
 

A társaság erőforrásainak rövid bemutatása: 
 

Gazdálkodási terület: 

 

Megnevezés Terület (ha) 

Összes földterület 62 471 

Ebből: erdő 59 697 

 

Természetvédelmi területek az erdőterületből: 

 

Megnevezés Terület (ha) 

nemzeti park 11 295 

tájvédelmi körzet 7 577 

egyéb természetvédelmi terület 2 178 

erdőrezervátum (magter. + védőzóna) 1 354 

helyi védettség 118 

Összesen: 22 522 

 

  

      

Fafajok megoszlása: 

 

 T CS B Gy A EKL Ny ELL Fe Össz. 

Terület % 19 29 25 4 4 3 1 3 12 100 

Élőfakészlet % 16 24 37 5 2 3 0 2 11 100 

Össz. fakit. lehetőség (%) 14 30 30 7 4 3 1 3 8 100 

 

A társaság missziója 
 

A Bakonyerdő Zrt. küldetését, filozófiáját az Európai Unió erdészeti stratégiájával, a 

Nemzeti Erdőstratégiával és Erdőprogrammal, ill. a Magyar Fejlesztési Bank Zárkörűen 

működő Részvénytársaság stratégiai és tulajdonosi elvárásaival összhangban fogalmazta meg, 

tekintettel a társadalom igényeire, valamint a vonatkozó szabályozásokra, előírásokra. 

 

A Bakonyerdő Zrt. a társadalom, a tulajdonosok, dolgozói, és üzleti partnerei elvárásainak 

eleget téve és javát szolgálva gondoskodik a kezelésében lévő erdővagyon megfelelő 

használatáról, védelméről, fenntartásáról, gyarapításáról és gazdasági hasznosításáról, betartva 

a legmagasabb természeti-környezeti, biztonsági és üzleti normákat. 

 

A Bakonyerdő Zrt. alapfeladata a vagyonkezelési szerződés alapján rábízott erdőterületek 

kezelése. A kezelést tartamosan, az erdőtervi előírásoknak megfelelően a társadalom erdővel 

szemben támasztott védelmi és szociális igényeivel összhangban végzi a gazdálkodási és 

jövedelmezőségi szempontok, követelmények teljesítése mellett. 

 

 

 
 



A Társaság ületi tervének bemutatása 
 

A Zrt. gazdálkodásával kapcsolatban alapvető stratégiai cél az, hogy a szakmai 

alapfeltételek betartása mellett a társaság folyamatosan eredményesen gazdálkodjon, és a 

munkahelyeket megőrizze. 

 

A mag- és csemetetermelési ágazat eredményessége az elmúlt évekhez hasonlóan alakul. 

Továbbra is fő cél, hogy elsősorban a Társaság saját szaporítóanyag szükségletét termeljük 

meg a csemetekertekben. 

 

Az erdőfelújítási ágazatban a termelési költségek tervezésekor vállalkozói 

egységárnöveléssel számoltunk, ugyanakkor figyelembe véve a gazdasági környezet 

alakulását az előző évnél kevesebb munkával terveztünk. Az erdőfelújítási ágazatnál célunk a 

szakmai munka elvégzését biztosító, minél kisebb költséggel végzett erdőművelés, a 

fahasználati lehetőségek feltételeinek biztosításával, a természetvédelmi célkitűzéseknek 

megfelelve. 
 

Fahasználati ágazatunk 2012. évben jó eredményt ért el, ez az egyik alapja a Zrt. stabil 

működésének és a fenntartható fejlődésnek. A 2013. év piaci feltételei 2012. évhez képest 

gyengülni, romlani fognak. A visszafogott felhasználói kereslet következtében erős kínálati 

piac alakult ki szinte valamennyi választékban. 
 

Fatermék továbbértékesítési tevékenységünk a visszafogott 2011-es év után erősödni 

kezdett. Következetes, az eddigi kapcsolatokat továbbépítő munkával sikerült a kereskedelmi 

tevékenységet 2012-ben bővíteni. A következő évben nagyságrendileg hasonló volumenű 

lehet a felvásárolt fatermékek kereskedelme, de várhatóan eredményessége elmarad a bázis 

évétől.  
 

Hazánkban az építőipart már több éve tartó válság sújtja, 2006. óta folyamatos csökkenés 

tapasztalható. Mivel faipari tevékenységünk az építőipar beszállítója, ezért rendkívül 

érzékenyen érintette a válság cégünk tevékenységét a Zalahalápi Parkettagyár termelésén 

keresztül. Lényegesen kevesebb lakás épül, amely miatt parketta értékesítési lehetőségeink 

beszűkültek. 

A nehéz piaci helyzet ellenére 2013-ra további bővülést tervezünk a parkettagyárban. A 

lefolytatott és a folyamatban lévő tárgyalások alapján ez feszített, de teljesíthető tervnek 

látszik. A növekedés lehetőségének megteremtését a 2011. évben végrehajtott beruházás adja, 

amely a vevői igények teljesebb kiszolgálását teszi lehetővé a felületkezelések terén.  
 

Hagyományos fűrészáruból szintén növekedést tervezünk, amit a 2012. évi beruházásokra, 

a magasabb feldolgozottsági fokú termékekre alapozunk.  
 

A vadászati ágazatban a törzsvendégkör megtartására, a vendégkör bővítésére közvetlen 

értékesítéssel, bérvadászati hányad növelésére, magasabb minőségű szolgáltatás nyújtására és 

az ökoturizmus felé történő nyitásra helyezzük a hangsúlyt.  
 

Közjóléti tevékenységünket továbbra is kiemelt fontosságúnak tartjuk, így az erdei iskolák 

működtetését, az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és a Nemzeti Parkkal való 

együttműködést, a közjóléti objektumok karbantartását. Ennek szellemében tevékenykedünk, 

s keressük terveinkhez az anyagi forrásokat, lehetőségeket.  

Közjóléti tevékenységünkben jelentős közfoglalkoztatotti létszám alkalmazását tervezzük 

közjóléti létesítmények, turistautak, tanösvények karbantartásánál, közjóléti eszközök 

kihelyezésénél, hulladékgyűjtésnél, stb. 


