
Statisztikai közlemény 

az erdei faválasztékok 2019-es értékesítési árairól 

1. Az adatgyűjtés jellemzői 

Az adatok az OSAP 1259-es nyilvántartási számú, „Az erdei fatermékek termelése és 

készletváltozása és erdészeti árstatisztikák” c. adatgyűjtésből származnak. Az adatgyűjtés 

célja jól definiált (meghatározott minőségű és feldolgozottsági szintű, adott helyen 

értékesített) erdei fatermékek átlagos árának a becslése. Az adatgyűjtés kombinált típusú, ami 

azt jelenti, hogy az állami erdőgazdaságokra nézve teljes körű, az egyéb állami, közösségi, ill. 

magán erdőgazdálkodók esetében pedig mintavételezésen alapuló. A mintavételezés során a 

statisztikai értelemben vett alapsokaságot azon erdőgazdálkodók adatai képezik, akik az adott 

évre vonatkozólag bejelentett fakitermeléssel rendelkeznek. A mintába kerülő 

erdőgazdálkodókat a reprezentativitás biztosításának érdekében véletlenszerűen választjuk ki. 

Az adatlapokon nettó árstatisztikákat gyűjtünk választéktípusonként. Fontos sajátság, hogy a 

beküldött adatok nem feltétlenül tényadatok, hanem árjegyzéken, ill. kalkuláción is 

alapulhatnak.  

2. Erdei fatermékek árstatisztikái 

A fűrészrönkök közül a tölgy ára volt a legmagasabb, különösen az erdőgazdaságok esetében 

(1. ábra). A legolcsóbb a nemes nyár fűrészrönk volt. Az erőgazdasági árak a bükk, az akác és 

a nemes nyár fajoknál kissé magasabbak voltak a magánszektor áraihoz képest. 

 

1. ábra Átlagos fűrészrönk (álgesztmentes 2,5m/30 cm) árak szektoronként vágástéri vagy felsőrakodói 

értékesítés mellett. A konfidencia intervallumok 95 %-os megbízhatósági szintnek felelnek meg. Háromnál 

kisebb mintanagyság esetén a statisztikát nem jelenítettük meg. 
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A papírfánál és a rostfánál is megfigyelhető, hogy az erdőgazdaságok által jelentett árak 

magasabbak a magánszektorhoz tartozó erdőgazdálkodók által közöltekhez képest, bár a 

fenyő esetében a különbség nem szignifikáns (2. ábra). 

 

2. ábra Papír- és rostfa árak szektoronként. Az ábra értelmezéséhez szükséges magyarázatot ld. az 1. ábraánál. 

A szektoronkénti tűzifa árakban nem tapasztalható lényeges eltérés (3. ábra), bár 

statisztikailag az erdőgazdasági árak esetenként (pl. tölgy/cser, ill. akác hosszított tűzifa) 

szignifikánsabban magasabbak. A kemény lombos vékony tűzifa ugyanakkor a 

magánszektorban volt szignifikánsan drágább. A feldolgozottság mértéke (1 m-es vagy 

hosszított) általában nem okozott jelentős árkülönbséget. Ez alól csak az akác kivétel a 

magánszektor esetében. Az átlagos árban tapasztalt különbség azonban itt is csekély (1.200 Ft 

körüli). 

 

3. ábra Különféle tűzifa árstatisztikák szektoronkénti bontásban. Az ábra értelmezéséhez szükséges 

magyarázatot ld. az 1. ábraánál. 


