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7.1. Vertikumok

Vertikumok alatt – legalábbis a klasz-
szikus felfogásban – olyan kitermelő-fel-
dolgozó szervezeteket érthetünk, ahol az 
erdőgazdálkodásból kiindulva megtör-
ténik a kitermelt faanyag feldolgozása 
félkész-, ill. késztermékké. Félkész le-
het egy lemeztermék, bútor-, ajtó-ablak 
vagy annak alkatrésze. Ennek klasz-
szikus példája volt a 20. századi Falco 
Fakombinát, amely egyesítette magában 
az erdőgazdálkodást, a fűrész- és lemez-
üzemet, valamint a faház-, a bútor alkat-
rész- és a készbútorgyártást egyaránt. 

A faipar esetén vertikumnak szá-
míthat az olyan üzemegyüttes,, amely-
ben a technológiai folyamat  a hen-
geresfa  felfűrészelésével kezdődik és 
olyan végterméket állítanak  elő, mint 
a  készbútor,  parketta, ajtó, ablak, 
avagy a boroshordó. 

A tárgyalt  cégek:
 • Bakonyerdő  Zrt. 

Franciavágási  fűrészárugyára 
Zalahalápi parkettagyára 

 • Derula Kft. 
(Falemezgyártás fejezetben)

 • Egererdő Zrt. 
Gyöngyösi parkettagyára 

 • Falco Fakombinát – 
Szombathely 

 • Kiskunsági Zrt. Bugaci és 
Jánoshalmai rakodólap üzemei

 • Németh-Fa Kft. – Lenti 
 • Pfiffer Bútor Kft. – Mór 
 • Somogyerdő Zrt. – Csurgói 

faipari gyár 

BAKONYERDŐ ZRT.  
Franciavágási fűrész- 
és lemezgyára – Franciavágás 
Zalahalápi Parkettagyára – 
Zalahaláp

A Bakonyerdő Zrt. faipari tevé-
kenysége több évtizedes hagyomá-
nyokkal rendelkezik, főleg a Bala ton-
felvidék és a Bakony fáját dolgozza 
fel. A legnagyobb faipari kapacitás-
sal rendelkező erdőgazdaság, amely 
nemcsak megtartotta faipari üze-
meit, hanem vezetői tovább fejlesztet-
ték, korszerűsítették azok technoló-
giáját, bővítették termékválasztékát. 
Hagyo mányos területe a fűrészüzemi 
tevékenység, amely kiegészült fale-
mezgyártással, valamint a parketta-
gyártás. 

Vezérigazgató:  Varga László 
okl. erdőmérnök 

A Franciavágási Fűrészárugyár-
ral a „Fűrészipar”, míg a Zalaha lápi 
Parkettagyáraktuális helyzetével, 
iparági jelentőségével részletesebben 
a „Parkettagyártás” fejezetben foglal-
kozunk. 

7. Üzemtörténet
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EGERERDŐ ZRT. – EGER 

Az erdészeti részvénytársaság  az 
Északi Középhegység három tájegy-
ségén; a Mátra, a Nyugat-Bükk és a 
Heves-Borsodi dombvidék változatos 
fafaji összetételű állami erdein gaz-
dálkodik. A jellemző erdőtársulások: 
Gyertyános-tölgyesek, a Kocsánytalan 
tölgyes-Cseresek és a Bükkösök.

Vezérigazgatói:  Jung László 
okl. erdőmérnök 

 Dobre-Kecsmár Csaba
 okl. erdőmérnökök 

A fafeldolgozással foglalkozó üzeme 
a Mátraparkett Gyöngyösi Parketta-
gyár. 

