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A rendkívüli csapadékot követõ má-
jusi viharok széldöntései nyomán
mintegy félmillió köbméter fa-
anyag jelenhet meg az egyébként is
nyomott fapiacon, szezonon kívüli,
fülledésnek kitett idõszakban. 

A széldöntés piacra gyakorolt ha-
tása a bükk fûrész-, és lemezrönk
árakat tartósan és jelentõsen, a pa-
pírfa, rostfa, tûzifa árakat idõszako-
san le fogja törni, a fizetési határ-
idõket tovább fogja lazítani. 

Normalizált szállítások bükk ipa-
rifa választékokból újra csak 2011.
januártól várhatók. 

2010. május végén – többnapos, év-
tizedek óta nem tapasztalt, intenzív
esõzés után – dél-nyugati irányból
rendkívüli szélvihar csapott le az or-
szág egyes részeire és a történelmi Fel-
vidék középsõ részére. A nagy erejû
szél a legnagyobb károkat a HM VERGA
Zrt., a Nyírerdõ Zrt., és a Bakonyerdõ
Zrt. erdeiben okozta. Az ország érintett
erdõgazdálkodói területén a széldön-
tés következtében kidõlt (becsült)

bruttó fatömeg meghaladja a félmillió
köbmétert. 

Legerõsebben Veszprém és Sza-
bolcs–Szatmár-Bereg megye erdõállo-
mányai sérültek.

Szlovákiában a legnagyobb szélká-
rok a Kis-Kárpátok térségben keletkez-
tek, mintegy 300 ezer köbméter nagy-
ságrendben. 

Egy természeti katasztrófa sohasem
jön jókor. Valamennyi jelentõsebb gaz-
dálkodó 2009. év végén, 2010. év elsõ ne-
gyedévében elkészítette az éves termelé-
si érték- és költségszámításait vevõk, fafaj
és választékok szerint. A 2010. év végre
újra egy kiszámítható, pozitív piaci vára-
kozásokat tartalmazó évnek indult. 

A megelõzõ évekrõl, rövid visszate-
kintés után a következõ mondható el:
2007 második félévében megtört, 2008.
évben pedig – talán a tölgy rönk kivéte-
lével – valamennyi termék esetében
megállt, sõt megfordult a trend, keresle-
ti piacokból kínálati piacok lettek. Az
árak erõs csökkenése, vagy – jó esetben
– stagnálása mellett, jelentõsen romlot-
tak a fizetési viszonyok (fizetési hajlan-

dóság, fizetési határidõk). A rendelések
erõsen visszaestek, a szállítási lehetõsé-
gek bizonytalansága egész éven át tar-
tott. 2009. évben ez a negatív piaci kör-
nyezet stabilizálódni kezdett, a koráb-
ban jelentõs mennyiséget felvevõ fa-
rostlap gyárak át nem vett mennyiségét
megvették az erõmûvek. A magas gázá-
rak, a hosszabb ideig tartó telek követ-
keztében a lakossági tûzifavásárlás is
megerõsödött. A keresletcsökkenés
megállt, a kereslet egy alacsonyabb
szinten stabilizálódott.

2010. év elején az egyes választék-
csoportokat elemezve, a fahasználati
termékek piacát a következõ trendek
jellemezték: 

Rönkök vonatkozásában továbbra
nagy kereslete volt a jó minõségû tölgy
és akácrönknek, újra élénkebb igény
mutatkozott a kõris-, fekete dió, nemes
nyár és fenyõrönkökre, stagnált a bükk-
rönk. Az árak jellemzõen sem felfelé,
sem lefelé nem változtak jelentõsen eb-
ben a minõségi csoportban.

