.

A
MAGÁN-ERDŐGAZDÁLKODÓI
TESZTÜZEMI HÁLÓZAT
300 mintás felmérése

KÉRDŐÍV
társaságok
31,32,38,39

megye:………………….
szektor:..………………..
2004

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Szervezeti forma:
betéti társaság / közkereseti társaság
korlátolt felelősségű társaság
részvénytársaság

Milyen úton jutott el a szakirányítóhoz (kivéve alkalmazott esetén)?
A szakirányító keresett meg
Ismeretségen keresztül
Hirdetésen keresztül
ÁESZ (alkalmazott) ajánlotta
Egyéb:…………………………………………………………………….

erdőbirtokossági társulat
szövetkezet
erdőszövetkezet

Érdekképviseleti tagság:
Nem
tag

Passzív

KAPCSOLAT
Aktív
Nagyon
hasznos

Semleges

Alkalmazottak
Erdészeti szakszemélyzet
Erdőmérnök
Erdész technikus
Szakmunkás
Betanított munkás
Egyéb:
Összesen

Nagyon
haszontalan

MEGOSZ
FAGOSZ
OEE
AKamara
Egyéb:

fizikai

Nem erdészeti
Mérnök
Technikus
Szakmunkás
Betanított munkás
Egyéb:
Összesen

szellemi

Információk forrása

Kapcsolat a hatóságokkal

Erdőg.

KAPCSOLAT
Nincs

szellemi

Passzív

Támogató

Aktív
Semleges

Újság
Szakkönyvek
Ismeretterjesztő füzetek
Rádió
Televízió
Internet
Ismerősök
Szakember ismeretségi alapon
Szaktanácsadók
ÁESZ
Tanfolyamok
Egyéb:

Hátráltató

ÁESZ
Vadászati
Természetvédelmi
Vízügyi
Önkormányzat
Igénybevett szakirányítás/mérnöki szolgáltatás:
nincs
Szakirányítást nyújtó

folyamatos
ha

eseti
ha

társas vállalkozás
magánszemély
Integrátor
Önmaga/alkalmazott
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Egyéb

fizikai

NATURÁLIS JELLEMZŐK
Területeloszlás

Fafaj-szerkezet:
Releváns
Terület
ha

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saját tulajdon
Bérelt terület
Üzemi terület összesen (1+2)
Közös megbízott
Megbízás
Megbízásos terület összesen (4+5)
Bejelentett erdőgazdálkodó (3+6)
Ebből érvényes üzemterv:

Terület
Erdőrészlet Tulajdonos
teljes eg.
ha
db
db
1

Fafaj

Bérlet

Közvetett tul. v.
Van regisztrált
használatba adás
erdőgazdálkodó nélküli
tulajdona?
saját terület összterület Saját cég Idegen Saját cég Idegen
nincs
van,…………..ha
ha

ha

ha

ha

ha

5

6

7

8

9

10

Élőfakészlet
készlet
foly.növedék
brm3
brm3

Hozamlehetőségek az üzemtervi időszakból hátralevő időszakban évente átlagosan:
Véghasználat
NFGY
TKGY
EÜ/Egyéb
Fafaj
terület térfogat terület térfogat terület térfogat terület térfogat
ha
br m3
ha
br m3
ha
br m3
ha
br m3
Tölgy
Bükk
Cser
Akác
EKL
NNy
ELL
Fenyő
Összes

ha

egyéni gazdálkodó
közös megbízott
gazdasági társaság
erdőszövetkezet
szövetkezet
erdőbirtokosság
összesen
Az erdők tömbjeinek elhelyezkedése (ha)
1
2
3
4
napi kapcsolat
távoli ismert
távoli ismeretlen
szinte elérhetetlen

Terület
átlagos hozami
ha

Tölgy
Bükk
Cser
Akác
EKL
NNy
ELL
Fenyő
Üres
Összesen
Védett összesen
fafaj-korlátozás
használati korlátozás
*hozamkorlátozás
munkamódszer korl.

A saját tulajdonú egyéb erdőterület eloszlása:
Megbízás

összes
ha

10. felett
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TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA
2002. év fahasználati adatai:
Véghasználat
NFGY
TKGY
EÜ/Egyéb
Fafaj
terület térfogat terület térfogat terület térfogat terület térfogat
ha
br m3
ha
br m3
ha
br m3
ha
br m3
Tölgy
Bükk
Cser
Akác
EKL
NNy
ELL
Fenyő
Összes
Védett területen
2002. év erdősítési adatai:
Erdőfelújítás
Erdőtelepítés
Célállomány
elsőkivitel többéves befejezett elsőkivitel többéves befejezett
ha
ha
ha
ha
ha
ha
Tölgy
Bükk
Cser
Akác
EKL
NNy
ELL
Fenyő
Összes
Védett területen
Szakirányítás és kivitelezés:
Terület Erdőgazdálkodó
ha
db
1. Integrátori szolgáltatás nyújtása
2. Szakirányítás nyújtása
3. Szakirányítás összesen (1.+2.)
4. Kivitelezés az erdőgazdálkodói területen
1
5. Kivitelezés a szakirányított területen
6. Kivitelezés 4. és 5. kívül
7. Kivitelezés összesen (4+5+6)

Az erdőgazdálkodás helye a gazdálkodás egészében
Jelenleg

Jövőben

Erdőgazdálkodásból szeretne megélni
Erdőgazdálkodás a legfontosabb kiegészítő tevékenység
Az erdőgazdálkodás mellékes/kényszerű tevékenység
Lényegében nincs gazdálkodás
Az erdőgazdálkodási tevékenység célja
Jelenleg

Jövőben
ha

Folyamatos piaci termelés
üzemi Szakaszos piaci termeléssel
gazdálkodás Önellátás, és a maradék értékesítése
Bérbeadás
Vagyon megőrzése
vagyonVagyon gyarapítása befektetéssel
kezelés
Vagyon gyarapítása kis áldozatokkal (támogatással)
Szellemi szolgáltatás (megbízásos erdőg.-t is)
szolgáltatás
Kivitelezési szolgáltatás
A gazdálkodás felhagyása és az erdők értékesítése
Csak a gazdaságtalan vagy távoli erdők eladása
Milyen fa- értékesítési módokat alkalmazott eddig (több válasz is lehet)?
Értékesítés iránya
Értékesítés
m3
értékesítési
módja
lakosság feldolgozó kereskedő bizományos
integrátor
szövetkezet
lábon
választékban
Kapcsolatfelvétel
hirdetést adtam fel
hirdetésre
válaszoltam
személyesen
kerestem meg
személyesen
kerestek meg
más jell. korábbi
kapcsolat alapján

egyéb:
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TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Ha van megbízással kezelt erdőterülete (közös megbízott is), az ilyen jogcímen folytatott
tevékenység bevételei és költségei kit illetnek? Önt, és csak a nyereséggel vagy
veszteséggel számol el, vagy a tulajdonos(oka)t, és a bevételekkel és költségekkel számol
el?

Miért telepített erdőt?
Mi volt a megelőző művelési ág?

Ha van megbízással kezelt erdőterülete (közös megbízott is), a megbízói díj előre
megállapodott fix összeg, vagy függ az elért eredménytől?

Miért ezeket a fafajokat alkalmazta?
Mekkora volt a saját munka aránya, és milyen tevékenységeket érintett?
Az erdészeti vállalkozásában mely nem-fa erdei termékek jelennek meg (pl. gomba,
karácsonyfa, gyógynövény stb.)?

Erdőbirtokossági társulatok / Szövetkezetek
Miért alakult az erdőbirtokossági társulat / Szövetkezet? (előírás-állami támogatás
igénybevétele-a legmegfelelőbb formának bizonyult-hagyomány-egyéb)?

