)             

13 Egyéb fűrészip.alapanyag lombos (m
3
)             

14 Egyéb fűrészip.alapanyag fenyő    (m
3
)                    

15 Egyéb fűrészip.alap. összesen (13+14)             

16 Bányászati faanyagok (m
3
)             

 

  



ssz választék 

Nyitókészlet 

tárgyév jan. 1-

én 

Fakiter-

melés 
Beszerzés 

Átmin., átdolg. és egyéb 

jogcímen 
Értékesítés Felhasználás 

Zárókészlet 

tárgyév 

dec.31-én 

Értékesítési árbevétel 

növekedés csökkenés belföldi export 
tovább-

feldolg. 

egyéb 

célra 

belföldi 

1000Ft 

export 

1000 Ft 

a b c d e f g h i j k l m n 

17 P a p í r f a   tölgy és cser (m
3
)             

18                      bükk (m
3
)             

19                     gyertyán (m
3
)             

20                     akác (m
3
)             

21                     egyéb kemény lomb (m
3
)             

22                     nyár és fűz (m
3
)             

23                     egyéb lágy lomb (m
3
)             

24                     fenyő (m
3
)             

25 Papírfa összesen (17-től 24-ig)             

26 R o s t f a    kemény lombos (m
3
)             

27                     lágy lombos (m
3
)             

28                     fenyő (m
3
)             

29 Rostfa összesen (26-tól 28-ig)             

30 Egyéb iparifa (m
3
)             

31 Ipari célú erdei apríték hengeresfa egyenértékben (m
3
)             

32 
Energetikai célú erdei apríték hengeresfa egyenértékben 

(m
3
) 

            

33 Vastag tűzifa tömör köbméterben (m
3
)             

34 Vékony tűzifa tömör köbméterben (m
3
)             

35 Tuskó (m
3
)             

36 ERDEI FATERMÉK ÖSSZESEN             

 



ERDEI FAVÁLASZTÉKOK ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRAI 
 

Gyűjtendő leíró adat 

megnevezése 

Alkategóriák Mérték-

egység 

Leírás Ár 

Lemezipari rönk ára tölgy 

bükk 

nemesnyár 

Ft/m
3
 göcs- és álgesztmentes 2,5m/40 cm   

Fűrészrönk ára tölgy 

bükk 

akác 

nemesnyár 

fenyő 

Ft/m
3
 álgesztmentes 2,5m/30 cm   

Akác oszlop ára  Ft/m
3
 akác oszlop 3,0m/16 cm   

1m-es tűzifa ára bükk/gyertyán 

tölgy/cser 

akác 

lágylomb 

Ft/m
3
 jellemzően 30 cm alatti átmérő 

 

 

Hosszított tűzifa ára bükk/gyertyán 

tölgy/cser 

akác 

lágylomb 

Ft/m
3
 Legalább 2m hossz, jellemzően 30 cm alatti csúcsátmérő  

Vékony tűzifa ára keménylomb 

lágylomb 

Ft/m
3
 5 cm alatti átmérő   

Papírfa ára keménylomb 

lágylomb 

fenyő 

Ft/m
3
   

Rostfa ára keménylomb 

lágylomb 

fenyő 

Ft/m
3
   

Forgácslapfa ára keménylomb 

lágylomb 

fenyő 

Ft/m
3
   

Energetikai célú erdei 

apríték ára 

keménylomb 

lágylomb 

fenyő 

Ft/t aprított állapotban, üzembe szállítás esetén atrotonnára, 

egyéb esetekben tonnára vetítve 

 

 

Kitöltési útmutató az „Erdei faválasztékok értékesítési árai” című altáblázathoz 
- a leírásban megadott paraméterekhez legközelebb eső választékféleséget kell figyelembe venni 

- a kért árak ÁFA mentes nettó értékesítési árak 

- a közölt árstatisztika tényadaton, árjegyzéken vagy kalkuláción alapulhat 

- megadott hosszértékek névleges hosszt jelölik, az átmérők alatt csúcsátmérőt kell érteni 

