
FAANYAG 

SZÁMBAVÉTELE

Szakálosné dr. Mátyás Katalin

Soproni Egyetem



Wilkens H. D. előadásai alapján 

Nedeczei Nedeczky Ferencz (1815): 

Erdészettan IV. kötet: Erdőhasználat 

(Zakar János fordítása)

 „A favágók a hasábfát ölekbe rakják, melynek hossza 4-5 

mérce, magassága pedig 1 mérce.”

 „A bérfavágók rendszerint az alábbi csalási módokhoz 

folyamodnak, hogy aránylag sok, de nem tömör ölfarakást 

állítsanak fel.”

„…a törzsekről az ágakat nem közvetlenül azok tövében

vágják le, hanem csonkok meghagyásával…”

„…a görben nőtt fákat nem a görbeség közepén,

hanem annak végén vágják el, miáltal a görbe fa a

rakásban domboru alakjánál fogva több helyet foglal el.”



Bedő Albert (1875): Az erdészet,    

mint az internationalis statistika tárgya

„Alig van tárgy, melyhez szólni a tudományos és társadalmi

körök valamennyi tagja nagyobb hajlamot vagy

jogosultságot érezne, mint épen az erdészet…”

 „…erdőtermék, oly tekintélyes tömeget és értéket

képvisel…”

 „A nemzetközi jelentőséggel bíró erdészeti adatokat,

mint olyanokat, két részre osztandónak találjuk, és pedig

először olyanokra, melyek nem az erdők specialis

gazdasági érdekéből, hanem az erdőnek phisikai

tulajdonságából folynak…másodszor pedig melyek

specialiter a gazdaság természetéből erednek és

kiválóbban magát az erdészetet, mint gazdaságot

érdeklik.”



Soltz Gy. és Fekete L.(1882): Erdőbecsléstan
„A legalyazott fatörzs köbtartalmának kiszámítása:”

 A szálfa köbözése egészben, közepén mért átmérő szerint. (Huber képlet)

 „…a legtöbb esetben valamivel nagyobb eredményt ad a valódi

köbtartalomnál; ellenben ha a törzs alakja inkább az egyenesoldalu

kúphoz hasonlít, valamivel kisebb eredményt kapunk…”

 A fa törzsek részletenként való köbözése, a részletek közepén vett átmérő

szerint.

 A fatörzs, szálfa vagy rönk köbözése az alsó és felső körlap számtani

középértéke szerint. (Smalian módszer)

 A fatörzseknek a Newton-féle képlet szerint való köbözése. (Rieck-féle eljárás)

 „Alkalmazása a Huber-féle képlettel szemben nehézkes, mert három

átmérő megmérését és számításba vételét kívánja…”



Soltz Gy. és Fekete L.(1882): Erdőbecsléstan

„A törzsfa csoportos köbözése:”

 Rönkök köbözése felső vágáslap és hosszúság szerint

 „Minthogy a rönkökből előállított fűrészáru mennyisége egyenlő
hossz mellett a kisebbik, tehát a felső körlapoktól függ, s minthogy
ugyanazon felső körlapösszegnél a vastagabb rönkök több
fűrészárut adnak, mint a vékonyak: kívánatos a fűrészüzemnél a
rönköket egyenlő hossz- és közel egyenlő felső körlapok szerint
osztályozva halmozni rakásokra. Az ily rakásokban a középátmérőket
felvenni nem lehetvén, azokat a vágási lapok szerint kellett köbözni.”

 „Rönk köbözési táblát a felső átmérő szerint találunk az Erdészeti
segédtáblák 63-ik lapján, és az Erdészeti Zsebnaptárban is.”

„A rúdfa csoportos köbözése:”

 „egyenként ép úgy köböztetnek, mint ez a szálfáról általánosságban
mondva volt…” „Nagy mennyiségek köbözésénél természetesen
minden egyes rudat külön kiszámítani nem szükséges, hanem azokat
közepi vastagságuk szerint főosztályokba, és hosszuk szerint
alosztályokba kell besorozni.”