Mivel lehetne érdekeltté tenni a magánerdő-gazdákat a nem-fa erdei termékek
hasznosításában?

Hogyan tartják a kapcsolatot a tagokkal?

Elégedettek-e a tagok az Ebt./Szöv. gazdálkodásával?
Vannak-e konfliktusai a különböző gyűjtő csoportokkal, pl. hárs virág gyűjtésekor, akác
mézelésekor stb.?
Mi jelenti a legnagyobb nehézséget a tulajdonostársakkal való kapcsolattartásban,
döntéshozatalban és elszámolásban?
Hogyan lép kapcsolatba a kivitelező vállalkozóval (jelölje, ha ugyanaz a vállalkozó végzi!)?
erdősítés:
fahasználat:

Egyetértés van-e a tulajdonostársak között a gazdálkodást illető kérdésekben, ha nem mely
területeken a legnagyobb az ellentmondás, és ennek mi a valószínűsíthető oka?

Tervezik-e a gazdálkodási közösség felszámolását, és ha igen, milyen módon?
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JÖVEDELEM-KIMUTATÁS
Erdőgazdálkodási jövedelem kimutatása
Eredménykimutatás (összköltség eljárással)
“A” változat
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02. Exportértékesítés nettó árbevétele
I.
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
03. Saját termelésű készletek állományváltozása
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)
III. Egyéb bevételek
Ebből: erdészeti, vadgazdálkodási támogatás
Ebből: vadkártérítés
Ebből: visszaért értékvesztés
Önfelhasználás
m3:
05. Anyagköltség
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke
Ebből: erdő bérleti díja
Saját eszköz használat Nap:
07. Egyéb szolgáltatások értéke
08. Eladott áruk beszerzési értéke
Ebből: fatermékek ELÁBÉ
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
10. Bérköltség
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
Ebből: saját foglalkoztatás
Nap:
12. Bérjárulékok
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
Ebből:
értékvesztés
Ebből: Erdészeti, vadgazdálkodási járulék
Önfelhasználás
m3:
Önfelhasználás
óra:
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
(I±II+III-IV-V-VI-VII)
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)
C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)
X.
Rendkívüli bevételek

2001

2002

Ebből: erdészeti, vadgazdálkodási támogatás
Rendkívüli ráfordítások
Rendkívüli eredmény (X-XI)
Adózás előtti eredmény (±C±D)
Elhatárolt veszteség
XII.
Adófizetési kötelezettség
F.
Adózott eredmény (±E-XII)
22.
Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra,
részesedésre
23.
Jóváhagyott osztalék, részesedés
G.
Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)
XI.
D.
E.

2003
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JÖVEDELEM-KIMUTATÁS
Mérleg (A)
Eszközök (aktívák)
A.
Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3.Vagyoni értékű jogok
4.Szellemi termékek
5.Üzleti vagy cégérték
6.Immateriális javakra adott előlegek
7.Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Ebből: erdő
Ebből: vadkárelhárító kerítés
2.Műszaki berendezések, gépek, járművek
3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4.Tenyészállatok
5.Beruházások, felújítások
6.Beruházásokra adott előlegek
7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
Ebből: vagyonkezelésbe vett eszköz
Ebből: vagyonkezelésbe adott eszköz
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3.Egyéb tartós részesedés
4.Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban
5.Egyéb tartósan adott kölcsön
6.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
7.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

2001

2002

Mérleg (A)
B.
Forgóeszközök
I. Készletek
1.Anyagok
2.Befejezetlen termelés és félkész termékek
Ebből: mezei leltár
3.Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4.Késztermékek
Ebből: fatermékek
5.Áruk
Ebből: fatermékek
6.Készletekre adott előlegek
II. Követelések
1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3.Követelések egyéb részesedési viszonyban l. v. sz.
4.Váltókövetelések
5.Egyéb követelések
III. Értékpapírok
1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2.Egyéb részesedés
3.Saját részvények, saját üzletrészek
4.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
IV. Pénzeszközök
1.Pénztár, csekkek
2.Bankbetétek
C.
Aktív időbeli elhatárolások
1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3.Halasztott ráfordítások
Eszközök összesen

2003
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2001

2002

2003

JÖVEDELEM-KIMUTATÁS
2003

Erdőgazdálkodás rezsiköltsége (eFt/év)
Felső és középvezető
Adminisztratív
Nem termelő fizikai
Alkalmazottak összesen
Amortizáció
Bérlet
Biztosítás
Energia (áram, gáz, fűtés)
víz,
telefon,
karbantartás,
takarítás,
Őrzés
Egyéb
Ingatlanok összesen
Autó
Amortizáció
Biztosítás
Üzemanyag
Karbantartás, javítás
Egyéb
Számítógép, szoftver
Amortizáció
Kellékanyag
karbantartás, javítás
Egyéb nem termelő gép, berendezés
Gépek, berendezések összesen
Könyvelés
Jogi szolgáltatás,
Szaktanácsadás
A tevékenységgel kapcsolatos tagdíjak
Újságok, könyvek, Oktatás
Erdőőrzés, Egyéb biztosítás
Az erdő nem termelési szolgáltatásaival kapcsolatos klts
Reklám, (PR), Közcélú adományok, szponzorálás
Egyéb
Szolgáltatások igénybevétele összesen
Egyéb általános költség
Általános költség összesen
ALKALM.

2002

INGATLANOK

2001

GÉPEK

Mérleg (A)
D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III. Tőketartalék
Ebből: erdészeti, vadgazdálkodási támogatás
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII. Mérleg szerinti eredmény
E. Céltartalékok
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
3. Egyéb céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással sz.
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő v. sz.
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval sz.
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési v. lévő v. sz.
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Ebből: vagyonkezelésbe vett eszköz miatti kötelezettség

SZOLGÁLTATÁSOK

III. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Rövid lejáratú kölcsönök
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek árusz.-ból és szolgáltatásból (szállítók)
5. Váltótartozások
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással sz.
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részes. v. lévő v.sz.
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen
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el nem
számolt

elszámolt

JÖVEDELEM-KIMUTATÁS

Anyag

Személyi

eFt

eFt

SZOLG.

TERMELÉS

Erdőgazdálkodás és más tevékenységek fedezetének megoszlása 2002.-ben:
Kapott
TámoBevétel
bérleti v.
gatás
megb. díj
eFt
eFt
eFt
Erdőtelepítés
Áll.szabályozás
Fakitermelés
Erdőfelújítás
Eü. beavatkozás
Erdőfenntartás
Csemetekert
Mellékhaszonvételek
Kivitelezés
Szakirányítás
Szaktanácsadás
Megbízásos erdőg.
Ingatlan hasznosítás
Erdőgazdálkodás összesen
Fakereskedelem
Fafeldolgozás
Mezőgazdálkodás összesen
Növénytermesztés
Állattenyésztés
Gyümölcstermesztés
Borászat
Vadgazdálkodás
Halgazdálkodás
Túrizmus
Egyéb
Mindösszesen
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Igényb.
szellemi
szolgált.
eFt

Igényb.
egyéb
szolgált.
eFt

EFJ

Fizetett
bérleti díj

Egyéb
költség

Fedezet

eFt

eFt

eFt

eFt

ERDŐMŰVELÉS

I.

II.

III.

IV.

alatt

V.

Anyag Energia Élőmunka Összesen

VI.
év

felett
ha

Költségek
Anyag Energia Élőmunka Összesen

Megjegy.

20.
21.
22.
23.
24.

Vegysz. gépi tek. teljes
ter.
Vegysz. kézi tek. telj. ter.
Vegyszeres gépi
pásztakészítés
Vegyszeres kézi
pásztakészítés
Tuskó kiemelés v. fúrás

25. Tereprendezés

1.

Kézi bozótirtás

2.

Vágástakarítás

27. Kézi vetés első kivitel

3.

