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Kivonat
Az utóbbi évek kedvezőtlen gazdasági folyamatai alapvetően befolyásolták a faipari ágazat ár-
bevételének több mint a negyedét adó falemezipar jövőképét is. Az ágazat jelenlegi helyzetének 
elemzéséhez az alapanyagot megtermelő erdőgazdálkodás, valamint a legjelentősebb falemezipari 
termékfelhasználók jelenlegi és várható mutatóit érdemes áttekinteni. A tartamos erdőgazdálkodás 
eredményeként hazánkban egyre növekszik az évente kitermelhető főként őshonos faanyagmeny-
nyiség, melyet a falemezipar jelenleg alkalmazott technológiái csak korlátozott mértékben tudnak 
felhasználni. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy jelentős verseny alakult ki a megfelelő alapanyag beszer-
zése érdekében az utóbbi időszakban a megújuló energiaforrások felhasználásával előállított energia-
termelés – mint jelentős fafelhasználó megjelenésével – és az erdei fatermékek exportjának növeke-
désével. A falemezipar termékeinek legjelentősebb felhasználói a bútor- és építőipar. E két iparág 
termelési és értékesítési mutatóit – ezáltal alapanyag-felhasználását is – a gazdasági válság különösen 
súlyosan érintette. A jelentős exportbevételt felmutató bútoripart ugyan kisebb mértékben, mint az 
új építésű lakáspiac drámai mértékű visszaesését is megszenvedő építőipart. 
A hazai erdőgazdálkodás számára a rendelkezésre álló lehetőségeket kihasználva megoldható az 
igényeknek megfelelő mennyiségű és minőségű faanyag biztosítása. A faanyagban lévő szén légkörbe 
való visszajuttatásának késleltetésében is jelentős szerepe van a faalapú termékek és ezen belül a fale-
meztermékek minél szélesebb körű alkalmazásának. Mindezeket a szempontokat együttesen figye-
lembe véve határozhatók meg mindazok a stratégiák, melyek irányt mutatnak az iparág erősségeire 
építve a további fejlesztésnek a jelentkező lehetőségek kihasználásával, ugyanakkor jelzik, melyek 
azok a gyengeségek és veszélyek, melyek gátat szabhatnak a jelenlegi válsághelyzet megoldásának.

Kulcsszavak: lemezgyártás, falemezipari alapanyag-termelés, bútoripar, építőipar, falemezipar 
SWOT analízise, fejlesztés stratégiai kérdései

Opportunities for growth in the Hungarian wood panel 
industries

Abstract

Recently, the global recession adversely affected the forest products industry. The wood based 
composite panel manufacturing segment was also influenced negatively which provides one 
quarter of the total revenue of the entire industry. To analyze the current situation in the panel 
manufacturing segment, we have to look at the features of the raw material suppliers (forest mana-
gement companies). Furthermore, we have to assess the current and future product demand from the 
end users. As a result of sustainable forest management practices in Hungary, the volume of harvested 
native trees increases year by year. The use of these available raw materials is limited by the outdated 
current technology of the wood based panel industry.  Furthermore, there is an extensive demand for 
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wood supply, because of increase in export and extensive use of wood as renewable energy source. The 
major end users of the wood-based composite panels are the furniture and construction industries. 
Due to the recession, the production rate and revenue in both industries declined. The furniture 
industry was less affected because of the export activities; however, the construction industry suffered 
dramatic revenue loss due to the depressed market of housing.  Regarding the available resources, 
the domestic forest managements can provide the necessary quantity and quality of wood stock. 
Moreover, the widespread use of wood based panels may delay the carbon release to the atmosphere.
Considering all these points together, strategies may be created for the development of the panel 
industry. These strategies should rely on the strength of the industry taking all the possibilities for 
improving production and revenue, and should mark all weaknesses that may hinder the solution of 
this crisis situation.

Key words: wood-based panel manufacturing, raw material production, furniture industry, 
construction industry, SWOT analysis, issues in strategy development

Bevezetés
Az utóbbi években jelentkező, az ipari terme-
lést negatívan befolyásoló gazdasági recesszió a 
hazai faipar egyik meghatározó ágazatát, a fale-
mezipart is súlyosan érintette. Az iparág jelentő-
sége a hazánkban is egyre inkább előtérbe kerülő 
ökológiailag felelős szemléletmód előretörésével 
egyre inkább növekszik. E szemlélet terjedése azt 
eredményezi, hogy a hagyományosnak vehető er-
dőszeretet mellett a társadalom kezdi elfogadni 
az erdőgazdálkodás szerepét és lassan megfelelő-
képpen elismertté válik a faanyagnak, mint a jövő 
sokoldalúan felhasználható környezetbarát nyers-
anyagának szerepe is. Ha egy adott termék előál-
lításához szükséges energiamennyiséget, mint a 
környezetterhelő hatás nagyságát vizsgáljuk, és az 
1 tonna tömör építőfa előállításának energiaigé-
nyére 580 kWh/t-t veszünk egy egységnek, akkor 
a tégla 4, a cement 5, a műanyag 6, az üveg 14, az 
acél 24, az alumínium 126 egység energiafelhasz-
nálást jelent (Molnár 2011). Látható, hogy mind-
annyiunk érdeke, hogy ha valamely terméket el le-
het készíteni fából is, akkor azt törekedni kell fából 
elkészíteni. A Kiotói Jegyzőkönyvben foglaltaknak 
való megfelelés is fontos szempont, mely előírá-
sainak eléréséhez az üvegház hatású gázok kibo-
csátásának csökkentéséhez szükséges szénelnye-
lést leghatékonyabb módon új erdők telepítésével 
lehet elérni (Molnár és Börcsök 2011). A tudatos 
környezetgazdálkodás jegyében meg kell célozni a 
hazai tartamos erdőgazdálkodás által megtermelt 
faanyag legteljesebb körű felhasználását, külföldi 
értékesítés esetén pedig a minél magasabb készült-
ségi fokú termékként való feldolgozását. E célok 
elérésének egyik eszköze a Magyarországon évszá-

zados múltra visszatekintő falemezipar, melynek a 
jelenleg kialakult helyzettel való eredményes meg-
küzdéshez, valamint a gazdaságos működésének 
fenntartásához szüksége van a hazai adottságok és 
lehetőségek figyelembe vételével történő reális fej-
lesztési tendenciák meghatározására. 