Waidraff féle 

köböző átlaló



Soltz Gy. és Fekete L.(1882): Erdőbecsléstan

„Vastagabb ág- és csúcsfa köbözése:”

 „Lényegesen megrövidül az eljárás az által, hogy amennyiben lehet,
1 méter hosszúságra vágott darabokból csoportokat képezünk, s

ezek vastagságát egyenként megmérjük és a megfelelő körlapokat

összegezzük. Ha a közös hosszúság 1 méter, akkor a körlapösszeg

egyszersmind köbtartalom is.”

 „Még inkább megrövidíthetjük ez eljárást úgy, hogy egyenlő

hosszúság- és egyenlő vastagsággal biró darabokat egyesítünk egy

csoportban…”

„Az ágbog és rőzsé, valamint a tuskó- és gyökérfa köbözése:”

 „Ezek szabálytalan alakjuk, vagy csekély vastagságuk miatt mértani

testek képletei szerint köbözhetők nem lévén”

 Köbözés vízbesüllyesztés által (xilometrálás)

 Köbözés súlymérés által Köböző edény 

xilometer



Soltz Gy. és Fekete L.(1882): Erdőbecsléstan
„Ürmértékben felrakott hasáb-, dorong-, tuskó-, gyökér- és rőzsefa köbözése:”

 „Rőzsefát 1 méter hosszú és 1 méter kerülettel bíró hengerded nyalábokba

köttetjük... A többi feldarabolt faválasztékokat régebben u. n. ölekbe, most

méterekbe karók közé rakják össze.”

 „Ha ezen választékoknál a rakás mindenik mérete 1 méter, akkor a fa, a közte

lévő üregekkel együtt 1 köbméternyi űrt foglal el.”

 „A tömörtartalomra befolyással lévő körülmények:

 A fadarabok alakja, nagysága és összerakásuk pontossága.

 Az ürmérték rögzítési módja és méretei.

 A fa kiszáradásának foka.”

 „A tömörtartalom meghatározása:

 Testmértani eljárás: A vidéken szokásos viszonyszámot úgy határozzuk meg, hogy a

szabály szerint ürméterekbe rakott dorongokat középvastagságuk és hosszúságuk

szerint köbözzük, s az így kipuhatolt köbtartalmat az ürméterek számával osztjuk.

 Köbözés vízbesüllyesztés által.”



Szécsi Zsigmond (1884): 

Erdőhasználattan kézikönyve

Termelt fa felvétele: „Ez alatt a vágásban termelt összes

fának akkénti felvételét és feljegyzését értjük, hogy a

vágásból nyert minden egyes tárgynak mindazon

tulajdonságai és tényezői, melyek azok pénzértékét
megállapítják megismertessenek.”

 „…a kezelőtiszt minden egyes tárgyszámot, mennyiségének és minőségének,
illetve osztályának kitüntetése mellett, az ugynevezett „kiszámítási lajstromba”
(Nummerbuch) vezet be…”

 „A termelt fának számozása vagy megelőzi a felvételt vagy azzal együtt
végeztetik.”

 „…szálfáknál és tönköknél rendesen fel
szokás még jegyezni azok hosszúságát
méterekben, és középátmérőjét, vagy
pedig e helyett a felső és alsó átmérőket
centiméterekben.”



Szécsi Zsigmond (1884): 

Erdőhasználattan kézikönyve
 „A mennyiségek megállapítására használhatjuk a darabszámot, a

tömör és az űrmétereket.”

 „A tömör köbmétereket a szálfák és tönkök köbözésére alkalmazzuk.”
„A legszokottabb és a gyakorlat czéljaira legmegfelelőbb köbözési mód
az, melynél a fát csonka dobszakupnak tekintjük, melynek képlete

k=γ*h, ahol γ a fa félhosszában megmért középkörlapja”

 „…a fűrésztönköket sok helyen, s igy a m. k. államerdőkben is a felső
vagyis vékonyabb végén mért átmérő szerint szokás köbözni. Az erre
vonatkozó köbözési tábla az Erdészeti Segédtáblákban szintén
megtalálható.”

 „Az űrmétereket alkalmazzuk a hasáb-, dorong-, és tuskófánál, valamint
gyakran a galyfánál is…” „Ezen választékok meghatározott méretü
rakásba lehető tömötten rakatnak össze.” „A rakás mélysége mindig az
azokba berakandó fa hosszúságától függ.” „A rakások szélessége vagy
hosszúsága, a helyi viszonyok szerint bármi lehet, de mindig az egész
méter többszörösének kell lennie…”



Bedő Albert(1902): Az erdészet alapvonalai
„Hogyan mérjük a fát?”