MÁTRAPARKETT – GYÖNGYÖS 

Az 1969 óta hat állami cég kö-
zös tulajdonában működő társula-
ti parkettagyárban a hagyományos 
par kettaféleségek mellett az akkor 
újdon ságnak számító mozaikparketta 
gyártásra rendezkedtek be Schröder 
gépsorokon. Az 1980-as években csap-
hornyos, lamella és élkötegelt parketta 
valamint kerítés- és lépcsőelem gyár-
tással kiegészülve közel 500 em2 pad-
lóburkolatot állítottak elő, ennek 60–
65%-át exportálták. 1992-től a gyár 

teljes egészében a Mátra-Nyugatbükki 
EFAG, a későbbi Egererdő Zrt. jogelőd-
jének a tulajdonába került. 

Az építőipari igények és a divat vál-
tozásával a hagyományos termékek 
iránti kereslet az 1990-es években je-
lentősen csökkent, ezért az üzem új 
termék meghonosítása mellett döntött. 
1992-ben kezdték meg a kétrétegű 
felületkezelt parketták gyártásának 
előkészítését. A 300 millió Ft-os beru-
házás eredményeképpen 6 mm-es ötré-
tegű nyír rétegelt lemezre 4 mm-es ke-
mény lombos fedőréteget ragasztottak. 
A csaphornyos kivitelű készparketta 
hátoldalát a feszültségek megszünte-
tése céljából keresztirányú bevágások-
kal tagolták. Sajnos a termék nem vál-
totta be a remélt piaci sikert és ezért 
gyártását 2005. évben befejezték.

2006-ban 200 millió Ft export-
fejlesztő beruházás keretében egy 
Weinig svédpadló gyártó gépsor üzem-
be állítása mellett fejlesztették a szárí-
tókapacitást 2 db 40 m3-es Mühlbock 
szárítókamrával valamint szalagpar-
ketták táblásított fedőrétegének elő-
állításra 2 db Neva minigatter és 
Bürckle présgép került telepítésre. Ez 
utóbbi technológia a svéd FORBO cég-
gel időközben egyre szorosabbá váló 
együttműködésre alapozva valósult 
meg. Sajnos a 2008. évben kirobbant 
gazdasági világválság a svéd partnert 
is elsodorta és jelentős új partnerek 
hiányában a táblásított fedőréteggyár-
tás ellehetetlenült, a táblásító présgép 
2013-ban a BEFAG Zalahalápi parket-
tagyárába került eladásra.  

A táblásított fedőréteg előállításá-
nak megszűnése után a Mátraparkett 
termékportfóliójában a svédpadlók 
ke rültek túlsúlyba, melyeket ma már 
többfajta szerkezettel állít elő. A tömör-
fa (Tölgy1) kivitel mellett 2013. évtől, 
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megjelent a padlófűtésre is alkalmas 
háromrétegű (Tölgy3) TRIO svédpadló 
valamint a nyír rétegeltlemez hordózó-
rétegű DUOFloor is. Az üzemben 2016-
ban felújításra került a hőközpont és 
több más gép mellett egy felületjavító 
és felületkitöltő berendezést is üzembe 
állítottak. 2019. évtől megjelent a kíná-
latban a FlexiFloor kétrétegű (Tölgy2) 
svédpadló is. 2020. évben az üzem 70 
fő létszám mellett valamivel több mint 
100 em2 természetes fapadlóburkola-
tot állít elő, amelyből a hagyományos 
termékek (csaphornyos, lamella és 
élkötegelt parketta) mintegy 30–35% 
tesznek ki. Továbbra is a termékek kb. 
60%-a exportra kerül értékesítésre 
elsősorban az EU tagországaiban, de 
történnek szállítások Oroszországba, 
Kínába és az USA-ba is.

Háromrétegű svédpadló 

A Trio svédpadló mindhárom rétege 
tölgy: a fedőréteg 3,0 vagy 4,0 mm vas-
tag, a fedőréteg szálirányára merőle-
ges középréteg 7 mm-es, az alsó réteg 
2,7 mm-es. Kötőanyaga környezetba-
rát PVAC ragasztó. 

