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Az erdészeti igazságügyi szakértésben, de akár az erdõgaz-
dálkodás termelési folyamatainak az elemzésénél, a kárérté-
kelésnél, az üzemmódváltásnál, vagy a beruházás megtérülé-
si számításainál is, ismernünk kell az összes költségtételt.
Mindenekelõtt a két fõ formát kell elkülönítenünk.

Összes költség = szûkített költség + általános költség

A szûkített költség minden esetben közvetlenül kötõdik egy
termelési folyamathoz, vagy termékhez, elkülönítése a gyakor-
latban nem okoz problémát. Költségnemeit tekintve leginkább
vásárolt anyag, energia és szolgáltatás (pl. vállalkozói díj), bér
és a hozzá kapcsolódó közteher formájában jelenik meg. Az ál-
talános (üzemirányítási) költségek összetétele, egy termékre,
folyamatra, vagy telephelyre lebontása már sokkal összetet-
tebb feladat. A fogalom nagyon tág kört fed le.  Néhány elem
a teljesség igénye nélkül: szakirányítási díj, postaköltség, a
számvitel költsége, irodafenntartás, informatika, ügyvitel, az al-
kalmazotti szakszemélyzet költségei, banki ügyintézés, pénz-
tár fenntartása, reprezentáció, hatósági díjak stb.

Ezek mértéke az irányító és többnyire a tulajdonosi körben is
– különösen a folyamatos gazdálkodást biztosító erdészeti üzem-
méretnél – ismert. Ugyanakkor
a szakaszos üzemelésû kisgaz-
dálkodóknál (a magánerdõ-
ben jellemzõ 10-15 hektáros
kiterjedésnél) kérdéses, hogy
a mindenkori döntéshozó (er-
dõgazdálkodó) tisztában van-
e mindezekkel. El tudja-e határolni (szétosztani) az általános
költségeket évekre, területekre, tulajdonosokra? Él-e az elvárt,
netán túlzó, vagy a termelést akár negatívan befolyásoló „taka-
rékos” felhasználással (pl. elmaradó fatermék-felvételezések)? A
tulajdoni formától és üzemmérettõl függetlenül visszatérõ kér-
dés, hogy a tulajdonos ezekbõl a költségekbõl mennyit hajlan-
dó felvállalni. Hol van a legkisebb közös nevezõ? Azt sem sza-
bad figyelmen kívül hagyni, hogy ismerjük ugyan a saját általá-
nos költségünket, de nem ismerjük a többiekét, akár az üzleti
partner hasonló mutatóit, még szektoregyezõség esetén sem. A
bérek, személyi juttatások különösen kényes adatok, pedig
azok az általános költség meghatározó elemei.

Nem tiszta az erdõgazdálkodás fogalma sem. Alapesetben
csak a fatermesztés (erdõmûvelés), fahasználat és szállítás, a

primer fatermékekkel való kereskedelem mûveleteit tartal-
mazza. Kissé bõvítve már a mag- és csemetetermelés, a vad-
gazdálkodás, a primer fafeldolgozás is benne foglaltatik. A
tulajdonos pedig szinte szabadon dönt a belsõ tartalomról,
saját vállalásként az eredménye terhére közszolgáltatásokat is
teljesíthet (erdei iskola, ingyenes közjóléti beruházások, és
azok fenntartása), aminek általános költségeit szintén az
alaptevékenységnek kell viselnie. Ez inkább az állami szek-
tort jellemzi.

Az erdõgazdálkodás struktúrája nagyon színes. A legtöbb
magánvállalkozónál az irodafenntartás és a családi lakhatás
költsége nem határolható el jól, és az adott évi külföldi út is
szolgálhat pihenést, vagy továbbképzést, üzletkötést, a „cé-
ges autó” is futhat sokféle célból. Valamilyen normatívákat
azonban szükséges kidolgozni, amik az általános elemzések-
nél elfogadható alapadatokat, míg a gazdálkodóknál egyfajta
zsinórmértéket adnak. Azt biztosan kijelenthetjük, hogy az
eseti erdõgazdálkodónál a szakaszos üzemelés fajlagos álta-
lános költségei lényegesen magasabbak, mint a folyamatos
gazdálkodás esetén. A „kicsit” sokkal nehezebb optimalizál-
ni. A különbözõ megközelítésekbõl az általános költségeket
a szakértõk korábban a szûkített költségek 0-40 százalékában
határozták meg. 