 „A tűzifát méterekben mérjük és pedig egy méter alatt olyan rakást értünk,
melynek magassága, hosszúsága és mélysége pontosan egy métert tesz.”

 Az épületi- mü és szerszámfát vastagsága és hosszúsága szerint mérik, még
pedig a vastagságot centiméterekben a hosszúságot pedig méterekben és a fa
rendesen annál drágább, minél vastagabb és minél hosszabb…”

 „ Legigazságosabb és legbiztosabb mérték azonban a köbmértékkel való
mérés…”

 „Hogy egy egész vagy egy darab fában hány köbméter van, azt az e czélra
kidolgozott erdészeti táblákból tudhatjuk meg…”

 „…egy bizonyos fa hány köbmétert tartalmaz, azaz, hány olyan darab
fakoczkát lehetne abból kivágni, melynek hosszúsága, magassága, és
szélessége egymáshoz egyenlő mind egy-egy méter lenne”

 „…faeladáskor, midőn a törzs hossza a 8 métert nem haladja meg a
kiszámításra használt törzsvastagságot csak egy helyt, vagyis az illető törzs
közepén mérjük meg, s igy a köbtartalmat egy darabból számítjuk ki; a 8-16
méter hosszu törzsek köbtartalmát két darabra osztva, míg a 16 méternél
hosszabb 3 vagy 4 darabra osztva…”



Krippel Móric(1921): Erdőhasználattan II. rész
„A fa számbavételének eljárása”

 „Kisebb famennyiségnél megfelel az egy számsor is, nagyobbnál már külön

számsorral számozzuk a szerfát, különnel a tűzifát, különleges viszonyok között

esetleg külön számsort kaphat a tömörköbméteres, darabszámos, űrmértékes

vagy kötegszámos fa is.”

 „A tömörköbméteres fánál a hosszúságot és középátmérőt mérjük le, esetleg a

rönköknél a felső átmérőt ha a számítás a felső átmérő szerint történik.”

 „A hosszmértékes fának megolvassuk…az egy egy vastagsági osztályba tartozó
rúdakat és léceket hosszúságuk szerinti csoportokban külön külön.”

 „A darabszámos fánál le kell mérni az egyes vastagsági osztályokba tartozó

karók átlaghosszát és megszámláljuk az egyes vastagsági és hosszúsági

osztályba tartozó karók darabszámát.”

 „Az űrmértékes fánál ellenőrizzük a fadarabok hossszát és a sarangoknak

rendszerint megállapított magasságát.”

 „A kötegszámos fánál megolvassuk az egy minőségű és nagyságú kötegek

számát.”



Lámfalussy Sándor(1953): Erdőhasználattan II.
 „A múltban a szerfaválasztékok bemérése a következőképpen történt:

 Az átmérőt - egyéb kikötés hijján – átlalóval egymásra merőlegesen mért két 
középátmérő átlagából kell megállapítani amikor is  cm tört részeit figyelmen 
kívül kell hagyni.”

 „Az átmérőnek ily módon való bemérésével átlagosan kb. 1 cm-rel vékonyabb 
átmérőt mértünk…”

 „Az államerdészet legújabb rendelkezése szerint a szerfaválasztékok átmérőjének 
a bemérése két egymásra merőlegesen kéreg nélkül mért egész cm-ben kifejezett 
középátmérő alapján történik.” 

 „…a cm tört részeit 0,5 cm bezárólag lefelé, 0,6 

cm és ettől felfel felkerekítjük.”

 „A szerfaválasztékokat kéregben mérni és utána 

a kéregre levonást alkalmazni nem szabad, 

kivétel a bükk, gyertyán és kőris…”

 „A lombfából készített rönköket s általában szerfa 

választékokat azok hosszának közepén, kb. 10 cm 

szélességben meg kell gyűrűzni…”



Lámfalussy Sándor(1953): Erdőhasználattan II.

 „A tüzifának a mértékegysége az ürköbméter (üm3 ), 1 m hosszu 1 m magas, 1 m 

széles sarangrakat.”

