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A munka háttere 

 

Az Effix-Marketing Kft. megbízta a SorMinta Szolgáltató Kft-t, hogy az InnoWood 

[ATHU059] projekt keretében (INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program) végezzen 

a bútor- és faipari KKV innovációs helyzetfeltárást.  

A munka célja egyrészről Smart mapping módszer alkalmazása az ágazati szereplők 

azonosítására, illetve a műszaki fejlesztési lehetőségek meghatározása. A Smart mapping célja 

a bútorkészítésben és a fából építésben érintett szereplők teljeskörű kataszterének elkészítése. 

Erőforrás audit (Smart mapping eszközökkel), az innovációs lehetőségek, feltárása műszaki 

aspektusból közelítve. 

Másrészről célunk volt az innovációs hajlandóság, gyakorlat és igények kutatása: a kínálati 

oldal saját innovációs lehetőségek vizsgálata a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter tagjainak 

körében. Ehhez a vállalkozásokkal 15 interjút készítettünk.  

 

Jelen tanulmány egyes fejezetiben a munka eredményeit foglaljuk össze a következők szerint:  

1. Smart mapping, KKV-k szegmentálása, online térkép az ágazati szereplőkről, műszaki 

fejlesztési lehetőségek meghatározása.  

2. Innovációs hajlandóság, gyakorlat és igények, határon átnyúló üzleti kapcsolatok, és 

aktivitás vizsgálata, a fejlesztendő termékek lehetséges körének meghatározása. 

3. Az érintett vállalkozókkal készített interjúkról szóló jegyzőkönyvek (15 darab), 

amelyek által meghatározhatók a lehetséges fejlesztendő termékek kínálati oldalról 

közelítve 
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Vezetői összefoglaló 

 

A munka során a következő feladatokat végeztük, amelyek eredményeit jelen tanulmány 

összegzi: 

1. Smart mapping, KKV-k szegmentálása, online térkép az ágazati szereplőkről, műszaki 

fejlesztési lehetőségek meghatározása.  

2. Innovációs hajlandóság, gyakorlat és igények, határon átnyúló üzleti kapcsolatok, és 

aktivitás vizsgálata, a fejlesztendő termékek lehetséges körének meghatározása. 

3. Az érintett vállalkozókkal készített interjúkról szóló jegyzőkönyvek (15 darab), 

amelyek által meghatározhatók a lehetséges fejlesztendő termékek kínálati oldalról 

közelítve 

A projekt keretében, a határon átnyúló együttműködési projektek elősegítése, ezáltal a 

regionális versenyképesség erősítése érdekében elkészül a programterületet feldolgozó smart 

map-en (okos térkép), a bemutatásra kerülő terület 11 NUTS 3 régiót foglal magában: Észak-, 

Közép- és Dél-Burgenland, Bécs, Bécs környékének déli része, Alsó-Ausztria déli része, Graz, 

Kelet-Stájerország, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala Megye. 

A térkép a programterület faipari vonatkozású vállalkozásait jeleníti meg. Adatbázis készült a 

faipari, bútoripari cégekről. A tevékenységek az alábbi területeket foglalják magukba: 

bútorgyártás, fűrészárugyártás, épületasztalos-ipari termék gyártása, tároló fatermék gyártása, 

egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása, Irodabútor gyártása, konyhabútorgyártás, egyéb 

bútor gyártása. 

Az elkészült smart map elérhető a következő online felületen: Cégadatbázis 

A tanulmány melléklete a Smart map háttérdokumentációját jelentő excell adatbázis. Az 

adatbázisban szegmentáció végezhető a kívánt szegmentációs szempontok szerint. 

A projektben végzett interjús kutatás során 15 válaszadót kérdeztünk. Az eredmények szerint 

– egy klasztertag kivételével – valamennyien részt vennének a projektben.  

A válaszadó vállalkozások a következők voltak: Aliente Kft., Árkossy Bútor Kft., Csercsics 

Faipari Kft., Fabak Kft., Fadoktor Mérnöki Iroda Kft., Faépítész Kft., Fa-Feri Kft., Falco-

Sopron Bútor Kft., Forest Hungary Kft., Garzon Bútor Zrt., Kanizsatrend Kft., Karrier Bútor 

Kft., Lignomat Kft., Németh László, Sixay Bt. 

 

http://editor.giscloud.com/rest/1/maps/916451/render.iframe?width=800&height=800&bound=1371586.035549201%2C+5815329.111936197%2C+2308398.254212316%2C+6184672.832610168&toolbar=true&popups=true&layerlist=true
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Az interjús kutatás kérdéskörei a következők voltak:  

1) Jelenlegi ágazati helyzet és innováció 

2) Saját innovációs gyakorlat  

3) INNOWOOD projekt megismertetését követően a vállalkozás észt venne-e a 

projektben, kifejezetten a termékfejlesztési szakaszt? 

4) A vállalkozás által felvetett megoldandó termékfejlesztési problémák  

5) Milyen termékfejlesztési terület érdekli? Támogatott és spontán említések szerint 

6) Soproni Egyetem Simonyi Kar szerepét a termékfejlesztésben miben látja?  

7) PANFA Klaszter szerepét a termékfejlesztésben miben látja? 

8) Saját szerepét a termékfejlesztésben miben látja? 

 

A kutatás eredményei szerint a vállalkozások innovációs hajlandósága magas, egy kivétellel 

valamennyien részt vennének az INNOWOOD projektben. A vállalkozások számos saját, 

korábbi innovációról számoltak be, amelyek a következő fejezetben, az interjúkról készült 

jegyzőkönyvekben részletesen olvashatók. Az innovációs hajlandóság tehát kutatásunk 

eredményei szerint magas, és széleskörű gyakorlata van a PANFA klaszterben. A válaszadók 

között előforduló vélemény volt, hogy az innováció gyakorlatát mindenképpen a vállalkozások 

bevonásával kell végezni, mert az oktatók és hallgatók inkább elméleti oldalról közelítik a 

megoldandó problémákat, amit a vállalkozói oldal gyakorlatorientáltságával ki kell egészíteni.  

A határon túli kapcsolatokkal a válaszadók kevésbé jellemezhetők. Az együttműködési 

lehetőségek és projektek között egymás, PANFA tagok közötti együttműködéseket jelöltek meg 

spontán válaszaikban. Nyitottak azonban a határmenti együttműködésekre és szívesen 

vennének részt az INNOWOOD projektben.  

 

A kutatásban résztvevő vállalkozók válaszai alapján a következő fejlesztendő 

termékköröket határozhatjuk meg az INNOWOOD projekt résztvevői számára:  

1. Bútoripar területén: ökobútor, Smart bútor, gyerek bútor, home office, kárpitos 

garnitúra, mozgáskorlátozottak számára fejlesztett bútor; szállodabútor, seniorok 

bútorai, szauna/wellness tér, mobilbútor (gyakori költözéhez), , ülőbútor, hálószoba, 

konyhabútor, elemes rendszerek, labor-bútor 

2. Faépítészet területén: faszerkezetű mintház-rendszer fiataloknak, ablakgyártás iskolai 

belső akusztikai megoldások. 
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Zusammenfassung der Führung 

  

Während der Arbeit haben wir folgende Aufgaben durchgeführt, deren Ergebnisse in dieser 

Studie zusammengefasst sind: 

1. Smart mapping, Segmentierung von KMU, eine Online-Karte von Branchen- Akteuren, 

Definition von technischen Entwicklungsmöglichkeiten. 

2. Analyse von Innovationsbereitschaft, von Praxis und Bedürfnissen, der 

grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen und Aktivitäten, Definition eines möglichen 

Produktangebots. 

3. Protokolle über die Gespräche mit den betreffenden Auftragnehmern (15), um das Potenzial 

der zu entwickelnden Produkte auf der Angebotsseite zu ermitteln.  

Im Rahmen des Projekts wird eine ’intelligente Karte’ (smart map) erstellt, mit dem Ziel, 

Projekte der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zu fördern und dadurch die regionalen 

Wettbewerbsfähigkeit zu fördern, wobei der zu präsentierende Bereich 11 NUTS-3-Regionen 

umfasst: Nord-, Mittel- und Südbugenland, Wien, Südteil von Wien, Niederösterreich, Graz, 

Oststeiermark, sowie die Komitate Győr-Moson-Sopron, Vas und Zala. 

Die Karte stell die holzbezogenen Betriebe des Programmgebiets dar. Es wurde eine Datenbank 

von Holzverarbeitungs- und Möbelfirmen erstellt. Die Tätigkeiten umfassen die folgenden 

Bereiche: Herstellung von Möbeln, Herstellung von Bauholz, Herstellung von 

Bautischlerprodukten, Herstellung von Lagerholzprodukten, Herstellung von anderem Holz- 

und Korkprodukten, Korbwaren, Herstellung von Büromöbeln, Herstellung von Küchenmöbeln 

und anderen Möbeln. 

Die fertige Smart Map ist auf der folgenden Online-Oberfläche verfügbar: Cégadatbázis 

Der Anhang zur Studie ist die Excel-Datenbank für die Smart Map Hintergrund-

Dokumentation. Die Segmentierung in der Datenbank kann gemäß den gewünschten 

Segmentierungskriterien durchgeführt werden. 

Während der im Projekt durchgeführten Interviews haben wir 15 Teilnehmer befragt. Laut den 

Ergebnissen würden alle - mit Ausnahme eines Clustermitglieds - am Projekt teilnehmen. 

http://editor.giscloud.com/rest/1/maps/916451/render.iframe?width=800&height=800&bound=1371586.035549201%2C+5815329.111936197%2C+2308398.254212316%2C+6184672.832610168&toolbar=true&popups=true&layerlist=true
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Befragte Unternehmen waren: Aliente Kft., Árkossy Bútor Kft., Csercsics Faipari Kft., Fabak 

Kft., Fadoktor Mérnöki Iroda Kft., Faépítész Kft., Fa-Feri Kft., Falco-Sopron Bútor Kft., Forest 

Hungary Kft., Garzon Bútor Zrt., Kanizsatrend Kft., Karrier Bútor Kft., Lignomat Kft., Németh 

László, Sixay Bt.  

Die Fragen der interdisziplinären Forschung waren: 

1) Aktuelle Situation der Branche und Innovation 

2) Eigene Innovationspraxis 

3) Würde sich das Unternehmen nach der Vorstellung des INNOWOOD-Projekts 

an dem Projekt, insbesondere in der Produktentwicklungsphase beteiligen? 

4) Vom Unternehmen erhobene Produktentwicklungsfragen 

5) An welchem Produktentwicklungsbereich sind Sie interessiert? Unterstützte und spontane 

Bemerkungen 

6) Wie sehen Sie die Rolle der Fakultät Simonyi der Uni Sopron in der 

Produktentwicklung? 

7) Wie sehen Sie die Rolle vom PANFA Cluster in der Produktentwicklung? 

8) Wie sehen Sie Ihre eigene Rolle in der Produktentwicklung?  

Den Forschungsergebnissen zufolge ist die Bereitschaft der Unternehmen zu Innovationen 

hoch, mit einer Ausnahme würden sich alle am INNOWOOD-Projekt beteiligen. Die 

Unternehmen haben viele ihrer eigenen früheren Innovationen vorgestellt, die in den 

Protokollen der Interviews im nächsten Kapitel detailliert zu lesen sind. Die Bereitschaft zur 

Innovation ist also laut unserer Forschung hoch, mit umfangreicher Erfahrung im PANFA 

Cluster. Die Meinung unter den Befragten war, dass die Praxis der Innovation sicherlich unter 

Einbeziehung von Unternehmern durchgeführt werden sollte, weil die Fakultät und die 

Studenten die Probleme aus einer theoretischen Sicht angehen, die durch die unternehmerische 

Kompetenz des Unternehmertums ergänzt werden sollte. 
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Die Befragten haben weniger grenzüberschreitende Beziehungen. In ihren spontanen 

Antworten haben sie als Möglichkeit für Zusammenarbeit Projekte unter sich – PANFA 

Mitglieder – genannt. Sie sind jedoch offen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 

möchten am INNOWOOD-Projekt teilnehmen. 