A falemezgyártás helyzete
A fafeldolgozó ipar minden területét súlyosan 
érinti a bekövetkezett gazdasági válság. Az iparág 
termelése és árbevétele 2005 óta hullámzó, de ösz-
szességében csökkenő tendenciát mutat. A terme-
lési folyamat egy kisebb mértékű (10%) csökkenést 
követően, 2008-ban növekedést produkált a válság 
kezdete előtti 2005-ös évhez képest is jelentős mér-
tékben megnövekedett (22,1%) belföldi kereslet 
eredményeként. A következő év viszont a recesszi-
ós időszak legnagyobb termelési visszaesését (29%) 
mutatta, a nyugat-európai gazdasági válság hatása 
következtében drámaian visszaesett hazai (24%) és 
export (40%) értékesítési mutatók miatt. 2010-ben 
a gazdasági válság hatásának csökkenéseként a ke-
reslet külföldön nagyobb (25,7%), belföldön kisebb 
mértékű élénkülését mutatott a bázis időszakhoz 
képest. Az iparág termelése és árbevétele a követ-
kező években ismét folyamatos, bár kisebb mértékű 
csökkenést mutat, mely jelenség még napjainkban 
is tart (forrás: KSH, STADAT Adattár).
A legfontosabb szakágak súlya (1. ábra) árbevételü-
ket tekintve évről évre folyamatosan változik a piaci 
és gazdasági viszonyok hatására. A falemezgyártás 
2000-ben 29,5%-os súllyal a második legnagyobb 
meghatározó szakág volt a faiparon belül az épület-
asztalos ipari termékek gyártása (37%) után, azon-
ban 2012 első felének mutatói alapján már a fale-
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mezipart (23,2%) megelőzte a fűrészáru-termelés 
(24,5%), de megtartva vezető helyét, az épületasz-
talos ipar részaránya is csökkenő (33,4%) tendenci-
át mutat. A legfontosabb fatermékek termelésének 
csökkenése mellett (1. táblázat) még mindig jelen-
tős az import mennyisége (2. táblázat). 
A termelést a kereslet határozza meg, mely a legna-
gyobb felhasználók alapanyagigényének visszaesé-
sével arányosan csökkent. A 2. táblázatot áttekintve 
látható, hogy a fűrészipari termékek területén is 
és az azokat esetlegesen kiváltó rétegelt termékek 
területén jelentős termeléscsökkenés tapasztalha-
tó. E jelenség oka az utóbbi időszakban megszűnt 
fűrész- illetve falemezüzemek (pl. Interspan Kft., 
Vásárosnamény) termelésének kiesése. A 2. táblázat 
adataiból kitűnik, hogy a hazai termeléskiesés kö-
vetkeztében jelentős mértékű fűrészipari termékbe-
hozatal történik, még a jelenlegi lecsökkent igények 
mellett is.

1. ábra A szakágak súlya a faipari ágazaton belül (2000–
2012) (Forrás: KSH)
Figure 1 The share of various segments within the wood 
industries (2000–2012) (Source: KSH)

1. táblázat Kiemelt faipari termékek termelése* (1000 m3)
Table 1 The production of selected wood products (1000 m3)

*A VM által adatszolgáltatásra kijelölt nagy- és középüzemek 
adatai alapján (Forrás: MgSZH, NÉBIH adatbázisok)

A gazdasági recesszió hatása minden iparágban 
éreztette hatását és nagyban befolyásolta azok sta-
bilitását. Ez alól nem kivétel a falemezipar termé-
keit legjelentősebb mértékben felhasználó bútoripar 
és építőipar sem. Ezért ezeknek az iparágaknak a 
helyzete meghatározó a falemezipar szempontjából, 
akárcsak az alapanyagot termelő erdőgazdaságoké.

Gyártástechnológiai beruházások helyzete
Magyarországon a falemezgyártásnak nagy hagyo-
mányai vannak, de az állami szektor felszámolásával 
a kisebb üzemek megszűntek, míg a legjelentősebb 
üzemek rövidesen csatlakoztak valamilyen formá-
ban külföldi cégekhez. Ez sem biztosította minden 
esetben a vállalat fennmaradását. 2011 elején bezárt 
a svájci Swiss KronoGroup tagjaként Vásárosna-
ményban működő Interspan Kft., mert tulajdono-
sa lemondott a gyár további sikeres működéséhez 
szükséges technológiai váltás és korszerűsítés végre-
hajtásáról, mivel nem látott garanciát a 15-20 milli-
árdos beruházás megtérülésére (HVG 2010).
Több vállalatnak azonban a túlélést és a dinamikus 
fejlődés lehetőségét jelentette a külföldi cégcsoport-
hoz való csatlakozás:

 – 1994-ben a közép-magyarországi térségben a 
felszabaduló lemezipari kapacitásokat kihasz-
nálva alakult meg az olasz tulajdonú Derula 
Gyártó és Kereskedelmi Kft. Szolnokon 
(DERULA 2013).

