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Hazai fafogyasztás bővítése, a 
fanyag-használat 
népszerűsítése

– 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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Erdőalapú gazdaság
 2 063 659 hektár erdő 
 6,5-7,5 millió (bruttó) köbméter/év 

fakitermelés + nyersanyag import – export
 11 017 vállalkozás
 49 337 fő foglalkoztatott
 907 Mrd Ft éves nettó árbevétel
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 FATÁJ 1990. őszétől papír alapon, 4-6
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Fahasználat
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Fahasználat - fatüzelés
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Elsődleges fafeldolgozás 
- Falemezipar (<10 üzem)

65 milliárd forint/év 
850 alkalmazott

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

- Hordó, fagyapot, …
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Faipari ágazat fejlesztési javaslatok
 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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Faipari termékelőállítás előnyök - 1
• Szabályozott körülmények között, tervezetten

újratermelhető belföldi nyersanyagbázison
alapul, amely importfüggetlen.

• A faanyag-felhasználás növeli a szénraktározó
kapacitást, így segíti a klímavédelmi célok
elérését.

• A faanyag-felhasználás kiváltja a széndioxid-
intenzívebb alapanyagok felhasználását.
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Faipari termékelőállítás előnyök - 2
• Zero-waste technológiák kialakításának

lehetősége, a faipari hulladék újrahasznosítási
lehetőségei.

• Vidéki munkahelyteremtő képesség.
• A fa nyersanyag termelése során fenntartott
erdőállomány számos ökoszisztéma szolgáltatást
nyújt a társadalomnak (pl. természeti értékek
védelme, vízvédelem, biodiverzitás növelése,
rekreáció és egészségvédelem, a klímaváltozás káros
hatásainak mérséklése).
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Faipari termékelőállítás előnyök - 3
• Az erdőkben felhalmozódott jelentős faanyag-

tartalék áll rendelkezésre.
• Az erdőtelepítési programoknak köszönhetően
növekvő erdőterület.

• A hazai alapanyagra épülő faanyag értéklánc
teljeskörű kihasználása, nagyobb hozzáadott értékű
termékek gyártása (faépítészettől a bútoriparig)
nagyobb nemzetgazdasági többletet és számos
munkahelyet biztosít.
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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
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Cégek
Keres/Kínál
Bannerek

Kereső - szavak
Tevékenységi 

kódok
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MID                             MIN

Havonta 160-230 új hírbejegyzés
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MID                             MIN

A legutóbbi FATÁJ-Online hírlevelet 12.452 olvasónk kapta meg.
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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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