Basierend auf den Antworten der an der Forschung beteiligten Unternehmer können wir 

folgende Produktbereiche definieren, die von den INNOWOOD-Projektteilnehmern entwickelt 

werden: 

1. Im Bereich der Möbelindustrie: Öko-Möbel, smart Möbel, Kindermöbel, Home-Office, 

Polsterset, für Behinderte entwickelte Möbel; Hotelmöbel, Möbel für Senioren, 

Sauna/Wellnessbereich, mobile Möbel (für häufiges Umziehen), Sitzmöbel, Schlafzimmer, 

Küchenmöbel, Modulare Systeme, Labormöbel 

2. Im Bereich des Holzbaus: Holzbau Musterhaus-Systeme für junge Leute, Fensterbau, 

akustische Lösungen für Schulen 
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1. Smart mapping, KKV-k szegmentálása és műszaki fejlesztési lehetőségek 

A mai digitális térképeket  és a geográfiai információs rendszereket fel lehet használni, hogy jó 

minőségű, informatív és a helyzetnek megfelelő térképet hozzunk létre.  Ez egy olyan eszköz, 

mely könnyebbé teszi mind a felhasználó, mind a készítő dolgát, akár egy piac, akár a 

vetélytársak felismerésére.  

A projekt keretében, a határon átnyúló együttműködési projektek elősegítése, ezáltal a 

regionális versenyképesség erősítése érdekében elkészül a programterületet feldolgozó smart 

map-en (okos térkép), a bemutatásra kerülő terület 11 NUTS 3 régiót foglal magában: Észak-, 

Közép- és Dél-Burgenland, Bécs, Bécs környékének déli része, Alsó-Ausztria déli része, Graz, 

Kelet-Stájerország, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala Megye. 
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A térkép a programterület faipari vonatkozású vállalkozásait jeleníti meg. Adatbázis készült az 

évi 100 millió forint feletti árbevétellel rendelkező faipari, bútoripari cégekről. A 

tevékenységek az alábbi területeket foglalják magukba: bútorgyártás, fűrészárugyártás, 

épületasztalos-ipari termék gyártása, tároló fatermék gyártása, egyéb fa-, parafatermék, 

fonottáru gyártása, Irodabútor gyártása, konyhabútorgyártás, egyéb bútor gyártása. 

Az elkészült smart map elérhető a következő online felületen: Cégadatbázis 

A tanulmány melléklete a Smart map háttérdokumentációját jelentő excell adatbázis. Az 

adatbázisban szegmentáció végezhető a kívánt szegmentációs szempontok szerint. 

A műszaki fejlesztési lehetőségre a szekunder adatgyűjtés szerint a főtevékenységekből levont 

következtetések a PANFA AIK korábbi kapacitásleltár vizsgálatainak adatai és stratégiájának 

áttekintése lehetőséget.  

A PANFA AIK kapacitásvizsgálata szekunder adatokkal a Klaszteren belül fellelhető kutatási 

eredmények és adatbázisok szerint (Forrás: PANFA AIK) és a Klaszterben működő 

kapacitásösszhangot szolgáló online felület adatainak vizsgálatával a következő 

megállapításokat hozta: klasztertagok vállalkozásuk kulcskompetenciának tartják a 

rugalmasságot, az emberi erőforrást, a modern technológiát és az innovációs tevékenységet. A 

tárgyi eszközök vizsgálatakor megtudtuk, hogy a vállalkozásvezetők 61%-a korszerűnek tartja 

a rendelkezésére álló ingatlanok, 82%-a a rendelkezésre álló gépek, 64%-a pedig a járművek 

állapotát. Kizárólag az ingatlan esetében fordult elő, hogy nem látnak esélyt a közeljövőben 

történő fejlesztésre. A korszerűtlen gépekkel és járművekkel rendelkezők a közeljövőben 

fejlesztéseket terveznek, és képesnek tartják a vállalkozást ennek megvalósítására. Négy 

vállalkozás került már olyan helyzetbe, hogy vissza kellett utasítania egy megbízást, mert nem 

volt hozzá megfelelő tárgyi eszköz kapacitása. Két esetben a géppark, egy esetben az 

ingatlanállomány hiányossága miatt, egy esetben pedig mindkét okból nem tudtak eleget tenni 

a vevői igényeknek. Az, hogy a kapacitáshiány miatti együttműködésre korábban nem volt 

példa, nem jelenti, hogy a későbbiekben, ha vissza kellene utasítani egy megbízást a tagok ne 

működnének együtt a helyzet megoldására. A korábbi vizsgálati eredmények szerint a 

http://editor.giscloud.com/rest/1/maps/916451/render.iframe?width=800&height=800&bound=1371586.035549201%2C+5815329.111936197%2C+2308398.254212316%2C+6184672.832610168&toolbar=true&popups=true&layerlist=true
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válaszadók 83%-a együttműködne ilyen esetben. 12% azok aránya, akik kizárólag klasztertagot 

választanának a közös munkához. 

A PANFA AIK adatbázisának áttekintése megtörtént szekunder kutatásunk során: a gyártott 

termékekkel kapcsolatban a kapacitási adatokat, valamint a tagok rendelkezésére álló, más 

klasztertag számára kiajánlható gépeket, berendezéseket vizsgáltuk. A klasztertagoknál 

fellelhető emberi erőforrást, az összesített jelenlegi statisztikai állományi létszám adatok 

megadásával vizsgáltuk.  

 

A vizsgált 2014-es kutatás adatai szerint válaszadók vállalkozások 39%-a volt már olyan 

helyzetben, hogy vissza kellett utasítania egy megbízást, mert nem volt hozzá megfelelő emberi 

erőforrás kapacitása. A hétből négy vállalkozás együttműködött valakivel a helyzet 

megoldására. A válaszadók 86%-a a későbbiekben, ha olyan helyzet adódna, hogy vissza 

kellene utasítani egy megbízást emberi erőforrás hiány miatt, nyitott lenne-e arra, hogy más 

vállalkozásokkal együttműködjön a helyzet megoldására. 

 

A klaszteren belüli kapcsolati hálót, amely az egymással  aktív (évente többszöri) 

munkakapcsolatban álló klasztertagokat ábrázolja, szintén áttekintettük. A terméktervezési 

folyamathoz a későbbiekben hasznos információt szolgáltat az egy csoportban dolgozó 

vállalkozásik ismerte, ezért azt jelen tanulmányban lentebb közöljük.  
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Forrás: PANFA AIK 

 

A műszaki fejlesztési lehetőségeket a fent leírt szekunder kutatás eredményeképpen a 

következőkben állapítjuk meg.  

 

A vállalkozásoknál az informatikai támogató rendszerek, ipar 4.0 megoldások bevezetése, a 

technológiai fejlesztések szükségesek, ezért az okostermékek fejlesztése a projektben csak 

néhány vállalkozást érintve javasolható, mert nagyban csökkenti a bevonható vállalkozók körét. 

A vásárlói igénykutatás eredményeinek, és a vásárlói magatratástrendek függvényében 

tarthatjuk esetlegesen ezt az irányt az INNOWOOD projekt keretében érdekesnek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fa-Feri 

Kft. 

Kanizsa 

Kárpit Kft.  

Lignomat 

Forest 

Hungary 

Kft. 

Garzon 

Bútor Kft. 

és  Zrt, 

Csercsics 

Faipari 

Kft. 

Árkossy 

Bútor Kft. 

Fabak Kft. 

Karrier 

Bútor Kft. 

G.T.O. Bt. 

Németh 

László Kft. 

Europe 

Match 

GmbH 

Falco 

Sopron 

Bútor Kft. 

NymE SKK 

Revolutio 

2000 Kft. 

Sinka Kft. 

OAFSZ 

Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter 

Kikkel áll aktív (évente többszöri) munkakapcsolatban? 

Kék színű körrel jelölt vállalkozások válaszai alapján 
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A gyártói kapacitásvizsgálat szerint a gyártók között vannak olyan vállalkozások, amelyek 

alkalmasak egyedi bútorok gyártására. Számukra javasolhatók olyan niche termékek, mint a 

mozgáskorlátozott konyha, szeniorok lakásának bútorzata, helytakarékos bútorok fejlesztése. 

A szériagyártásra is alkalmas vállalkozások kapacitásai lehetőséget biztosítanak elemes 

gyerekbútorok, kültéri bútorok, multifunkcionális bútorok gyártására is.  
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2. Innovációs hajlandóság és a projektben fejlesztendő termékek körének meghatározása 

 

A projektben végzett interjús kutatás során 15 válaszadót kérdeztünk. Az eredmények szerint 

– egy klasztertag kivételével – valamennyien részt vennének a projektben.  

A válaszadó vállalkozások a következők voltak: Aliente Kft., Árkossy Bútor Kft., Csercsics 

Faipari Kft., Fabak Kft., Fadoktor Mérnöki Iroda Kft., Faépítész Kft., Fa-Feri Kft., Falco-

Sopron Bútor Kft., Forest Hungary Kft., Garzon Bútor Zrt., Kanizsatrend Kft., Karrier Bútor 

Kft., Lignomat Kft., Németh László, Sixay Bt. 

Az interjús kutatás kérdéskörei a következők voltak:  

9) Jelenlegi ágazati helyzet és innováció 

10) Saját innovációs gyakorlat  

11) INNOWOOD projekt megismertetését követően a vállalkozás észt venne-e a 

projektben, kifejezetten a termékfejlesztési szakaszt? 

12) A vállalkozás által felvetett megoldandó termékfejlesztési problémák  

13) Milyen termékfejlesztési terület érdekli? Támogatott és spontán említések szerint 

14) Soproni Egyetem Simonyi Kar szerepét a termékfejlesztésben miben látja?  

15) PANFA Klaszter szerepét a termékfejlesztésben miben látja? 

16) Saját szerepét a termékfejlesztésben miben látja? 

 

A kutatás eredményei szerint a vállalkozások innovációs hajlandósága magas, egy kivétellel 

valamennyien részt vennének az INNOWOOD projektben. A vállalkozások számos saját, 

korábbi innovációról számoltak be, amelyek a következő fejezetben, az interjúkról készült 

jegyzőkönyvekben részletesen olvashatók. Az innovációs hajlandóság tehát kutatásunk 

eredményei szerint magas, és széleskörű gyakorlata van a PANFA klaszterben. A válaszadók 

között előforduló vélemény volt, hogy az innováció gyakorlatát mindenképpen a vállalkozások 

bevonásával kell végezni, mert az oktatók és hallgatók inkább elméleti oldalról közelítik a 

megoldandó problémákat, amit a vállalkozói oldal gyakorlatorientáltságával ki kell egészíteni.  

A határon túli kapcsolatokkal a válaszadók kevésbé jellemezhetők. Az együttműködési 

lehetőségek és projektek között egymás, PANFA tagok közötti együttműködéseket jelöltek meg 

spontán válaszaikban. Nyitottak azonban a határmenti együttműködésekre és szívesen 

vennének részt az INNOWOOD projektben.  
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A kutatásban résztvevő vállalkozók válaszai alapján a következő fejlesztendő 

termékköröket határozhatjuk meg az INNOWOOD projekt résztvevői számára:  

3. Bútoripar területén: ökobútor, Smart bútor, gyerek bútor, home office, kárpitos 

garnitúra, mozgáskorlátozottak számára fejlesztett bútor; szállodabútor, seniorok 

bútorai, szauna/wellness tér, mobilbútor (gyakori költözéhez), , ülőbútor, hálószoba, 

konyhabútor, elemes rendszerek, labor-bútor 

4. Faépítészet területén: faszerkezetű mintház-rendszer fiataloknak, ablakgyártás iskolai 

belső akusztikai megoldások. 

 

A következő táblázatban a vállalkozások által megadott fejlesztési területeket, ötleteket 

összegezzük.  
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Vállalkozás 

Részt venne-e a 

projektben? 

Felvetett 

megoldandó 

problémák 

Melyik terület 

érdekli? 

Egyéb említett 

terület SKK szerepe 

Klaszter 

szerpe Saját szerepe 

Aliente Kft. igen   

mozgáskorlátozotta

k számára 

szauna/wellness tér   

szívesen 

fejlesztenék 

együtt     

Árkossy 

Bútor Kft. igen   ökobútor 

székek, 

hotelbútor, 

hálószoba, 

konyhabútor, 

elemes 

rendszerek, 

összeszerelhet

ő bútor       

Csercsics 

Faipari Kft. igen   

bármilyen 

tömörfából készülő 

bútor 

  

a tervezés, a már 

említett tömörfa 

extra 

felületkezelési 

technológiájának 

fejlesztése 

klaszteren 

belül a gyártó 

cégek 

összefogása, 

koordinálása. 

Illetve az 

alapanyagok 

beszerzésével 

egyedül gyártás 

Fabak Kft. igen   

senior, 

mozgáskorlátozotta

k bútora   

termékfejlesztési 

kutatások koordináció 

fejlesztés, 

kivitelezés. 