 – 1995 januárjától üzemel az OWI Zala Bt. jelenle-
gi formájában, mint a németországi OWI GmbH. 
& Co. KG. leányvállalata. Termelésének jelentős 
része európai piacra kerül, valamint az anyacégen 
keresztül a világpiacra is (OWI Zala 2013).

 – 2004-ben alakult meg a MOFA Mohácsi Fa-
rostlemezgyártó Rt. és a KRONOSPAN 
Holdings Limited által alapított vegyes vállalat 
a KRONOSPAN-MOFA Hungary Farostle-
mezgyártó Kft. (MOFA 2013).

2. táblázat Fatermékek külkereskedelmi forgalom egyenle-
gének alakulása (millió Ft)
Table 2 The balance of exports and imports of wood products 
(million HUF)

(Forrás: MgSZH, NÉBIH adatbázisok)
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 – 2007-ben a szombathelyi FALCO a 
KRONOSPAN tagja lett. A cég, amely 1939-
ben Szombathelyen egy kis fűrészüzemként 
indult, mára Közép-Kelet-Európa egyik legje-
lentősebb bútor- és építőipari lemezgyártójává 
nőtte ki magát (FALCO 2013).

Minden korszerű termelőüzem céljai közt szerepel 
a technológiailag magas színvonalú gépsor alkalma-
zásával az ár/minőség kapcsolatának minél optimá-
lisabb kialakítása. Mindezeken túl egyre fontosabb 
szempont a környezetvédelem is, ugyanis a hasonló-
an jó minőségű és áru termékek esetén a belföldi és 
külföldi vásárlók is egyre inkább előnyben részesítik 
a környezetkímélő technológiák alkalmazásával elő-
állított termékeket. Számos környezettudatos tech-
nológiát jelző minősítési rendszer létezik (FSC1, 
CARB2, PEFC3 ), melyek előírásainak több hazai 
falemezipari vállalat termékei is megfelelnek. 
A folyamatos piaci versenyhelyzetben való eredmé-
nyes szereplés jelentős technológiai beruházásokat 
igényel, melyeket jelentős önerőn túl állami és EU 
támogatással meghirdetett pályázatok keretein be-
lül számos falemezipari cég nyert és valósított meg 
különféle fejlesztéseket. A legjelentősebbek ezek 
közül, amelyek pályázatot nyertek: 

 – a Derula Kft., a gyártókapacitás megkétszere-
zésére (DERULA 2013), és a saját művelésű 
erdőterület megkétszerezésére nyert pályázatot 
(HVG 2011), 

 – a MOFA Hungary Kft. a nedves helyett szá-
raz, ezáltal környezetkímélőbb gyártástech-
nológia bevezetésére, további gyártó- és felü-
letkezelő sor telepítésére és a melléktermékek 
környezetkímélő hasznosítására, valamint egy 
korszerűbb energiagazdálkodási rendszer be-
vezetésére nyert pályázatot (MOFA 2013), 

 – a FALCO Zrt. az innovatív dekor és felü-
leti struktúrák fejlesztésére, a minőség és a 
termelékenység növelésére nyert pályázatot 
(FALCO 2013), 

 – a Furnér-Pack Kft. gépparkjának fejlesztésére 
nyert pályázatot (FURNÉR PACK 2013).

Erdőgazdálkodásunk helyzete 
Az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződés 
következtében Magyarország 11,8%-os erdősült-

séggel rendelkezett és Európa fában egyik legszegé-
nyebb országává vált. Az ország jelentős ráfordítá-
sokkal és erdősítésekkel elérte 2012-re a 20,7%-ot. 
Ez a kezdetekhez képest jelentős eredmény, de az 
európai átlaghoz (35%) vagy a legjobban erdősült 
Finnország (73%), vagy Svédország (67%) adata-
ihoz, de Közép-Európában Szlovénia (62%) vagy 
Lengyelország (30%) erdőterületének arányaihoz 
mérten is szerény érték. A magyar erdőgazdaság 
távlati stratégiai célja a 26-27%-os erdősültség el-
érése (FAO 2010; NÉBIH 2012).
Az erdősültség növekedésével együtt növekszik az 
évi folyó növedék mennyisége, és a felhasználható 
élőfa-készlet is. A teljes erdőterületnek ipari hasz-
nosításra csak a gazdasági rendeltetésű 62,7%-a 
vehető figyelembe alapanyag-termelés céljából, a 
fennmaradó védelmi (36,2%) és közjóléti (1,1%) 
rendeltetési célú erődterületek nem (NÉBIH 2012). 
A fakitermelés mennyisége jelenleg az évi folyónö-
vedék mintegy 70-75 százaléka (3. táblázat).
Erdeink fafajösszetétele Európában egyedülállóan 
sokféle (2. ábra). Magyarországon az összes erdő-
terület 88,9%-án lombos erdő található, a tűlevelű 
erdők területe 11,1%. 
Az erdőterület 63%-át az őshonos fafajok (tölgy, 
cser, bükk, gyertyán), 37%-át meghonosodott fa-
fajok (akác, vörös tölgy, egyes fenyők), illetve 
klónozott fafajták (nemesnyárak) foglalják el. A 
fafajösszetétel változatossága meghatározza a kiter-
melendő erdei választékok összetételét. Az ipari er-
dőtelepítések eredményeként a különféle nyárak és 
lágy lombos fafajok egyre nagyobb mennyiségben 
jelennek meg erdeinkben. A racionális termőföld-
hasznosítás keretén belül az olyan területeken, ahol 
különböző okok (lejtős, nehezen megközelíthető, 
vadkáros stb.) miatt gazdaságtalan a mezőgazda-

1 FSC (Forest Stewardship Council) tanúsítvány igazolja, biztosítja az állománymegújító erdőgazdálkodást, az igazolt és felelősséggel 
végzett fafelhasználás révén, egészen a végső felhasználóhoz való szállításig
2 CARB (California Air Resources Board) levegő minőségével és a légszennyezés korlátozásával kapcsolatos előírások betartását igazolja.
3 PEFC (Pan European Forest Certification Scheme) minősítés garantálja, hogy a nyersanyag fenntartható erdőgazdálkodásból származik.