Égetés

4.

Kézi pásztakészítés

5.

Kézi padkakészítés

6.

Kézi tányérozás

28. Kézi gödrös első kivitel
Kézi hasítékba első
29.
kivitel
30. Gépi vetés első kivitel

7.

Kézi gyökérszaggatás

8.

Sorjelölés talajelők.-ben

9.

Gépi bozótirtás

26. Gyökérfésülés

Erdősítés

Terület és -talajelőkészítés

Költségek

2002. év

Terület és -talajelőkészítés

Természetes felúj.
Mestreséges felúj.
Erdőtelepítés
Erdőgazdasági nagytáj:
Célállomány és kor
Lejtfok:
10 fok
Terület: (erdőrészlet)

10. Gépi pásztakészítés
11. Gépi padkakészítés
12. Gépi gyökérszaggatás

31. Gépi gödrös első kivitel
Gépi hasítékba első
32.
kivitel
33. Kézi hasítékba ü.áll.alatt
34. Kézi vetés állomány alatt
35. Gépi vetés állomány alatt
36. Gépi hasítékba ü.áll.alatt

13. Gépi résnyitás

37. Kézi gödrös pótlás

14. Gépi altalajlazítás

38. Kézi vetés pótlás

15. Gépi tárcsázás

39. Kézi hasítékba pótlás

16. Gépi szántás

40. Gépi vetés pótlás

17. Fogatos pásztakészítés

41. Gépi gödrös pótlás

18. Fogatos padkakészítés

42. Gépi hasítékba pótlás

19. Gépi pásztázás

44. Gyökérszaggatás
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Megjegy.

ERDŐMŰVELÉS
Költségek
Anyag

Energia Élőmunka Összesen

Költségek

Megjegy.

Anyag
71. Kézi tisztítás

46. Sorjelölés erdősítésben
Állománykieg. makkal
47.
területe
Állománykieg. csemetével
48.
ter.
49. Kézi ápolás teljes területtel

72. M.fűrészes tisztítás

Tisztítás

45. Tőrevágás

Vad elleni védelem

51. Kézi sorköz ápolás
52. Kézi ápolás állomány alatt
53. Gépi ápolás telj.területtel

76. Vadkár elleni kézi védelem óra
77. Vadkár ell. kézi véd. fm
78. Vadkár elleni őrzés
79. Vadkár elleni vegysz. véd.
80. Kerítés karbantartás

54. Gépi sorápolás

81. Kézi nyiladék tisztítás

55. Gépi sorköz ápolás

82. Gépi nyiladék tisztítás

56. Gépi ápolás állomány alatt

83. Határjel fenntartás

57. Vegyszeres áp.telj.ter. kézi

84. Kézi tűzpászta készítés fennt

58. Vegyszeres sorápolás kézi
Vegyszeres sorköz ápolás
59.
kézi
60. Vegyszeres áp.áll.alatt kézi

85. Gépi tűzpászta készítés fennt.
86. Egyéb általános művelet ha
Egyéb műveletek

Befejezetlen ápolás

74. Gépi tisztító ösvény készítés
75. Fenyő tisztit. anyag megsem.

50. Kézi sorápolás

61. Gépi vegyszeres áp.telj.ter.
62. Gépi vegyszeres sorápolás
Gépi vegyszeres sorköz
63.
ápolás
64. Gépi vegyszeres áp.áll.alatt

87. Egyéb általános művelet db
88. Egyéb általános művelet óra
89. Egyéb általános művelet fm
90. Egyéb általános művelet km
91. Egyéb általános gépi művelet ó
92.
93.
94.
95.
96.
97.

65. Gépi ápolásnál kisegítés
66. Gépi pásztakaszálás
Bef. ápolás

73. Kézi tisztító ösvény készítés

67. Befejezett kézi ápolás
68. Befejezett gépi ápolás
69. Befejezett vegysz. ápolás
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Csemete szállítás km
Csemete szállítás
Csemete rakodás válogatás,kis.
Csemete vermelés
Műszaki átvétel
Erdővédelmi tevékenység

Energia Élőmunka Összesen

Megjegy.

FAHASZNÁLAT

Éves kitermelés nm3
Beavatkozás

Fakitermelési technológiák leírása
fafajokból

Technológia
megnevezése:

Összesen

TKGY
NFGY
VH
Összesen:

Műveletek
Döntés
Gallyazás
Elődarabolás
Előközelítés
Közelítés
Darabolás
Rakodói mozgatás
Hasítás
Kérgezés
Sarangolás
Máglyázás
Felterhelés
Szállítás
Leterhelés

A kitermelt állományok átlagos mellmagassági átmérője (cm)
Beavatkozás

fafajoknál

Összesen

TKGY
NFGY
VH
A kitermelés közvetlen költsége (Ft/nm3)
Beavatkozás

fafajoknál

Összesen

TKGY
NFGY
VH

Megjegyzések
Eszköz / hely

A fakitermelési végrehajtása
Saját kivitelben:
Vállalkozóval:
Erdőgazdasági kivitelben:
Összesen:
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Eszköz / hely

%
%
%
100 %

FAHASZNÁLAT
Termelés, értékesítés, faárak
Fafaj

Választékok

Termelés
nm3

Értékesítés
nm3

Ft/m3

Fafaj

Késelési rönk
Hámozási rönk
Fűrészrönk I.o.
Fűrészrönk I.-II.o. átlagár
Fűrészrönk II.o.
Fűrészrönk III.o.
Fagyártmányfa
Bányászati anyagok
Szőlőtámfa
Papírfa
Export forgácsfa
Forgácsfa
Egyéb iparifa
Tűzifa
Egyéb
Késelési rönk
Hámozási rönk
Fűrészrönk I.o.
Fűrészrönk I.-II.o. átlagár
Fűrészrönk II.o.
Fűrészrönk III.o.
Fagyártmányfa
Bányászati anyagok
Szőlőtámfa
Papírfa
Export forgácsfa
Forgácsfa
Egyéb iparifa
Tűzifa
Egyéb

Választékok
Késelési rönk
Hámozási rönk
Fűrészrönk I.o.
Fűrészrönk I.-II.o. átlagár
Fűrészrönk II.o.
Fűrészrönk III.o.
Fagyártmányfa
Bányászati anyagok
Szőlőtámfa
Papírfa
Export forgácsfa
Forgácsfa
Egyéb iparifa
Tűzifa
Egyéb
Késelési rönk
Hámozási rönk
Fűrészrönk I.o.
Fűrészrönk I.-II.o. átlagár
Fűrészrönk II.o.
Fűrészrönk III.o.
Fagyártmányfa
Bányászati anyagok
Szőlőtámfa
Papírfa
Export forgácsfa
Forgácsfa
Egyéb iparifa
Tűzifa
Egyéb
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Termelés
nm3

Értékesítés
nm3

Ft/m3

FAHASZNÁLAT

Fafaj

Választékok

Termelés
nm3

Értékesítés
nm3

Fafaj

Ft/m3

Késelési rönk
Hámozási rönk
Fűrészrönk I.o.
Fűrészrönk I.-II.o. átlagár
Fűrészrönk II.o.
Fűrészrönk III.o.
Fagyártmányfa
Bányászati anyagok
Szőlőtámfa
Papírfa
Export forgácsfa
Forgácsfa
Egyéb iparifa
Tűzifa
Egyéb
Késelési rönk
Hámozási rönk
Fűrészrönk I.o.
Fűrészrönk I.-II.o. átlagár
Fűrészrönk II.o.
Fűrészrönk III.o.
Fagyártmányfa
Bányászati anyagok
Szőlőtámfa
Papírfa
Export forgácsfa
Forgácsfa
Egyéb iparifa
Tűzifa
Egyéb

Választékok
Késelési rönk
Hámozási rönk
Fűrészrönk I.o.
Fűrészrönk I.-II.o. átlagár
Fűrészrönk II.o.
Fűrészrönk III.o.
Fagyártmányfa
Bányászati anyagok
Szőlőtámfa
Papírfa
Export forgácsfa
Forgácsfa
Egyéb iparifa
Tűzifa
Egyéb
Késelési rönk
Hámozási rönk
Fűrészrönk I.o.
Fűrészrönk I.-II.o. átlagár
Fűrészrönk II.o.
Fűrészrönk III.o.
Fagyártmányfa
Bányászati anyagok
Szőlőtámfa
Papírfa
Export forgácsfa
Forgácsfa
Egyéb iparifa
Tűzifa
Egyéb
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Termelés
nm3

Értékesítés
nm3

Ft/m3

VADGAZDÁLKODÁS, VADÁSZAT

1.