Független 

marketing cég 
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létrehozása kell az 

értékesítéshez 

Fadoktor 

Mérnöki 

Iroda Kft. 

Igen, ha a 

lehetőségek 

keretei ismertek. 
            

Faépítész 

Kft.  igen 

akác ragasztott 

szerkezeti tartó 

faszerkezetű 

mintház-rendszer 

fiataloknak   

tervezés 

koordinálás     

Fa-Feri Igen 

  

szállodabútor, 

okosbútor   

Információhoz 

juttatás, az 

információk 

pontos 

áramoltatása és 

piacfigyelés Koordinálás bútorgyártást 

Falco-

Sopron 

Bútor Kft.  Igen   

 okos bútor, 

mozgáskorlátozotta

k számára fejlesztett 

bútor 

labor-bútor, 

iskolai belső 

akusztikai. 

Középületek 

(irodák, 

iskolák) 

akusztikai 

bútorral 

ellátása (most 

a svédek 

gyártanak 

csak, ezért jó 

lenne európai 

Tervezés, 

anyagválasztás, 

ötletelési fázis. 

Bemutatni a 

jelenlegi 

helyzetet, 

helyzetfeltárás. 

Kreativitásuk 

kihasználása, 

piaci átgondolás koordináció 

Gyakorlati 

megközelítésbe 

kerüljön a 

helyzetfeltárás. 

Tapasztaralok 

megosztása 
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piacra belépni 

ezzel) 

Forest 

Hungary 

Kft. igen   

gyerek bútor, home 

office   koordináció 

klaszter tagok 

saját 

területükün 

kapcsolódjana

k be   

Garzon 

Bútor Zrt. igen   

mobilbútor a sokat 

költöző fiatalok 

számára,  

környezetbarát 

alapanyagokból 

készülő bútor, 

home-office   

a közös cél 

meghatározását, 

kutatómunkát, 

termékfejlesztésr

e vonatkozó 

javaslatok 

elkészítése, azok 

bevizsgálása, a 

termék piacra 

dobásának 

elősegítése, 

marketing-

anyagok 

elkészítése koordinátori  

prototípusgyártást

, bútorgyártást, - a 

szakmai ismeretek 

átadását, - anyagi 

hozzájárulást is 

bizonyos mértékig 
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Kanizsatren

d Kft. 

igen, ha kárpitos 

bútort  is  érint 

ággyá 

alakítható 

ülőgarnitúrán 

belül az 

ágyszerkezete

k könnyű 

anyagból 

történő 

kialakítása, 

ötlet és 

kiindulási alap 

már van kárpitos garnitúra 

nagy számban 

gyártható 

lakossági 

bútor, főleg 

nemzetközi 

piacon 

található 

kárpitos 

garnitúra 

konstrukció 

kialakítása, 

tervezés, új 

anyagok 

bevonása a 

kárpitosiparba, 

hulladákok 

hasznosítása koordináció 

bemintázás, 

gyártás 

Karrier 

Bútor Kft. igen 

belsőépítészeti 

falburkolat 

rendszer 

kifejlesztése, 

ötlet van 

okos bútor, home 

office         

Lignomat 

Kft.  

a 

termékfejlesztés

i részben nem, 

gyártási 

tanácsadásban 

tudna szerepet 

vállalni              

Németh 

László 

igen, ha látja a 

végeredményt   ablakgyártás,  

hazai fa 

elsődleges 

megmunkálása 

Koordinálás, 

lobbizás  

A közös 

részvétel 

Szívesen részt 

vesz a gyakorlati 

megvalósításban 
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Sixay Bt.  igen   

Bármelyik érdekli 

az általunk felvetett 

problémák közül   

 Hallgatókat 

biztosítson hozzá, 

A projekt 

koordinálása a 

termékfejlesztése 

kivételével 

Szigorúan 

szakmailag 

mindenki a 

saját területén 

tegye hozzá a 

legjobb tudását 

Egy vezető 

konzulens 

szerepet szívesen 

vállalnék. A 

legjobb 

hallgatókból még 

többet kihozni, ez 

lenne a 

leghatékonyabb. 

Szívesen 

elvállalom a 

termékfejlesztési 

rész 

koordinálását, 

illetve, ha az 

osztrák oldal 

intézménye is 

részt vesz a 

projektben, az 

osztrák és magyar 

diákok közti 

együttműködés 

koordinálásában 

is tudnék segíteni. 
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3. Interjúkról készült jegyzőkönyvek 

3.1. Aliante Kft. interjú 

 

Bemutatkozás: a kutatásról néhány szó, célja, módszere.  

Köszönjük meg, hogy időt szánt ránk. Bemutatkozás.  

1. Jelenlegi helyzet  

Összességében mit gondol a faipar jelenlegi helyzetéről? Milyen innovációk jellemzőek az 

iparágra? Mennyire innovatívak az itt tevékenykedő vállalkozások? Mit gondol mi ennek 

az oka?  

Az építőipar fellendülésének köszönhetően növekvő pályán van az iparág. 

Milyen innovációs lehetőségeket (piacoktól, egyéb külső tényezőktől függő) lát az 

iparágban működő vállalkozások számára?  

 egyedi termékek bevezetése, fejlesztése – bútoripar, épületasztalos termékek, 

faszerkezetek 

 feldolgozó üzemek fejlesztése 

 munkaerőhiány miatti fokozott gépesítés/automatizálás 

 egyedi termékkörök kutatása és a megfelelő célközönség felkutatása 

 megfelelő marketing kommunikáció kialakítása 

 értékesítési rendszer automatizálása 

Az Önök vállalkozásában az elmúlt 3 évben milyen innovációs tevékenység folyt?  

Nem folytattunk innovációs tevékenységet. 

Milyen innovációkat hajtottak végre, vagy milyen folyamatban lévő, esetleg meg nem 

valósult innovációik vannak? 

Nincs 
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Mi ennek a legfőbb oka?  

 

A cég a 2017-es évben indult újra. A jelenlegi termékeinkkel is ki tudtuk elégíteni a piaci 

igényeket. Az innováció tervben van, azonban nincs rá kapacitásunk. 

 

2. Jövőbeni innovációs együttműködési lehetőségek a PANFA AIK-ban határmentén 

Mit gondol milyen innovációs tevékenységben lehetséges együttműködés a PANFA-n 

belül? Milyen projekteket látna megvalósíthatónak? A tevékenység során milyen 

szereplők működnének együtt?  

 tervezés/fejlesztés pl.: Egyedi szaunák és wellness bútorok fejlesztése. Aliante 

Kft-bevonható a projektbe.  

 gyártás 

 marketing 

 

Mik lehetnének az innovációs projekt céljai? 

 új termék fejlesztése/meglévő javítása 

 gépsorok fejlesztés 

 üzemek hatékonyságának növelése – optimalizálás (idő, alapanyag, kihozatal, 

költség) 

 menedzsment fejlesztés – stratégia, szervezet, kommunikáció 

 marketing stratégia kialakítása 

 

Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben?  

Az iránytól függően, minden cégre oszthatók olyan feladatok, amely a képességeiknek 

megfelelő – ezt már egy klasztermegbeszélésen egyeztetni lehet 
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... és az SKK-nak? 

A K+F+I tevékenység összefogása, javaslatok fejlesztési irányokra, piackutatás 

 

Hogyan, milyen eszközökkel, forrásból valósítaná ezt meg?  

Pályázati és bizonyos mértékig önerő, de piaci szereplők bevonása is lehetséges lenne a 

fejlesztési iránytól függően. 

 

Milyen feltételeknek kell teljesülniük a tervezett tevékenység problémamentes 

megvalósulásához? Mit tehet ennek érdekében az SKK? 

 

Véleményem szerint a követhetőség és a célok meghatározása legfontosabb. Mit akarunk 

elérni? Hogyan? Kikkel? Milyen forrásból? – ezeket papírra kell vetni, ütemtervet készíteni és 

azt tartani valamint ellenőrizni. Az SKK végezhetné a projektirányítást. 

 

Milyen kockázatokat lát a megvalósítás kapcsán? 

A szerepkörök tisztázása, pénzügyi konstrukció megvalósíthatósága. 

 

Mik lehetnének az innovációs projekt céljai? 

Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben?  

 

3. INNOWOOD AT-HU 

2018-ban a PANFA AIK AT-HU INTERREG projektben tervezünk Közös bútoripari és 

faépítészeti termékfejlesztést, ami K+F+I-n alapuló és társadalmi trendekre választ adó, 

innovatív termékek fejlesztését jelenti: a projektben 6 innovatív bútor (prototípus, piacraviteli 
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és pénzügyi terv) és 2 faépítészeti termék (terv) fejlesztése a vállalkozások, egyetemi 

szakirányú hallgatók, oktatók bevonásával történik. Részt venne ebben a tevékenységben? 

Igen. 

 

Milyen megoldandó problémát jelölne meg vállalkozásánál, melyre termékötletek 

születnek és a legjobb ötletek prototípus szinten megvalósításra kerülnének?  

Régóta tervezzük egy mozgáskorlátozottak számára is használható szauna/wellness tér 

tervezését. Itt akár az egyetemmel együttműködve is szívesen fejlesztenénk. 

 

A következő területekről mit gondol? Érdekelné?  

1- szenior bútor 

2- okos bútor 

3- mozgáskorlátozottak számára fejlesztett bútor 

4- gyerekbútor 

5- helytakarékos bútor 

6- gamer bútor 

7- home office,       Egyéb: 

 

Lezárás  

Köszönöm válaszait! Van egyéb javaslata, észrevétele a témával kapcsolatban? 

Vállalkozás neve:  Aliante Kft. 

Válaszadó neve:  Benke Gábor 

Válaszadó beosztása: ügyvezető 

Elérhetősége:   +36 20 828 9334 
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Tesztlap 

 

Az innovációs tevékenységet támogató szolgáltatások köréből melyeket venné igénybe az 

Önök vállalkozása? Kérem, jelölje! … és melyeket vette igénybe korábban? Kérem, 

jelölje! 

 

Igénybe 

vette már 

korábban

?  

HA 

IGE

N 

Kitől

?  

Tervezi 

igénybe 

venni a 

következ

ő 3 

évben? 

HA IGEN 

Kitől? 

(Váltana-e 

szolgáltatót?

) 

Újdonságkutatás   x 

Effix 

Marketing 

Piackutatás   x 

Effix 

Marketing 

Szabadalom, szellemi tulajdonvédelemmel 

kapcsolatos tanácsadás     

Termékvizsgálat   x SKK 

Termékminősítés   x SKK 

Technológiai helyzetfelmérés     

Technológiák gazdaságossági felülvizsgálata     

Gyártás tervezés és előkészítés     

Mérő- és vizsgálóeszközök kölcsönzése   x SKK 

Mérő- és vizsgálóeszközök kalibrálása     

Első minta bevizsgálások elvégzése     

Technológiafejlesztés     

Speciális laboratóriumi vizsgálatok elvégzése     

Termékfejlesztési szolgáltatások (design-tól a 

prototípusgyártásig)   x SKK 
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Műszaki kooperációs lehetőségek feltárása     

Technológiai trendfigyelés és rendszeres 

trendjelentések küldése     

Technológiai bemutatók, ötletbörzék szervezése     

Értékes szabadalmi ötletek szakmai bemutatása     

Egyéb, szolgáltatást igényelnék, 

éspedig:…………………………………………

…..     

Egyiket sem      
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3.2. Árkossy Bútor Kft. interjú 

 

 

Bemutatkozás: a kutatásról néhány szó, célja, módszere.  

Köszönjük meg, hogy időt szánt ránk. Bemutatkozás.  

 

1. Jelenlegi helyzet  

 

Összességében mit gondol a faipar jelenlegi helyzetéről?  

Az alapanyag homogén országos eloszlása, az erdősültség magas %-a és a faiparba sorolható 

sok-sok tevékenység miatt én egy univerzális, jó jövőképet mutató iparágnak tartom. Csekély 

a hozzáadott érték, ezt tehát növelni lehet és kell, de éppen ezért van benne fantázia. 

 

Milyen innovációk jellemzőek az iparágra?  

Túl általános kérdés. Így röviden nem tudom megválaszolni. Az innováció úgy általában akkor 

kezd látszani, ha a szereplők mind jobban és szorosabban együttműködnek. Mi a piac igénye, 

mit akar az ipar gyártani,ki az aki ezeket a fejlesztéseket koordinálja és végigviszi. Élesen 

jelentkeznek itt is a valós élet határidős igényei, a tényleges „ munka „. 