A NAIK Erdészeti Tudományos Intézet 2014–15.
évi tárgyköri vizsgálatai

Az igényt felismerve a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet
2014-ben a témakört felvette kutatásai közé. A következõ cé-
lokat fogalmaztuk meg:

• A normatív erdészeti üzem fogalmának megalkotá-
sa, paramétereinek megadása.

• Az optimális üzemméret és szervezeti felállás (al-
kalmazotti létszám, erdész védkerületek mérete stb.)
meghatározása.
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Mit ér az „erdész”, ha magyar? 
Az erdõgazdálkodás pénzügyi értékelése, az üzemirányítási, általános költségek mértéke és jelentõsége

Nagy Imre – tudományos munkatárs, NAIK-ERTI

Duska József – erdõmérnök, MEGOSZ

A fõcím természetesen figyelemkeltõ „költõi kérdés”,
mert egy átlagos terepi szakember az alcímet olvasva – jó
érzékkel – továbblapoz. És azért is költõi, mert nem min-
degy, hogy az a bizonyos „erdész” beosztott erdész, vagy
vezérigazgató, magánerdészeti cégtulajdonos, oktató, ku-
tató, vagy hirtelen felindulásból a friss diplomájával Ke-
let-Londonban mosogató fiatal mérnök. Ezek ellenére a
cikket elolvasva végül mégis kiderül, hogy a dolgok össze-
zárnak és valóban az irányító, ellenõrzõ szakszemélyzet
költségeinek alakulása az erdészszakma egyik közeljövõ-
beli kihívása.

A normatív erdõgazdasági üzem területkimutatása, az erdõtervezett terület 10 000 ha

Fafajösszetétel és élõfakészlet 9 406 ha kiterjedésre*
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• A végzettségtõl és beosztástól függõ szakszemélyzeti
bérezéssel, egyéb javadalmazással kapcsolatos
tényszámok és elvárások felmérése.

• Fahasználati és erdõmûvelési költségek (vállalko-
zói díjak), erdei fatermék árbevételek paritástól füg-
getlen országos átlagos tényszámai.

• A tulajdonos és kezelõ teljes szétválasztása, a ke-
zeléshez kapcsolódó általános, benne a szakirányítási
költségtételek összeállítása. 

• A tulajdonos és kezelõ közötti éves elszámolás meg-
alapozása.

• A normatív üzem irányítási költségeinek kimutatása:
– Ft/ha/év mérõszám a folyamatos gazdálkodásnál, 
– a szûkített költségek százalékában az eseti gaz-

dálkodás értékeléséhez.
A munkában szerzõdéses partnerünk a Magán Erdõtulaj-

donosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége volt. Szemé-
lyes riportok készültek 42 fõvel, a témakörre mind az állami,

mind magánerdõben kellõ rá-
látással bíró kollégákkal. Ter-
mészetesen anonim módon.
Az általuk képviselt erdõterü-
let 143 817 hektár, az összes
erdõterület körülbelül 7 szá-
zaléka. A legkisebb gazdálko-
dó 16, míg a legnagyobb
13 000 hektárt képviselt. Kö-

zép- és felsõfokú végzettségû,
többnyire kifejezetten erdészeti-
vadászati, vagy többszörös szak-
képesítésû interjúalanyokat vá-
lasztottunk ki. Országos lefedett-
séggel dolgoztunk, a tájegységi
sajátosságokat és gazdálkodási
formákat is igyekeztünk figyelem-
be venni. 

A normatív üzem naturáliáit a
NÉBIH Erdészeti Igazgatóságának
közzétett adataival töltöttük fel
(2012. évi tényszámok, fafajössze-
tétel, erdõmûvelés, fahasználat

stb.) Határparaméternek a 2 fõ irányí-
tó mérnök elvárható éves tevékeny-
ségét vettük alapul. Mindezt 6-8000
és 10 000 hektáros kiterjedésnél ha-
sonlítottuk össze, végül a résztvevõk
nagyjából egyetértve a 10 000 hektá-
ros kiterjedésben látták az elvárható
teljesítést. A tényleges naturális muta-
tóknál a valójában kezelt országos te-
rülettel számoltunk, a rendezetlen
hányaddal értelemszerûen nem.

