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A. Bükkfa termékek új jelentőséggel 
 

 

- Toptermék: tűzifa   Tűzifakereslet/-árak megváltoztatják az egész bükkfa piacot! 

 

 

- A biogazdaság termékei  Például: Biovegyszerek bükkből (töltőanyagok ligninből, glikol cukorból) 

Biofinomító-befektetés az UPM-től 550 millió Euró; üzembe helyezés 2023 végén;  

néhány százezer tonna p. a. (!) faapríték igény. 

További példák: textilszálak, biopolimerek, biológiailag lebontható anyagok. 

       

 

- Konstruktív alkalmazások?  A bükk nem érvényesült. 

Okai: túl erős és gyors dagadás/zsugorodás; túlságosan időjárásérzékeny; drága. 

- Modifikált bükk?    Hőkezelés, acetilezés, … a bükknél nem vált be. 

      Oka: nem sikerült nagyobb értékű gazdaságos termékeket kifejleszteni. 

       

 

Összegzés:     A fűrészüzemeknek a jövőben jobban kell „küzdeniük“ az alapanyagért 

      a valójában archaikus felhasználás ellen, mint tüzelőanyag, 

és a nagyon modern, új termékek/a magas értékhozamú ágazatok ellen. 



B. Aktuális keretfeltételek a bükk fűrésziparban 
 

 

- a rendelkezésre álló rönkfa csökkenése  -- versenykereslet más ágazatokból 

        -- természetvédelmi korlátozások 

        -- korlátozott vágási kapacitások 

        -- a beszerzés rádiusza a magas szállítási költségek miatt csökken 

 

 

- 2022 költségnövekedés     -- rönkfa: + ca. 25 % 

        -- személyi jellegű ráfordítások: + 10-20 % 

        -- elektromos energia: + 100-300 % 

        -- üzemanyag: +50 % 

        -- általános drágulás/infláció 

 

- munkaerőhiány 

 

 

- Összegzés: Kevés és drága nyersanyag és munkaerő, nagyon magas termelési költségek mellett minden egyes 
bükk fűrészüzem gazdasági túlélése most még inkább fog függni az optimális kihozataltól, a 
hatékonyságtól és attól, hogy képes-e elérni költségeket fedező árakat.  



C. A bükk nemzetközi keresletfejlődése 

 

Kiindulási szituáció: 

A bükk fűrészáru kiváló elérhetősége és mérsékelt ára eddig egy világméretű piacot tett lehetővé. 

A további távlat elsősorban a rönkfa elérhetőségétől és árától, 

a fűrészáru szállítási kapacitásának lehetőségétől és költségétől (főleg Kínát és az USA-t tekintve), 

valamint a mindenkori nemzetközi piacok regionális fejlődésétől függ. 

 

- Európa:   Az aktuális fűrészáru-kereslet még tartós. Egy lehetséges recesszió és a felhasználók csökkenő, 
rendelkezésre álló bevétele jelentős kereslet visszaeséshez vezethet a bükkfűrészárut illetően. 

 

- Kína  Az aktuális kereslet erős. A növekvő költségek Európában (energia/munkaerő) Kína pozícióját, mint 
termelő/exportőr és ezzel a fűrészáruigényét is a jövőre nézve még erősítheti. A szállítási költségek 
(tengeri konténerek) ismét egy elfogadható szintre estek vissza. 

 Rizikó: a bükkfa helyettesítése a jövőben olcsó ázsiai fafajtával (pl. Rubberwood). 

 

- Arab régió   Az aktuális kereslet: jó. 

    A fosszilis energiahordozók (olaj, gáz) magas ára valószínűleg fenntartja a gazdasági fellendülést. 

 

- Észak-Amerika  Az aktuális kereslet: jó. 

    Rizikó: a szállítási költségek drasztikus emelkedése, 2.500 Euró/kont-ről (2020) ma 10.000 Euró fölött. 



D. Összefoglaló tézisek 
 

1. A bükkfát az aktuális európai folyamatok (kevesebb rendelkezésre álló és dráguló energia/olaj/gáz) nagymértékben 
érintik: 

- Eddig a bükkfa az „olcsóbb“ lombos fafajták közé tartozott. 

- „Minden, ami ég“ hirtelen jóval magasabb értéket kapott – és a hozzáférhetősége, a fűtőértéke, a relatív gyors száradása, jó 
hasíthatósága miatt a bükkfa ideális tüzelőanyag. 

- A fosszilis nyersanyagok szűkössége/drágulása nagy nyomást gyakorol a meglévő megújuló nyersanyagokból származó 
alternatív termékek fejlődésére – a bükkfa elérhetősége, tulajdonságai és összetétele miatt, ideális kiindulóanyaga lehet az 
úgynevezett biogazdaság új termékeinek. 

 

2. Az olaj/gáz/energia szűkössége/drágulása lehet, hogy gyengülni fog, de lényegében marad. 

- Európa nem fog hosszabb távon a korábbi függőségi helyzetbe kerülni. 

- Ezáltal Európa hosszú távra jelentősen elveszíti a versenyképességét Kínával és az USA-val szemben. 

- A bükkfa ugyanúgy kevés lesz és drága. 

 

3. Az önálló bükkfa fűrészüzemeknek és a fűrésziparnak ez azt jelenti: 

- A vágási mennyiség kevesebb lesz – a versenyképes kereslet és a kisebb beszerzési rádiusz miatt (szállítási költségek). 

- Számos költség emelkedik, egy része nagyon erősen - egyidejűleg a csökkenő felvágási mennyiség a gazdaságosság terhére 
válik. 

- A kihozatal- és költséghatékonyság még meghatározóbb lesz, mint eddig a gazdasági túlélésben. 

- A „helyesen“ felvásárolt és felvágott mennyiség létkérdés lehet minden egyes fűrészüzemnek. 

- Az ágazatnak újra „fel kell találnia“ magát! A stratégiai partnerkapcsolatok észszerűbbek, mint a romboló verseny! 



 

Eredmény: 
 

 

 

A bükk jelentősége és értéke nyersanyagként egyre nő! 
 

 

A bükkfát feldolgozók (és ezek vevői)  
az eddigi legnagyobb kihívás előtt állnak. 

 

 

Elmélyült partnerkapcsolatok az erdőgazdaságokkal, a 
vevőkkel, valamint az ágazaton belül a megoldás egy részét 

képezik! 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönöm a figyelmüket! 
 

 

 

 

 

 

 