A bútoriparban szerintem az elmúlt 10 évben nem történt áttörő innováció. Nincsenek faipari 

mérnökök,  

legalábbis a mi területünkön nem dolgoznak. 

 

Mennyire innovatívak az itt tevékenykedő vállalkozások? …. Mit gondol mi ennek az oka?  

A vállalkozások nagyon csekély mértékben innovatívak. Valami hiányzik. Az alapoktól 

kezdődően. Talán még az inger sem éri el a vállalkozásokat, amitől beindulhatnának. Nagy „ 

követő „ játék folyik. Sok a látszattevékenység és kevés a piac valós és éles követésére alapozott 

mozgás. Alulképzettek és tájékozatlanok a szereplők. A szakma jelentős része depresszióban 

van. 
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Milyen innovációs lehetőségeket (piacoktól, egyéb külső tényezőktől függő) lát az 

iparágban működő vállalkozások számára?  

A helyes válasz igen terjedelmes írásban kidolgozható lenne, néhány hét, hónap alatt. Röviden 

ezt teljeséggel nem tudom megválaszolni.  

Addig, amíg ilyen típusú rendszerben kell dolgozni, hogy alulbérezett az ipar, semmilyen 

komoly innovációt nem látok. Biztos vagyok benne,hogy a technológiai váltásokban, a gépészet 

továbbfejlesztésében van lehetőség, de a fizetőképes kereslet igazából Magyarországon  nem 

indokolja. A magyar piac nem vesz árut. A nyugat-európai piacra pedig korlátozott mértékű a 

bejutási lehetőség. 

 

Az Önök vállalkozásában az elmúlt 3 évben milyen innovációs tevékenység folyt?  

Innovációnak én azt tartom, ami olyan áttörés, ami alapvetően megváltoztatja a rendszert 

valamilyen  

formában. Én úgy gondolom, abból lesz innováció. ha kitalálunk olyat, ami eddig nem volt a 

piacon. Állandó változás van a piacon, állandó változás van a gyártás folyamatában, ennek 

megfelelően alkalmazkodni kell az adott helyzethez. Ez természetes folyamat, ez a normál 

termelésirányítás alapja. 

Jelentős bel és külpiaci feltérképezések. Főbb piaci területeink meghatározása. Rövid és 

középtávú célok pontos leírása. Ezeknek a területeknek szükséges termékfejlesztések 

beindítása. … 

 

Milyen innovációkat hajtottak végre, vagy milyen folyamatban lévő, esetleg meg nem 

valósult innovációik vannak? 

Létrehoztuk a Hotel Concept részlegünket. Itt folyamatos fejlesztések folynak. A projekt mint 

fogalom testet öltött. Határozott zárójelezésekkel választjuk le és értékeljük külön ennek a 

területnek a működését. Munkatársa szakirányú képzését indítottuk . 

 

JELÖLD AZ ELMONDOTTAK ALAPJÁN 

1 – új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek/szolgáltatások bevezetése 

2 – Folyamat innováció  

2.1 – új gyártási módszer bevezetése 

2.2 – logisztika, szállítási, terjesztési módszerek innovációja 
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2.3 – folyamatok támogatására vonatkozó új tevékenységek (karbantartás, könyvelés, 

stb.) 

                2.4 nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása 

 

3 – szervezeti/szervezési innováció 

3.1 - menedzsment innováció 

3.2 – szervezeti struktúra, új szervezet létrehozása vagy megszüntetése 

3.3 – külső kapcsolattartás 

4 – marketing innováció 

4.1 – terméktervezési innováció 

4.2 – csomagolásfejlesztés 

4.3 – termék piacra vezetését érintő új módszer, eljárás 

4.4 – rekláminnováció 

4.5  – árképzés módszereit érintő innováció 

5 - egyéb innováció, éspedig:          a sok valóban szerteágazó fejlesztéseket takar 

 

2. Jövőbeni innovációs együttműködési lehetőségek a PANFA AIK-ban határmentén 

 

Mit gondol milyen innovációs tevékenységben lehetséges együttműködés a PANFA-n 

belül? Milyen projekteket látna megvalósíthatónak? A tevékenység során milyen 

szereplők működnének együtt? 

 

Itt és most nagyon sajnálom, hogy nem vagyok aktívabb tag. Elvileg mindenben az 

együttműködéseket támogatom. Az irány és az aktivitás jó. Célzottabb program, szakmaibb 

program.  

 

Mik lehetnének az innovációs projekt céljai?  

Egy ipari szereplő számára egyértelműen magasabb lépcsőfokra lépés. 

 

Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben?  

Ez gondolom kialakul az üzleti érdekek szerint. 
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.. és az SKK-nak?  

Meg kell ismernünk a lehetőségeket. Azután már nem tapogatózás szerű lesz a dolog. 

 

Hogyan, milyen eszközökkel, forrásból valósítaná ezt meg? 

 

Én általában életképes és üzleti alapon finanszírozható megoldásban hiszek és szigorúan csak 

ezen számok mentén kalkulálok előre. 

 

Milyen feltételeknek kell teljesülniük a tervezett tevékenység problémamentes 

megvalósulásához? Mit tehet ennek érdekében az SKK? 

Előzőekben érintett kérdés. Meg kell ismernünk egymást. Jobban mintahogyan jelenleg 

ismerjük. 

 

Milyen kockázatokat lát a megvalósítás kapcsán? 

Nem látok kockázatot. Ha van a projektnek elfogadott programja és vezetője. 

 

Lát közös innovációs projekt lehetőséget a következő 3 évben a saját szervezete és a SKK 

között? Ha igen: milyen területen?  

 Igen. Minősítések, vizsgálatok…. gyakorlatiasabb oktatásért program..  

 

Bevonna-e, ha igen, milyen partnereket vonna be az együttműködésbe? 

Az eddig is aktívnak mutatkozó cégeket. Lehetséges olyan program kialakítása, ami bútoros 

vonatkozású és nagy termelő kapacitás kellene mögé, amivel ki lehet menni komolyabb 

nemzetközi tenderekre. Ezt a szakma más területén is el tudom képzelni. Erdőgazdasági szintről 

indulva, nem annak kellene örülni, hogy rönköt szállítunk, hanem fűrészelünk, szárítunk, 

táblákat készítünk, alkatrészeket készítünk… mind magasabb szinten adunk hozzá értéket. 

Eddig el nem ismert és nem nagyon használt faanyagokra lehetne termékeket fejleszteni. 

Népszerűsíteni. 
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Mik lehetnének az innovációs projekt céljai? 

Egyértelműen növelni a magyar faipar volumenét. Érdekes számítás lehet, de az USA-ban 10 

% munkavállaló érintett a fa feldolgozásában. Megérne egy munkát egy ilyen nemzetközi 

kitekintés összerakása. Bizonyára sok ötletet is adna egyúttal. 

 

Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben?  

Ennek ki kell alakulni is. 

 

Hogyan, milyen eszközökkel, forrásból valósítaná ezt meg?  

Ismét csak azt tudom mondani, hogy üzleti, saját forrásokból. Ha lehet bevonni pályázati 

pénzeket, akkor pedig fokozott felügyelet mellett és hiteles vezetőkkel, elszámolhatóan 

bonyolítanám le. Természetesen gyorsítva az eredeti sebességet. Értelmetlen lenne csak a 

dokumentálhatóság okán pénzt költeni érdemtelen és értelmetlen dolgokra. 

 

Milyen feltételeknek kell teljesülniük a tervezett tevékenység problémamentes 

megvalósulásához? Mit tehet ennek érdekében az SKK? 

 

3. INNOWOOD AT-HU 

2018-ban a PANFA AIK AT-HU INTERREG projektben tervezünk Közös bútoripari és 

faépítészeti termékfejlesztést, ami K+F+I-n alapuló és társadalmi trendekre választ adó, 

innovatív termékek fejlesztését jelenti: a projektben 6 innovatív bútor (prototípus, piacraviteli 

és pénzügyi terv) és 2 faépítészeti termék (terv) fejlesztése a vállalkozások, egyetemi 

szakirányú hallgatók, oktatók bevonásával történik. Részt venne ebben a tevékenységben? 

 

Szívesen. 

 

Milyen megoldandó problémát jelölne meg vállalkozásánál, melyre termékötletek 

születnek és a legjobb ötletek prototípus szinten megvalósításra kerülnének?  

Én csak bútoros kérdéseket és feladatokat látok, esetleg más belső terekhez alkalmazott 

dolgokat. Nagyon óvatos lennék a kitalálással, hiszen pont az Osztrák faipar szemében vagyunk 

mi ma a legnagyobb szálka. Én eredményes munkát együttműködő szálak mentén tudok csak 

elképzelni. Az együttműködés pedig nem csak a magyar minimál bérre alapozott gondolkodást 
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jelenti. Természetesen egyenlő partnerként nehéz lesz, még kicsit hihetetlen is nekem, de meg 

kell próbálni. 

 

A következő területekről mit gondol? Érdekelné?  

1-     szenior bútor 

2-     okos bútor 

3-     mozgáskorlátozottak számára fejlesztett bútor 

4-     gyerekbútor 

5-     helytakarékos bútor 

6-     gamer bútor 

7-     home office 

 

  

Egyéb: öko bútor…székek…hotelbútor…hálószoba….konyhabútor….elemes 

rendszerek….összeszerelhető bútor… 

A projektben milyen feladatokat szánna az SKK-nak?  

 

Lezárás  

Köszönöm válaszait!  

Van egyéb javaslata, észrevétele a témával kapcsolatban? 

Vállalkozás neve: Árkossy Bútor Kft 

Válaszadó neve: Árkossy Tamás és Árkossy Emese 

Válaszadó beosztása: ügyvezetők 

Elérhetősége: 20 9 245 045  arkossytamas@arkossy.hu 

 

 

  

mailto:arkossytamas@arkossy.hu
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3.3. Csercsics Faipari Kft. interjú 

 

Bemutatkozás: a kutatásról néhány szó, célja, módszere.  

Köszönjük meg, hogy időt szánt ránk. Bemutatkozás.  

 

1. Jelenlegi helyzet  

Összességében mit gondol a faipar jelenlegi helyzetéről? Milyen innovációk jellemzőek az 

iparágra? Mennyire innovatívak az itt tevékenykedő vállalkozások? …. Mit gondol mi 

ennek az oka? 

Rálátásunk az utóbbi 5-7 évben nincs a belföldi faiparra, hiszen exportmunkáink vannak az 

esetek több mint 80 %- ban. Korábban a belföldi igényeket elégítettük ki , a 3D-s 

vákumfóliázott ajtók és tömörfából készített ajtók gyártásával. Mindkettő utáni igény szinte a 

negyede alá  esett vissza. Így a mi szemszögünkből nézve a belföldi bútoripar helyzete nem jó. 

De nincs rálátásom a többiekre.  

A vállalkozások innovatívak, a találkozások (bútorszövetség, asztalos- szövetség, a PANFA) 

alkalmával kiderült, mindenki fejlesztett ebben a válságos időszakban is pályázatok révén, vagy 

ahol volt lehetőség önerő révén. 

 

Milyen innovációs lehetőségeket (piacoktól, egyéb külső tényezőktől függő) lát az 

iparágban működő vállalkozások számára? 

Sokrétűek a lehetőségek.  Magunkból kiindulva: tömörfa ajtó gyártásunk megreformálása, 

hiszen legfiatalabb gépünk is 20 éves. Ezeket a gépeket le kell, hogy cseréljük, ez 4 gépet, 

jelent, szuper-modern gépek lesznek, természetesen egyedi szériák gyártására.  
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Az Önök vállalkozásában az elmúlt 3 évben milyen innovációs tevékenység folyt? 

Nem igazán volt. Mi most vagyunk egy pályázat alatt, még értékelve nem volt. 

 

Milyen innovációkat hajtottak végre, vagy milyen folyamatban lévő, esetleg meg nem 

valósult innovációik vannak? 

Folyamatszervezés zajlik. A technológiai folyamat megreformálása zajlik. Egy új kollega 

dolgozik nálunk, aki felméri a helyzetünket és pár hónapig dolgozva javaslatokkal él, hogy 

hogyan kellene a folyamatainkat átszervezni, hogy gazdaságosabbak legyenek, már az üzembe 

állított új gépekkel.  

(Nem is mertem mást tervbe venni.) 

