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Hazai faipar / fapiac / tűzifa 
mizéria 

– a FAGOSZ szemszögéből

Tóth János, ügyvezető főtitkár
FAGOSZ
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Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség 

A FAGOSZ három fő célja az alakulás óta 
változatlan. 

- az erdőgazdálkodás és a faipar 
ismertségének és elismertségének bővítése; 
- a fafelhasználás bővítése, a fa mint anyag 
népszerűsítése; 
- a fagazdasági vállalkozások vitalitásának és 
vonzerejének javítása.
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Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség 
63 tag, 200 MdFt feletti árbevétel, 14 ezer alkalmazott

a CEI-Bois, az MGYOSZ, az MSZT és a MATISZ tagja
• Érdekképviselet: szakmai, munkaadói 

• jogalkotás befolyásolása, lobby (MGYOSZ tagság)
• szabványosítás (MSZT tagság)
• szociális párbeszéd, ágazati kollektív szerződés
• kapcsolat társszervezetekkel (MEGOSZ, NAK, OEE, Pro Silva)
• faipari és bútoripari klaszterek alapító tagja (PANFA)
• PEFC Magyarország alapító tagja

• Nemzeközi kapcsolatok 
• CEI-Bois (Európai Fapari Szövetség) tagság
• BSP II  / Archiwood project magyar partner

• www.fagosz.hu; www.fatudakozo.hu; www.woodinfo.hu
• FATÁJ-online (piaci, gazdasági információk, időszaki elemzések)
• FAKAT rendszer: FAKAT-CD, FATUDAKOZO.HU, Erdészeti Cím- és 
Terméktár + CD, Faipari Cím- és Terméktár + CD (M-N-A)
• FA-konferencia (61. 2022. október)
• Szakkönyvek    
• FA Akadémia
• FA-marketing akciók a fa fokozottabb használatáértFA
G
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A források
 2 063 659 hektár erdő 
 6,5-7,5 millió (bruttó) köbméter/év 

fakitermelés
 kb. évente 90-100 000 hektárt érintő területen 

folyik fahasználat
 átlagosan 70-80 m3/hektár kitermelt fatömeg 
 + nyersanyag import – nyersanyag export
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 FATÁJ 1990. őszétől papír alapon, 4-6
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Nettó fakitermelés - 2021
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A legnagyobb tétel az akác, melynek a területe az elején lendületesen, 
de később is folyamatosan nőtt. 

A tölgy esetében az időszak elejei növekedés később lényegében 
megállt.
Ugyanakkor enyhén, de folyamatosan nő a cser területe. 

Ennél erősebb tempóban, de csökken a fenyő területe. 

Az időszak elején a nemesnyár területe a hazainyár kétszerese volt, 
de előbbi folyamatos csökkenése és utóbbi növekedése 
eredményeként e két fafaj(csoport) területe már majdnem azonos. Ha 
e tendencia folytatódik, hamarosan több lesz a hazainyár területe, mint 
a nemesnyáré.

Az egyéb keménylombosok területe enyhén nő, a bükk, a gyertyán, 
az egyéb lágylombosok és a fűzek területe pedig változatlan.
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Fahasználat
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Fahasználat - energetika
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Fahasználat - energetika
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Fahasználat - fatüzelés
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A fába zárt energia ára (most)
1 köbméter nyárfát helyettesítő 
földgáz (lakossági piaci áron= 747 
ft/m3) ára => 167 328 forint
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A fába zárt energia ára 
(most)

1 köbméter gyertyán/cser tűzifát 
helyettesítő földgáz ára
(lakossági piaci áron= 747 ft/m3) 
 310 005 forint
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Rönkfogyasztók 
- Falemezipar (<10 üzem)

65 milliárd forint/év 
850 alkalmazott

- Fűrészipar (250 üzem)
170 milliárd forint/év
közel 7000 alkalmazott

- Hordó, fagyapot, …



2022. 10. 26. 32

Rönkfogyasztók 
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Rönkfogyasztók 
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Rönkfogyasztók helyzetértékelése 
Alapanyag
rendben hozzáférhető – 19%
egyre nehezebben elérhető – 9%
export tiltást sürgetők – 9%
minősége romlik – 22%
ára (túlzottan) emelkedik – 66%

Munkaerő
hiányoznak – 31%
nem megfelelőek – 25%
túlzott bérigény – 9%
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Rönkfogyasztók helyzetértékelése 

Technológia fejlesztés
fejlesztést tervez – 44%
fejlesztést nem tervez – 56%

Új termék
új termék beveztését tervezi – 19%

A fejlesztéseket főleg az élőmunka helyettesítése 
érdekében indítják.
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Rönkfogyasztók javaslatai

