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Statisztikai közlemény 

az erdei fatermékek 2019-es termeléséről és készletváltozásáról 

 

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 a főbb erdei fatermékek hazai készletváltozásának és azok értékesítéséből befolyt 

árbevételnek 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 készletváltozási (beleértve a fakitermelést is) és értékesítési adatokat 

gyűjtünk faj- és választék szerinti megbontásban. Az adatkörök tehát részben átfednek a 

1257-es számú adatgyűjtés (Nettó fakitermelés) adatköreivel. Meg kell azonban jegyezni, 

hogy a tényleges adatszolgáltatások (vagyis a válaszadási arány) számában a két adatgyűjtés 

kismértékben különbözik, ezért az átfedő statisztikák (nettó kitermelt fajonkénti fatérfogat) 

sem egyeznek meg teljes mértékben. Tekintettel azonban az adatgyűjtés mintavételes 

jellegére, ez az adatok értelmezhetőségét nem rontja.  

2. Az állami erdőgazdaságok által értékesített erdei fatermékek 

Az állami erdőgazdaságok 2019-ben 3,1 millió m³ faterméket értékesítettek bel-, valamint 0,4 

millió m³-t külföldön. A belföldön értékesített mennyiség kissé (0,1 millió m³-rel) csökkent. A 

hazai piacon eladott fatérfogat közel fele vastag tűzifa (1. ábra). Rönkből mintegy 0,5 millió 

m³ került belföldi vásárlókhoz. 

Az értékesítésből származó árbevétel a megelőző évhez képest 63,3 milliárd Ft-ról 66,6 

milliárd Ft-ra – körülbelül 5 %-kal – emelkedett. A befolyt összeg többsége (56,0 milliárd Ft) 

a belföldön történt árusításból származik. A kérdőíven szereplő fatermék-csoportosítás szerint 

a megelőző évhez hasonlóan a legtöbb árbevételt a vastag tűzifa után kapták az állami 

erdőgazdaságok (2. ábra).  

A köbméterre vetített árbevétel adatok több esetben kismértékben nőttek (3. ábra). Az 

erdőgazdaságok legnagyobb arányban a papír-, ill. rostfát értékesítették külföldön, míg a 

vastag tűzifa szinte teljes egészében a hazai piacra került (4. ábra). Az előbbiek esetében a 

külföldön értékesített hányad erőteljesen nőtt tavalyi évhez képest.  
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1. ábra Állami erdőgazdaságok értékesített fatérfogat adatai főbb választékcsoportok esetében. 

 

 

2. ábra Állami erdőgazdaságok értékesítési árbevétele fontosabb választékcsoportonként. 



3 
 

 

3. ábra Főbb választékcsoportok köbméterre vetített átlagos ára az értékesítésből származó árbevétel ill. 

értékesített mennyiség alapján. Az ábrán a 95 %-os megbízhatósági szinthez tartozó konfidencia intervallumok 

vannak feltüntetve (az erdőgazdaságoknál a mintavételezés teljes körű, mintavételi hiba nincs, ezért az 

intervallum 0 szélességű). Két esetben az intervallum felső határa meghaladta az 50 ezer Ft/m³ értéket, ezért nem 

tüntettük fel. Az ábrán a legalább hármas mintanagyságú statisztikák szerepelnek. 

 

4. ábra Külföldi értékesítés aránya a föbb választékcsoportok esetében szektoronként. További magyarázat a 3. 

ábránál. 
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3. Egyéb erdőgazdálkodók által értékesített erdei fatermékek 

A nem állami erdőgazdaságokhoz tartozó erdőgazdálkodóknál az árbevételből és az 

értékesített mennyiségből számított egységár az iparifa esetében jellemzően alacsonyabb az 

állami erdőgazdaságoknál tapasztalthoz viszonyítva (3. ábra), a külföldi értékesítés pedig 

jóval kevésbé jellemző (4. ábra). Az előző évhez képest számottevő változás nem 

tapasztalható. 

 