JELÖLD AZ ELMONDOTTAK ALAPJÁN 

1 – új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek/szolgáltatások bevezetése 

2 – Folyamat innováció  

 2.1 – új gyártási módszer bevezetése 

 2.2 – logisztika, szállítási, terjesztési módszerek innovációja 

 2.3 – folyamatok támogatására vonatkozó új tevékenységek (karbantartás, 

könyvelés, stb.) 

 2.4 nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása 

3 – szervezeti/szervezési innováció 

 3.1 - menedzsment innováció 

 3.2 – szervezeti struktúra, új szervezet létrehozása vagy megszüntetése 

 3.3 – külső kapcsolattartás 

4 – marketing innováció 

 4.1 – terméktervezési innováció 

 4.2 – csomagolásfejlesztés 

 4.3 – termék piacra vezetését érintő új módszer, eljárás 
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 4.4 – rekláminnováció 

4.5 – árképzés módszereit érintő innováció 

5 - egyéb innováció, 

éspedig:…………………………………………………………………………… 

 

2. Jövőbeni innovációs együttműködési lehetőségek a PANFA AIK-ban határmentén 

Mit gondol milyen innovációs tevékenységben lehetséges együttműködés a PANFA-n 

belül? Milyen projekteket látna megvalósíthatónak? A tevékenység során milyen 

szereplők működnének együtt?  

 

Inkább az innovációs tevékenységet segítő találkozásokat említem, ahol a klasztertagok 

üzemeit, munkáit tekintjük meg. Ezek nagyon előnyösek, mert mindig tudunk valamit tanulni 

A klaszteren belül mi egyedül Fa-Ferivel dolgoztunk már együtt, a többiekkel nem. Idáig 

tervek, elképzelések voltak, sikeres kapcsolat nem jött létre. Talán most lesz rá lehetőség. 

Igények lennének, de nem az én szintem, tisztem kifejteni. 

 

Mik lehetnének az innovációs projekt céljai? 

Ez nagyon nehéz. 

Mivel eddig ilyen még nem sikerült, konkrét célt én nem látok. Talán közösen egy olyan munkát 

elvállalni, ami a tagok képességeit kihasználja, de közösen összefogva sikeresen megvalósul, 

átadásra kerül, és azon tisztességes haszon érhető el, az jó lenne. De ez manapság álom. Akinek 

ebben sikere van, az magasabb körökben mozog. De jó lenne például megnyerni egy jó 

közbeszerzési pályázatot. 

 

Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben?  

Erre nehéz válaszolni. 
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.. és az SKK-nak? 

Nem tudom. 

 

Hogyan, milyen eszközökkel, forrásból valósítaná ezt meg? 

Pályázat alapján, de az elképzelésem, hogy a beruházás 15%-a önerő, 30%-a  a sikeres pályázat, 

mint vissza nem térítendő  és 55%-a banki hitel. 

 

Milyen feltételeknek kell teljesülniük a tervezett tevékenység problémamentes 

megvalósulásához? Mit tehet ennek érdekében az SKK? 

Nem tudok erre válaszolni. Amennyire erre rálátásom van, az egyetem ebben nem tehet semmit. 

 

Milyen kockázatokat lát a megvalósítás kapcsán? 

Magunkból kiindulva, mi túlnyomó részt exportpiacra dolgozunk. Ha bármelyik 

megrendelőnknek egy idő után, mondjuk 2-3 év után nem kellenek ezek a termékek, akkor a 

hitel  visszafizetési határidejéig kerülhet nagy gondba is a cég. Nem szabad egyik 

megrendelőnek sem kilépni, mert úgy lett megszervezve, kalkulálva, hogy az ő megrendelései 

legalább ezen a szinten maradnak. Ha növekszenek a megrendelések, azt elbírjuk, hiszen a 

beruházás azért történik, hogy többet tudjunk, hatékonyabbak legyünk ugyanennyi 

munkaerővel. 

 

Lát közös innovációs projekt lehetőséget a következő 3 évben a saját szervezete és a SKK 

között? Ha igen: milyen területen?  

Talán a tömörfa felületkezelési technológia területén, de nem tudom. 
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3. INNOWOOD AT-HU 

2018-ban a PANFA AIK AT-HU INTERREG projektben tervezünk Közös bútoripari és 

faépítészeti termékfejlesztést, ami K+F+I-n alapuló és társadalmi trendekre választ adó, 

innovatív termékek fejlesztését jelenti: a projektben 6 innovatív bútor (prototípus, piacraviteli 

és pénzügyi terv) és 2 faépítészeti termék (terv) fejlesztése a vállalkozások, egyetemi 

szakirányú hallgatók, oktatók bevonásával történik. Részt venne ebben a tevékenységben? 

Igen, a bútor legyártásban. 

 

Milyen megoldandó problémát jelölne meg vállalkozásánál, melyre termékötletek 

születnek és a legjobb ötletek prototípus szinten megvalósításra kerülnének?  

Nem jelölnék meg. 

A következő területekről mit gondol? Érdekelné?  

1. szenior bútor 

2. okos bútor 

3. mozgáskorlátozottak számára fejlesztett bútor 

4. gyerekbútor 

5. helytakarékos bútor 

6. gamer bútor 

7. home office 

 

A projektben milyen feladatokat szánna az SKK-nak?  

A tervezés, a már említett tömörfa extra felületkezelési technológiájának fejlesztése 

 

… és klaszternek?  

A klaszteren belül a gyártó cégek összefogása, koordinálása. Illetve az alapanyagok 

beszerzésével egyedül, „ csak egy kéz” a PANFA tárgyaljon, ne egyesével tárgyaljunk kis 
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mennyiségekről. ( Ausztriában is így működik nagyon jól, a klaszter szerzi be nagy 

mennyiségben a jó minőségű alapanyagokat jó áron.) Csak így lehet jó eredményeket elérni. 

Próbáljunk meg egységben megjelenni. 

 

… és milyen feladatokat vállalna Ön?  

Természetesen szívesen veszünk részt a legyártásban. 

 

Lezárás  

Köszönöm válaszait!  

Van egyéb javaslata, észrevétele a témával kapcsolatban? 

 

Megjegyzés: Jó lenne, ha a klaszter lobby-tevékenysége sokkal erősebb lenne. Mint klasztert, 

ha összehasonlítjuk az autóipari klaszter működésével, az autóipar az előző pár év alatt 

többmilliárd Ft-hoz jutott. A mienk mennyihez? Pár Ft-hoz? Sokkal jobban kellene 

érvényesülnie a lobby-tevékenységnek mind a klaszter vezetésében, mind az egyetemi 

vezetőségen belül. 

 

Vállalkozás neve: Csercsics Faipari Kft. 

Válaszadó neve: Csercsics Antal ügyvezető igazgató  

Válaszadó beosztása: és Csercsics Balázs kereskedelmi igazgató 

Elérhetősége: Csercsics Antal: 06309470960,    Csercsics Balázs : 06305077143 

                         csercsics@csercsics.hu               csercsics.balazs@csercsics.hu           
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Tesztlap 

Az innovációs tevékenységet támogató szolgáltatások köréből melyeket venné igénybe az 

Önök vállalkozása? Kérem, jelölje! … és melyeket vette igénybe korábban? Kérem, 

jelölje! 

 

Igénybe 

vette már 

korábban?  

HA IGEN 

Kitől?  

Tervezi 

igénybe 

venni a 

következő 

3 évben? 

HA IGEN 

Kitől? 

(Váltana-e 

szolgáltatót?) 

Újdonságkutatás - - x 

aki nyújtja, 

egyetem 

Piackutatás saját - - - 

Szabadalom, szellemi 

tulajdonvédelemmel kapcsolatos 

tanácsadás       * - - x egyetem 

Termékvizsgálat x egyetem x egyetem 

Termékminősítés x egyetem x egyetem 

Technológiai helyzetfelmérés - - x 

aki a legjobbat 

nyújtja 

Technológiák gazdaságossági 

felülvizsgálata - - x 

aki a legjobbat 

nyújtja 

Gyártás tervezés és előkészítés - - x egyetem 

Mérő- és vizsgálóeszközök 

kölcsönzése x nem eml. x egyetem 

Mérő- és vizsgálóeszközök 

kalibrálása x nem eml. x egyetem 

Első minta bevizsgálások elvégzése x 

megrendelő 

vagy saját x 

megrendelő és 

egyetem 

Technológiafejlesztés saját - x egyetem 

Speciális laboratóriumi vizsgálatok 

elvégzése x egyetem x egyetem 
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Termékfejlesztési szolgáltatások 

(design-tól a prototípusgyártásig) x Morfo G. x egyetem 

Műszaki kooperációs lehetőségek 

feltárása - - x egyetem 

Technológiai trendfigyelés és 

rendszeres trendjelentések küldése - - x 

klaszter vagy 

egyetem 

Technológiai bemutatók, 

ötletbörzék szervezése - - x aki nyújtja 

Értékes szabadalmi ötletek szakmai 

bemutatása saját - x aki nyújtja 

Egyéb, szolgáltatást igényelnék, 

éspedig: bármilyen újdonság - - x aki nyújtja 

Egyiket sem      

*Szabadalom, szellemi tulajdonvédelem esetén nagyon fontos az utánzás, plagizálás kizárása 
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3.4. FABAK Kft. interjú 

 

 

Bemutatkozás: a kutatásról néhány szó, célja, módszere.  

 

1. Jelenlegi helyzet  

Összességében mit gondol a faipar jelenlegi helyzetéről?  Milyen innovációk jellemzőek 

az iparágra? Mennyire innovatívak az itt tevékenykedő vállalkozások? …. Mit gondol mi 

ennek az oka?  

Az ágazat összességében lemaradásban van. Minimális az innováció, a vállalkozások nem 

innovatívak, a napi ügyviteli problémák megoldása a fontos számukra. Az iparág rendkívül 

szerteágazó, nagy foglalkoztatott létszámmal. Van benne potenciál, a jelentősebb a magasabb 

élőmunka igényű illetve az alapanyag - tömörfa - függő területeken. Az ipar talán kevésbé, az 

"utánpótlás képzés" jobban le van maradva az elvárható - elérhető szinttől. A magyar fa- és 

bútoripar imázsa nem éri el még az őt megillető szintet sem, aminek emelése nélkül sem a 

belpiacok (kb. 60 mrd. Ft) élénkítése, visszaszerzése sem az utánpótlás biztosítása sem 

elképzelhető. Az oktatás reformja - középfoktól – elengedhetetlen. A legtöbb vállalkozás csak 

külső segítséggel tud elmozdulni felfelé az elért szintjéről.  

 

Milyen innovációs lehetőségeket (piacoktól, egyéb külső tényezőktől függő) lát az 

iparágban működő vállalkozások számára?  

Termék és technológia innovációkra, technológia fejlesztésekre kiemelten lenne szüksége az 

ágazatnak.  
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Az Önök vállalkozásában az elmúlt 3 évben milyen innovációs tevékenység folyt? Milyen 

innovációkat hajtottak végre, vagy milyen folyamatban lévő, esetleg meg nem valósult 

innovációik vannak? 