3. táblázat A fahozam és az élőfa-készlet alakulása Magyar-
országon (millió bruttó m3)
Table 3 Yield and forest stock in Hungary (million m3, gross)

(Forrás: MgSzH, NÉBIH adatbázis)
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4. táblázat Erdei választék termelés összetétele (%)*
Table 4 Forest product assortment (%)

* nettó termelés (Forrás: MgSZH, NÉBIH adatbázisok)

sági termelés, érdemes megfontolni az erdőtelepí-
tést, illetve az ültetvényes fagazdálkodást (Molnár 
és tsai. 2008). Az ültetvényszerű fatermesztésből 
származó faanyagok kedvezőbb méreti tulajdonsá-
gokat mutatnak, azonos fajon belül. Ez famagassá-
got illetően 20%, átmérő tekintetében 30% több-
letet jelent átlagosan a vizsgált nemes nyár és akác 
fafajok esetében (Németh és tsai. 2004).
A falemezipar szempontjából fontos fafajok közül 
a hazai és nemesnyárak élőfa-készletének részará-
nya az utóbbi időszakban a néhány tőkeerős fa-
lemezüzem (pl.: Derula Kft. Szolnokon) hosszú 
távú beruházásaként végzett telepítések hatására 
7,3%-ról 10%-ra növekedett. A lényegesen hosz-
szabb vágásfordulójú bükk élőfa-készlete 0,3%-os 
csökkenést mutat (MgSZH, NÉBIH adattár), a le-
mezipar számára fontos alapanyagként szolgáló jó 
minőségű bükkösök területe várhatóan még tovább 
is csökkenhet (Molnár 2004).
A napjainkban is jelentősebb mennyiségben ren-
delkezésre álló akác és csertölgy fafajok falemezipa-
ri felhasználhatóságát MDF lemezek előállítására 
már korábban sikeres kísérletek igazolták (Winkler 
1999). A hazai alapanyagból való forgácslap-gyár-
tás terén is történtek sikeres kísérletek a nyár-akác-
tölgy-erdeifenyő alapanyagból készült forgácslapok 
előállítására (Winkler 1998), de egyik eljárás sem 
terjedt el az üzemi gyakorlatban.
Az élőfa-készlet az évek során folyamatosan és je-
lentősen emelkedett, így a hazai erdőkben képződő 
összes folyónövedék mértéke napjainkra már elérte 

13,1 millió bruttó m3-t évente (NÉBIH 2012). Ez a 
folyamat egyrészt a tartamos fakitermelési gyakorlat, 
az erdőtelepítés és az erdőszerkezet-átalakítás, más-
részt pedig az utóbbi években az erdőtervi fakiter-
melési lehetőségekhez képest jelentősen lecsökkent 
faipari feldolgozás eredménye.
Az erdőgazdálkodás és ezáltal az erdőfenntartás 
legfontosabb bázisa a megtermelt faanyag érté-
kesítéséből származó árbevétel (Gémesi 2005). 
Az erdőtervi fakitermelési lehetőségnek átlagosan 
mintegy 60%-át adja az összes bruttó fakitermelés. 
A kitermelt faanyagnak csak 1,5–3%-a olyan minő-
ségű, mely megfelel a lemezipari rönk kívánalmai-
nak, mely a furnér és furnér alapú rétegelt fatermé-
kek alapanyagát adhatja (Németh és Szabadhegyi 
2003). A legnagyobb hányadban jelentkező ipari 
hasznosítású fűrészipari rönk mennyisége 15–18%. 
A rönkválaszték egy része – a legjobb minőség – 
exportra kerül. A farostlemezek, faforgácslapok, 
cellulóz és papírgyártás alapanyagai a fafeldolgo-
zás hulladékai és a sarangolt ipari faválasztékok. 
Hazánkban az összes kitermelhető faanyag közel 
20%-a sarangolt ipari fa és több mint 50%-a tűzifa 
választék (4. táblázat). Ez utóbbi két erdei választék 
fontossága megnőtt a faanyag energetikai felhasz-
nálásának térhódítása következtében. Hosszabb 
távon hazánk EU-ban vállalt energetikai kötele-
zettségeinek teljesítéséhez még fontosabbá válnak 
(Marosvölgyi és Kovács 2004). További szempont 
lehet az is, hogy a sarangolt ipari választék ener-
getikai hasznosításával szemben a falemezipari fel-
használás esetén jelentősen nagyobb érték állítható 
elő (Fekete 2004).
Az erdőterületek tulajdonviszonyait tekintve az er-