Üzemrészlet 

Igazgatói:  László Ferenc   
 Trombitás Zoltán  
 faipari mérnökök  

FALCO FAKOMBINÁT, ZRT. – 
SZOMBATHELY 

1970-es, 80-as években a Fakom-
binátban  gyakorlatilag sikerült in-
tegrálni a Vas megyei régió erdő-fa- és 
bútorgazdaságát. Szervezetéhez még 
soproni gyárak is tartoztak. Az álla-
mi erdőkben való gazdálkodás mel-
lett a megye mezőgazdasági termelős 
zövetkezeti er dők faállományával is 
rendelkezett. Fa iparában a faforgács-
lapgyártás  és feldolgozás mellett fű-
részáru- láda- és rakodólap, valamint 
faházgyártással foglalkozott, búto-
ralkatrészeket, valamint kész (iroda) 
bútorokat is gyártott. Mondhatni a 
legteljesebb fa- és bútorgazdasági ver-
tikumot képviselte, 

Az 1990-es évek elején elindult 
nagyvállalati struktúra felbomlása 
során először a soproni Falco Iroda-
bútor vált külön, ezt követte az (álla-
mi)  Szombathelyi  Erdőgazdaság Rt. 
önállósulása  majd a Fafeldolgozás 
és forgácslapgyártás privatizációjára 
került sor. Az osztrák vevő, a Homog-
enholz AG  érdekeltsége a gyanta- és 
cementkötésű forgácslapgyártásra ter-
jedt ki, a többi faipari üzemet előbb, 
vagy utóbb eladták, ill. bezárták. A kö-
vetkező lépésben a Falco Forgácslap-
gyártó Rt. a svájci Constancia Csoport 
tulajdonába került, majd a német Kro-
nospan Holding tulajdona lett, amely 
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több komoly fejlesztést hajtott végre a 
profiltisztított, a nemzetközi piacokon 
is elismert cégben. A Falco Kronospan 
Forgácslapgyártó Zrt.-ről a Falemez-
gyártás, A Falco Irodabútor Kft.-ről a  
Bútoripar  fejezetben írunk. 

Vezérigazgató: Vecsey Dénes 
 faipari mérnök 
 Fekete Lajos  
 gépészmérnök 
 Novák Tibor  
 közgazdász 

NÉMETH-FA KFT. – LENTI 
Fűrészüzem, Faház-, Ajtó-Ablak gyár 

Az 1990-es évek asztalosműhelyé-
ből indított vállalkozás fokozatos be-
ruházásokkal, fejlesztésekkel a 2010-
es évekre a dunántúli térség egyik 
legjelentősebb fafeldolgozó kapacitá-
sává, vertikumává vált. Az üzemben 
a rönkből kiindulva fenyő- és kemény 
lombos fát dolgoznak fel, faházat, fa-
burkolatot, ajtót, ablakot egyaránt 
készítenek, szerelnek. Alkalmazzák 
a hagyományos és a  CNC technikát, 
legújabban pedig a Working Process 
integrált termelésirányítást is. 

A Kft. megalapítója Németh László 
asztalos, majd faipari technikus a Zala 
megyei Lentiben a korábbi Fém-Fa 
Szövetkezet telephelyén először hasz-
nált gépekkel kezdte meg fűrész-, majd 
asztalosipari tevékenységét. Fenyő 
rönkökért az akkori Szovjetunió Komi 
Köztársaságába, a szibériai Irkutszba, 
az északi Archangelskbe utazott. 

Németh-Fa telephelye Lentiben 

Fokozatosan fejlesztette, korszerű-
sítette tömörfa megmunkálását; új 
technológiát alkalmazva  Weinig és 
Dimter  gépekkel szerelkezett fel, alkal-
mazva a tömbösítést és a hossztol dást 
egyaránt. A fa ajtók- és ablakok gyár-
táshoz háromrétegű ragasztott ele-
meket készítenek a helyben szárított 
fűrészáruból, a nyílászárókat több ré-
tegben felület kezelik. Import és hazai 
fenyőfát, bükk, kőrist és tölgyet egya-
ránt feldolgoznak.