Termékfejlesztés volt. Emellett az Egyetemmel közösen az Ipar 4.0 területén valósítottunk meg 

fejlesztést egy mintarendszer kiépítésével. A munka során vállalati kihívások voltak:  

 Új, modern termelőeszközök beruházása, gyártásba állítása 

 A termelési, értékesítési folyamat egységes rendszerben kezelése 

 Informatikai oldalról különböző technológiai szintet jelentő eszközök 

 Manuálisan vagy szenzorok felszerelésével érhetőek el adatok 

A munka eredménye: 2016-ban összesen mintegy 350 millió Ft eszköz és ingatlan érték 

befektetése. A befektetések hasznosításához olyan informatikai fejlesztésekre volt szükség, 

amelyek képesek összekapcsolni a régi és az új eszközök felügyeletét, ezzel is biztosítva a 

fokozatos bővülés lehetőségét. A létrehozott mintarendszer felépítésekor feladat volt:  

 Árammérő szenzorok elhelyezése, melynek célja gépkihasználtsági, 

energiahatékonysági adatgyűjtés 

 Egységes adatgyűjtő környezet kialakítása (SensorHUB, rendszerfelügyelet) 

 Vezetői döntéstámogatás, riportok 

 Továbblépési feltételek megteremtése 

 Valós idejű jelzések lehetőségének megteremtése (pl. géphibára utaló energiafogyasztás 

növekedés, energiafelhasználási küszöbértékek túllépése) 

 Visszamenőleges, hosszabb adatsorokra mélyebb elemzési lehetőségek megteremtése 

 Új eszközök, adatok rendszerbe kapcsolási lehetőségének kialakítása  

A mintarendszer elemeit a FABAK Kft. 6 fontos gépén árammérő szenzorok elhelyezése 

jelentette: 

 Lap szabászgép 

 CNC marógép 

 Nagy asztali körfűrész 

 Kis asztali körfűrész   

 Kompresszor 
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 Szövet-szabászgép  

A mintarendszer eredményei a következőkben összegezhetők:  

 Online/off-line adatgyűjtés – továbbítás – tárolás – feldolgozás, 4 aktív MPort, 6 

szenzor, áramfelvétel adatok, 10 másodpercenkénti on-line mérés 

 CNC szövet-szabászgép: adatok szövegfájlból történő off-line feldolgozása,  1-6 hét on-

line és off-line adatérkezés 

 Napi (műszak), heti, (havi, éves stb.) riportok  

 Rövid idejű (órai stb. riportok), valós idejű jelzések, riasztások megalapozása 

 Árammérési és szövegfájlban kapott adatok összekapcsolása  

 

JELÖLD AZ ELMONDOTTAK ALAPJÁN 

1 – új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek/szolgáltatások bevezetése 

2 – Folyamat innováció  

 2.1 – új gyártási módszer bevezetése 

 2.2 – logisztika, szállítási, terjesztési módszerek innovációja 

 2.3 – folyamatok támogatására vonatkozó új tevékenységek (karbantartás, 

könyvelés, stb.) 

 2.4 nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása 

 

3 – szervezeti/szervezési innováció 

 3.1 - menedzsment innováció 

 3.2 – szervezeti struktúra, új szervezet létrehozása vagy megszüntetése 

 3.3 – külső kapcsolattartás 

4 – marketing innováció 

 4.1 – terméktervezési innováció 

 4.2 – csomagolásfejlesztés 
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 4.3 – termék piacra vezetését érintő új módszer, eljárás 

 4.4 – rekláminnováció 

5.5 – árképzés módszereit érintő innováció 

6 - egyéb innováció, 

éspedig:…………………………………………………………………………… 

 

2. Jövőbeni innovációs együttműködési lehetőségek a PANFA AIK-ban határmentén 

Mit gondol milyen innovációs tevékenységben lehetséges együttműködés a PANFA-n 

belül? Milyen projekteket látna megvalósíthatónak? 

Ez a vállalkozásoktól függ. Ha megtalálnák az együttműködési pontot, hangot bármi lehetne. 

Moderátorra lenne szükség. Az együttműködés célja, hogy fejlődjön mindegyik fél.  

 

HA EDDIG NEM EMLÍTETTE: Lát közös innovációs projekt lehetőséget a következő 3 

évben a saját szervezete és a SKK között? Ha igen: milyen területen?  

A fent elmondottak szerint egyelőre nem. A Kartól fejlődést, felzárkózást várnék.  

 

3. INNOWOOD AT-HU 

2018-ban a PANFA AIK AT-HU INTERREG projektben tervezünk Közös bútoripari és 

faépítészeti termékfejlesztést, ami K+F+I-n alapuló és társadalmi trendekre választ adó, 

innovatív termékek fejlesztését jelenti: a projektben 6 innovatív bútor (prototípus, 

piacraviteli és pénzügyi terv) és 2 faépítészeti termék (terv) fejlesztése a vállalkozások, 

egyetemi szakirányú hallgatók, oktatók bevonásával történik. Részt venne ebben a 

tevékenységben? 

Igen.  
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A következő területekről mit gondol? Érdekelné?  

1. szenior bútor 

2. okos bútor 

3. mozgáskorlátozottak számára fejlesztett bútor 

4. gyerekbútor 

5. helytakarékos bútor 

6. gamer bútor 

7. home office 

8. Egyéb: 

 

 

 

A projektben milyen feladatokat szánna az SKK-nak?  

Termékfejlesztési kutatások.  

 

… és klaszternek?  

koordinálás, összefogás a feladata.  

 

… és milyen feladatokat vállalna Ön?  

Fejlesztés, kivitelezés céges viszonyokon belül. Szükséges ehhez egy független marketing cég 

létrehozása az értékesítéshez.  

 

Lezárás  
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Köszönöm válaszait! Van egyéb javaslata, észrevétele a témával kapcsolatban? 

 

Vállalkozás neve: FABAK Kft.  

Válaszadó neve: Németh Pál 

Válaszadó beosztása: ügyvezető 

Elérhetősége: 0036 30 9937 838 

 

 

Tesztlap 

 

Az innovációs tevékenységet támogató szolgáltatások köréből melyeket venné igénybe az 

Önök vállalkozása? Kérem, jelölje! … és melyeket vette igénybe korábban? Kérem, 

jelölje! 

 

Igénybe 

vette már 

korábban

?  

HA 

IGEN 

Kitől?  

Tervezi 

igénybe 

venni a 

következ

ő 3 

évben? 

HA IGEN 

Kitől? 

(Váltana-e 

szolgáltatót

?) 

Újdonságkutatás nem nem igen aki nyújtja 

Piackutatás nem nem igen aki nyújtja 

Szabadalom, szellemi tulajdonvédelemmel 

kapcsolatos tanácsadás igen 

szakért

ő igen aki nyújtja 

Termékvizsgálat nem  igen aki nyújtja 

Termékminősítés nem  

igen, ha 

szüksége

s aki nyújtja 

Technológiai helyzetfelmérés igen  igen aki nyújtja 
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Technológiák gazdaságossági felülvizsgálata igen  igen aki nyújtja 

Gyártás tervezés és előkészítés     

Mérő- és vizsgálóeszközök kölcsönzése nem  igen aki nyújtja 

Mérő- és vizsgálóeszközök kalibrálása nem  igen aki nyújtja 

Első minta bevizsgálások elvégzése     

Technológiafejlesztés     

Speciális laboratóriumi vizsgálatok elvégzése     

Termékfejlesztési szolgáltatások (design-tól a 

prototípusgyártásig)     

Műszaki kooperációs lehetőségek feltárása     

Technológiai trendfigyelés és rendszeres 

trendjelentések küldése     

Technológiai bemutatók, ötletbörzék 

szervezése     

Értékes szabadalmi ötletek szakmai bemutatása     

Egyéb, szolgáltatást igényelnék, 

éspedig:………………………………………

……..     

Egyiket sem      
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3.5.Fadoktor Mérnöki Iroda Kft interjú 

 

 

Bemutatkozás: a kutatásról néhány szó, célja, módszere.  

Köszönjük meg, hogy időt szánt ránk. Bemutatkozás.  

 

1. Jelenlegi helyzet  

Összességében mit gondol a faipar jelenlegi helyzetéről? Milyen innovációk jellemzőek az 

iparágra? Mennyire innovatívak az itt tevékenykedő vállalkozások? …. Mit gondol mi 

ennek az oka?  

 

A faipar rendkívül szerteágazó szakmai területekre oszlik, amelyek más faipari és egyéb 

szakipari területekkel több esetben átfedésben vannak. Ennek megfelelően véleményem szerint 

elsőként azt kellene meghatározni, hogy mi tartozik szorosan a faiparhoz. Ebből a szempontból 

mérvadók lehetnek a faipari szakmai szervezetek és szövetségek, melyek egy-egy faipari 

szakterület képviselőinek érdekeit védik. Ezeken belül az ún. elsődleges faipar, épületasztalos-

ipar, bútoripar elég jól lehatárolható. 

 

Az építőiparon belül azonban jelentős a faipar részaránya. A magasépítésben az ácsipari 

tevékenység, faszerkezetű épületek, építmények gyártása, építése, műemléki értéket képviselő 

épületek faszerkezeteinek, bútorainak, faburkolatainak és nyílászáróinak felújítása, 

restaurálása, a faszerkezetek faanyagvédelme a faanyag miatt egyértelműen a faiparhoz 

köthető.  

 

A fentiekben felsoroltak mindegyikét oktatják a SOE Simonyi Károly Karán. Mivel ezeket a 

területeket illetve ezek szabályozását az NGM vállalta, ezért mindent egybevéve célszerű lenne 

a fentieket faiparnak nevezni.  
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A nehézség az építőipari átfedésekkel van, mivel a tartószerkezetek és építészeti elemek 

esetében a hazai gyakorlat a faanyag miatt nem tesz különbséget a szabályozásokat tekintve.  

 

Ha nagyon szorosan nézzük a fenti felsorolást, igazából mindegyik faipari szakterület 

valamilyen módon az építőiparhoz kapcsolódik. A fa tartószerkezetek tervezése, műszaki 

ellenőrzése és kivitelezése, az épületek faépítészeti elemeinek tervezése, szakértése, 

kivitelezése tekintetében jelentős az egyébként nagyon erős építőipar ellenérdekeltsége. 

 

Ezeknek az anomáliáknak a feloldása kellene, hogy legyen az első feladat, amikor az NGM 

faipari koncepciója kidolgozásra kerül. 

 

Innovációk tekintetében csak a szakmai határok meghúzása után lehet gondolkodni, 

mindenkinek a saját szakterületén. 

 

Véleményem szerint a kulcsszó jelenleg a külföldi kitettség. 

 

Az egyik jó alap a FAGOSZ 2015-ös bútoriparral kapcsolatos statisztikája: 

A bútoriparban tevékenykedő cégek közül a FAGOSZ 2015-ös statisztikája alapján az 

árbevételét tekintve az első 10-ben 8 olyan van, amely részben vagy teljes egészében külföldi 

tulajdonban van. Az első 20-ban is 13 vállalkozás külföldi tulajdonosokhoz kötődik.  Az első 

száz legnagyobb bútoripari cég éves árbevétele 153.398.000.000.- Ft volt, amelyen belül a 

külföldi tulajdonban lévő cégek árbevételi aránya közel 60 %-os.  

Ezek a külföldi cégek nagy valószínűséggel a gyártást hozták Magyarországra az olcsóbb hazai 

munkaerő miatt. A design, a gépi berendezések, a technológiák tervezése és az árbevételük 

jelentős része a külföldi eladásokból származik, ránk nagyobb részt a végrehajtás hárul.   
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Az épületasztalos-iparban, a faszerkezet gyártásában és általában az építőipar szerkezeteket 

érintő faipari részében a külföldi kitettség elsősorban a fa alapanyagban és annak tartósításához 

szükséges kemikáliákban jelentkezik Az anyaghasználat tekintetében első helyen álló jó 

minőségű fenyő faanyag külföldről érkezik, hasonlóképpen a kisebb szerephez jutó trópusi 

faanyagokkal. A jellegzetes hazai klíma miatt a szerkezeti, burkolati és épületasztalos 

termékeket pedig természetesen külföldön gyártott favédőszerekkel és felületkezelő 

anyagokkal kell kezelni a tartósításhoz. 

 

Ha figyelembe vesszük azt, hogy Magyarországon ugyanolyan kiváló minőségű 

faépítményeket szeretnénk építeni illetve faburkolati és épületasztalos-ipari termékeket 

előállítani, mint Lengyelországban, Ausztriában vagy a balti államokban, az ott egyébként 

rendelkezésre álló jó minőségű fenyő faanyagot kell nekünk is beszerezni, amire a szállítás 

költsége rárakódik. Ezen felül a károsodás esélye is fennáll. Ennek megfelelően az olcsóbb 

munkaerő ellenére az alapanyaggal együtt a költségek és az árak magasak. 

Ezt jelenleg úgy kompenzálják, hogy gyengébb minőségű, gyengébb szilárdságú, minőségileg 

és szilárdságilag kevésbé ellenőrzött, ennek megfelelően olcsóbb fenyő és trópusi fa 

faanyagokat használnak fel, ami a tartósság és a színvonal rovására megy. 

 

A hazai tulajdonú faipari cégek jelentős része, amelyek kiemelten a KKVk, elsősorban a hazai 

piacra termelnek.  

A Magyarországi erdőket leginkább jellemző kiváló minőségű tölgy, akác, bükk, kisebb 

mértékben kőris, dió lombos faanyagok felhasználása és ezekből magas színvonalú és magas 

készültségi fokú termékek előállítása alacsony szinten áll. A legnagyobb és legjobb 

erdőállománnyal rendelkező erdőgazdaságok a kiváló feldolgozási alapanyagok jelentős részét 

külföldön értékesítik faipari feldolgozás nélkül vagy néhány eset kivételével minimális faipari 

feldolgozás mellett. 
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Innováció tekintetében a fentiekben leírt külföldi kitettség és a hazai fizetőképes kereslet 

határozza meg a piac jelentős részét. Igazán magyar fejlesztésű, hazai alapanyagokból készült 

termékek kevésbé jelennek meg a hazai és külföldi piacon annak ellenére, hogy a szaktudás és 

a technikai háttér rendelkezésre áll. 