2. ábra Az élőfa-készlet és erdőterület fafajmegoszlásának 
alakulása 2012-ben (Forrás: NÉBIH 2012)
Figure 2 Species breakdown of forest stock and forest area in 
2012 (Source: NÉBIH 2012)
Élőfa-készlet: Tree stock, Erdőterület: Forested area, Szá-
zalékarány: Percentage, (Legend: Tölgy=Oak, Cser=Turkey 
Oak, Bükk=Beech, Gyertyán=Hornbeam, Akác=Black locust, 
Nemesnyár=Italian Poplar, Hazai nyár=Domestic Poplar, Töb-
bi lombos= other hardwoods, Fenyő=spruce, pine and fir)
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dők 55,3%-a állami, míg a magántulajdonú erdőte-
lepítések következtében 42,9%-a magántulajdonú. 
A Nyugat-Európában oly jellemző közösségi-köz-
ségi tulajdonú (önkormányzati) erdők mennyisége 
Magyarországon alig éri el az 1%-ot. A magáner-
dő-tulajdon birtokviszonyaira az erdőtársulások, az 
egyéni és közös használatú gazdálkodó csoportok, 
mint gazdálkodók a jellemzők. A magánkézben 
lévő erdőtulajdon 21 hektár, míg az állami gazdál-
kodók által kezelt átlagos erdőterület 4372 hektár. 
A kis erdőtulajdonból szakaszosan remélhető cse-
kély jövedelem pedig az erdőtulajdonosi kör egy 
jelentős részét a gazdálkodás megkezdésére nem 
motiválja, ugyanakkor kis üzemméret mellett akár 
évtizedek is eltelhetnek tényleges hozam nélkül.

A bútoripar helyzete 
Bútorgyártásunk tendenciájában lényegében követi 
az európai folyamatokat, a fordulatok azonban sok-
kal élesebbek, a csúcsok magasabbak, a visszaesések 
mélyebbek (3. ábra). A 2008. évi értékesítéshez ké-
pest 2009-ben az irodabútorok, a konyhabútorok, az 
ágybetétek és az egyéb bútorok termelése, belföldi 
forgalmazása és exportja is jelentős mértékben visz-
szaesett. A múlt év egyes negyedéveiben a csökkenés 
üteme lassult, az utolsó negyedévben pedig kisebb 
mértékű növekedésbe fordult. A bútorgyártás telje-
sítménye 2011-ben, az EU-s eredményekkel ellen-
tétben, 0,8%-kal csökkent. Az éves összteljesítmény 
visszaesése lényegében a harmadik negyedévben 
bekövetkezett 6,9%-os termeléscsökkenésre vezet-
hető vissza. A bútoripar termelése 2012 I. félévében 
1,5%-kal nőtt, de a hazai értékesítés további 1,3%-
kal csökkent, míg az export ugyanakkor 3,4%-kal 
haladta meg az egy évvel korábbit.

Az építőipar helyzetének áttekintése
Az építőipari cégeket a bútoriparnál is súlyosabb 
mértékben érintette a válság hatása, melynek követ-
keztében az építőipari termelés is jelentős mérték-
ben lecsökkent (4. ábra).
A fafeldolgozó ipar egyharmadát kitevő épületaszta-
los-ipari termékek gyártásában 2008 utolsó negyed-
éve óta tart a kedvezőtlen tendencia, mivel a belföldi 
piac tekintetében meghatározó építőiparhoz szoro-
san kapcsolódik. 2012 első hat hónapjának adatai a 
csökkenés folytatódását mutatják, némi javulást a ki-
vitel bővülése jelenthet. Az első félévben a termelés 
1,4%-kal mérséklődött, a belföldi értékesítés 7,4%-
kal tovább csökkent, míg az export 3,3%-kal bővült, 
a múlt évi alacsony bázishoz képest. A termelők túl-
élését a hazai piacon a lakásfelújítások jelenthetik, 
illetve a külpiacok növekvő felvevőképessége. 2012 
júniusában a termelés 4%-kal, a belföldi értékesítés 
7,8%-kal, a kivitel 11,2%-kal bővült.
Az építőipari cégek 90 százalékánál az értékesí-
tés nettó árbevétele az elmúlt évekhez hasonlóan 
csökkent vagy változatlan maradt, és az árbevétel-
arányos jövedelmezőség is tovább csökkent. A gaz-
dasági válság miatt a magán megrendelések gya-
korlatilag megszűntek. Az építőipari vállalkozások 
egy része megszűnt a tevékenységüket akadályozó 
tényezők miatt (5. ábra). 
Érdemi keresletet csak az állami infrastruktúra 
építése generál a magyar piacon: amíg nem jönnek 
vissza a magánberuházók, tovább esik az építőipar 
teljesítménye.
Az uniós szabályozás szerint 2021. január 1-jétől 
csak közel nulla energiaigényű lakóépület kaphat 
építési engedélyt. A középületeknél ez a követel-
mény már 2019-ben hatályba lép.

3. ábra A bútoripari termelés és értékesítés volumenindexeinek alakulása (előző év azonos időszak=100%) Forrás: KSH
Figure 3 Volume indices of furniture production and sales (same time previous year=100%) Source: KSH
Termelés: Production, Belföldi értékesítés: Domestic sales, Export: Export
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Hazánkban jelenleg mindössze néhány ezer ala-
csony energiaigényű készház található a hazai 
több mint 4 milliós lakásállományhoz viszonyít-
va. Ausztriában a passzívház-építés már „elavult” 
technológiának számít: ott aktívházakat építenek 
inkább, mely annyiban különbözik a passzívházak-
tól, hogy több energiát termel, mint amit felhasz-
nál, tehát a rezsiköltsége nulla, vagy még pénzt is 
kapnak a szolgáltatóktól az eladott többlet energi-
áért. A jelenlegi és várható energiaárakat tekintve a 
passzív- és aktívházak nagyobb arányú építése te-
rén a sokoldalúan alkalmazható fa- és rostkompozit 
anyagok számos olyan jó tulajdonsággal rendelkez-
nek, melyek növekvő népszerűséget biztosítanak 
számukra (Takáts 2007).