Ablakgyártó centrum 

A legutóbbi fejlesztés során komp-
lett ablakgyártó megmunkálási köz-
pontot telepítettek, amelyben nemcsak 
gépet vásároltak, hanem integrált 
gyár tási folyamatot (Working Process), 
szoftvert is, a Leitz, a Roto, valamint a 
Kosmosoft Archimede cégekkel együtt-
működve. 
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A következetes fejlesztéseknek kö-
szönhetően jelenleg a faház, és belső-
építészete, az ajtók és ablakok tekin-
tetében mindent el tudnak készíteni 
kiváló minőségben, alkalmazkodva 
az egyedi igényekhez. Termékeik kö-
zel 80%-át hazai piacon értékesítik 
és szállítanak, Ausztriába, Német- és 
Olaszországba egyaránt. 

A Németh-Fa részt vesz a duá-
lis szakképzésben. Együttműködik 
a Lentiben és Zalaegerszegen műkö-
dő szakközépiskolával, és a Soproni 
Egyetemmel.

2019-ben a cég Kft. alapításának 
25. évfordulójára többszintes, a Kft. 
bemutató épületet avattak. 

Ügyvezető:  Németh László  
faipari technikus

Németh Lászlót 20016-ban az év 
vállalkozójává választották, több más 
szakmai elismerésnek is tulajdonosa. 
2017-ben a Faipari Tudományos Egye-
sülettől megkapta a „Faipar Fejleszté-
séért” emlékplakettet. 

PFIFFER BÚTOR KFT. – MÓR  
Fűrészüzem, bútoralkatrész-  
és bútorgyár 

A Vértes lábánál lévő családi vállal-
kozás fő terméke a magas minőséget 
képviselő sík- és akár térgörbe frontki-
alakítású tömörfa bútor.

A cég alapítója Pfiffer János erede-
tileg gépész, aki kitanulta a fameg-
munkálás szakmai fogásait. Először 
a maga készítette faipari gépen dolgo-
zott, majd vállalkozását fokozatosan 
bővítette. Az 1994-ben alapított vállal-
kozásában ma már 3 CNC gép és két 
megmunkáló központ működik.   

Térgörbe tömörfa bútorfront

A telephelyen keményfa: tölgy, cse-
resznye, kőris, fekete dió és vadcse-
resznye rönköt fűrészelnek fel, a fű-
részárut bemáglyázzák. Egyaránt 
al  kalmazzák a természetes és mester-
séges szárítást, bútorfrontot, majd 
klasszikus stílusú és modern készbú-
tort készítenek.  

Ügyvezető:       Pfiffer János  
 gépész

A Pfiffer bútorok sikeresen szere-
pelnek a hazai kiállításokon. Pfiffer 
Jánost a Faipari Tudományos Egyesü-
let, 2017. évi közgyűlésén a „Faipar fej-
lesztéséért” kitüntetésben részesítette.

SOMOGYERDŐ ZRT., SEFAG  
ERDÉSZETI ÉS FAIPARI ZRT. – 
KAPOSVÁR 

 

A társaság kezelésében lévő  lombos 
erdőállományból kitermelt faanyag 
nagyságrendje és fafaj megosz lása 
alapján a cég magyar állami erdő -
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gazdálkodás keretében a legnagyobb 
mennyiséget képviselők között talál-
ható. A kitermelhető 400–420 ezer 
m3 bruttó fatömeg az éves üzemtervi 
lehető ségeknek mintegy 80–85%-át 
teszi ki. 

A somogyi erdők fájának haszno-
sítására jelentős faipari kapacitások: 
fűrészárugyár, parkettagyár  épültek 
ki Barcson, Csurgón. A Délnyugat-du-
nántúli térség legnagyobb faipari üze-
me a Csurgói Faipar Kft.