 

Milyen innovációs lehetőségeket (piacoktól, egyéb külső tényezőktől függő) lát az 

iparágban működő vállalkozások számára?  

 

Innováció tekintetében a hazai tulajdonú faipari vállalkozások számára egyértelműen a hazai fa 

alapanyagok minél nagyobb hozzáadott értéket képviselő termékeinek fejlesztése és gyártása 

lenne az egyik legkiugróbb lehetőség. Ehhez hozzá kell kapcsolni az EU-n belüli és kívüli piaci 

megjelenés jelentős bővítésének lehetőségét.  

 

Véleményem szerint ösztönözni kellene a magyar faipari vállalkozások külföldi befektetési 

lehetőségeinek a bővítését olyan országokban, ahol jó minőségű fenyő illetve trópusi fa áll 

rendelkezésre. 

 

Az Önök vállalkozásában az elmúlt 3 évben milyen innovációs tevékenység folyt?  

 

A vállalkozásunk elsősorban szolgáltatással, szakértői, tervezői tevékenységgel és 

kereskedelemmel foglalkozik. Ennek megfelelően elsősorban a hazai és jelentős részben a 

külföldi információ szerzés illetve annak lehetősége az elsődleges igényünk. 
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Milyen innovációkat hajtottak végre, vagy milyen folyamatban lévő, esetleg meg nem 

valósult innovációik vannak? 

 

Az előző pontban mondottak a mérvadóak. 

 

Mi ennek a legfőbb oka?  

 

Termékfejlesztéssel és ehhez üzemi beruházással azért nem foglalkoztunk, mert az ehhez 

egyértelműen szükséges külföldi piaci megjelenés lehetősége az ottani piaci viszonyok ismerete 

mellett nem állt megfelelően rendelkezésre. A termékfejlesztéshez szükséges tapasztalat és 

szaktudás rendelkezésre áll. 

 

1 – új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek/szolgáltatások bevezetése 

2 – Folyamat innováció  

 2.1 – új gyártási módszer bevezetése 

 2.2 – logisztika, szállítási, terjesztési módszerek innovációja 

 2.3 – folyamatok támogatására vonatkozó új tevékenységek (karbantartás, 

könyvelés, stb.) 

 2.4 nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása 

3 – szervezeti/szervezési innováció 

 3.1 - menedzsment innováció 

 3.2 – szervezeti struktúra, új szervezet létrehozása vagy megszüntetése 

 3.3 – külső kapcsolattartás 

4 – marketing innováció 

 4.1 – terméktervezési innováció 

 4.2 – csomagolásfejlesztés 

 4.3 – termék piacra vezetését érintő új módszer, eljárás 
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 4.4 – rekláminnováció 

6.5 – árképzés módszereit érintő innováció 

7 - egyéb innováció, 

éspedig:…………………………………………………………………………… 

 

2. Jövőbeni innovációs együttműködési lehetőségek a PANFA AIK-ban határmentén? 

Mit gondol milyen innovációs tevékenységben lehetséges együttműködés a PANFA-n 

belül? Milyen projekteket látna megvalósíthatónak? A tevékenység során milyen 

szereplők működnének együtt?  

Ebben az ipari szereplők véleménye kellene, hogy legyen a mérvadó. 

 

Mik lehetnének az innovációs projekt céljai? 

Termékfejlesztés. 

 

Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben?  

Gyakorlati háttér biztosítása. 

 

.. és az SKK-nak? 

Kutatási háttér biztosítása. 

 

Hogyan, milyen eszközökkel, forrásból valósítaná ezt meg?  

Ipari szereplők finanszírozói készsége piacképes termék fejlesztésére. NGM, FM, BM, HM 

pályázatok. 
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Milyen feltételeknek kell teljesülniük a tervezett tevékenység problémamentes 

megvalósulásához? Mit tehet ennek érdekében az SKK? 

SKK marketing tevékenység minden faipari és kapcsolódó ipari szakterületen: előadások 

műszaki egyetemeken, vendégelőadók meghívása hazai és külföldi egyetemekről, az építőipari 

szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, MMK új vezetésével való kapcsolatfelvétel, építőipari és 

faipari konferenciákon, kiállításokon, vásárokon való részvétel Magyarországon és külföldön. 

Faipari, gépipari és építőipari üzemlátogatások, kapcsolatrendszer kiépítése Magyarországon 

és külföldön. A minisztériumoknál faipari mérnök ügyintézők elhelyezése! 

 

Milyen kockázatokat lát a megvalósítás kapcsán? 

Rendkívül sok energia, nagy leterheltség, kevés bevethető személy. 

 

 

Lát közös innovációs projekt lehetőséget a következő 3 évben a saját szervezete és a SKK 

között? Ha igen: milyen területen? Bevonna-e, ha igen, milyen partnereket vonna be az 

együttműködésbe?   

A tevékenységi körünk miatt jelenleg kevésbé. 

 

Mik lehetnének az innovációs projekt céljai? 

Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben?  
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3. INNOWOOD AT-HU 

2018-ban a PANFA AIK AT-HU INTERREG projektben tervezünk Közös bútoripari és 

faépítészeti termékfejlesztést, ami K+F+I-n alapuló és társadalmi trendekre választ adó, 

innovatív termékek fejlesztését jelenti: a projektben 6 innovatív bútor (prototípus, piacraviteli 

és pénzügyi terv) és 2 faépítészeti termék (terv) fejlesztése a vállalkozások, egyetemi 

szakirányú hallgatók, oktatók bevonásával történik. Részt venne ebben a tevékenységben? 

 

Igen, ha a lehetőségek keretei ismertek. 

 

Lezárás  

Köszönöm válaszait! Van egyéb javaslata, észrevétele a témával kapcsolatban? 

 

Vállalkozás neve: Fadoktor Mérnöki Iroda Kft. 

Válaszadó neve: Dr. Németh László 

Válaszadó beosztása: ügyvezető 

Elérhetősége: +36-30/2167-692, info@fadoktor-mi.hu 

 

 

  



 
 
 
 
 

56 
 

 

 

3.6. Faépítész Kft. 

 

 

Bemutatkozás: a kutatásról néhány szó, célja, módszere. 

Köszönjük meg, hogy időt szánt ránk. Bemutatkozás. 

  

1. Jelenlegi helyzet 

Összességében mit gondol a faipar jelenlegi helyzetéről? Milyen innovációk jellemzőek az 

iparágra? 

Mennyire innovatívak az itt tevékenykedő vállalkozások? …. Mit gondol mi ennek az 

oka? 

 

Alapvetően kedvezőtlen gazdasági környezet, protekcionista pályázati rendszer. Nagyon magas 

adók és járulékok versenyhátrányt jelentenek. Nincs kiforrott egymásra épülő beszállítói 

rendszer. 

 

Milyen innovációs lehetőségeket (piacoktól, egyéb külső tényezőktől függő) lát az 

iparágban működő vállalkozások számára? 

 

Egyedi gyártás kis igények kielégítése, ennek magasszintű autómatizálás a feltétele. Robot 

gyártósorok. Egyedi kiszállítás, Web forgalmazás, üzletek elhagyása. 

 

Az Önök vállalkozásában az elmúlt 3 évben milyen innovációs tevékenység folyt? 

 

Tervező cégként a legújabb szoftvereket használjuk. 

 

Milyen innovációkat hajtottak végre, vagy milyen folyamatban lévő, esetleg meg nem 

valósult innovációik vannak? 

 

Nincs 
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Mi ennek a legfőbb oka?  

 

Tervező cégként az innováció továbbképzést jelent számunkra. Próbálunk naprakészek lenni 

minden tekintetben. 

  

 1 – új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek/szolgáltatások bevezetése 

2 – Folyamat innováció 

            2.1 – új gyártási módszer bevezetése 

            2.2 – logisztika, szállítási, terjesztési módszerek innovációja 

            2.3 – folyamatok támogatására vonatkozó új tevékenységek (karbantartás, könyvelés, 

stb.) 

            2.4 nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása 

  

3 – szervezeti/szervezési innováció 

            3.1 - menedzsment innováció 

            3.2 – szervezeti struktúra, új szervezet létrehozása vagy megszüntetése 

            3.3 – külső kapcsolattartás 

4 – marketing innováció 

            4.1 – terméktervezési innováció 

            4.2 – csomagolásfejlesztés 

            4.3 – termék piacra vezetését érintő új módszer, eljárás 

            4.4 – rekláminnováció 

4.5  – árképzés módszereit érintő innováció 

5      - egyéb innováció, 

éspedig:…………………………………………………………………………… 

  

 

 

 

2. Jövőbeni innovációs együttműködési lehetőségek a PANFA AIK-ban határmentén 
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Mit gondol milyen innovációs tevékenységben lehetséges együttműködés a PANFA-n 

belül? Milyen projekteket látna megvalósíthatónak? A … tevékenység során milyen 

szereplők működnének együtt?  

  

Oktatás 

  

Mik lehetnének az innovációs projekt céljai? 

  

 Akác termékek, ragasztás 

  

Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben? 

 

.. és az SKK-nak? 

  

Koordinátor, kapcsolattatrtó, alapkutatás, oktatás 

  

Hogyan, milyen eszközökkel, forrásból valósítaná ezt meg? 

  

Kormány támogatás, pályázat, piaci szereplők támogatása 

  

Milyen feltételeknek kell teljesülniük a tervezett tevékenység problémamentes 

megvalósulásához? Mit tehet ennek érdekében az SKK? 

 

Csoda? 

  

Milyen kockázatokat lát a megvalósítás kapcsán? 

  

A pénzügyi háttér hiánya ellehetetleníti 

  

Lát közös innovációs projekt lehetőséget a következő 3 évben a saját szervezete és a 

SKK között? Ha igen: milyen területen? Bevonna-e, ha igen, milyen partnereket vonna 

be az együttműködésbe? 
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Nem releváns 

  

3. INNOWOOD AT-HU 

2018-ban a PANFA AIK AT-HU INTERREG projektben tervezünk Közös bútoripari és 

faépítészeti termékfejlesztést, ami K+F+I-n alapuló és társadalmi trendekre választ adó, 

innovatív termékek fejlesztését jelenti: a projektben 6 innovatív bútor (prototípus, piacraviteli 

és pénzügyi terv) és 2 faépítészeti termék (terv) fejlesztése a vállalkozások, egyetemi 

szakirányú hallgatók, oktatók bevonásával történik. Részt venne ebben a tevékenységben? 

  

Igen 

  

Milyen megoldandó problémát jelölne meg vállalkozásánál, melyre termékötletek születnek és 

a legjobb ötletek prototípus szinten megvalósításra kerülnének? 

  

Akác ragasztott szerkezeti tartó 

  

 A következő területekről mit gondol? Érdekelné? 

 

Faépítészetben érintettek: 

 1 Faszerkezetű mintaház-rendszer: költséghatékony és energia-hatékony fából készülő 

épületszerkezet, épület mintaház-rendszer kifejlesztése. Az építményeknél a megfelelő 

elvárt minőség mellett a költségminimalizálásra és emellett energiacsökkentés 

maximalizálásra kell törekedni, alkalmazva a legújabb technológiákat, megújuló 

energiaforrásokat. A fejlesztés célcsoportjai: 

 a fiatalok, 

 b nagyvállalkozások (bérlakások) 

 c senior célcsoport 

  

 2 kerti filagólia új árnyékolásechnikai megoldásokkal 

 3 energiatakarékos nyaralók fából 
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Egyéb: 

  

A projektben milyen feladatokat szánna az SKK-nak? 

  

Tervezés, koordinálás 

 

… és klaszternek? 

  

Nem tudom.  

   

… és milyen feladatokat vállalna Ön? 

  

 Tervezés 

 

Lezárás 

Köszönöm válaszait! Van egyéb javaslata, észrevétele a témával kapcsolatban? 

 

Vállalkozás neve:  Faépítész Kft. 

Válaszadó neve:   

Válaszadó beosztása:  ügyvezető 

Elérhetősége:   +36 30 48-48-999 szaboo@me.com 
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3.7.Fa-Feri Kft. interjú 

 

 

Bemutatkozás: a kutatásról néhány szó, célja, módszere.  