Az elhúzódó építési piaci válság legnagyobb 
vesztesei a lakásépítő vállalkozások, melyek az 
elmúlt években a piacuk 70%-át elveszítették. A 
magyarországi építőipari termelés zuhanása az 
Európai Unióban a legnagyobb. Az EU-orszá-
gok építőipari termelési indexei nagy szóródást 
mutatnak. 2005-ös évet bázisul véve a belga, az 
osztrák, a lengyel a német, a francia piac élénkü-
lést mutat, az olasz, a portugál és a szlovák piac 
csökkenése megállt, a szlovén, román és magyar 
építési piac tovább esett. 2012 szeptemberében az 
építőipari termelés volumene hazánkban ugyan 
6,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, de 
az egész évet tekintve várhatóan 8–10% csökke-
nés prognosztizálható.
Az elemzést áttekintve megállapítható, hogy a 
magyar építőiparban még tart a jelentős mérté-
kű recesszió és jelentősebb mértékű változás még 
várat magára. Az építőipari felhasználású fale-
mezipari anyagok külföldi piacán már rövidebb 
távon is élénkülés várható.

Következtetések
A falemezgyártás jelenlegi helyzetét áttekintve 
több tendenciát figyelhetünk meg, melyek egymás-
sal összefüggve befolyásolhatják az iparág jövőjét:

1. A rendelkezésre álló alapanyag-mennyiség a 
hazai erdőkben a tartamos erdőgazdálkodás 
következtében egyre növekszik. Az ültetvényes 
rendszerű gazdálkodás elterjedésével, és a ma-
gánerdők területének növekedésével jelentős 
mennyiségű és megfelelő minőségű ipari fa-
anyag termelhető, mely biztosíthatja a falemez-
ipar alapanyagigényét.

4. ábra Az építőipari termelés volumenindexének alakulása (előző év azonos időszak = 100%) Forrás: KSH
Figure 4 The changes of volume index for the joinery and construction industry products manufacture. Source: KSH

5. ábra Az építőipari üzleti tevékenységet akadályozó té-
nyezők
Figure 5 Factors hindering the construction industry’s busi-
ness activity
Megrendelések hiánya: Declining number of orders, Megren-
delő fizetésképtelensége: Liquidation problems of costumers, 
Konkurencia: Competition on the market, Szakemberhiány: 
Lack of well trained workforce, Egyéb: Other
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2. A jelentősebb falemezüzemek külföldi ér-
dekeltségbe kerültek. A helyben megtermelt 
megfelelő alapanyag biztosíthatja az üzemek 
helyből történő ellátását, ezáltal ösztönzi a tu-
lajdonost – az üzemegység bezárása helyett 
– további technológiai korszerűsítésekre és 
esetleges bővítésekre, melyeket elősegítenek a 
különböző pályázati források. 

3. A külföldi cégcsoporthoz csatlakozott falemez-
üzemek termékei könnyebben találnak piacot 
külföldön – az anyavállalat kapcsolatain keresz-
tül is –, ezáltal lehetővé téve a magyar termékek 
megismerését külföldön is.

4. Az üzemek bővítése egyrészt új munkahelye-
ket teremet, mely biztosítja a térségben élők 
megélhetését, másrészt az építőiparnak is újabb 
megrendeléseket jelenthet, hozzásegítve a ne-
héz helyzetben lévő építőipari cégeket a további 
fennmaradáshoz.

5. A környezettudatos szemlélet fokozatos tér-
nyerésével a falemezipar – mint a faanyag to-

vább feldolgozásának egyik legsokoldalúbb le-
hetősége – jelentőségének további növekedése 
prognosztizálható.

6. A hazai termékek világviszonylatban összeha-
sonlítva is megállják helyüket a külföldi árukkal 
szemben.

Az iparágat érintő tendenciákból adódó lehetősé-
gek kihasználását befolyásolják az iparág meglé-
vő erősségei, és ugyanakkor lassíthatják vagy akár 
megakadályozhatják a tovább fejlődést a fennálló 
veszélyek és azok a gyengeségek, melyek kiküszö- 
bölése további erőfeszítéseket igényel. Ezeket a 
szempontokat összesíti a falemezipar SWOT 
*analízisét összefoglaló 5. táblázat

A magyar falemezipar stratégiai kérdései
A SWOT analízisben foglaltakat és az eddigi elem-
zéseket áttekintve meghatározhatók a falemezipar 
stratégiai kilátásai rövid, közép és hosszú távon, 
melyek utat mutathatnak az iparág jelenlegi hely-
zetének megoldására.

5. táblázat A magyar falemezgyártás SWOT (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) analízise
Table 4  SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) analysis of the Hungarian wood based panel production.