A normatív erdészeti üzem terüle-
te 10 000 hektár, éves fakitermelése
az összes használati módban együtt
41 343 bruttó, 35 141 nettó m3. Az er-
dõmûvelés alá vont területe mintegy
1 200 hektár (erdõfelújítás, a szálalt
terület ápolása, nyiladéktisztítás, tele-
pítés, befejezett ápolás, de tisztítás
nélkül). Nyilván pont ilyen méretû és
adottságaiban, vagy tevékenységé-
ben ezzel megegyezõ erdészeti üzem
nincs, de viszonyítási alapnak a meg-
adott alkalmas lehet.

A normatív erdészeti üzem a ha-
gyományos erdõgondnokság, aki a
tulajdonossal számol el. Csak alapte-
vékenységgel foglalkozik (erdõmû-
velés, fahasználat, kereskedelem). A
torzító hatások kiejtése érdekében a
mag- és csemetetermelést, a vadgaz-

Területhez arányosított fahasználati teljesítés a normatív üzemben 

A fahasználatok adatai fafajcsoportonként a normatív erdészeti üzemben

Erdõmûvelés tényszámai a normatív erdõgazdasági üzemben (EFU és EFU pótló ETE)
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dálkodást, a fafeldolgozást, a
közjóléti tevékenységet és az er-
dei iskolák fenntartását nem vet-
tük figyelembe. Ezek vagy önál-
ló és piaci alapon szervezõdõ
ágazatok, vagy a tulajdonosi
elvárást szolgálják ki, annak
hasznából átengedett mértékig.

Az erdõgondnokságot 1 elsõ
számú és 1 mûszaki vezetõ erdõ-
mérnök irányítja. Ezen felül 1
gazdasági vezetõt, 2 adminiszt-
rátort, 11 kerületvezetõ erdészt
(a védkerület nagysága mintegy
920 hektár), 1 beosztott erdészt,
1 rakodókezelõ erdészt és 1 ud-
varos-mindenes fizikai munkást
foglalkoztatnak, tehát az üzem
összesen 19 fõt alkalmaz. A
munkakörökhöz részletes fela-
datleírásokat rendeltünk, amik
együtt lefedték a teljes irányítási,
mûködtetési, szakmai tevékeny-
séget. 

Minden más munkát vállalko-
zók végeznek, a gazdasági egy-
ségnek ingatlanvagyona sincs,
valamint saját gépjármûállománya sem (a saját gépko-
csik térítéses használata foglalkoztatási feltétel).

Az interjúk és az egyéb adatgyûjtés során az általános
költségeket 3 fõ csoportra osztottuk fel:

I. Az iroda fenntartása: 
– bérelt ingatlanok (bérleti díjak);
– rezsi (fûtés, villany, víz+csatornadíj, karbantartás,

szemétszállítás, irodabútor, egyéb kis
értékû beszerzések).

II. Informatika és vett szolgáltatások:
– telefon-, internet-, banki és postaköltsé-

gek;
– jogi, adó, tûzvédelmi és munkavédelmi

tanácsadás; 
– szakkönyvek, nyomtatvá-

nyok, hatósági díjak; 
– informatikai beszerzések. 

III. Személyhez köthetõ ki-
adások:

– az alkalmazottak alap +
mozgóbére (I-V. fizetési
kategóriában);

– közterhek (szinte évente
változik, 37 százalékkal
számoltunk);

– rehabilitációs hozzájárulás
(az éves számított foglal-
koztatás eléri a 20 fõt);

– illetményfa, cafetéria;
– ruházat, szolgálati fegyver;
– továbbképzések, tanul-

mányutak, reprezentáció;
– a munkába járás és a saját

gépkocsi használatának a
térítése.