- a megadott értékesítési ár mellett meg kell adni a leginkább jellemző értékesítés helyét is a megadott kategóriák alapján, amennyiben van, 

a vágástéri és a felsőrakodói értékesítés adandó meg 

o vágástér: tő mellett, vagy egyéb módon a vágástéren belül felkészítve 

o felsőrakodó: vágástér közelében út mellé felkészítve 

o közbenső rakodó: több vágástérről összegyűjtve, erdőterületen, jellemzően stabilizált út mellett 

o alsó rakodó: jellemzően erdőterületen kívüli, valamilyen felkészítésre és/vagy feladásra állandósított rakodó, pl: MÁV rakodó 

o vevő közúti szállító járművére felterhelve 

o vagonba rakva 

o üzembe szállítva 

o vevő által vágástérről gyűjtve (vékony tűzifa) 
 

  



ERDEI FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉS MUNKÁK VÁLLALKOZÁSI KIVITELEZÉSI DÍJAI 
 

Gyűjtendő leíró adat megnevezése Alkategóriák 
Mérték-

egység 
Leírás Ár 

Fakitermelés díja I. (TRV, 10 fok alatt, 

rakodóra) 

tölgy/cser 

akác 

nemesnyár 

fenyő 

Ft/m
3
 

Felkészítés vágástér 

közelében út mellett 
 

Fakitermelés díja II. (TRV, 10 fok alatt, 

vágástéren) 

tölgy/cser 

akác 

nemesnyár 

fenyő 

Ft/m
3
 Felkészítés vágástéren  

Fakitermelés díja III. (TRV, 10 fok felett, 

rakodóra) 

tölgy/cser 

akác 

fenyő 

Ft/m
3
 

Felkészítés vágástér 

közelében út mellett 
 

Fakitermelés díja IV. (NFGY, 10 fok alatt, 

rakodóra) 

tölgy/cser 

akác 

nemesnyár 

fenyő 

Ft/m
3
 

Felkészítés vágástér 

közelében út mellett 
 

Fakitermelés díja V. (NFGY, 10 fok felett, 

rakodóra) 

tölgy/cser 

akác 

nemesnyár 

fenyő 

Ft/m
3
 

Felkészítés vágástér 

közelében út mellett 
 

Szállítás szilárd úton díja  Ft/m
3
 

25 km szállítás önrakodó 

tehergépkocsival fel- és 

leterheléssel együtt 

 

Fel-/leterhelés díja  Ft/m
3
 

Faanyagszállítással nem járó 

fel- vagy leterhelés 
 

Hasítás díja  Ft/m
3
 

1 méteres sarangolt választék 

hasítása 
 

Kérgezés díja  Ft/m
3
 

1m hosszú sarangolt 

választék gépi kérgezése  
 

Aprítás díja  Ft/t vágástéri apadék aprítása  

Tuskókiemelés díja  Ft/ha 
Tuskó kiemelés, deponálás, 

tereprendezés díja egyben 
 

Tuskófúrás díja 
lágylomb 

keménylomb 
Ft/ha 

Tuskófúrás, gyökérfésülés, 

tereprendezés díja egyben 
 

Erdészeti nehéztárcsázás díja  Ft/ha 
Tárcsázás és simítás 

tuskózott terepen díja egyben 
 

Gépi pásztanyitás díja  Ft/ha 
Tuskózatlan terepen 

pásztanyitó ekével 
 

Kézi tányérozás díja  Ft/ha   

Gépi ültetés díja 
tölgy 

akác 
Ft/ha 

Gépi csemeteültetés 2,5m 

sortávval anyag nélkül teljes 

kézi kiszolgálással 

 

Kézi ültetés díja 
tölgy 

akác 
Ft/ha 

Kézi csemeteültetés díja 

elsőkivitelben 2,0 m alatti 

sortáv esetén anyag nélkül 

 