Tudja-e, hogy erdőterületén ill. erdőterületein ki vagy kik a vadgazdálkodásra
jogosultként megnevezett gazdálkodók?
Igen, szervezeti és személyi oldalt tekintve is ismerem őket
Részben, ill. nem biztosak az ismereteim e téren
Nem ismerem az erdeimben vadgazdálkodó szervezetet

7.

Megtéríti-e Önnek (Önöknek) a vadgazdálkodásra jogosult a vadkárt?
Igen, jellemzően korrekt összeg fizetésével
Igen, de kisebb értékben, vagy jelentős engedmények kieszközlésével
Van olyan vadkárügyünk, amiben nem történt meg a kártérítés kifizetése
Jellemzően a vadászatra jogosult nem hajlandó az erdei vadkár megtérítésére

2.

Találkozott e már személyesen azokkal (vagy képviselőjükkel), akik az erdeiben
vadásznak?
Nincs tudomásom arról, hogy kik így nem tudom, hogy találkoztam-e velük
Tudom kik a vadgazdálkodásra jogosultak, de erdőgazdálkodóként az elmúlt hét
esztendőben személyes jellegű, vagy hivatalos kapcsolatot nem létesítettem velük
Néhány esetben, hivatalos ügyekben (pl. erdei vadkár, közös védekezés, szakmai
egyeztetés stb.) már létesült kapcsolat közöttünk
Kizárólag hivatalos ügyeinket érintő rendszeres a kapcsolattartásunk
Hivatalos ügyekben és személyes dolgokban is tartjuk egymással a kapcsolatot

8.

Van, vagy volt-e peres útra terelt vadkárigénye?
Még nem volt szükség perre az erdei vadkáraink ügyében
Néhány perünk már volt (van)
Jellemzően perrel tudjuk érvényesíteni a kárigényünket
Eddig kizárólag bírói úton tudtuk érvényesíteni a vadkártérítési igényünket

9.

Tapasztalt-e erdősítési korból már kinőtt, de vad által veszélyeztetett
erdőállományaikban vad által okozott egyéb károsítást (rágást, hántást, törést
stb.)?
Igen, sajnos elég gyakran, ill. rendszeresen
Nem túl gyakori az ilyen eset
Csupán néhány alkalommal
Nem tapasztaltam ilyet

3.

4.

Milyen területarányt foglal el az erdeiben vadkárveszélynek kitett erdősítés?
Nincs vadkárveszélyes erdősítésünk
Az arányuk 5 % alatt van
Veszélyeztetett területek aránya 5 % és 25 % közöttire becsülhető
Vadkárveszélyes erdősítéseknek, azaz a folyamatos erdőfelújítás és erdőtelepítés
részleteinek területaránya 25 % felett van erdeinkben

10. Az erdei vadkárok elleni védekezést a vadgazdálkodóval közösen végzik-e?
E téren mindent egyeztetve, közösen végezzük a vadkárok elhárítását és
megelőzését
E téren van bizonyos együttműködés kettőnk között, de az összhang nem teljes
Jellemzően nem tudunk megegyezni a közös tennivalókban, de néhány esetben
egyezségre tudtunk jutni
Még nem fordult elő, hogy terhet és feladatot közösen megosztva védekeztünk
volna

Észlelt-e már vadkárt az erdejében?
Igen
Nem

(A következő négy kérdésre csak azoknak kell válaszolni, akiknek van vagy volt vadkárosítás
az erdejében!)
5.

Bejelentette-e az észlelt vadkárát a vadgazdálkodónak?
Igen
Nem

6.

Volt-e vadkárból fakadó kártérítési igénye?
Igen
Nem

11. Elégedett-e a vadgazdálkodóval fenntartott kapcsolatával?
A kétoldalú kapcsolatot jónak tartom, az a kölcsönös előnyökön nyugszik
Lenne mit javítani a viszonyokon, de elfogadható a kapcsolatunk
Kapcsolatunk közömbös, semleges, vagy jelentéktelen
Feszültségekkel terhes a kettőnk viszonya, rossz a kapcsolatunk
A helyzet teljesen elmérgesedett, kapcsolatunk az ellentétekből eredő viszály
jellemzi
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VADGAZDÁLKODÁS, VADÁSZAT
12. Ha az erdőtulajdonosok átengedik a vadászati jog alapján számukra járó összeget
Önnek (Önöknek), mint regisztrált erdőgazdálkodónak, vagy ha azt az
erdőgazdálkodásban használják fel, akkor a legutóbbi ilyen esetben mekkora éves
összeget (illetve átlagot) ért el ennek összege hektáronként?
Ezt a pénzt nem az erdőgazdálkodó hasznosíthatta
Ez az érték nem érte el tavaly az 50 forintot hektáronként
Tavaly az erdőkre 51 és 200 forint közé eső juttatást ill. dologi érték jutott
Évi 201 és 500 forint közé esett ez az összeg
A tavalyi érték meghaladta az 500 Ft/ha átlagot

16. Megfelelő törvényi védettséget érez-e az erdőgazdálkodók szempontjából az erdő
és a vad között kialakuló konfliktusok kezelése terén?
A jogi háttér nem védi kellően az erdőgazdálkodókat
Jogérzetem szerint a két fél ellenérdekelt helyzet esetén egyenlő mértékű védelmet
kap, az arányos és méltányos jogérvényesítés biztosított
Az erdőgazdálkodó nagyobb jogi védelmet élvez, a konfliktusokban számára
kedvezőbb az érdekérvényesítési lehetőség

13. Ha erdőgazdálkodóként megkapja, vagy más forrásból egyébként ismeri ez
erdőterület után helyileg járó vadászati haszonbér vagy garantált jövedelem
kifizetett összegét, akkor annak nagyságát hogyan ítéli meg a vadászati jog
értékéhez képest?
A fizetett összeget alacsonynak tartja a vadászati jog értékéhez képest
Ezek az értékek arányban állnak egymással
Magasnak tartom az egy hektárra fizetett vadászati járandóságot
14. Ismeri-e az erdőtörvény (1996. évi LIV. tv.) vadászatra és vadgazdálkodásra
vonatkozó részeit?
Tudtommal az erdőtörvény nem foglalkozik a vadászattal és vadgazdálkodással
Az erdőtörvényt ismerem, de nem ismerem annak vadászati részleteit
Felületesen tájékozott vagyok az erdőtörvényben lévő, vadászatra vonatkozó
részekkel
Úgy gondolom, hogy tájékozott vagyok az erdőtörvényben leírt, vadászatra
vonatkozó szabályokkal
Elengedhetetlennek tartom jogaim ismeretét, ezért pontosan ismerem a vonatkozó
jogszabályi részeket
15. Ismeri-e a vadászati törvény (1996. évi LV. tv.) erdőgazdát is érintő részeit?
Nem tudtam, hogy van ilyen törvény is
A törvényről már hallottam, de részleteit nem ismerem
Felületesen tájékozott vagyok a törvény engem érintő részeit illetően
Úgy gondolom, tájékozott vagyok a vadászati törvényben írtak terén
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ERDŐVÉDELEM