Az erdõgondnok elvárt javadalmazása (nincs „központ”, teljes felelõsségû irányító, 
munkáltató, kereskedik, pénzügyi döntéseket hoz, évente elszámol a tulajdonossal)

Az erdõgondnok-helyettes javadalmazása 
(mûszaki vezetõ, a szakmai munka tervezõje, irányítója, ellenõrzõje)

A kerületvezetõ erdész javadalmazása 
(a szakmai munka végrehajtója, anyagkezelõ és az õrzés-védelem felelõse)

A fahasználat pénzügyi mutatói (vállalkozói díjak áfa nélkül)

A faanyag szállításának költségei (vállalkozói díjak áfa nélkül)

A beosztástól független általános tételek
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Az eredményeket feldolgoztuk. Egyszerû számtani, vagy a
területtel, esetenként a fakitermelés tényszámaival súlyozott
átlagot képeztünk. Az eredmények az elõzõ oldali és a felsõ
táblázatokban láthatók.

Három fõ kategória különíthetõ el:
a, a fõként természetes erdõfelújítással gazdálkodók; 5-

8 000 Ft/ha/év/teljes terület;
b, a fõként mesterséges erdõfelújítással gazdálkodók átla-

gos körülmények között 10–15 000 Ft/ha/év/teljes terü-
let;

c, a mesterséges erdõfelújítással gazdálkodók hegyvidé-
ken, vagy teljes talaj-elõkészítéssel sík területen; 20-
30 000 Ft/ha/év/teljes terület.

Néhány következtetés 
– országosan az értékek nagyon közelítenek, a magán és

állami szektor elvárásai és a teljesítései is hasonlóak;
– a költségfelhasználás átgondolt, alkalmazkodik a gaz-

dasági, jogi környezethez;
– az összes üzemirányítási költség 90 százaléka bér és

személyhez köthetõ költség;

– az iroda fenntartása és egyéb költségek 5-5 százalék kö-
rüliek.

Az alaptevékenységgel foglalkozó erdészeti üzemben a
számításokhoz javasolt üzemirányítási költség minimális ér-
téke 15 000 Ft/ha/év, vagy a szûkített költségek legalább kö-
rülbelül 30 százaléka. 

A felmérés óta bekövetkezett változások akár aggasztó je-
leknek is tekinthetõk. Az elmúlt 1-1,5 évben, különösen a
Nyugat-Magyarországi Régióban az erdészeti vállalkozói dí-
jak jelentõsen megemelkedtek, sõt inkább úgy kell fogalmaz-
nunk, hogy a megemelt díjakért sem találni vállalkozókat. A
fizikai állomány (szak- és segédmunkás) nyugatra történõ ki-
áramlása a nagy élõmunkaigényû és nehéz fizikai munkát
megkívánó magyar erdõgazdálkodási ágazatot az átlagon fe-
lül terheli. Amellett – bár a faipar bizonyos fellendülése kö-
vetkeztében az erdészeti fatermékek ára nem ugrásszerûen,
de érzékelhetõen növekedett – a magyar faanyag nem kis-
részt a nemzetközi piacon méretõdik meg. 

Az elõállítási költségeink azonban messze fölötte vannak a
jobb természeti adottságú európai országokénak (boreális és
magas hegységi övezetek). A klímaváltozás hatása tovább

rontja kilátásainkat. 
A leírt folyamatok és a szakma részé-

rõl elvárt, a nyugat-európaihoz történõ
bérfelzárkózás eredõjeként már a közel-
jövõben várható a szakirányítási költsé-
gek lefaragásának igénye. Ezt pedig a
tulajdonos – az egyidejû technológiai
fejlesztések mellett  –  sajnos csak alkal-
mazotti létszámcsökkentéssel tudja
megvalósítani. Minderre az ágazatnak –
az oktatással együtt – fel kell készülnie. 

Segíthet egyfajta paradigmaváltás, hi-
szen az erdõk közcélú (közérdekû)
fenntartása a társadalom részérõl jelent-
kezõ jogos igény. Ezzel szemben viszont
a szakma részérõl jogos igény a ki nem
mutatott (vagy nem számszerûsíthetõ)
szolgáltatások ellentételezése. Ez pedig
nem valamilyen közjóléti szolgáltatás
„megfizetése”, hanem legalább a ma-
gánszektorban a gazdasági küszöb alatti
erdõk fenntartásának alaptámogatása
(egykori K-2-4 alap, fafajoktól függetle-
nül ~ az V-VI. FTO minõségen). 
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A fahasználati árbevétel (paritástól függetlenül, 
de a lábon történõ értékesítést átszámítottuk saját termelésre, áfa nélkül)

Az erdõmûvelés költségei

Számszaki összesítõ


