FAKERESKEDELEM

A KASZÓ Zrt. az erdőgazdálkodási és kereskedelmi tevékenységét a hatályos jogszabályok
maradéktalan betartásával végzi.
Társaságunk az aktuális lehetőségekhez igazodóan évente ~ 65.000 nettó m3 faanyag
termelését, illetve forgalmazását végzi.

A forgalmazott faanyagok választék-csoportonkénti megoszlása nagyságrendileg az alábbiak
szerint alakul:


fűrészipari feldolgozásra alkalmas faanyag: ~ 15.000 m3 (lemezipari rönk, fűrészrönk,
feldolgozási fa, kivágás)



rostfa, forgácsfa választékok: ~ 32.000 m3



tűzifa választékok: ~ 13.000 m3



egyéb iparifa ~ 1.000 m3



energetikai apríték ~ 5.000 m3



gyűjtött tűzifa (elsősorban a helyi lakosság számára): ~ 4.000m3

A megtermelésre kerülő faanyag mennyisége és a választék-összetétel változhat a jogszabályi,
hatósági és gazdálkodási körülmények alakulásától függően.

Értékesítés feldolgozók, kereskedők részére:
Társaságunk

a

nagyobb

mennyiségeket

Osztály szervezésében köt szerződéseket.

vásárló

partnereinkkel

a Kereskedelmi

Fűrészipari alapanyag értékesítés:
A táblázatban szereplő összegek minimálárak, pontos meghatározásuk a tényleges minőség
ismeretében történik.

Fafaj
Kocsányos tölgy
Éger
Csertölgy
Gyertyán
Akác
Kőris
Vöröstölgy
Nyír
Nyár
Erdeifenyő, feketefenyő

Fűrészrönk
45.500,- Ft/m3 + áfa
27.000,- Ft/m3 + áfa
22.000,- Ft/m3 + áfa
22.000,- Ft/m3 + áfa
32.500,- Ft/m3 + áfa
40.000,- Ft/m3 + áfa
26.000,- Ft/m3 + áfa
17.000,- Ft/m3 + áfa
13.000,- Ft/m3 + áfa
19.000,- Ft/m3 + áfa

Feldolgozási fa
29.000,- Ft/m3 + áfa
15.500,- Ft/m3 + áfa
26.000,- Ft/m3 + áfa

15.500,- Ft/m3 + áfa

Az árjegyzékben szereplő árak az áfát nem tartalmazzák és erdészeti rakodón, földön átadva
értendők.
Kiseladás, tűzifa értékesítés:
A KASZÓ Zrt. pénztárában biztosítunk lehetőséget a helyi lakosság számára a megtermelt
tűzifa féleségekre, illetve a lakosság által – előzetesen kiadott gyűjtési engedély birtokában
összegyűjtött tűzifára történő befizetésre. Magánszemélyek esetében a 50 m3-t meghaladó
mennyiségekre, illetve a vállalkozók részére kizárólag szerződéskötés mellett biztosítunk
lehetőséget a befizetésre.
Vastag tűzifa árainkat az alábbi táblázat tartalmazza:
Fafaj
Kocsányostölgy
Csertölgy
Bükk, gyertyán
Akác
Egyéb keménylomb
Éger, nyír
Egyéb lágylomb

2 m hosszban
16.000,-Ft + áfa
17.000,-Ft + áfa
17.500,-Ft + áfa
17.000,-Ft + áfa
15.500,-Ft + áfa
13.000,-Ft + áfa
12.000,-Ft + áfa

1 m hosszban
17.000,-Ft + áfa
18.000,-Ft + áfa
18.500,-Ft + áfa
18.000,-Ft + áfa
16.500,-Ft + áfa
13.500,-Ft + áfa
13.000,-Ft + áfa

Az árjegyzékben szereplő árak az áfát nem tartalmazzák és erdészeti rakodón, földön átadva
értendők.
Lakossági tűzifagyűjtés:
A KASZÓ Zrt. lehetőséget biztosít a lakosság számára a fadöntés, fakitermelés után a
vágásterületen visszamaradt tűzifa összegyűjtésre, ami a tűzifa vásárlás anyagilag kedvezőbb,
olcsóbb formája.

A gyűjtött fa ára fafaj, használati mód függvényében változik. A gyűjtésre kijelölt területrészt
az erdészet kerületvezető erdésze mutatja be a gyűjtőnek, ezt követően kaphat a gyűjtő
fagyűjtési engedélyt.
A gyűjtött faanyagot rendezett, mérhető formába kell összerakni, de nem feltétlenül szükséges
a szabvány méretre (1 m3 = 1x1x2 m).
Faanyagot elszállítani a területről csak a fa mennyiségének erdész általi felmérése, és a fa
vételárának befizetése után, az erdész által kiállított EUTR szállítójegy birtokában lehet.
Kérjük, hogy gyűjtési igényével a lakóhelyéhez legközelebbi erdészünket keresse meg.
Gyűjtött tűzifa árak:
Véghasználati területen letakarítással:
- Kemény tűzifa:
- Lágy tűzifa:
- Fenyő tűzifa:

5.000 Ft/m3
3.500 Ft/m3
2.000 Ft/m3

Véghasználati területeken letakarítás nélkül, egyéb helyszínen (előhasználatokban,
nyiladékokon, stb.):
- Kemény tűzifa
- Lágy tűzifa
- Fenyő tűzifa

8.000 Ft/m3
4.500 Ft/m3
3.000 Ft/m3

Technikai azonosító számunk (EUTR): AA0156192
Bővebb információ és árajánlat tekintetében keresse bizalommal értékesítésért felelős
kollégáinkat:
Magassy Erik Kereskedelmi és termelési előadó
Tel.: +36 30 6203588
email: magassy.erik@kaszort.hu
Füstös Sándor rakodóvezető erdész
Tel.: +36 30 332 8450
email: fustos.sandor@kaszort.hu

