
GAZDÁLKODÁSI TERV 

A KEFAG Zrt. gazdálkodásának céljai: 

➢ A Társaság a tulajdonosa által felruházott alapvető feladata a hatályos erdőtörvény 

előírásainak megfelelően az erdővagyon gyarapítása a természetvédelmi előírások 

betartása mellett. 

➢ Az erdővel szemben támasztott társadalmi igényeket elsősorban közjóléti 

tevékenységünkön keresztül kívánjuk kielégíteni, mely jelenleg jelentős terhet ró 

gazdálkodásunkra.  

A Társaság termőhely szempontjából az országban a legrosszabb adottságokkal rendelkező 

erdőgazdaság. Területének átlagos aranykorona értéke 3,33 AK/ha, a kezelésében lévő 

erdőterület többségében kultúrerdő vagy átmeneti erdő. 

Fafaj-összetételben meghatározó a fekete- és erdeifenyő, a hazai nyár, az akác és a nemes nyár. 

Erdeink vágásérettségi kora eltér az erdős tájakon megszokottól. A nemes nyár 25-35, a hazai 

nyár és az akác 30-40, a fenyők általában 50-60 éves korukban kerülnek véghasználatra. Éves 

fakitermelésünk 200 ezer nettó köbméter körüli, amelynek mintegy 85-90%-a 

véghasználatból, 10-15%-a pedig előhasználatból kerül ki. A kitermelt fatermékek 

hozzávetőleg 30-35%-a rönk, kivágás, egyéb ipari fa, 60-65%-a sarangolt áru: papírfa és tűzifa, 

mintegy 5%-a pedig egyéb vágástéri melléktermék. 

A Társaság által kezelt erdőállomány jó része a megelőző évtizedek erdőtelepítésének 

eredménye. Erdeink 65%-a 40 év alatti életkorú. Részvénytársaságunk jogelődjeinek rendkívül 

nagy feladatot jelentett az elsősorban mezőgazdaságilag már nem használt parlag területek 

beerdősítése. Évi ezer hektárnyi, jószerével futóhomokot ültettek be teljes talajelőkészítés (70 

cm-es mélyforgatás) után, korábban kézi erővel, majd az 1960-as évektől gépi technológiával. 

A véghasználatra került erdők felújítása (a magról történő felújítás lehetősége híján), ahol erre 

erdőtervi lehetőség van, sarjadztatással történik. Ez az erdőfelújítások mintegy negyedét teszi 

ki. A háromnegyed részben pedig teljes talaj-előkészítés után, a telepítéshez hasonlóan történik 

az erdősítés, ami rendkívül energiaigényes, következésképpen költséges módja az erdők 

felújításának. 

Az erdőállományok élőfakészlete 7,0 millió bruttó köbméter, melynek 45%-a fekete- és 

erdeifenyő. 

A Társaság fahasználati tevékenységében továbbra is nagy szerepet kap a vágásterületen maradt 

apadék, gallyfa, tuskó feldolgozása, értékesítése. 

A Társaság kezelésében lévő erdőterületeken a fahasználat a mindenkori érvényben lévő 

erdőtervek szakmai előírásaihoz igazodva történik. Az éves tervek végrehajtásának 

ütemezésekor a szakmai elvárások maradéktalan teljesülését harmonizálni kell az értékesítési 

lehetőségekkel, elvárásokkal. 
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Erdőművelési rendszerek (üzemmódok) nagysága a területen: 

ÜZEMMÓD 
TERÜLET 

(ha) 

MEGOSZLÁS 

(%) 

VÁGÁSOS 52 396,76 98,22 

ÁTMENETI 66,90 0,13 

FAANYAGTERMELÉST NEM SZOLGÁLÓ 883,49 1,65 

Fahasználat ágazat főbb adatai a 2021. évben 

A tartamos erdőgazdálkodást biztosító erdőtervi előírások kellő szabadságot engednek a 

gazdálkodónak az éves besorolások alternatíváit illetően.  