Tag
hrsz

főfafaj(ok)3

4

kor
év

KÁR
terület5
ha

térfogat
m3

kódja6

megelőzés
eFt

KÖLTSÉG1
elhárítás
eFt

Megjegyzés2

helyreállítás
eFt

A kármentesítés költségei a károsított terület erdőborításának helyreállításáig, nem beleszámítva a károsított állomány kora és a megfelelő borítást biztosító állomány kora között felmerülő
tényleges vagy alternatív költségeket (ezeket a kárérték kiszámításánál kell figyelembe venni).
2 A kárral kapcsolatos tevékenységek leírása, beleértve a tevékenység megnevezése (pl.: tűzpászta készítése sík terepen) és a tevékenységgel kapcsolatos különleges körülmények (pl.: tűzpászta
készítése előtt tuskóirtás).
3 Kitöltése a fafajok betűkódjával, több 30% feletti elegyaránnyal rendelkező fafaj esetén vesszővel elválasztva.
4 Amennyiben a főfafajok nem jellemezhetők egyetlen korral, a „fafaj” rubrikában közölt fafaj sorrend szerint kell a jellemző korokat is megadni.
5 Fokozatos felújítás esetén a területet nem kell többszörösen figyelembe venni még akkor sem, ha az eredeti állomány és a felújítás is károsodott.
6 A kód első két száma az alábbi táblázat alapján választható ki.
1

Aszály, hőség 10
Fagy
30
Tűz
60
Gomba
91
Belvíz
21
Hó/zúzmara
40
Rovar
70
Növény
92
Árvíz
22
Szél
50
Vad
80
Rágcsáló
93
Az „egyéb” károk esetében kérjük a kár okának megnevezését a megjegyzés rovatban.
A kód második része „1”, ha állományban 2, ha erdősítésben és „3”, ha fokozatos felújítóvágásban keletkezett kár.
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Jégverés
Homokverés
Talajvízsüllyedés

94
95
96

Talaj- és légszennyezés
Egyéb

97
98

GÉPÁLLOMÁNY

db
ERŐGÉPEK
Univerzális traktorok
T-25A

kerekes traktor

MTZ-50
MTZ-550
MTZ-552
MTZ-80
MTZ-82

kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor

VALMET-465
VALTRA/VALMET-600
VALTRA/VALMET-700
VALTRA/VALMET-800
VALTRA/VALMET-900
VALTRA/VALMET-6400
VALTRA/VALMET-6600
VALTRA/VALMET-6800
VALTRA/VALMET-8050
VALTRA/VALMET-8150
VALTRA/VALMET-8450
VALTRA/VALMET-8550
VALTRA/VALMET-8750

kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor

ZETOR-6045
ZETOR-6245
ZETOR-121-45

kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor

év

%

%

db

év

%

db

%

ZETOR-122-45
ZETOR-160-45
ZETOR-161-45
ZETOR-162-45

kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor

Z-323A
FIAT-180
FIAT MAMUT-120 DT
FIAT ALLIS
T-150K
LANDINI-1900DT

kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor
kerekes traktor

DT-75
lánctalpas trakt
T-100M
lánctalpas trakt
T-130M
lánctalpas trakt
T-170
lánctalpas trakt
Eszközhordozó traktorok
T-16M
kerekes traktor
Quicktrak
kerekes traktor
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Csuklós traktorok
Rába-15
T4K-14B

kerekes traktor
kerekes traktor

Hidas traktorok
STEMAG-74H+A419

kerekes traktor

év

%

%

db

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

megnevezése

Gépek bérmunkában
mennyisége

típusa

Saját gépek
mennyisége
átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

A gép

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

mennyisége

megnevezése

Gépek bérmunkában

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

Saját gépek
mennyisége

A gép

év

%

%

GÉPÁLLOMÁNY

db év
FATERMESZTÉSI GÉPEK
TALAJ-ELŐKÉSZÍTÉS-, TALAJMŰVELÉS GÉP.
Ekék
PPU-50A
rigoleke
PPN-50
rigoleke
NARDI-000DMR
rigoleke
TIGAR-2/3
mélyszántó eke
RÁBA-IH-10-720-4V-16-M mélyszántó eke
RE-3-40M
mélyszántó eke
PON-25
eke
PLN-3-35
eke
B-125-5
eke
LCF-3-M35
eke
RÁBA-IH-10-720-4--16-KM-BJ eke
GEMENC
eke
Talajlazítók
FA-3/2
HF-3/2
LATAR
RÁBA MMG
VIBROLAZ-80
E-TM-1
E-TM-2
E-TM-3
Talajmarók
FN-1,1
FN-1,6

%

%

db

év

%

%

db

mélylazító
mélylazító
mélylazító
mélylazító
vibr. mélylazító
erdé. mélylazító
erdé. mélylazító
erdé. mélylazító

talajmaró
talajmaró
19

FN-2,0
MASSANO

talajmaró
talajmaró

Tárcsák
VNT-14
NT-6
NT-3,3
NARDI-6HDR
ROME-TRH-14-30
XT-3
XT-4
IH-10490-63

nehéz tárcsa
nehéz tárcsa
nehéz tárcsa
nehéz tárcsa
nehéz tárcsa
tárcsa
tárcsa
tárcsa

ETB-2

erdészeti tárcsa

E-PST-1
E-PST-2
UST-2B
KT-2
ETS-2

sorköz-m. tárcsa
sorköz-m. tárcsa
sorköz-m. tárcsa
sorköz-m. tárcsa
sorköz-m. tárcsa

GLT-8
GRT-8
AGROFER

lengőtárcsa
rugóstárcsa
sorm. tárcsa

Kultivátorok
RATH
EGEDAL
ZSMK

sorköz-m. kultiv.
sorköz-m kultiv.
sorköz-m kultiv.

év

%

%

mennyisége
átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

megnevezése

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

Bérmunkát végző gép

Saját gépek
mennyisége

mennyisége
átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

megnevezése

A gép

Bérmunkát végző gép

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

Saját gépek
mennyisége

A gép

db

év

%

%

GÉPÁLLOMÁNY

db
NB-1
HB-1,6
Hengerek
SH-3
HG-3
NGH-3

év

%

%

db

év

%

%

db

fogasborona
fogasborona

Foltos talaj-előkészítők
LENO-77
talajszaggató
Tányéros talaj-előkészítők
VÉRTES
tányérozó

simahenger
simahenger
gyűrűshenger

Bakhátas talaj-előkészítők
ROME-TRBR-6-30
bakhátkészítő

Simítók
simitó
Kombinátorok
MC-4
MC-6
KOMBI-3,3
RAU-KOMBI-3,3
RAU-KOMBI-4,4

NÖVÉNYVÉDELEM GÉPEI
Permetezőgépek
D-2M
háti permetező

kombinátor
kombinátor
kombinátor
kombinátor
kombinátor

Pásztás talaj-előkészítők
Waldmeister
kéttestű eke
PEK
könnyű kéttest e
PEN
nehéz kéttestű e
ASP-2
kéttestű eke
EFE-1
kéttestű eke
TE-2
tárcsás eke
VÉRTES
láncos pásztaké.
BPG-600
pásztakészítő

MD-150

háti motoros per

RATH
EGEDAL
E-P-1 (E-P-500)
FARMER-FSZ-300/6
MINITOXNSZ-3/2
NOVOR-1005
KERTITOX-K-10/13
PNEUTOX-F
HS-75

permetező
permetező
permetező
permetező
permetező
permetező
permetező
permetező
permetező
permetező

Vegyszerkenő gépek
SM
SZVF-60
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kézi kenő
vegyszerkenő