Vezérigazgató:   Fehér István 
 okl. erdőmérnök 

     
 

SOMOGYERDŐ ZRT. CSURGÓI 
FAIPAR KFT. 
Fűrészüzem, parketta-  
és alkatrész gyár

A gyár története a somogyi erdőkből 
származó kiváló minőségű kocsányos 
tölgy feldolgozásához, elsősorban a fű-
részáru és csaphornyos parkettagyár-
táshoz kapcsolódott.

Évente 25 –27 ezer m3 hengeresfát 
dolgoznak fel. A 2008. évi gazdasági 
válság után a hangsúly készparkettá-
ról a félkész termékek, ill. alkatrészek 
gyártására tevődött át. Ennek kere-
tében építették ki parketta fedőréteg 
gyártó kapacitásukat, valamint 2014-
től hárs ceruzalapkát szállítanak né-
met cég részére. 

A gyár technológiai fejlesztése so-
rán  a 2010-es években  indult a fű-
részüzemi géppark korszerűsítése, 
cseréje, valamint a hozzá kapcsolódó 
infrastruktúra megújítása. 2017-ben 

egy új 1200 m2-es könnyűszerkezetes 
hőszigetelt fűrészcsarnok épült a régi 
„fenyő” csarnok helyén. Itt alapgépként 
egy korszerű „Primultini” rönkhasító 
szalagfűrészgép üzemel, évente mint-
egy 12 000 m3 hengeresfát dolgoz fel. 

 

Rönkvágó szalagfűrészgép  
és hossz-optimalizáló berendezés

Az egyre termelékenyebb szélező- és 
hossz-optimalizálók, valamint anyag-
továbbító rendszerek beépítése 2020 
szeptemberében egy CURSAL típusú 
daraboló-optimalizáló beépítésével 
zá rult. A minőségmegóvó anyagtáro-
lás feltételeinek biztosítására meg-
épült  két, egyenként 600 m2-es fedett  
félkész termék tároló. Az ekkor telepí-
tett 60 tonnás hídmérleggel nemcsak 
az ömlesztett (mellék) termékek meny-
nyisége mérhető nagy pontossággal, 
hanem az összes kimenő áru tömege 
is kontrollálható. 
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Igazgatók: Honfi Ferenc 
 faipari mérnök
 Keszericze Jenő  
 faipari mérnök 

KISKUNSÁGI ZRT.
Bugaci, Jánoshalmai  rakodólap 
üzemek 

A társaság a Duna–Tisza közi er-
dőket műveli, amelyekből  évente 220–
180 ezer bruttó m3 fát termel ki. Ebben 
mintegy 50%-ot tesz ki a fenyő, 30% 
a nyár és 11%-ot az akác. Jánoshalmi 
és Bugaci fafeldolgozó üzemeiben 100 
ezer m3 fűrészipari alapanyagot képes 
feldolgozni, ennek mintegy fele rakodó-
lap elem, ll raklap.

 Két üzemének teljes éves kapacitá-
sa 1,3 millió rakodólap gyártása. Ezek 
a termékek alapvetően nyár és fenyő 
fafajból készülnek: évente 900 ezer 
minősített EUR vagy EPAL raklap és 
400 ezer db egyedi, egyutas raklap. 
Üzemeikben lehetőség van a készter-
mék mesterséges szárítására és hőke-
zelésére, ill. 50 ezer db raklap fedett 
színben való tárolására. 

Jánoshalmi üzem és raklapszárító 

Vezérigazgató: Sódar Pál 
  Kiss Béla 
 Sulyok Ferenc
 erdőmérnökök  

Bugaci üzem vezető: 
 Kanyó Béla  

Jánoshalmi üzem vezető:  
 Gál Sándor 
 Barna Péter
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