Erősségek VeszélyekGyengeségek Lehetőségek

 – hazánkban olyan 
mennyiségű faanyag 
található, mely képes 
hosszú távon biztosíta-
ni egy fejlett falemez-
gyártás alapanyag-el-
látását

 – fontos szerepet tölt be 
a faanyagban megkö-
tött CO2 légkörbe való 
visszajuttatásának kés-
leltetése területén

 – a falemezgyártás erősen 
alapanyag ár érzékeny

 – emelkedő alapanyag-
árak

 – alapanyag minőség-
igény magas, különö-
sen a furnér és furnér 
alapú rétegelt fatermé-
kek előállítása esetén 

 – alapanyag igény (első-
sorban fenyő és lágy 
lombos) nem felel meg 
a hazai fafaj-összeté-
telnek

 – magasak a környezet-
védelmi célú beruházá-
si költségek

 – erdőtelepítések nem 
valósulnak meg

 – növekvő feldolgozat-
lan faanyag import

 – a falemezipar techno-
lógiái környezetszeny-
nyezők

 – zöld energiaszektor 
alapanyagigényének 
túlhangsúlyozása a fa-
lemeziparral szemben

 – magánerdők jelentő-
sebb bevonása az alap-
anyag-ellátásba

 – keménylombos alap-
anyag nagyobb arányú 
hasznosítása

 – alapanyag-ellátás terén 
önellátásra törekvés 
célirányos erdőtelepí-
tésekkel

 – tanúsítási (certifiká-
ciós) rendszer elter-
jesztésével környezet-
tudatos vásárlói kör 
elérése

Alapanyag-ellátás

Környezetvédelem 
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 – a falemezipar az ala-
csony értékű fafeldol-
gozási hulladékból és 
sarangolt ipari válasz-
tékból állít elő sokol-
dalúan felhasználható 
értékes falemezt

 – -a magyar termékek 
külföldön is elismer-
ten kiváló minőségűek

 – külföldi anyavállala-
ton keresztül külföldi 
piacokon megjelenés 
lehetősége kedvezőbb

 – kipróbált technológi-
ák alkalmazása 

 – a falemezek jelen-
tős része felület-
nemesítve kerül forga-
lomba

 – külföldi vállalatcso-
portok a tulajdono-
sok, így a költséges 
beruházási-fejlesztési 
lehetőségek megvaló-
sulhatnak

 – a költséges technoló-
giák miatt magasak a 
beruházási költségesek

 – -csökkenő piaci lehető-
ségek a nyugat-európai 
gyártókkal szemben

 – gazdasági válsághely-
zet hosszas elhúzódása, 
vagy súlyosbodása

 – a nemzetközi tőke a 
kedvezőbb beruházási 
feltételek hatására más 
irányba fordul

 – fejlesztések, beruházá-
sok elmaradása, leállása 

 – magas energiaköltsé-
gek

 – a faanyag komplex fel-
használása 

 – korlátozott a nyugat-
európai piacra való be-
törési lehetőség 

 – hazai termelő és vevő 
nem találkozik

 – a legnagyobb falemez-
gyárak külföldi tulaj-
donban vannak, így a 
gazdasági helyzet eset-
leges kedvezőtlen ala-
kulása esetén számolni 
lehet a gyártó kapacitás 
felszámolásával

 – a lapanyag-termelő 
térségekhez kapcsoló-
dó falemeztermékek 
gyártása az alapanyag 
szállítási költségeinek 
csökkentésére

 – hazai alapanyagból is 
előállítható import ter-
mékek csökkentése

 – fűrészipari termékek 
nagyobb mértékű ki-
váltásának lehetősége

 – kihasználatlan piaci le-
hetőségek felkutatása 
(FÁK, EU, Kína)

 – marketing fokozá-
sa (magyar,  tartamos 
gazdálkodásból szár-
mazó termékek megis-
mertetése)

 – komplex lemezipari 
célú faanyag felhasz-
nálás

 – egyszer már felhasznált 
faanyag nagyobb mér-
tékű lemezipari célú 
újrahasznosítási lehe-
tőségeinek kidolgozása

 – hazai alapanyagbázisra 
épülő új helyettesítő 
termékek kifejlesztése

 – hazai tulajdonosi kör 
erősítése.

Rövid távú kilátások
Az eddigi tapasztalatok alapján várható, hogy a vál-
ság lassan és nem ugrásszerűen oldódik fel, így a fa 
nyersanyagforrás növekvő mennyiségének haszno-
sítása a faexport további folytatásával, illetve növek-
vő energetikai hasznosítása révén realizálható. Ezen 
utóbbi hasznosítási mód természetesen erőteljesen 
érinti a magánerdőket is. Hatékony pr-munkával 
törekedni kell arra, hogy olyan területeken is hasz-
náljanak fel fanyersanyagot, ahol eddig még nem 

volt jellemző (pl. infrastrukturális beruházásoknál 
faalapú zajvédő falak stb.).
Törekedni kell a tanúsítási (certifikációs) rendszer 
átfogó, minden falemezipari termékre való kiter-
jesztésére. Az így realizálható esetleges piaci hasz-
non túl mindannyiunk jól felfogott érdeke a tarta-
mos erdőgazdálkodás alá vont erdőterület bővítése. 
Ezáltal olyan minőségfejlesztési tevékenység foly-
tatható, amely különösen előnyös az erdőgazdálko-
dás ezen keresztül pedig a falemezipar, valamint a 

Erősségek VeszélyekGyengeségek Lehetőségek

Gyártástechnológia

Kereskedelem
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feldolgozó iparágak részére egyaránt. A legjelen-
tősebb falemezipari gyártó egységeket hazánkban 
nagyrészt a nemzetközi vállalkozások működtetik, 
amelyek a lehetséges technológiai és kapacitás-bő-
vítési fejlesztéseiket folyamatosan vizsgálják és vég-
zik több esetben a Nyugat-magyarországi Egyetem 
bevonásával. Növelni kell az értékesített termékek 
feldolgozottsági fokát. Javítani kell a hazai forrás-
ból származó alapanyag ellátottságot a kooperáció, 
beszállítói készség javításával.