A 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, annak 

61/2017 (XII.21.) FM végrehajtási rendelete, valamint az 1996. évi LIII. törvény a természet 

védelméről határozott támpontot ad a fahasználati besorolásoknál a fahasználattal érinthető 

terület nagyságára és térbeli elhelyezkedésére vonatkozóan.  

Fakitermelés naturális teljesítményének alakulása 

Az erdőtervi lehetőség és a tényleges kitermelések viszonya:  terület (ha) 

HASZNÁLATI 

MÓD 

TÁRGYÉV TÁRGYÉV 

/ 

ERDŐTERV 

% 

TÉNY / 

TERV % ERDŐTERV 

(BECSÜLT) 
TERV TÉNY 

VÉGHASZNÁLAT 1 300 1 086 1 050 80,77% 96,69% 

GYÉRÍTÉS  1 600 933 834 52,13% 89,39% 

TISZTÍTÁS 1 450 841 763 52,62% 90,73% 

ÖSSZESEN 4 350 2 860 2 647 60,85% 92,55% 

EGYÉB 

TERMELÉS 
300 150 418 139,33% 278,67% 

 

Bruttó fakitermelés (tuskó nélkül):        (ezer bruttó m3) 

HASZNÁLATI MÓD 

TÁRGYÉV 
TÉNY / 

TERV % ERDŐTERV 

(BECSÜLT) 
TERV TÉNY 

VÉGHASZNÁLAT 241 204 213 104,41% 

GYÉRÍTÉS  35 20 16 82,56% 

TISZTÍTÁS 18 10 6 59,00% 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB 

TERMELÉS 
6 6 6 95,16% 

ÖSSZESEN 300 240 241 100,50% 



Az előző táblázat tárgyilagos értékeléséhez meg kell említenünk, hogy az erdőtervi lehetőség, 

mint tényleges fakitermelési lehetőség, valójában soha nem áll a Társaság rendelkezésére. 

Ennek oka, hogy az erdőtervek növedékesítése a sematikus módszer következtében a ciklus 

végéhez közeledve egyre nagyobb pontatlanságokat tartalmaz, így az erdőtervi kihasználtság 

mutató nem tényszerű információ. 

A bruttó fakitermelés (és minden, adattárból nyert fatérfogat) mennyisége tájékoztató jellegű, 

mivel az erdészeti hatóság adattára is csak tájékoztató jelleggel ad fatérfogatot. 

A 2021-ben elvégzett fakitermelések érintett területe az egyéb (egészségügyi) termelések 

kivételével a tervtől elmarad. A nagy élőmunkaigényű kézi fakitermelések elvégzésére egyre 

nehezebb magas szakmai színvonalon dolgozó vállalkozást találni. 

2021-ben továbbra is folytattuk a gépi (harveszteres) fakitermeléseket, illetve a vágástéri 

apríték-alapanyag értékesítését. A KEFAG Zrt. két saját gépcsoportjának (harveszter-

forwarder) éves teljesítménye mintegy 40 ezer köbméter fakitermelés (a teljes termelésünk kb. 

20 %-a). 

Fakitermelés alakulása (tuskó nélkül)      (nettó m3) 

 VÁLASZTÉK MEGNEVEZÉSE 

TÁRGYÉV 

TERV TÉNY 
TÉNY / 

TERV % 

TISZTÍTÁS 4 688 2 335 49,81% 

TÖRZSKIVÁLASZTÓ GYÉRÍTÉS 16 096 12 778 79,39% 

NÖVEDÉKFOKOZÓ GYÉRÍTÉS 730 895 122,60% 

VÉGHASZNÁLATOK ÖSSZESEN 179 886 189 388 105,28% 

         EBBŐL TARVÁGÁS 179 886 189 388 105,28% 

         EBBŐL FELÚJÍTÓ VÁGÁS - - - 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB TERMELÉS 5 729 5 117 89,32% 

ÖSSZESEN 207 129 210 513 101,63% 
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Az erdőművelés ágazat főbb adatai a 2021. évben 