év

%

%

mennyisége
átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

megnevezése

Bérmunkát végző gép

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

Saját gépek
mennyisége

mennyisége
átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

megnevezése

A gép

Bérmunkát végző gép

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

Saját gépek
mennyisége

A gép

db

év

%

%

GÉPÁLLOMÁNY

db
Porozógépek
KISKUNSÁG
KERTITOX-FP

év

%

%

db

év

%

%

db

háti porozó
porozógép

Mikrogranulátum-szóró gépek
E-GA-1
mikrogranul. szó.
Csávázógépek
FCB
MOBITOX-SUPER

betonkeverő
csávázógép
csávázógép

SZAPORÍTÓNYAG-TERMESZTÉS SPECIÁLIS GÉPEI
Alapanyag-előállítás gépei
Maggyűjtés gépei

Magkezelés gépei

Dugványtermesztés gépei

Szabadföldi csemetetermesztés gépei
Tápanyag-utánpótlás gépei
RCW-3/a
műtrágyaszóró
NO-12
műtrágyaszóró
RATH
műtrágyaszóró
PNEUGRAN-ES-3,5
műtrágyaszóró
21

T-6SZ
T-088
SZTP-108

szervestrá.-szóró
szervestrá.-szóró
szervestrá.-szóró

Vetőgépek
RATH
EGEDAL
ERTI

aprómagvetőgép
aprómagvetőgép
aprómagvetőgép

EGEDAL-COMBI
SEUN

vetőgép
vetőgép

RATH
ERTI
DHV-15

nagymagvetőgép
nagymagvetőgép
nagymagvetőgép

Iskolázógépek
RATH
RATH
EGEDAL
EGEDAL

függesztett isk.g.
magajáró isk.g.
függesztett isk.g.
magajáró isk.g.

Dugványozógépek
RATH
E-D-4

dugványozógép
dugványozógép

év

%

%

mennyisége
átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

megnevezése

Bérmunkát végző gép

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

Saját gépek
mennyisége

megnevezése

mennyisége
átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

A gép

Bérmunkát végző gép

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

Saját gépek
mennyisége

A gép

db

év

%

%

GÉPÁLLOMÁNY

db
Öntözés gépei
MV-40
MV-120
MV-200
MV-350

elektr. öntözőgép
elektr. öntözőgép
elektr. öntözőgép
elektr. öntözőgép

MA-350
MBD-200

dízel mot. önt.g.
dízel mot. önt.g.

év

%

%

db

év

%

%

megnevezése

db
Intenzív csemetetermesztés gépei
Hidegágyas csemetetermesztés gépei
Burkolt gyökérzetű csemetetermesztés gépei
PAPERPOT
vetőgép
KANIZSA
tekercsbe isk gép
JAVO-MINI
töltőgép
JAVO-STANDARD
töltőgép
Termesztő-berendezések

Alávágás gépei
EGEDAL

alávágógép

Kiemelés gépei
RATH
EGEDAL

ágyáskiemelő
ágyáskiemelő

SUK-101
SUK-1
RVSK-500

soros csemetekie
soros suhángkie
rázóvillás kiem.

RZ-1,5
RZE-1,5
ZUZÓ-1
ERZ-1

Kezelés gépei
RATH

kötegelőgép

Vermelés gépei
RATH

VTZ-1
NICOLAS DT-213
WILLIBALD UFM-180

vermelőgép

ERDŐSÍTÉS SPECIÁLIS GÉPEI
Terület-előkészítő gépek
Bozót- és cserjeírtók
HUSQVARNA 165R
tisztítófűrész
STIHL FS-86
tisztítófűrész
függ.teng. szárzú
függ.teng. szárzú
függ.teng. szárzú
erdészeti zúzó

víz.teng. szárz.
víz.teng. szárz.
víz.teng. szárz.
ROUSSEAU-FO-151/120 víz.teng. szárz.
SEPPY-MIDIFORST+A349 víz.teng. szárz.
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év

%

%

mennyisége
átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

Bérmunkát végző gép

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

Saját gépek
mennyisége

mennyisége
átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

megnevezése

A gép

Bérmunkát végző gép

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

Saját gépek
mennyisége

A gép

db

év

%

%

GÉPÁLLOMÁNY

db
Vágástakarítók
E-VT-1
LKV-1
VÁGTA
RAUMFIX GR-III+A49

merevfogú vág.t.
lengőkaros vág.t.
rugósfogú vág.t.
rugósfogú vág.t.

VT-1

ágzúzó henger

év

%

%

db

év

%

%

db

Tuskóvisszavágók

(MTZ-80)
TAR-1
FD-20 (FIAT-ALLIS)

tolólap
tereprendező
tolólap

Gyökérkiszedők
GYF-1

gyökérfésű

Vetőgépek
BODOR-féle

makkvetőgép

Csemeteültetők
E-Ü-1
ÜLT-1
ÜLT-2
HÜL-1
RZSZ-1
RPK-U
QUICKWOOD

ültetőgép
ültetőgép
ültetőgép
ültetőgép
ültetőgép
rugalm.tárcs.ült.
lengőkaros ült.g.

Suhángültetők
HANSÁG
HLÜ-1
BÁBOLNA

ültetőgép
ültetőgép
ültetőgép

Gödörfúrók
STIHL
E-GF-1 (E-GF-600)
E-MGF-1
ELLETARI

kézi gödörfúró
gödörfúró
mélygödörfúró
mélygödörfúró

hidraulikus olló
Tuskózók
K-1A
K-2A
TK-1V
TK-1H
TG-01
HTK-130
HVT

mech. emelőv. k.
mech. emelőv. k.
mech. emelőv. k.
mech. emelőv. k.
hidr. emelővill.k.
hidr. emelővill.k.
vibrációs kiemelő
CASE POCLAIN 1188CK markolva kiemelő
CASE POCLAIN 1288NLC+A104 markolva kiemelő
ELLETARI MAMUT-HP200
forgácsoló
(LANDINI-1900DT)

ROTOR
forgácsoló
Tuskókzelítők, tereprendezők
HLFT-130
fésűs tolólap
D 175 H
tolólap
SZT-3000
tolólap
23

év

%

%

mennyisége
átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

megnevezése

Bérmunkát végző gép

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

Saját gépek
mennyisége

mennyisége
átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

megnevezése

A gép

Bérmunkát végző gép

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

Saját gépek
mennyisége

A gép

db

év

%

%

GÉPÁLLOMÁNY

db

év

%

%

db

év

%

%

db

POPULUS
TEG

mélygödörfúró
tányérozó gödörf

FAANYAG MOZGATÁS GÉPEI
Közelítés, kiszállítás gépei
ERTI
közelítő kerékpár

Ápolás gépei
HUSQVARNA
TR-2

pneum.metszőoll
kosaras állványz.