Közép távú kilátások 
A hazai falemezgyártásban a vékony forgácslemez, 
az MDF lemez (közepes sűrűségű farostlemez), va-
lamint a kompozitlemezek gyártásának továbbfej-
lesztése javasolt, ugyanis e termékeknél lehetőség 
van nagyobb mennyiségű hazai alapanyag felhasz-
nálására. Törekedni kell arra, hogy szerkezeti ele-
mek gyártásához sokkal nagyobb mértékben legyen 
felhasználható a környezetbarát fanyersanyag. A ré-
tegelt falemezek gyártásának bővítése gyakorlatilag 
nyárfa bázison képzelhető el. Természetesen ehhez 
hámozható minőségű alapanyag szükséges egyes 
erdőápolási munkák szigorú követelésével. 
A különböző profilú fafelhasználó kapacitások egy-
más közelébe való létesítésével, vagy a meglévők 
kiegészítése biztosíthatja a komplex alapanyag fel-
használást a különféle termékek előállítása során ke-
letkezett, jelenleg szinte csak energetikai célra hasz-
nosítható hulladék mennyiségének csökkentésével. 
További fejlesztési irány lehet új anyagok falemez-
ipari felhasználása, mely további felhasználási terü-
leteket nyithat meg a faalapú lemeztermékek fel-
használása terén. Ennek a fejlesztési iránynak egyik 
eredménye a WPC (fa és hőre lágyuló műanyag ele-
gye), mely készülhet újrahasznosított fából és mű-
anyagból is. Legfőbb felhasználási területe a kültéri 
járófelület burkolás, egyéb burkolatok és kertépítés.

Hosszabb távú kilátások
Az előzőeken túlmenően fel kell készülni a felsza-
baduló mezőgazdasági területeken telepített, felte-
hetően alacsony vágásfordulójú erdők fanyersanya-
gának felhasználására. Itt még nagyobb szerepet 
kaphat az energetikai hasznosítás, természetesen a 
lap-lemezipari felhasználás bővítése mellett.
Távlati célként jelenhet meg az önellátásra törekvés 
az adott régióban, a hazai alapanyag adottságaink 
jobb kihasználásával (cser, akác és a nyár fafajok).
Az északkeleti térségben keménylombos fákból ré-
tegelt idomokat gyártó bázis kialakításával valamint 

az alföldi térségben a nyár furnér alapú rétegelt ter-
mékek gyártásának támogatásával csökkenthetőek 
az alapanyag szállítási költségei, mely kedvezően 
befolyásolhatja a késztermék árát, növelve annak 
piaci versenyképességét.

Összefoglalás
A napjainkban is tartó és várhatóan elhúzódó 
gazdasági recesszió hatása a fafeldolgozó ipar ár-
bevételének több mint negyedét adó falemez-
ipart is súlyosan érinti. A válsághelyzetből való 
kiút kereséséhez nem elég csupán a falemeziparra 
koncentrálni, vizsgálni kell az alapanyagot terme-
lő erdőgazdálkodás, valamint az iparág termékeit 
legjelentősebb mértékben felhasználó bútoripar és 
építőipar helyzetének alakulását is. 
Az ökológiailag felelős szemlélet elterjedésével 
egyre fontosabb szempont a faanyagban is megta-
lálható szén légkörbe való visszajuttatásának kés-
leltetése. E téren is jelentős szerepe van a faalapú 
termékek és ezen belül a falemeztermékek minél 
szélesebb körű alkalmazásának. 
A legjelentősebb falemezipari gyárak napjainkra va-
lamilyen szervezeti formában csatlakoztak egy tőke-
erős külföldi tulajdonú cégcsoporthoz. Ez a lépés a 
további versenyképességhez szükséges technológiai 
beruházások megvalósítása szempontjából, valamint 
a magyar termékek külföldi piacra való eljuttatása 
szempontjából is előnyös. A külföldi cégcsoportnál 
megerősödő környezettudatos szemlélet hatásaként 
egyre több, kevésbé környezetszennyező technoló-
gia jelenik meg a magyar falemeziparban is. 
A tartamos erdőgazdálkodás eredményeként ha-
zánkban egyre növekszik az évente kitermelhető 
nagyrészt őshonos faanyagmennyiség, melyet a fale-
mezipar jelenleg alkalmazott technológiái csak kor-
látozott mértékben tudnak felhasználni. A további 
erdőtelepítések és faültetvények létesítése elegendő 
mennyiségű és minőségű alapanyagot biztosíthat-
nak a hazai falemezipar számára még a jelenleg je-
lentős konkurenciát jelentő „zöld energia” termelés 
igényeinek fellépésével is. A fejlesztések elmaradása 
valamint a faalapanyag feldolgozatlanul külföldre 
való eladása továbbra is gátolhatják a fejlődést. 
A bútoripar termelési tendenciái az eddigi mély-
ponthoz képest némi fellendülést mutatnak a kis 
mértékben is, de növekvő külföldi és belföldi keres-
letnek köszönhetően. A hazai termelők és felhasz-
nálók közötti kapcsolat megteremtését célzó mar-
keting fokozása is új piaci lehetőségeket nyújthat.
Az építőiparban az utóbbi időszakot jellemző kedve-
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zőtlen hatások a hazai piacon még várhatóan tovább 
tartanak. A kevés új építésű ingatlan esetén a ma-
gas energiaárak ösztönzőleg hatnak a külföldön már 
nagyobb mértékben elterjedt passzív- és aktívházak 
építésében jól alkalmazható különféle fa-, falemez-
ipari és rostkompozit termékek felhasználására.
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