 „Az erdőben a sarangot nem 1 m magasra, hanem ennél magasabbra rakásoljuk…”

 Az alkalmazott túlméretet kezdetben aszrétegnek nevezték (tűzifa vízvesztési 

zsugorodása azsása miatt) 

 eredetileg 5-10 cm volt, 

 II. Vh. elött egységesen 125 cm,

majd erdőgazdaságonként eltért: volt ahol 150-160 cm-ben szabták meg, sőt 

túlméretet adtak a sarang hosszméretére is, magasság és hossz 140 cm volt. 

 Az indokolatlan túlméret sok visszaélésre adott okot (pl. csökkent a munkások 

erdei méter alapú keresete) 

 „Ezidőszerint az államerdészet nagyon helyesen megszüntette az egyes vidéken 

szokásos különböző túlmérettel bíró erdei méterek (üm, eüm) termelését és 

egyöntetűen 135 cm-ben állapította meg.”



Lámfalussy Sándor(1953): Erdőhasználattan II.

 „Egy erdei méter alatt 100x100x135 cm-es rakatot értünk.”

 „Vajon szükség van-e 135 cm magasságra?”

 Elegendő lenne 125 cm magas sarangot rakni, mivel:

 Kitermelési és szállítási munkabér már nem erdei méter hanem üm alapján 

történik.

 A száradás maximun 2-8%.

 Szállítási, átrakási apadék 5-10%.

 „A tűzifa nagybani értékesítése súly alapján bonyolódik le.” A súlyra való átszámítást 
több tényező befolyásolja. Számos hiány vagy többlet keletkezhet.

 Ebből a szempontból leghelyesebb, ha minden nagyobb fatelep , ahonnan a 

szállítások történnek, havi tűzifa súlymérlegeléseket végez…”

 Az ürmértékesen rakott fának tömör köbtartalmát viszonyszámmal számítjuk ki.”

 „A tűzifa tömörtartalmi viszonyszáma a hasáb és dorongfánál 0,57-0,71 között 

változik.”



Lámfalussy Sándor(1956): Erdei faválasztékok 

köbtartalma megállapításának néhány kérdéséről
 „A kellő időben feldolgozásra kerülő erdei választékok beszáradása figyelembe

nem vehető. (Soproni Tanulmányi Fűrésztelep tett mérések szerint)



Lámfalussy Sándor(1961): Hengeres erdei faválasz-

tékok köbtartalmának pontosabb meghatározása

„A fa se nem domború- se nem egyeneskúp, hanem logaritmikus kúp”

 „a Huber-féle képlettel a tényleges 

köbtartalommal szemben kisebb 

eredményt érünk el.”

 „de a fa feldolgozását és felhasználását

figyelembe véve az elkövetett hiba a 

hibahatáron belül van

 „A komoly hiba azonban a középátmérő pontos megállapításánál jelentkezik.”

Mérési pontatlanság

 Kerekítési hiba

 Kikopott átlaló



Lámfalussy Sándor(1961): Hengeres erdei faválasz-

tékok köbtartalmának pontosabb meghatározása
 „gyakorlatban a fél centiméter le- és felfelé kerekítése nehézségeket okoz.

Ennek következménye az, hogy a helytelen kikerekítésből helytelen köbtartalom
származik és ez a veszteség országos viszonylatban átlagban 6%-ot jelent”

 Kiegyenlítő átlaló (Mester János):

 „az átlaló mérőlécének a beosztása 1 cm helyett 1/2 cm-rel kezdődik, tehát
az első egy centiméteres jelzés a rögzített szártól számítva egy fél
centiméterre van. Az utána következő centiméterek folytatólagosan
következnek egész centiméterekben.”

 „Ezzel az átlalóval való mérés során csak az egész centimétereket kell 
számba venni s a tört centimétereket pedig figyelmen kívül hagyni. Ugyanis 
a fel- és lekerekítést az átlaló fél centiméteres kezdése már elvégzi. 1/4 cm
veszteség jelentkezik.”

 Krippel módszer:

 „A két átmérő mérésénél jelentkező tört centimétereket lefelé és a két
átmérő átlagképzésénél jelentkező fél centimétert pedig felfelé kerekítik. A
veszteség ebben az esetben is pontosan 1/4 centiméter ami a rönk
sugárirányú zsugorodása egyúttal kiegyenlítést nyer."