Alapanyag beszerzés3

„Alapjaiban kellene megreformálni a hazai állami és 
magán erdőkből kitermelésre kerülő fa termékek 
értékesítését úgy, hogy azok elsődleges piaca a 
belföldön működő fűrészipari vállalkozások legyenek, 
ne valamilyen kereskedők vagy külföldi cégek.”
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Rönkfogyasztók javaslatai
- Feldolgozottsági szint általános növelése
- Ágazati, szakmai egyeztetések legalább 

negyedévente
- Élőmunka kiváltása technológiai 

fejlesztéssel
- Stabil, kiszámítható pályázati rendszer
- Kedvezőbb pénzügyi lehetőségek
- Szakképzési idő rövidítése
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Faipari ágazat fejlesztése 
 a fafeldolgozó üzemek hatékonyságának 

javítása érdekében végzett technológiai 
fejlesztések támogatása legyen prioritás;

 a hazai feldolgozású, gyártású fatermékek 
előnyt élvezzenek állami és privát 
beruházásokon egyaránt; 

 a hazai fafajokból kinyerhető (helyettesítő) 
innovatív fatermékek használatára irányuló 
kutatások, fejlesztések támogatása;

 fatermék-marketing, a hazai felvevő piac 
hatékony bővítése érdekében.
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Vélemények?
Ötletek?

Javaslatok? 
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FAKAT 94-95-96

 Konstrukció: a bekerülés ingyenes, 
a kész katalógus vásárolható

 Bővülő cégszám, bővülő adatkör
 94: 400; 95: 2500; 96: 3700 cég
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2001 – név- és alakváltozás
 Faipari Cím- és Terméktár
 Megújult külső +  a 

nyomtatásban megjelenő 
cégekkel CD melléklet

 Tevékenységi kódtáblázat 
reformja

 FAKAT-Komplex.CD már 7900 
céggel

 Erdészeti Cím- és Terméktár
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2014 - FATUDAKOZÓ
– felhasználói fiók, egyedi adminisztráció
– beszédes aldomainek
pl: http://fatudakozo.hu/cegkatalogus/160/andreas-stihl-
kereskedelmi-kft
– apróhirdetések
pl: http://fatudakozo.hu/kereskinal/2800/erdeszeti-
szakugyintezoi-allaspalyazat
– banner-hirdetések

http://fatudakozo.hu/cegkatalogus/160/andreas-stihl-kereskedelmi-kft
http://fatudakozo.hu/kereskinal/2800/erdeszeti-szakugyintezoi-allaspalyazat


2022. 10. 26. 43

Cégek
Keres/Kínál
Bannerek

Kereső - szavak
Tevékenységi 

kódok
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MID                             MIN
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MID                             MIN

Havonta 160-230 új hírbejegyzés
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MID                             MIN
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MID                             MIN
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MID                             MIN

A legutóbbi FATÁJ-Online hírlevelet 12.452 olvasónk kapta meg.
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MID                             MIN
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-> FAGOSZ - http://www.fagosz.hu
-> FATÁJ.HU - https://fataj.hu
-> https://www.facebook.com/FATAJ
-> FATUDAKOZÓ - http://fatudakozo.hu/
--- https://www.facebook.com/Fatudakozo/
-> ERDŐINFO
--- https://www.facebook.com/erdoinfo
-> HungaRobinia - http://hungarobinia.hu
--- https://www.facebook.com/HungaRobinia/
együttműködő csoportok:
-> Faipari termékeket gyártók 
--- https://www.facebook.com/groups/faipari.termek.gyartok/
-> Öreg fás diákok baráti köre 
--- https://www.facebook.com/groups/oregfasok/
-> Erdő- és fakereskedés
--- https://www.facebook.com/groups/ErdoFakereskedes