Erdőgazdaságunk az erdőtenyészet szempontjából legkedvezőtlenebb Duna-Tisza közi 

területeken, gyakorlatilag az országban fellelhető legmostohább körülmények között 

gazdálkodik. Ezen tény egyértelműen tükröződik az általunk alkalmazott erdőművelési 

technológiákban is: erdősítéseinket mesterséges módon, legtöbbször tuskóeltávolítás és teljes 

talaj előkészítés után újítjuk fel. Jelenlegi ismereteink alapján, csak ezzel a viszonylag költséges 

módszerrel lehetséges biztosítani az elültetett csemeték számára azt az előnyt, amely garantálja 

az erdősítések megmaradását, az erdőborítottság fenntartását.  

 

Erdőfelújítás  

A KEFAG Zrt. erdőfelújítási tevékenységét az éves keletkezett véghasználati területeinek 

függvényében végzi. Az elmúlt években ez 1 000 ha/év nagyságrendű véghasználattal érintett 

területet jelentett.  

A körülményeknek és gyakorlatunknak megfelelően, a felújítás alatt álló, erdősítési 

kötelezettség alá vont területek kétharmadán mesterséges erdősítés történik. Ezen erdősítések 

elvégzése a gépi- és kézimunka költségeit tekintve természetesen meghatározó mértékű tételt 

jelentenek az üzleti tervben is.  

A fentiek alapján a társaság 2021. évben 6 659 ha kötelezettség alá vont területen végzett 

erdőfelújítási munkákat.  

 

Az erdőfelújítási tevékenység fontosabb szakmai adatainak bemutatása (ha): 

 

 

 
TÁRGYÉV 

TERV TÉNY TÉNY /TERV % 

ERDŐSÍTÉS ALÁ VONT 

TERÜLET 
5 800 5 697 98,22% 

TALAJELŐKÉSZÍTÉS 891 598 67,12% 

ERDŐSÍTÉS ELSŐ KIVITEL 

ÖSSZESEN 
979 1 029 105,11% 

  EBBŐL: TERMÉSZETES MAG 0 0 - 

  EBBŐL: TERMÉSZETES SARJ 321 399 124,30% 

  EBBŐL: MESTERSÉGES 658 630 95,74% 

PÓTLÁS 95 99 104,21% 

ERDŐSÍTÉSEK ÁPOLÁSA 9 328 7 838 84,03% 

BEFEJEZETT ÁPOLÁS 20 0 0,00% 

BEFEJEZETT ERDŐSÍTÉS 1000 882 88,2% 



 

 

Az erdőfelújítás fő műveleti tényszámainak szöveges leírása a Társaság 2021. 

gazdálkodási évében: 

Erdősítés alá vont terület: 

Az erdősítés alá vont terület fogalma alatt azon folyamatban lévő területeket értjük, ahol már 

az erdősítés megtörtént. Ez nem egyenlő a kötelezettség alá vont területekkel, amely a 

regisztrált üres területeket (962,49 ha) is tartalmazza. 

Az erdőfelújítás alatt lévő területek nagysága az elmúlt évek viszonylatában Társaságunknál 

hatezer hektár körül mozgott, tárgyévben 5 697 ha volt. Az erdősítés alá vont területek több 

mint 60%-a, adottságainknak megfelelően továbbra is mesterséges erdősítés. A mesterséges 

erdősítések elvégzése az energiaárak függvényében jelentős költségeket eredményez. 

Talajelőkészítés: 

A már említett nagyarányú mesterséges erdőfelújításaink kivitelezését, az esetek döntő 

hányadában, a véghasználatok után végzett teljes talajelőkészítés előzi meg. Ez a műveleti sor 

magába foglalja a tuskókiemelést, tuskóletolást, illetve e két műveletet egyben helyettesítő 

tuskómarást, valamint az ezt követő 70-80 cm mélységű mélyforgatást. A talajelőkészítés 

adatsorában a legnagyobb energiaigényű és egyben meghatározó művelet a tuskókiemelés és 

tuskómarás adata szerepel, mivel a többi művelet halmozottan való feltüntetése megtévesztő és 

egyben értelmezhetetlen lenne.  