Holdampf Gyula szerk.(1958): Erdőhasználati utasítás

 „A rönk számbavételi műveletének sorrendje brigádmunka esetén:”

 Sorszámmal kell ellátni: a végleges sorszám mindig csak színes festékbe

mártott számozó koronggal

 Hosszmérés: célszerű két dolgozóval végeztetni

 Középen egy igen ügyes és megbízható dolgozó beméri a középátmérőt és

bekiáltja a köbözőnek

 Az erdészet szakembere szemmel tartja a bemondott mértékeket, a

gyűrűzést és az ággöcsöket szabályosan lefaragták-e.”

 „A sorszámozott tűzifa sarangok számbavétele az előírt tűzifafelvételi könyvben

választékonként (egységes tűzifa, vegyes tűzifa, selejtes tűzifa, fűrészelt tűzifa,

aprított tűzifa, kandallófa) erdei (100x100x135 cm) űrm-ben történik.”



Herpay I.-Rumpf J.-Kékesi J.-Mihály S.(1977): 

Erdőhasználattan I. (Második rész)
 „Választékok szerint eltérő lehet a számbavétel és részletes 

leírása a Szabványkönyvben található.

 Rönk esetén: mérjük és a bütüre írjuk a rönk sorszámát, 

hosszát és középátmérőjét, másik bütüre pedig a 

származási bélyegzőt ütjük rá, valamint a köbtartalmat és 

a minőségi osztályt. Köbözés gömbfaköböző segítségével.

 Bányafa: vonalakkal megjelöljük méretcsoportot,

csoportos köbözést alkalmazunk

 Papírfa, tűzifa stb.: sarangokba kerül,

folyóméterekben mérjük,                                           

átszámító tényezőkkel dolgozzuk fel.”



1981 január 1.

 „ 1981. január 1-én léptek hatályba az

MSZ 13307-79 „Furnér rönk hazai fafajokból”

MSZ 45-79 „Fűrészipari rönk hazai fafajokból”

MSZ 44-79 „Kivágás hazai fafajokból”

szabványok, amelyek az MSZ 813-77 „Hengeres faanyagok

hosszúságának, vastagságának és mennyiségének

meghatározása” szabványnak a 2 cm-es fokozatokkal

mért csúcsátmérő alapján történő köbözési ajánlást –

akkor – kötelező érvénnyel írták elő”.



Rumpf János(1986): Erdőhasználattan I.

 „A kitermelt faanyagot az összerakás helyén számba kell venni. Általában a

vágásvezető vagy kerületvezető erdész végzi. A számbavétel célja:

 a termékgazdálkodási részlegnek kell átadni az anyagot, és pontos adatokra

van szükségünk, választékonként;

 a teljesítmény meghatározása a bérmegállapításhoz,                          

valamint az irányítás bármely tevékenységéhez;

 A faanyag ekkor kerül először társadalmi termék                               

kategóriába , így a társadalmi tulajdon védelmét is                                    
szolgálja, mert az utána keletkező hiány kiderül.”

 „Szükség lehet:

 előzetes számbavételre

 első készletre-vételt jelentő számbavételre

 ismételt számbavételre

 értékesítés érdekében történő számbavételre”



Rumpf János(1986): Erdőhasználattan I.

 „A számbavétel választékonként eltérő lehet:”

 „Egyedi: pl. rönk esetén hossza és kéregnélküli csúcsátmérő mérésével

faköböző táblázatok segítségével

 Csoprotos: azonos hosszúságú és átmérőjű darabokat külön máglyázva, egy

választék (pl. bányafa) térfogatát a máglyában lévő törzsek db-számával

szorozva

 Tömeges: egy hosszban választékolt, szabályos sarangba rakott faanyag

felvételénél a rakat hosszát mérjük folyóméterben, átszámító tényezővel
számítjuk tömör m3-be

 Súly szerinti (víztartalommal korrigálni kell)

 Fotocellás (telepeken)”



Veperdy Gábor(2008): Erdőbecsléstan

„A felkészített fa köbtartalmának meghatározása:”

 „Fizikai köbözés: a köbözendő anyag minősége a testmértaniköbözést

lehetetlenné teszi (szabálytalan növésű ágfa, gally, leveles – tőleveles – gally,

tuskó és gyökérfa, lehántolt kéreg), vagy néha olyankor is, amikor egyes

(esetleg testmértani úton is köbözhető), csekélyebb terjedelmű fadarabok (pl.

kivágások) térfogatát egészen pontosan akarjuk meghatározni.

