A társaság erőforrásainak rövid bemutatása:
Gazdálkodási terület:
Megnevezés
Összes földterület
Ebből: erdő

Terület (ha)
62 495
59 728

Természetvédelmi területek az erdőterületből:
Megnevezés
nemzeti park
tájvédelmi körzet
egyéb természetvédelmi terület
erdőrezervátum (magter. + védőzóna)
helyi védettség
Összesen:

Terület (ha)
11.014
7.413
2.354
1.410
110
22.301

Fafajok megoszlása:
Terület %
Élőfakészlet %
Össz. fakit. lehetőség (%)
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A társaság missziója
A Bakonyerdő Zrt. küldetését, filozófiáját az Európai Unió erdészeti stratégiájával, a Nemzeti
Erdőstratégiával és Erdőprogrammal, ill. a tulajdonos stratégiai elvárásaival összhangban
fogalmazta meg, tekintettel a társadalom igényeire, a Társaság sajátosságaira, 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 megtermelt erdei termékeket vásárolt alapanyaggal kiegészítve fejlett fafeldolgozó
kapacitást tart fenn, növelve ezzel a hozzáadott értéket és munkahelyeket biztosítva a
lemaradó térségekben.

A Társaság üzleti tervének bemutatása
A Zrt. gazdálkodásával kapcsolatban továbbra is alapvető stratégiai cél, hogy a szakmai
alapfeltételek betartása mellett a társaság folyamatosan eredményesen gazdálkodjon, a
likviditást biztosítsa, és a munkahelyeket megőrizze.
A mag- és csemetetermelési ágazatban továbbra is fő cél, hogy elsősorban a Társaság saját
szaporítóanyag szükségletét termeljük (termeltessük) meg. A bérbe adott kertekben termelt
csemetéket a Társaság igényeinek figyelembevételével, a piaci árakat alapul véve vásároljuk
meg.
Az erdőfelújítási ágazatban a termelési költségek tervezésekor vállalkozói egységáremeléssel
nem számoltunk, ugyanakkor megnövekedett ápolási feladattal és költséggel terveztünk. Az
ápolások területe nő.
Az erdőfelújításnak, a megfelelő erdőművelési beavatkozásoknak mindenkor biztosítani kell a
tartamos, egyenletes fahasználati hozam lehetőségét úgy, hogy legalább olyan erdőket
hozzunk létre, mint a letermelt állományok. Állékony, több fafajú, elsősorban őshonos
állományokat kell létrehoznunk, ami egyben megfelel a társadalmi elvárásoknak, a védelmi
céloknak is.
Fahasználati ágazatunkban a tervezett fahasználati költségek inflációkövetők lesznek, kivéve
a Keszthelyi Erdészet területén lévő kárfelszámoló fakitermeléseket, melyeknél magasabb
költségekkel kell számolni. Fakitermelési lehetőségünk jelentősen elmarad a 2014. évi
mennyiségtől. A Társaság szempontjából a 2015. év piaci feltételei az előző évhez képest – a
magas papírfa, rostfa arány miatt - romlanak. Ennek ellenére az ágazat továbbra is a
legfontosabb alapja a Zrt. stabil működésének.
Hengeres fa kereskedelmi tevékenységünk választék, és fafaj összetételét tekintve az
értékesítés hasonló lesz, mint 2014-ben. A felvásárlás mennyiségét, és eredményességét,
hengeres választékok tekintetében, a 2015 évi várható kínálati piac okozta ártorzulás
jelentősen lecsökkentheti.
Az európai parkettapiac a 2008-2009 évi válság után dinamikus növekedésnek indult. Sajnos
a lendület csak 2012-ig tartott, azóta a piac folyamatosan, lassan csökken. 2015. évi tervünk
szembe megy az európai trenddel, mivel növekedést tervezünk. A belföldi piacon – az
élénkülő ingatlanpiac eredményeként – pozitív elmozdulást várunk. Export piacaink közül
várhatóan meghatározóak lesznek a következők: Ausztria, Ukrajna, Németország,
Oroszország, Kína, Svédország, Litvánia, Dánia, Kazahsztán. Esélyt látunk az azeri és az arab
piacokon (Egyesült Arab Emirátusok) való megjelenésre.
Fűrésziparunkban a 2014 évi eredményekre, valamint az év folyamán elvégzett beruházásra
(rönkvágó szalagfűrész cseréje) alapozva további jelentős növekedéssel számolunk. A nagy
kihívást jelentő tervszámok teljesítéséhez a műszaki és a személyi feltételek, valamint a piaci
kapcsolatok adottak. A tényleges teljesülést alapvetően a rendelkezésre álló tölgy fűrészrönk
mennyisége fogja meghatározni.
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,
valamint a 2014-ben átadott Természetháza Látogatóközpont működtetését, az
Önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és a Nemzeti Parkkal való együttműködést, a
közjóléti objektumok karbantartását, a pályázatokon való részvételt. Ennek szellemében
tevékenykedünk, s keressük terveinkhez az anyagi forrásokat, lehetőségeket. Kiemelt
feladatunk a Látogatóközpont, a két, szállással rendelkező erdei iskola, valamint a kupi
egynapos erdei iskola és a két állatpark működtetése.
Közjóléti tevékenységünkben jelentős közfoglalkoztatotti létszám alkalmazását tervezzük
közjóléti létesítmények, turistautak, tanösvények karbantartásánál, közjóléti eszközök
kihelyezésénél, hulladékgyűjtésnél, stb.