http://www.fagosz.hu/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffataj.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR0qt83GbcVwe4VW43V-40b5CVEReexHbON-cTGic0xRcupmWVkvXoNyaAU&h=AT14xsaRp_itWMmPBvEO9_VOS03e_ADU5INcakP12o9IdMuyVC6iPolj_AppU3WR5Ylcj-SwA2cYsdiJntxsO5tQm2ESkfsLALoG4IxhRYtACuZXfXZ-UD1XxZmz0yQRuw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1dJL9_zZmsjkRr3eSycGVgiPCy5AQ_xE9SFlhIcXUGTv28uZ5DSiKraMM8Y_TLw_wzcO-PndXK2Wr00KH05VLp86THmYJUG6Cu96GvU0frBW3oavPcDsE4Fzw76zmmxHMyfLCnkgW11u-nse2AAZnFyVVo5YVYI6NcL3mOJsqowbHesVT5DNgw8YEKES_aTnmXMto
https://www.facebook.com/FATAJ/?__cft__%5b0%5d=AZUovHuJQooeLb3fVs83BZLy--VDRLz2LeUzbJSPxy0zIieC9LHDbgkB1i643xTMxixYAKvQeaIsmGmV4N3ecCdrTOtumkZUlJ3M6xM_ttNMRZh-cXq83Z8BHjZf50etPDAIrmKz9fNSv_WNCoFdcEw_cbwQtaHJ92iS0rYQlTuYgf9SE1K15atn1SXZfG8FGHA&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffatudakozo.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR0qt83GbcVwe4VW43V-40b5CVEReexHbON-cTGic0xRcupmWVkvXoNyaAU&h=AT0UZPBIbtBfnZk9zvuo5_hiby2SmNBJ9kKYOi6eMbLB2vzomnlriI45JQZ6dUpPfFqLewGkRbqQx9a7h11bWl1OfqImbQOuvyn6ahPwTCAZmjOcFMqrHiBmHHQwuTylMQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1dJL9_zZmsjkRr3eSycGVgiPCy5AQ_xE9SFlhIcXUGTv28uZ5DSiKraMM8Y_TLw_wzcO-PndXK2Wr00KH05VLp86THmYJUG6Cu96GvU0frBW3oavPcDsE4Fzw76zmmxHMyfLCnkgW11u-nse2AAZnFyVVo5YVYI6NcL3mOJsqowbHesVT5DNgw8YEKES_aTnmXMto
https://www.facebook.com/Fatudakozo/?__cft__%5b0%5d=AZUovHuJQooeLb3fVs83BZLy--VDRLz2LeUzbJSPxy0zIieC9LHDbgkB1i643xTMxixYAKvQeaIsmGmV4N3ecCdrTOtumkZUlJ3M6xM_ttNMRZh-cXq83Z8BHjZf50etPDAIrmKz9fNSv_WNCoFdcEw_cbwQtaHJ92iS0rYQlTuYgf9SE1K15atn1SXZfG8FGHA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/erdoinfo/?__cft__%5b0%5d=AZUovHuJQooeLb3fVs83BZLy--VDRLz2LeUzbJSPxy0zIieC9LHDbgkB1i643xTMxixYAKvQeaIsmGmV4N3ecCdrTOtumkZUlJ3M6xM_ttNMRZh-cXq83Z8BHjZf50etPDAIrmKz9fNSv_WNCoFdcEw_cbwQtaHJ92iS0rYQlTuYgf9SE1K15atn1SXZfG8FGHA&__tn__=kK-R
http://hungarobinia.hu/?fbclid=IwAR2HLOpvHAdpLzmbZUxySWXALXMg6GUFJLAOEQiBLwxBvt51t5zXcUizSGA
https://www.facebook.com/HungaRobinia/?__cft__%5b0%5d=AZUovHuJQooeLb3fVs83BZLy--VDRLz2LeUzbJSPxy0zIieC9LHDbgkB1i643xTMxixYAKvQeaIsmGmV4N3ecCdrTOtumkZUlJ3M6xM_ttNMRZh-cXq83Z8BHjZf50etPDAIrmKz9fNSv_WNCoFdcEw_cbwQtaHJ92iS0rYQlTuYgf9SE1K15atn1SXZfG8FGHA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/faipari.termek.gyartok/?__cft__%5b0%5d=AZUovHuJQooeLb3fVs83BZLy--VDRLz2LeUzbJSPxy0zIieC9LHDbgkB1i643xTMxixYAKvQeaIsmGmV4N3ecCdrTOtumkZUlJ3M6xM_ttNMRZh-cXq83Z8BHjZf50etPDAIrmKz9fNSv_WNCoFdcEw_cbwQtaHJ92iS0rYQlTuYgf9SE1K15atn1SXZfG8FGHA&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/oregfasok/?__cft__%5b0%5d=AZUovHuJQooeLb3fVs83BZLy--VDRLz2LeUzbJSPxy0zIieC9LHDbgkB1i643xTMxixYAKvQeaIsmGmV4N3ecCdrTOtumkZUlJ3M6xM_ttNMRZh-cXq83Z8BHjZf50etPDAIrmKz9fNSv_WNCoFdcEw_cbwQtaHJ92iS0rYQlTuYgf9SE1K15atn1SXZfG8FGHA&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/ErdoFakereskedes/?__cft__%5b0%5d=AZUovHuJQooeLb3fVs83BZLy--VDRLz2LeUzbJSPxy0zIieC9LHDbgkB1i643xTMxixYAKvQeaIsmGmV4N3ecCdrTOtumkZUlJ3M6xM_ttNMRZh-cXq83Z8BHjZf50etPDAIrmKz9fNSv_WNCoFdcEw_cbwQtaHJ92iS0rYQlTuYgf9SE1K15atn1SXZfG8FGHA&__tn__=-UK-R
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Üdv az Erdésznek!
Pénzt a Fásnak!!
Megosztást a FATÁJnak!!!

Köszönöm a figyelmet!
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