Tuskókiemelés, tuskómarás összesen 594,64 ha, amely kis mértékben nagyobb a bázisnál 

(512,36 ha). 

Erdősítés első kivitel: 

Természetes első kivitelünk a tárgyévben kizárólag a sarj eredetű erdősítéseket jelentette, ebből 

tárgy évben 399 ha teljesült, ami a bázisnak 124,30%-a. 

Mesterséges első kivitel 630 hektáron teljesült, ami a tervezett 658 ha 95,74%-a. Az első 

kivitelű erdősítések pontos nagysága általában a fagyos időszak beköszöntének 
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kiszámíthatatlansága miatt nehezen tervezhető, a kedvező időjárás eredménye a nagyobb 

arányú megvalósulás. 

Pótlás: 

Pótlást összesen 95 ha-t terveztünk, azonban a munkák elvégzése 99 ha-on vált szükségessé, 

amely a terv 104,21%-ának felel meg. 

Erdősítések ápolása: 

Az erdősítések ún. befejezett ápolását 2021. évben nem végeztünk. 

A folyamatos erdősítések ápolása több részműveletre oszlik, ezen belül a kézi sorápolás 

műveleteire, a gépi sorközi ápolásra, továbbá a vegyszeres sorápolásra. 

Kézi sorápolás a bázishoz (1 335 ha) viszonyítva, összesen 962 ha-on teljesült a tárgyévben, 

amelynek nagy részét a közfoglalkoztatási program keretében hajtottunk végre. A gépi sorközi 

ápolás nagysága 6 277 ha, a bázis 85,60%-a (7 333 ha). A vegyszeres ápolás nagysága           600 

ha, a bázishoz mérten (339 ha) jelentősen növekedett (176,99 %). A kézi munkaerő egyre 

nehezebb felkutatása, alkalmazása és annak más technológiával történő kiváltása miatt, a 

vegyszeres ápolás jelentősége és nagyságrendje valószínűleg hosszú távon tovább fog 

növekedni. 

Befejezett erdősítés: 

Befejezett erdősítéseink nagysága a tárgy évben 882 ha, amely a bázisév 88,38 %-a. 

Gyakorlatilag ez a nagyságrend a korábbi évek tendenciájához illeszkedik. 

 

A Gazdálkodási Terv végrehajtása  

A Gazdálkodási Terv szakszerű végrehajtását szavatolja, hogy a dolgozók megfelelő 

(jellemzően a kerületvezetők szakmai középfokú /erdésztechnikusi /, míg a műszaki vezetők és 

erdészeti igazgatók szakmai felsőfokú /okleveles erdőmérnöki/) végzettséggel rendelkeznek, 

valamint szerepelnek az erdészeti szakszemélyzeti vagy jogosult erdészeti szakszemélyzeti 

nyilvántartásban. Ehhez a hatályos jogszabályokban előírt képzéseken részt vesznek.  A 

végzettséget igazoló dokumentumok másolatai a humánpolitikai vezetőnél, a szakszemélyzeti 

képzésekre vonatkozó igazolások az erdőőrzési felügyelőnél fellelhetőek. Továbbá az erdészeti 

szakszemélyzeti névjegyzék nyilvánosan elérhető a https://portal.nebih.gov.hu/erdeszeti-

szakszemelyek-listaja linken. 

A vállalkozók esetében a KEFAG Zrt. rendszeresen szervez oktatást, amelyeken a részvevők 

munkavédelemmel és egyéb szakmai ismerettel (pl.: ergonómia, logisztika, munkaszervezés 

stb.) kapcsolatos előadásokat hallgathatnak meg. Az oktatásra vonatkozó adatok, 

nyilvántartások az Erdőgazdálkodási és Természetvédelmi Osztályon találhatóak meg. 
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