A gyengébb minõségû ún. hazai rön-
kök iránti érdeklõdés nõtt. Ezen termé-

A májusi széldöntések hatása a fapiacra
Természeti károk a fahasználati értékesítés szemszögébõl

Erdõgazdaságok bruttó % %
kidõlt fafajmegoszlás használati mód

famennyiség m3 véghaszn. % nevelõvágás %
Bakonyerdõ Zrt. 60000 75% B, 15% CS/T, 10% EKL 80 20
DALERD Zrt. 500 60% HNY, 30% NNY, 10% EKL 50 50
Egererdõ Zrt. 2000 80% B, 20% CS/T 50 50
Északerdõ Zrt. 1000 80% B, 20% T 100 0
Gemenc Zrt. 1900 80% NNY, 20% SZNY 40 60
Gyulaj Zrt. 170 100% CS 100 0
Ipoly Erdõ Zrt. 13300 80% B, Fe 15%, EKL 5% 60 40
KAEG Zrt. 5000 10% KL, 80% NNY, 10% HNY 70 30
KEFAG Zrt. 0 0 0
Mecseki Erd. Zrt. 9000 80% B, 15% EKL, 5% LL 90 10
NEFAG Zrt. 0 0 0
Nyírerdõ Zrt. 120000 32% A, 24% Fe, 21% Tö, 18% LL, 5% EKL 85 15
Pilis Parkerdõ Zrt. 13000 90 % B, 10% ELL 60 40
SEFAG Zrt. 10000 45% T, 50% EKL, 5% Fe 75 25
Szombathelyi Erd. Zrt. 5400 50% B, 30% KL, 20% Fe 70 30
TAEG Zrt. 3000 30% B, 35% Fe, 35% EKL 45 55
Vadex Mezõföldi Zrt. 8000 70% B, 25% EKL, 5% Fe 50 50
Vértesi Erdõ Zrt. 15800 55% B, 40% EKL, 5% NNY 85 15
Zalaerdõ Zrt. 0 0 0
HM Budapesti Erd. Zrt. 1600 50% CS, 40% B, 10% EKL 90 10
HM Kaszó Erd. Zrt. 4000 30% T, 30% A, 25 % Fe, 55% EKL 50 50
HM Verga Zrt. 200000 80% B, 20% EKL 80 20
Erõgazdaságok  összesen: 473670 79 21
Magánerdõk összesen* 100000
Mindösszesen: 573670
*Elõzetes, nagyságrendi adat
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kek ára az elmúlt években jelentõsen
csökkent (akár 20-25%-kal is). Az ár-
szint 2010 elsõ félévében nem változott,
sõt, bizonyos esetekben és értelemben
kismértékben csökkent is, de a meg-
élénkülõ kereslet hatására nagyobb
mennyiségû terméket lehetett újra
rönkként, illetve fagyártmányfaként (pl.
tölgy, bükk, cser, kõris) értékesíteni.
Ezt a növekvõ kereskedelmet elsõsor-
ban a kis- és középvállalkozások indu-
kálták, mert a fríz, fedõréteg utáni ipari
igény újra megjelent a piacokon. 

További stabilitást hozott e válasz-
tékcsoport és a fagyártmányfák piacá-
ba 2010-ben a fokozódó raklapgyártás
is. Ezek a termelõk elsõsorban a fenyõ-,
és lágylombos fafajokból készült vá-
lasztékok értékesítését segítik. Utóbbi
termékek vonatkozásában már kisebb
áremelkedés is elkezdõdött a II. negyed-
évtõl. 

2010 évben egyértelmû mennyiségi
keresletnövekedés jellemzi a papírfa
(bükk, EF/FF, LF), és erõs élénkülés a
rostfa (különösen a lágylomb, fenyõ)
termékcsoportot. A bükk-, gyertyán pa-
pírfák esetében változatlan vagy kisebb
értékû, a fenyõ papírfáknál mintegy 10-
15 %-os, a lágy- és fenyõ rostfák tekin-
tetében 4-8%-os, a keménylomb rostfá-
kat (cser, tölgy) illetõen 10-30%-os áre-
melkedés (elõbbi ausztriai, az utóbbi
érték az olaszországi export vonatkozá-
sában) realizálódott a januárban induló
új szállításokkal.

Az országban termelõdõ vastag tûzi-
fa közel 2/3-a hazai és külföldi erõmû-
vekben értékesül. 

Ez a termék (annak nagy mennyisé-
ge) stabilizálta, és határozta meg a gaz-
dasági válság elmúlt éveiben a rövid (sa-
rangolt), és hosszú ipari papírfa, rostfa,
egyéb iparifa (rúdfa) és raklap alap-
anyag minimál árait. Idén még minden
beszállító – a hosszú távú erõmûves
szerzõdéseknek köszönhetõen – stabil,
2-4%-os árnövekedéssel számolhatott. 