Kézi pótlás díja 
tölgy 

akác 
Ft/db 

Kézi ültetés díja pótlásban 

anyag nélkül 
 

Makkvetés díja  Ft/ha 

Gépi nagymagvetés 2,5m 

feletti sortáv anyag nélkül 

teljes kézi kiszolgálással 

 

Gyökérszaggatás díja  Ft/ha Akác erdőfelújítás esetére  

Mélyültetés díja  Ft/ha 

~400 db/ha csúcsrügyes 

karódugvány ültetése 

gödörfúrással, anyag és 

sorkitűzés nélkül 

 

Gyökeres dugvány ültetés díja  Ft/ha 

~600 db/ha gyökeres 

dugvány ültetése suháng 

ültetővel, anyag és sorkitűzés 

nélkül 

 

Sima dugvány ültetés díja  Ft/ha 

~5000-8000 db/ha 

simadugvány ültetése 

dugványozógéppel anyag és 

sorkitűzés nélkül energetikai 

célú ültetvényben 

 

Csemete ára 

Kocsánytalan tölgy 

Akác 

Szürkenyár 

Erdei fenyő 

Ft/db 

Csemetekerti átvétellel 

Kocsánytalan tölgy 20 cm 

Akác 40 cm 

Szürkenyár 40 cm 

Erdei fenyő 20 cm  

 

Mag ára 
Kocsánytalan tölgy 

Csertölgy 
Ft/kg 

KTT, CS és A mag ára az 

eladó telephelyén  
 



Gyűjtendő leíró adat megnevezése Alkategóriák 
Mérték-

egység 
Leírás Ár 

Akác 

Dugvány ára 

simadugvány 

gyökeres dugvány 

csúcsrügyes karód. 

Ft/db 

Csemetekerti átvétel 

simadugvány 2,0 cm átmérő 

gyökeres dugvány 200+ 

csúcsrügyes karódugvány 

500+ 

 

Tőremetszés díja  Ft/ha Akác esetén  

Egyszálra metszés díja  Ft/ha Akác esetén  

Természetes felújítás kézi ápolásának díja  Ft/ha   

Sorközápolás sarlóval, kaszával díja  Ft/ha   

Sorközápolás kézi motoros eszközzel díja  Ft/ha   

Szárzúzás sorközben díja  Ft/ha 

Sorköz szárzúzós ápolása 

tuskózott terepen 2,8 m 

sortávig  

 

Egyirányú tárcsázás sorközben díja  Ft/ha 
Tághálózatú ültetvény 

tárcsázása egyetlen irányban. 
 

Kétirányú tárcsázás sorközben díja  Ft/ha 

Tághálózatú ültetvény 

tárcsázása két, egymásra 

merőleges irányban. 

 

Vegyszerezés sorcsíkban díja  Ft/ha 

Sor vegyszeres permetezése 

anyag nélkül 2,5 m sortáv 

esetén 

 

Sarjleverés díja  Ft/ha Akác erdőfelújításban  

Alacsony nyesés díja  Ft/ha 
Nemesnyár állományokban 

3m alatt 
 

Magas nyesés díja  Ft/ha 
Nemesnyár állományokban 

3m felett 
 

2m vagy magasabb kerítés létesítési díja  Ft/m 

Oszlopokhoz rögzített fém 

kerítés anyaggal és 

munkadíjjal együtt 

 

Fémkerítés karbantartási díja  Ft/m 

Fémkerítés nyomvonalának 

gyommentesítése egy 

alkalommal 

 

Villanypásztor telepítési díja  Ft/m 

5+1 szál oszlopokra rögzített 

villanypásztor létrehozásának 

díja anyag és munkadíj 

együtt 

 

Villanypásztor karbantartási díja  Ft/m 

Villanypásztor 

nyomvonalának 

gyommentesítése egy 

alkalommal 

 

 

Kitöltési útmutató az „Erdei felhasznált anyagok és munkák vállalkozói kivitelezési díjai” című altáblázathoz 
- a kért adatok ÁFA mentes nettó árak és díjak 

 


