
 

 

  

FALCO Zrt. - fontos partner a fenntarthatóságban és környezetvédelemben 

A következő lépés: a recycling technológia fejlesztése!  

A nagy múltú szombathelyi FALCO Zrt. a hazai faforgácslapgyártás megteremtője és mára már 

egyetlen hazai képviselője. Az európai és a magyarországi faipari ágazat egyik meghatározó 

szereplőjeként nem csak elkötelezett annak érdekében, hogy minden, a működési területét érintő 

környezeti normát és előírást betartáson, de túl is teljesíti azokat. 

Ehhez tartozik a forgács gyártástechnológiájának fejlesztése, melynek Dr. Nemény András 

Polgármester Úr is kiemelt jelentőséget tulajdonított.  

A FALCO Zrt. ennek érdekében a Szombathely Megyei Jogú Város vezetésével történt előzetes 

egyeztetés során ismét bizonyosságot tett afelől, hogy az anyagában újrahasznosítható fahulladék-

feldolgozást megvalósító technológiai fejlesztés felgyorsításával, valamint a korábbi beruházásokkal 

rövid időn belül eleget tesz a vele szemben támasztott környezetbarát működés követelményeinek, 

hogy ezzel fontos partnere legyen Szombathely városának a fenntartható és környezettudatos 

gazdasági növekedésben. A Kronospanhoz való csatlakozása óta eltelt időszakban a FALCO Zrt. közel 

50 milliárd Forint, mintegy 158 millió Euró értékű technológiai, technikai, energiahatékonysági, 

környezetvédelmi és zajvédelmi beruházást hajtott végre.  

A FALCO Zrt. mint eddig mindig, ezúttal is megerősíti azirányú elkötelezettségét, hogy a legmagasabb 

környezetvédelmi normáknak való megfelelés, a legmodernebb termelési egységek és a lakosság általi 

elfogadás alapvető feltételei annak, hogy a vállalat fenntartható telephelyet alakíthasson ki. Mindezt 

az is bizonyítja, hogy a faipari ágazatot képviselve, 2019 novemberében elsőként csatlakozott a 

Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH), a Holland Nagykövetség és az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére megalakult magyarországi Körforgásos 

Gazdaság Platformhoz a fenntartható faipar megteremtése érdekében.  

Egyetértve a Platform célkitűzéseivel a FALCO Zrt. egyértelműen kifejezte szándékát, hogy a 

tevékenységi területén, továbbá a partneri és szakmai kapcsolataik révén erősíteni és segíteni kívánja 

a körforgásos gazdaság megvalósítását. Célja továbbá, hogy a nemzetgazdasági érdekeket figyelembe 

véve, tevékenysége során a hulladékgazdálkodásban érdekelt cégekkel, a Soproni Egyetemmel és a 

faipar további szereplőinek bevonásával, átgondoltan kidolgozza, létrehozza és technológiai 

fejlesztéseivel meg is valósítsa, a hazai fahulladékok biztonságos gyűjtését, kezelését és feldolgozását, 

így segítve az Európai Unió hazánkkal szemben támasztott fahulladék-gazdálkodással kapcsolatos 

elvárásainak megvalósulását. 

Ezek a célok messzemenőleg összhangban vannak Szombathely Megyei Jogú Város vezetésének, 

továbbá a cég tevékenységével érintett környező és Szombathely város teljes lakosságának érdekeivel.  
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