A fennmaradó tûzifahányad 80-85 %-
a hazai lakossági, illetve 15-20%-a kül-
földi lakossági igényeket (dorongos,
hasított tûzifa, fûrészelt ömlesztett, ka-
lodába rakott konyhafa) elégít ki.

Az elsõdleges fatermékek piaca tehát
2010 elején egy tervezhetõ, kereslet-kí-
nálati oldalakról elfogadhatóan stabili-
zálódott, enyhén pozitív irányba moz-
duló gazdasági környezet volt. 

Az értékesítési tevékenységek legna-
gyobb kockázata a bekövetkezett széldön-
tésig nem a vevõk bizonytalan rendelési és
szállítási feltételei, hanem az egész évben
fennálló deviza- (HUF/EURO árfolyam ala-

kulása), és a kis-, és középvállalkozások
(nem biztonságos forgó-, illetve saját tõke
szintjébõl fakadó) fizetési kockázat volt.

A 2010. május végén bekövetkezett
széldöntés ezeket a piaci viszonyokat
bizonyos fafaj és választék tekintetében
nem, vagy alig, más fafaj és választék
esetében jelentõsen megváltoztatta. 

Bár mennyiségi vonatkozásban igen
jelentõs a Nyírerdõ Zrt.-nél tölgy, akác
és fenyõ fafajokban bekövetkezett szél-
döntés, a legnagyobb kár a bükkállo-
mányokat érte, mind Magyarországon
(erdõgazdaságok, magán-, és közbirto-
kossági erdõk), mind a térségben (Kár-
pát-medence, Szlovákia). A legtöbb, és
legdöntõbb piaci változások a bükkvá-
lasztékokkal kapcsolatban történtek.

Más fafajok vonatkozásában a termé-
szeti kár és az értékesítési veszteség sú-
lya, a vágáscserék, megtakarítások, és a
ténylegesen kidõlt famennyiség figye-
lembevétele alapján – a Nyírerdõ Zrt.
kivételével – nem meghatározó. 

A bükkválasztékok oldaláról nézve
azonban nehéz kérdések sorakoznak... 

A bükk fûrész- és lemezrönk keresle-
te az elmúlt 2 évben csökkent, az árak a
fûrészrönk esetén évek óta hasonló szin-
ten maradtak, míg a hámozási és késelé-
si lemezrönköknél drasztikusan estek. 

A gazdasági válság következtében a
legnagyobb bükk fûrészrönk vevõ, az
osztrák Abalon Hardwood GmbH. ter-
melése mintegy 40%-ot csökkent. Sze-
rencsére ez nem teljesen ilyen arányban
érintette a magyarországi beszállítás
mennyiségét. A hazai legnagyobb há-
mozási rönk vásárló, az újkígyósi Úfa
Bt. – több éve tartó likviditási gondok
után – befejezte mûködését. Növeke-
dett viszont az észak-olaszországi bükk
fûrészrönk-igény, és kisebb csökkenés
mellett megmaradtak a korábbi szlo-
vén, osztrák és szlovák vevõk is.

A belföldi piacon – néhány nagyobb
feldolgozó (pl.: az OWI Zala Bt., a Fran-
ciavágási Fûrészüzem) kivételével – je-
lentõsebb mennyiségi átvevõ hely saj-
nos nem mûködik.

Mindezen adottságok mellett 2010 el-
sõ negyedévében a bükkrönk-piac, a
várt, megállapodott feltételek szerint mû-
ködött. A természeti katasztrófa a leg-
rosszabb naptári idõszakban, nyár elején
következett be. A felmért, becsült károk
alapján az eddigi mérsékelt keresletû
bükkrönk-piacra több mint egyéves ex-
portnak megfelelõ mennyiségû faanyag
érkezett. Az idõközben folytatott tárgyalá-
sokon adtak ugyan segítséget a vevõk, de
igen szigorú feltételek mellett. A szállítá-
sok elkezdõdhetnek, de várhatóan csak

