
Fapiaci hullámok és ezek találkozása 
az Erdért Tuzsér Zrt
termékpalettájával



Erdért Tuzsér Zrt
Tuzsér – fűrészüzem

Linck és Primultini, műszárítás
gyaluüzem
luc, erdeifenyő, vörösfenyő, nyárfa

Telephelyek – csak kereskedelem
Budakeszi, Debrecen, Békéscsaba



Visszatekintés 2020-2021-re

Covid, megrettenés, leállástól való félelem

2020 tavasz végére normalizálódó helyzet, korábbit 
meghaladó kereslet, kitart az év végi visszaesésig

2021 márciusától felfutó kereslet, emelkedő rönk és 
értékesítési árak

magas kereslet szeptember végéig, fűrészáru és gyalult 
termékek is!

2021 utolsó negyedévében visszaeső kereslet, csökkenő rönk 
és késztermék értékesítési árak



Milyen tényezők mozgatták a 
késztermékek piacát az elmúlt két 

évben?
2020-ban a Covid miatt bezárkózó lakosság felújítási 

munkálatokba kezd, nemcsak Mo hanem EU is!
2021: USA-Kanada vámháború – drasztikus EU 

export növekedés az USA irányába
Európa, Kína, Közel-Kelet jelentős fűrészáru kereslet 

lakossági kereslet is kitart
csomagolóipar is húz



Milyen tényezők hatottak a 
fenyőrönk piacára?

2020-ban még kitartott szúkárok felszámolásából 
származó többlet mennyiség

jelentős ázsiai export
2021 visszaeső kitermelési mennyiség (24 %) 

Csehországban és Németországban
Szlovákia – zöld kormányzat – csökkenő mennyiség



Hogyan alakultak az árak?

2020-ban a fenyőrönk ára enyhén emelkedett
a forint leértékelődése miatt az import rönk jobban 

drágult
a fűrészáru és a gyalult termékek árait az olcsó 
import (szlovák, belarusz, orosz) nyomás alatt 

tartotta



Hogyan alakultak az árak?

2021: az USA + kínai export okozta 
keresletnövekedés jelentősebb áremelkedést 

okozott a rönkpiacon

a késztermék árak a rönkárakkal együtt nőttek 
márciustól szeptemberig

szeptembertől jelentős kereslet visszaesés, 
túlkészletezés

árcsökkenés fenyőrönk és késztermék oldalon



Hogyan alakul a kereslet 2022 első 
negyedévében?

a késztermék piac még nem talált magára
oldaláru, csomagoló minőség jelentős kereslet,

főtermék, gyalult termékek kereslete gyenge



Mi várható 2022-ben?

Embargó az orosz és fehérorosz termékekre 
júniustól

2021 fenyő fűrészáru export: RU 4,5 millió m3,       
BY: 3,1 millió m3

az ukrán beszállítások (2021: 2,7 millió m3) erősen 
akadoznak

az építőipari alapanyagok (vas, burkolatok, 
szigetelés, munkadíj stb.) árai drasztikusan 
emelkednek – keresletcsökkenés várható
ez kihatással lesz a fatermékek piacára is



Hiány a csomagolóanyagok piacán
Raklaphiány (UA: 15 millió db)

Nyárfarönk szűkösség
Csökkenő hazai luc rönk kínálat

Elmozdulás a vékonyabb választék irányába



Az Erdért Tuzsér Zrt jövőképe

beruházás
magasabb hozzáadott értékű termékek gyártása

műszaki megújulás
feldolgozott mennyiség szinten tartása



Köszönöm a figyelmet!
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