 Xylometrálás

 Súlymérés

 Fasúly segítségével (a fajsúly a tenyészeti viszonyok rendkívüli változatossága 

következtében ugyanarra a fafajra és választékra nézve is igen lényeges 

eltéréseket mutathat”



Veperdy Gábor(2008): Erdőbecsléstan

„A felkészített fa köbtartalmának meghatározása:”

 „Sarangolt fa köbözése: A sarangolt – felrakásolt –faanyag mértékegysége az

űrköbméter (űrm3), vagy röviden: az űrméter. Ez alatt az 1 méter magas, 1 méter

széles és 1 méter hosszú sarang térfogatát értjük.

 A tömörköbméter és űrköbméter átszámítására tapasztalati táblázatokat

állítottak össze. Az átszámítási együttható érétkére a meghatározás során

nagy befolyással van a sarang rakásának módja is!”



Rumpf J. szerk. (2016): Erdőhasználat

 „A kitermelt és összerakott faanyag mennyiségé-

nek meghatározását számbavételnek nevezzük.”

 Rönkök oszlopfélék, kivágás, fagyártmányfa

esetén egyedi számbavétel: választékhossz és

kéregnélküli csúcsátmérő mérésével, faköböző

táblázatokból meghatározva (Európában

elterjedt a kéreg nélküli köbözés is)

 Bányafa, bányapillérfa számbavétele

csoportos köbözéssel történik: egy átlagos

darab köbtartalma szorozva a darabszámmal

 Papírfa, rostfa forgácsfa, tűzifa sarangolt

választékokat űrméterben vesszük számba:

erdei (1*1*1,35 m), normál (1*1*1 m) és

számítjuk át tömör m3-re.



Gólya János(2003): A fatérfogat számítási 

módszereinek vizsgálata 
 Térfogat számítása a csonkakúp képletével:

 Térfogat számítása az átlagátmérőből:

 Térfogat számítása az átlagos körlapból:

 Térfogat számítása a csúcsátmérős köbözőképlettel:

D: Alsó átmérő cm-ben

d: Felső átmérő cm-ben

h: Hosszúság m-ben

β: Sudarlóssági viszonyszám



Fatérfogat meghatározási módszerek eltérései (Gólya, 2003) 

 Próbaszámítások a különböző számítási módszerekkel, bükk fafajra, 1 cm/fm,

2 cm/fm és 3 cm/fm sudarlóssági változatokra, 10-50 cm közötti választék-

tőátmérőket felvéve



Rönköbözési módszerek pontossága(Hoffner, 2017)

 „Vörösfenyő, erdeifenyő, lucfenyő (38 db mintafa) méréseinek eredménye
szerint a középátmérős Huber-képlettel történő térfogat meghatározás

alapvetően alábecsüli a térfogat értékeket, míg ezzel szemben a csúcsátmérős

Köbözőkönyv alapján történő felvételezés túlbecsüli az egyes köbtartalmakat. Ez

az állítás abban az esetben állja meg a helyét, ha elfogadjuk, hogy a szakaszos

köbözés során meghatározott köbtartalmak a pontos értékek.”



Sarangolt fatermékek térfogatmeghatározásának 

összehasonlító vizsgálata (Virág, 2019)
 Fotoanalitikus módszer: bütü felületre merőlegesen készült

fénykép elemzése alapján fotoanalizáló program segítségével
elemezhető az üreges részek aránya a sarangban, így a tömör
köbtartalom pontosan kalkulálható

 Harveszteres fakitermelés során: a gép munka közben méri és
rögzíti az adott választék hosszát, szakaszonként az átmérő
adatokat (kéregvastagságot) és számol térfogatot. Az adatok
digitálisan rendelkezére állnak.



„Az erdő legközvetlenebb jelentősége s értéke

terményeiben van, melyek igen sokféle szükségle-

teink kielégítésére szolgálnak, s melyeket aligha

fogunk valaha nélkülözhetni.” (Szécsi, 1884)

Köszönöm a 

megtisztelő 

figyelmet!