augusztus elejéig, majd újra csak szep-
tember közepétõl folytatódhatnak. Szigo-
rodhatnak a méret (hossz, átmérõ) és mi-
nõségi elõírások, soha nem tapasztaltan
hosszúra nyúlhatnak a fizetési határidõk,
és az export fûrészrönk árak várhatóan
20-25%-kal, míg a külföldi lemezrönk
árak mintegy 15-20%-kal csökkenhetnek.
Bár a fák túlnyomó többsége földlabdá-
val és koronával dõlt ki, nagyon kritikus a
helyzet, hogy a fülledésre igen érzékeny
bükkre milyen nyár vár. Vajon felhasznál-
ható-e fûrész- és lemezrönkként a már
csak õsszel kitermelhetõ faanyag? 

Kedvezõbb a helyzet a bükk papírfa,
rostfa és tûzifa területén. 2010. évben a
„jó” cellulóz és viszkóz („fa-gyapot”)
kereslet, valamint a növekvõ lakossági
tûzifaigény biztosan lekötötte az általá-
nos termelési feltételekre tervezett érté-
kesítési készleteket. A széldöntés kö-
vetkeztében keletkezett többletmennyi-
ség ezen választékok között is átírta a
korábbi piaci feltételeket. 

A nagy – elsõsorban – külföldi ve-
võkkel történt egyeztetések pozitív ré-
sze, hogy a keletkezett többletet – a vi-
lágpiaci keresletnövekedésnek is kö-
szönhetõen átveszik, a fizetési határ-
idõk nem változnak, miként a méretek
sem – az árszint viszont a papírfa, rost-
fa vonatkozásában, mintegy 4-6%-kal, a
tûzifa esetén 2-4%-kal csökken.

A széldöntés utáni piaci feltételeket,
és a gazdálkodói lehetõségeket össze-
foglalva megállapítható, hogy a május
végén, június elején bekövetkezett szél-
döntés-károk, az év hátralévõ részében
kivitelezhetõ vágáscserékkel – a bükk-
választékok kivételével – valamennyi
erdõgazdaságnál, jelentõsebb többlet-
termelés nélkül, feldolgozhatók. 

A „kényszer” vágáscserék és a nehe-
zebb kitermelési feltételek növelik a
költségeket, a szezonon kívüli idõzítés,
a nyári felkészítésbõl származó minõsé-
gi hibák, a dõlési, törési károkból adó-
dó kedvezõtlen választék-összetételek
csökkentik az árbevételeket. 

A legnagyobb kockázat és árbevétel-
veszteség közvetlenül azokat az erdõ-
gazdaságokat éri, amelyek a vágáscse-
rék és a nagy dõlési volumenek miatt
bükköt kénytelenek vágni 2010 nyarán,
illetve õszén, és a többletmennyiségük
is döntõen ebbõl a fafajból származik
majd. 

A széldöntés következtében a bükk
fûrészrönk és papírfa közötti korábbi
35-40% árkülönbség várhatóan 15-20%-
ra olvad. Ez tényleges veszteség (a
mennyiségi növekedés ellenére), ami
tovább nõ, ha a cellulózgyárak – minõ-
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ségi okok miatt – nem tudják, vagy csak
újabb erõs árcsökkentés mellett hajlan-
dók átvenni a döntéskár faanyagát az
utolsó harmadévben.

Ha az õszi termelésû, viharkárból ki-
kerülõ bükk fûrész- és lemezrönkök a
vevõk elvárásainak megfelelnek, gya-
korlatilag az év végéig ezen alacso-
nyabb árkategóriájú és minõségû rönk
szállítása valósul meg. Ez komoly érté-

kesítési gondokat okozhat azon gazdál-
kodóknak, akiket nem, vagy csekély
mértékben érintett a természeti kataszt-
rófa. Az õ egészséges, jó minõségû
rönkjük értékesítéséhez – ha a korábbi
árszintet tartani akarják, és megtakarítá-
sokat sem terveznek – intenzív piacku-
tató, új vevõk bevonását eredményezõ
tevékenységet kell folytatni. 