PW17-MULI

kézi vonócsörlő

RV-700 (MTZ-50)
RV-700 (MTZ-80)
RV-700 (MTZ-82)
RV-700 (T-150K)
HRK-3000 (MTZ-82)

hidraul. markoló
hidraul markoló
hidraul markoló
hidraul markoló
hidraul markoló
hidraul
markoló
RUTTNIG+A467 (MTZ-80)

FAHASZNÁLATI GÉPEK
FAKITERMELÉS GÉPEI
Döntés gépei
STIHL
motorfűrész
HUSQVARNA
motorfűrész
Döntés-rakásolás gépei
BOBCAT-1075
döntő-rakásoló
LP-12
döntő-rakásoló

FARMI-JL-30 (MTZ-50) csörlő
FARMI-JL-45 (MTZ-82) csörlő

TIMBERJACK1700+MORBARK-15

DFU-451
LPKT-40
LKT-75
LKT-80
LKT-81
TIMBERJACK-240C
TDT-55

kerekes csörl. tr.
kerekes csörl tr.
kerekes csörl tr.
kerekes csörl tr.
kerekes csörl tr.
kerekes csörl tr.
lánctalpas csörl tr

DRP-40 (MTZ-82)
DRP-50 (MTZ-82)
RP-6 (MTZ-82)
PATU (MTZ-82)
RP-12 (T-150K)

kihordó
kihordó
kihordó
kihordó
kihordó

döntő-rakásoló

Gallyazás, darabolás gépei
STIHL
motorfűrész
HUSQVARNA
motorfűrész
Többcélú fakitermelő gépek
TIMBERJACK1900+ALLEN JARK

ÖSA-705/260
ÖSA-260-FS

döntő-gally.-dar.
gally.-dar.-oszt.
döntő-közelítő
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év

%

%

mennyisége
átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

megnevezése

Bérmunkát végző gép

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

Saját gépek
mennyisége

mennyisége
átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

megnevezése

A gép

Bérmunkát végző gép

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

Saját gépek
mennyisége

A gép

db

év

%

%

GÉPÁLLOMÁNY

db
SR-6
SR-8
JOLLY-140
GF-8000
GF-9000
VARUTA-62
ÖSA-260
TIMBERJACK 230 +
CRANAB-SK-4515
TIMBERJACK 230 +
CRANAB-650
VALMET-860 + CRANAB8150
VALMET-870CN + CRANAB4010
VALMET-882K + CRANABSK-7015

év

%

%

db

év

%

%

db

kihordó
kihordó
kihordó
kihordó
kihordó
kihordó
kihordó
kihordó
kihordó
kihordó
kihordó

kihordó
BRUUNETT-MINI-678F kihordó
LARIX-550
LARIX-COMBI

E-62
E-62 + LOGLIFT
E-62 + JONSEREDS

Szállítás gépei
IFA W50 LA/PV
IFA L60

kötélpálya
kötélpálya
komp
kisgéphajó
uszály
darus uszály
darus uszály
úszó berakó

ZIL-130T
DIZIL-130

tehergépkocsi
tehergépkocsi

CSEPEL-350D

tehergépkocsi

TATRA-148

tehergépkocsi

MAN-D

tehergépkocsi

PRÁGA-3VS

tehergépkocsi

KRAZ

tehergépkocsi

KAMAZ-53212

tehergépkocsi

MBP-6,5
PV-16-12CT
HL-60
RÁBA-572.51-003

pótkocsi
pótkocsi
pótkocsi
pótkocsi

IFA W50 LA/PV+KCR-4010

darus tehergépk.
darus tehergépk.
darus tehergépk.

IFA L-60 + KCR-4010
IFA L-60 + HIAB-050
ZIL-130T + KCR-5010
ZIL-130-G4 +
JONSEREDS-550
DIZIL-130 + KCR-5010
TATRA-148 + HIAB-560

tehergépkocsi
tehergépkocsi
25

darus tehergépk.
darus tehergépk.
darus tehergépk.
darus tehergépk.

év

%

%

mennyisége
átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

megnevezése

Bérmunkát végző gép

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

Saját gépek
mennyisége

mennyisége
átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

megnevezése

A gép

Bérmunkát végző gép

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

Saját gépek
mennyisége

A gép

db

év

%

%

GÉPÁLLOMÁNY

db

év

%

%

db

év

%

%

db

TATRA-815 + KCR-8014 darus tehergépk
TATRA-815 + CRANAB-XL darus tehergépk

MAN-D + ELEPHAN

RÁBA FA-27.235-6.6-001 darus
tehergépkocsi
+ LOGLIFT-FRZ

RÁBA

kamion

darus tehergépk
erdei vasút

KRAZ-250 + HIAB-560 darus tehergépk
KAMAZ-43100 + ESSEL-L80.1

Rakodás gépei
KCR-2000 (MTZ-50)
KCR-2000 (MTZ-80)
KCR-4010 (MTZ-80)
KCR-4010 (MTZ-82)
KCR-5010 (ZT-323)
KCR-8014 (T-150K)

hidraulikus daru
hidraulikus daru
hidraulikus daru
hidraulikus daru
hidraulikus daru
hidraulikus daru
HIAB-560 (ZETOR-12045) hidraulikus daru
HIAB-560 (T-150K)
hidraulikus daru
ATLAS (T-150K)
hidraulikus daru

darus tehergépk

darus tehergépk
KAMAZ-53212 + KCR-8014 darus tehergépk
darus tehergépk
KAMAZ-53212 + HIAB-560
KAMAZ-53212 + LOGLIFT darus tehergépk
KAMAZ-53212 + HARA-60 darus tehergépk
KAMAZ-53212 + KCR-5010

STEYR + HIAB-560

darus tehergépk

SKODA-A392706-MT5 +
KCR-8014

darus tehergépk

RÁBA FA-27.235-6.6-000 +
LOGLIFT-F60S
RÁBA FA-27.235-6.6-000 +
LOGLIFT-F81S
RÁBA FA-27.235-6.6-000 +
ESSEL-L80.1
RÁBA FA-27.235-6.6-000+
CRANAB-XL
RÁBA FA-27.235-6.6-000+
KCR-70
RÁBA FA-27.235-6.6-001 +
EPSILON-10.91Z

darus tehergépk
darus tehergépk
darus tehergépk
darus tehergépk
darus tehergépk
darus tehergépk
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T-6100B
(VALTRA/VALMET-900)

hidraulikus daru

UNHZ-500
T-174/2 (WEIMAR)
K-406 (WARINSKI)
SOLMEC-70

rakodógép
rakodógép
rakodógép
rakodógép

AR-61 Z

homlokrakodó

GAZ-4045

targonca

év

%

%

mennyisége
átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

megnevezése

Bérmunkát végző gép

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

Saját gépek
mennyisége

mennyisége
átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

megnevezése

A gép

Bérmunkát végző gép

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

Saját gépek
mennyisége

A gép

db

év

%

%

GÉPÁLLOMÁNY

db
FELKÉSZÍTÉS GÉPEI
Kérgezés gépei
KR-2
KR-3
VK-16
VK-16E
VK-16-HAWK
MORBARK-W-8

kérgezőgép
kérgezőgép
kérgezőgép
kérgezőgép
kérgezőgép
kérgezőgép

Hasítás gépei
TH-01
TH-02
GTH-4
EH-01

hidr. hasítógép
hidr. hasítógép
hidr. hasítógép
hasítógép

Aprítás gépei
EA-01
EA-03+A398
MORBARK-12
MORBARK-18-38
MORBARK-22-RXL
DVWB-112
TAGS-01

aprítógép
aprítógép
aprítógép
aprítógép
aprítógép
aprítógép
tuskóaprító

év

%

%

db

év

%

%

db
Földművek és útalapok építésének gépei
dózer
gréder
szképer
tömörítő
Anyagelőkészítő gépek
rosta
szárító
keverő
Pályaszerkezet készítő gépek
szórógép
terítőgép
tömörítőgép
SZEMÉLYGÉPKOCSIK
Országúti személygépkocsik
VW-PASSAT
VW-BORA
VW-GOLF
MITSUBISHI-GALANT
OPEL-VECTRA
OPEL-OMEGA
OPEL-ASTRA

ÚTÉPÍTÉS, ÚTKARBANTARTÁS GÉPEI
Kitermelő gépek
Kőtörők
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év

%

%

db

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

mennyisége

megnevezése

Bérmunkát végző gép

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

Saját gépek
mennyisége

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

mennyisége

megnevezése

A gép

Bérmunkát végző gép

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

Saját gépek
mennyisége

A gép

év

%

%

GÉPÁLLOMÁNY

db

év

%

%

db

év

%

%

db

SUZUKI SVIFT-1,3

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK
2004-ben:

SKODA FAVORIT
Terepjáró személygépkocsik
MITSUBISHI -PAJERO-2,5-TD

MITSUBISHI-L.200
MITSUBISHI-L.300
2005-ben:

HUNDAY-GALOPPER-TDI

TOYOTA-HILUX-4WD
TOYOTA-RAV-4
LADA NIVA

AUTÓBUSZOK
ROBUR
IKARUSZ

2006-ban:
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év

%

%

db

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

mennyisége

megnevezése
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álllapota
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alkalmazási
arány

mennyisége

megnevezése

A gép

Bérmunkát végző gép

átlagos
életkora
átl. műszaki
álllapota
alkalmazási
arány

típusa

Saját gépek
mennyisége

A gép

év

%

%

TERMÉSZETVÉDELMI KORLÁTOZÁSOK
Hozamkiesések
Árbevétel (Á)

Fafaj

eFt

Ft/nm3

B/ Időbeli és térbeli korlátozás miatti többletköltség
a) korlátozás nélküli elméleti költségek
b) korlátozások miatti tényleges költségek

Á-K

eFt
eFt
Tölgy
Bükk
Cser
Akác
EKL
NNy
ELL
Fenyő
Összes
Megjegyzés: a költségek a feladóállomásig felmerülő fakitermelési üzemági közvetlen
költségeket jelentik.
Ft/nm3

nm3

Költség (K)

Fahasználati többletköltségek
A/ Munkarendszer változás
a) Korlátozás nélküli munkarendszerek:
< d1,3
=
25 cm
d1,3
=
25 cm – 40 cm
> d1,3
=
40 cm
b)
Fafaj

nm3

Fafaj

(b) munkarendszer költsége

b-a

Ft/nm3
nm3
eFt
Ft/nm3
nm3
eFt
eFt
Tölgy
Bükk
Cser
Akác
EKL
NNy
ELL
Fenyő
Összes
Megjegyzés: A költségek a felsőrakodóig felmerülő fakitermelési üzemági közvetlen
költségeket jelentik.

fogatos, rövidfás
mezőgazdasági traktoros, hosszúfás

C/ Vágástakarítás
c) Vágástakarítás égetéssel
d) Vágástakarítás égetés nélkül

csuklós traktoros, szálfás

Kényszerű munkarendszer.
(a) munkarendszer költsége

(b) munkarendszer költsége

Ft/nm3

Ft/nm3

nm3

(a) munkarendszer költsége

b-a

Fafaj

nm3

eFt
eFt
eFt
Tölgy
Bükk
Cser
Akác
EKL
NNy
ELL
Fenyő
Összes
Megjegyzés: A költségek a felsőrakodóig felmerülő fakitermelési üzemági közvetlen
költségeket jelentik.

Tölgy
Bükk
Cser
Akác
EKL
NNy
ELL
Fenyő
Összes
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(a) munkarendszer költsége

(b) munkarendszer költsége

b-a

Ft/nm3

Ft/nm3

eFt

nm3

eFt

nm3

eFt

TERMÉSZETVÉDELMI KORLÁTOZÁSOK - VÉLEMÉNY
A magán erdőgazdálkodás közös kérdései:

Erdőművelési többlet költségek
A/ Kényszerű fafajcsere
Az adott év ténylegesen elvégzett műveleteinek üzemági, közvetlen költségei,
amelyek köthetők az erdőrészlethez (anyag, energia, fizikai élőmunka).
Fafaj

(a) munkarendszer költsége

(b) munkarendszer költsége

b-a

Ft/nm3

Ft/nm3

eFt

nm3

eFt

nm3

eFt

1. Sorolja a magán-erdőgazdálkodás leginkább problémás területeit.
2. Hol lát együttműködési lehetőségeket az államerdészettel?

Tölgy
Bükk
Cser
Akác
EKL
NNy
ELL
Fenyő
Összes

3. Melyek a konfliktusterületek az államerdészet és a magán-erdőgazdálkodás között?
4. Mely területeken kellene változnia az erdészeti hatósági gyakorlatnak?
5. Milyen lehetőségeket lát az EU-ba való belépés kapcsán?
6. Hogyan látja a vadgazdálkodás helyzetét a magán erdőgazdálkodás keretei között?

B/ Vegyszer használat tiltása miatti többlet költségek
(A költségek köre: mint A esetben)
Fafaj

7. Milyen támogatást vár a szakmai-érdekképviseleti szervezetektől?

(a) munkarendszer költsége

(b) munkarendszer költsége

Ft/nm3

Ft/nm3

nm3

eFt

nm3

eFt

b–a
8. Hogy látja az erdő védelmi és üdülési szolgáltatásaival kapcsolatos elvárások
teljesítésének feltételeit a magánerdőben?

eFt

Tölgy
Bükk
Cser
Akác
EKL
NNY
ELL
Fenyő
Összes

9. Milyen fontosnak tartja az előrelépést a következő területeken (rangsorolja 0-tól 5-ig)
Lényegtelen
nagyon fontos
Finanszírozás bővítése
0
1
2
3
4
5
Érdekképviselet fejlesztése
0
1
2
3
4
5
Szaktanácsadás
0
1
2
3
4
5
Információ ellátás
0
1
2
3
4
5
Hatósági ügyek egyszerűsítése
0
1
2
3
4
5
Hatósági ügyek gyorsítása
0
1
2
3
4
5
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11. Milyen területeken vár pénzügyi támogatást?

Az erdőgazdálkodóra vonatkozó kérdések:
1. Melyek az Ön gazdálkodásának erősségei?

12. Az erdészeti vállalkozása milyen gyakorisággal pályázik eredményesen a hazai
pályázati rendszerben (SAPARD, Regionális Ügynökségek programjai stb.)?

2. Mely területeken érzékeli, hogy hátrányban van a versenytársakkal szemben?
13. Igényli-e egy országos, folyamatosan karbantartott faár-információs rendszer
felállítását?

3. Milyen problémái adódnak a kezelt erdőállomány fafaj összetételéből, minőségéből,
fekvéséből adódóan? Hogyan látja ezek megoldását? Milyen segítséget vár a ehhez?
4. Miben látja a gazdálkodása fejlesztésének lehetőségét?

14. Milyen mértékben kívánja a következő 3 évben változtatni az alkalmazottai létszámát
(+- előjellel adja meg a létszámot)

5. Ön szerint milyen veszélyek fenyegetik a gazdálkodását?

15. Tervezi-e természetközeli erdőgazdálkodási módszerek alkalmazását?

6. Mi a véleménye arról, hogy az erdő egyszerre szolgálja a tulajdonos és a gazdálkodó
gazdálkodási érdekeit, és közérdekű funkciókat is ellát?

16. Volt-e olyan kivitelező vállalkozó, aki az ön véleménye szerint nem korrekt módon járt
el?

7. Az Ön által művelt erdőterületnek hány %-a áll természetvédelem alatt? A
természetvédelem milyen mértékben befolyásolja a gazdálkodását?

17. Rész kíván-e venni a Magán-erdőgazdálkodói Tesztüzemi Hálózat további
felmérésében?
igen-nem-ha………………………………………………………………………………………

8. Az Ön által művelt erdőterületnek vannak-e környezet és műtárgyvédelmi szolgáltatásai?
Ez milyen mértékben befolyásolja a gazdálkodását?

Egyéb közölnivaló:

9. Van a területen jelzett turistaút? Mekkora a terület turisztikai célú igénybe vétele? Ez
milyen mértékben befolyásolja a gazdálkodását?
10.
Milyen információkra lenne szüksége? Milyen formájú információt tudna leginkább
hasznosítani (helyszíni szaktanácsadás, oktatás, információs anyagok, újság, könyv,
internet, telefonos vagy írásos kérdés-válasz)?
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