Végül, a széldöntés piacra gyakorolt

legrosszabb hatása az lehet, hogy a
bükk fûrész- és lemezrönk-árakat tartó-
san és jelentõsen, a papírfa, rostfa, tûzi-
fa árakat idõszakosan le fogja törni, a fi-
zetési határidõket tovább fogja lazítani. 

Normalizált szállítások bükk iparifa
választékokból újra csak 2011. januártól
várhatók. 

Hajdú Ferenc
Bakonyerdõ Zrt.

Az eddigi felmérések alapján megállapít-
ható, hogy 2010. évben április-május hó-
napban rendkívüli vihar- és belvízkáro-
sítása érte gazdálkodási területünket.

Április végétõl a Tamási, a Pincehely
és a Hõgyész Erdészet területén több al-
kalommal különösen heves esõzések-
kel kísért zivatarok vonultak át. Ezek
közül is a legerõsebb a május 15–18.
között pusztító viharokkal érkezõ he-
ves esõzés volt. 

Erdõfelújítás. A magasabb helyek-
rõl lezúduló víztömeg magával ragadta
sok helyen a termõföldet és súlyos ká-
rokat okozott az erdõsítésekben (cse-
meték kimosása, iszap ráhordása), a
vadföldeken és a mezõgazdasági terü-
leteken a terményekben. Az erdõsítése-
ket 23 ha-on érintette a víz borítása,
csemetesor kimosása, illetve iszapráfo-
lyás. A túlzott csapadékmennyiség
miatt a folyamatban lévõ erdõsítések-
ben (1986 ha-on) éves szinten kb. 20
mFt ápolási többletköltség várható.

Az utakon, nyiladékokon, parkok-
ban és épületeink környékén gondot
okoz a vihar és az esõzések miatti faki-
dõlés, illetve egyes erdõrészletekben a
félig kidõlt fák jelentenek életveszélyes
helyzeteket. Itt a faanyagok kitermelése
és feldolgozása folyamatban van.

Utak és mûtárgyaik. A lezúduló víz
az út melletti árkokat elárasztotta iszap-
pal, a kanyarokban alámosta a bitume-
nes utat, illetve a pályaszerkezetet is
megrongálta olyan mértékben, hogy

egyes szakaszokon veszélyes közleked-
ni. Sok helyen a csõátereszek bedugul-
tak és az árkokban feltöltõdött víz-
mennyiség az úton keresztül találta
meg a lefolyás irányát. A bitumennel
borított útjainknál a megrongálódott út-
test kátyúzása, a padka helyreállítása je-
lenleg fontos feladat.

A földutak – a változatos domborzat
és a lösztakaró igen gyors erodálása miatt
– a zivatarokat követõen tönkrementek.
2010. májusában több földút járhatatlan
volt a gyakori felhõszakadás miatt. Hely-
rehozataluk, karbantartásuk folyamatban
van. A 20-30 évvel ezelõtt épült csõátere-
szek állaga megromlott, felújításukat a
véghasználati fakitermeléssel érintett te-
rületeken folyamatosan végezzük a jobb
közlekedés érdekében.

Az erdõsítést védõ kerítéseket na-
gyon sok helyen az iszap megrongálta,
illetve kidöntötte, az ideiglenes helyre-

állítás után a végleges megerõsítésük
2010. hátralévõ idõszakában várható. 

A közjóléti létesítményekben évrõl
évre keletkezõ károsodás fokozódó
mértéke a szûk völgyben fekvõ Len-
gyel–Annafürdõ parkerdõben és a Tamá-
si parkerdõben a rendes karbantartásnál
jóval több költségráfordítást igényel. A ki-
dõlt fák eltávolítása, az iszappal elárasz-
tott sétálóutak, az esõbeállók, kilátók fo-
kozottabb karbantartást igényelnek. 

Vadföld, mezõgazdaság. Hasonló-
an a fent leírtak alapján a viharkárok
miatt a vadföldeken és a szántókon ter-
melt növénykultúrák is súlyosan káro-
sodtak, illetve több területen a teljes
megsemmisülés után a talajt újra meg
kell munkálni. A lejtõs területeken fek-
võ kultúrákat az esõ (barázdásan) ki-
mosta vagy iszappal árasztotta el. Sok
helyen a vihar által elfektetett növények
befülledtek, eláztak. 