 

1. Jelenlegi helyzet  

Összességében mit gondol a faipar jelenlegi helyzetéről? Milyen innovációk jellemzőek az 

iparágra? Mennyire innovatívak az itt tevékenykedő vállalkozások? …. Mit gondol mi 

ennek az oka?  

Az iparág nincs könnyű helyzetben. Magyarország a rendszerváltás óta nem sok figyelmet 

fordított a faiparra, én inkább az asztalosiparról beszélnék. A környékbeli országok nyomába 

sem érhetünk különösen a szériatémában. Nekünk, magyaroknak más lehetőségünk nem 

nagyon van, mint kisebb –nagyobb projektekben részvétel. Az életünk arról szól, hogy 

harcolunk a percekért. Aki gyorsabban tudja megoldani ugyanazokat a feladatokat kevesebb 

energia ráfordításával, az boldogul jobban. Az innováció nekem bűvös szónak tűnik, nem 

szeretem, inkább fejlesztésekről beszélünk. A saját területünkről tudok beszélni. Mi próbáljuk 

figyelni, hogy hol vannak jó gépgyártók, és megvesszük a jó gépeket. Igyekszünk új 

technológiákat alkalmazni. Mi magunk is fejlesztünk.  

 

Milyen innovációs lehetőségeket (piacoktól, egyéb külső tényezőktől függő) lát az 

iparágban működő vállalkozások számára?  

Ahhoz, hogy külföldi piacon ebből a versenyhátrányból előnyt lehessen kovácsolni (csak a 

különleges) kifejezetten fontos úgy a design, mint a technológia fejlesztése. Csak a 

különlegesen jó design-ú termékekkel lehet megjelenni a külföldi piacon. Az innovációnak 

számomra a kooperáció a legfontosabb eleme. Fontos, hogy mindenki az adott szakterületen a 

legtöbbet tegye hozzá. Probléma az, hogy hogyan értékesítik a végterméket, mert előfordulhat, 
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hogy a kooperációs partnereket ki akarják semmizni. Minden szektor (pénzügyi, banki stb.) a 

környékbeli országokhoz viszonyítva nagyon kapzsi.  

 

Az Önök vállalkozásában az elmúlt 3 évben milyen innovációs tevékenység folyt?  

Gyakorlatilag minden nap fejlesztünk. Folyamatosan projekteken dolgozunk. Új tervezések 

zajlanak, új technológiákat honosítunk meg, új gépeket alkalmazunk, csak nem reklámozzuk, 

ez része a munkánknak. Például saját fejlesztés volt a hőprés átalakítása.  

 

 

Milyen innovációkat hajtottak végre, vagy milyen folyamatban lévő, esetleg meg nem 

valósult innovációik vannak? 

Az innovációs pályázatokon való részvétel folyamatos nálunk. Probléma, hogy a pályázati 

pénzeket visszatartják, amivel az ország versenyhátrányt szenved.  

Termékeket gyártunk, de ez valamilyen szinten szolgáltatás, mert sajátos piacra dolgozunk, 

nem tömegtermékeket gyártunk.  

 

JELÖLD AZ ELMONDOTTAK ALAPJÁN 

1 – új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek/szolgáltatások bevezetése 

2 – Folyamat innováció  

 2.1 – új gyártási módszer bevezetése 

 2.2 – logisztika, szállítási, terjesztési módszerek innovációja 

 2.3 – folyamatok támogatására vonatkozó új tevékenységek (karbantartás, 

könyvelés, stb.) 

 2.4 nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása 
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3 – szervezeti/szervezési innováció 

 3.1 - menedzsment innováció 

 3.2 – szervezeti struktúra, új szervezet létrehozása vagy megszüntetése 

 3.3 – külső kapcsolattartás 

4 – marketing innováció 

 4.1 – terméktervezési innováció 

 4.2 – csomagolásfejlesztés 

 4.3 – termék piacra vezetését érintő új módszer, eljárás 

 4.4 – rekláminnováció 

7.5 – árképzés módszereit érintő innováció 

8 - egyéb innováció, 

éspedig:…………………………………………………………………………… 

 

2. Jövőbeni innovációs együttműködési lehetőségek a PANFA AIK-ban határmentén 

Mit gondol milyen innovációs tevékenységben lehetséges együttműködés a PANFA-n 

belül? Milyen projekteket látna megvalósíthatónak? 

Nem tudom. A PANFA állóvíz volt. Ami nehezítette az új helyzetet, hogy kezdték visszavonni 

a pályázati pénzeket.  

Én a PANFA-tól a külföldi piacrajutás segítését várom (belga, osztrák stb. kézben van), piaci 

információszerzést, pályázati lehetőségeket, mert a technológiákat meg lehet teremteni. A 

PANFA-tagok kooperációs-készsége rendkívül alacsony., nem akarják élvezni az előnyeit.  

Projekt javaslatom külföldi közbeszerzések figyelése és közbeszerzési pályázatok megnyerése, 

amelyeken a PANFA, mint csoport indulhatna.  
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A … tevékenység során milyen szereplők működnének együtt? (HA LEHET NÉV 

SZERINT!) 

Mindenki azt tegye, mutassa be, amihez ért, amilyen technológiai felszereltsége van.  

 

Mik lehetnének az innovációs projekt céljai? 

Külföldi piacrajutás.  

 

 

Mi lehet a szerepe ebben az SKK-nak? 

Konszernbe összeállva megbeszélni milyen nehézségekbe, problémákba ütközünk, a hallgatók, 

a Kar a valóságos problémákra keresse a megoldást, ötletekkel szolgáljon. egyszóval a kutatás 

lenne a feladata.  

 

Hogyan, milyen eszközökkel, forrásból valósítaná ezt meg?  

Pályázati forrásokból. A PANFA a projektre kapott pénzt, mint fővállalkozó osztaná szét.  

 

Milyen feltételeknek kell teljesülniük a tervezett tevékenység problémamentes 

megvalósulásához? Mit tehet ennek érdekében az SKK? 

A legfontosabb feltétele az összefogás, de nem a Karnak kell megtennie az első lépéseket.  

 

Milyen kockázatokat lát a megvalósítás kapcsán? 

Nem látok.  
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3. INNOWOOD AT-HU 

2018-ban a PANFA AIK AT-HU INTERREG projektben tervezünk Közös bútoripari és 

faépítészeti termékfejlesztést, ami K+F+I-n alapuló és társadalmi trendekre választ adó, 

innovatív termékek fejlesztését jelenti: a projektben 6 innovatív bútor (prototípus, 

piacraviteli és pénzügyi terv) és 2 faépítészeti termék (terv) fejlesztése a vállalkozások, 

egyetemi szakirányú hallgatók, oktatók bevonásával történik. Részt venne ebben a 

tevékenységben? 

Igen.  

 

Milyen megoldandó problémát jelölne meg vállalkozásánál, melyre termékötletek 

születnek és a legjobb ötletek prototípus szinten megvalósításra kerülnének?  

Nem tudok ilyet megjelölni.  

 

A következő területekről mit gondol? Érdekelné?  

1. szenior bútor 

2. okos bútor 

3. mozgáskorlátozottak számára fejlesztett bútor 

4. gyerekbútor 

5. helytakarékos bútor 

6. gamer bútor 

7. home office 

 

 

Egyéb: szállodabútor 

A projektben milyen feladatokat szánna az SKK-nak?  
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Információhoz juttatás, az információk pontos áramoltatása és piacfigyelés. 

… és klaszternek?  

Koordinálás, fővállalkozói feladatok ellátása: feladatok kiosztása, pénzek elosztása.  

 

… és milyen feladatokat vállalna Ön?  

Elsősorban magát a bútorgyártást.  

 

Lezárás  

Köszönöm válaszait! Van egyéb javaslata, észrevétele a témával kapcsolatban? 

 

Vállalkozás neve: Fa-Feri kft.  

Válaszadó neve: Horváth Ferenc 

Válaszadó beosztása: ügyvezető igazgató 

Elérhetősége: 0036 20 369 60 30 info@faferi.hu 
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Tesztlap 

Az innovációs tevékenységet támogató szolgáltatások köréből melyeket venné igénybe az 

Önök vállalkozása? Kérem, jelölje! … és melyeket vette igénybe korábban? Kérem, 

jelölje! 

 

Igénybe 

vette már 

korábban

?  

HA 

IGEN 

Kitől?  

Tervezi 

igénybe 

venni a 

következ

ő 3 

évben? 

HA IGEN 

Kitől? 

(Váltana-e 

szolgáltatót

?) 

Újdonságkutatás nem  igen Effix 

Piackutatás igen 

Wilhei

m 

Gábor igen nem tudom 

Szabadalom, szellemi tulajdonvédelemmel 

kapcsolatos tanácsadás nem  nem  

Termékvizsgálat igen Faimei nem  

Termékminősítés igen Faimei nem  

Technológiai helyzetfelmérés SK SK SK SK 

Technológiák gazdaságossági felülvizsgálata SK SK SK SK 

Gyártás tervezés és előkészítés SK SK SK SK 

Mérő- és vizsgálóeszközök kölcsönzése nem  nem  

Mérő- és vizsgálóeszközök kalibrálása nem  nem  

Első minta bevizsgálások elvégzése nem  nem  

Technológiafejlesztés igen 

Wilhei

m 

Gábor nem  

Speciális laboratóriumi vizsgálatok elvégzése nem  nem  
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Termékfejlesztési szolgáltatások (design-tól a 

prototípusgyártásig) nem  nem  

Műszaki kooperációs lehetőségek feltárása igen NT nem  

Technológiai trendfigyelés és rendszeres 

trendjelentések küldése nem  nem  

Technológiai bemutatók, ötletbörzék 

szervezése SK SK SK SK 

Értékes szabadalmi ötletek szakmai bemutatása nem  nem  

Egyéb, szolgáltatást igényelnék, 

éspedig:………………………………………

…….. nem  nem  

Egyiket sem      
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3.8.FALCO-Sopron Bútor Kft. interjú 

 

 

 

Bemutatkozás: a kutatásról néhány szó, célja, módszere.  

Köszönjük meg, hogy időt szánt ránk. Bemutatkozás.  

 

1. Jelenlegi helyzet  

Összességében mit gondol a faipar jelenlegi helyzetéről?  Milyen innovációk jellemzőek 

az iparágra?  Mennyire innovatívak az itt tevékenykedő vállalkozások? …. Mit gondol mi 

ennek az oka?  

Nagyon sekély az innováció, mert:  

- a piaci környezet nem segít, a piac elfogadó arra, ami van 

- bútoripar lemaradása óriási a nyugatihoz képest (pl. Lengyelország) 

- a gyártók nincsenek rákényszerítve a fejlesztésre  

 

Milyen innovációs lehetőségeket (piacoktól, egyéb külső tényezőktől függő) lát az 

iparágban működő vállalkozások számára?  

Laboratóriumi bútorrendszer kifejlesztésére.  

 

Az Önök vállalkozásában az elmúlt 3 évben milyen innovációs tevékenység folyt?  

Padlólemezbe csukható székrendszer fejlesztése. Ez pl. közösségi házakban hasznos, ami így 

bálteremmé alakítható.  
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JELÖLD AZ ELMONDOTTAK ALAPJÁN 

1 – új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek/szolgáltatások bevezetése 

2 – Folyamat innováció  

 2.1 – új gyártási módszer bevezetése 

 2.2 – logisztika, szállítási, terjesztési módszerek innovációja 

 2.3 – folyamatok támogatására vonatkozó új tevékenységek (karbantartás, 

könyvelés, stb.) 

 2.4 nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása 

3 – szervezeti/szervezési innováció 

 3.1 - menedzsment innováció 

 3.2 – szervezeti struktúra, új szervezet létrehozása vagy megszüntetése 

 3.3 – külső kapcsolattartás 

4 – marketing innováció 

 4.1 – terméktervezési innováció 

 4.2 – csomagolásfejlesztés 

 4.3 – termék piacra vezetését érintő új módszer, eljárás 

 4.4 – rekláminnováció 

8.5 – árképzés módszereit érintő innováció 

9 - egyéb innováció, 

éspedig:…………………………………………………………………………… 

 

2. Jövőbeni innovációs együttműködési lehetőségek a PANFA AIK-ban határmentén 

Mit gondol milyen innovációs tevékenységben lehetséges együttműködés a PANFA-n 

belül? Milyen projekteket látna megvalósíthatónak?  

Az együttműködés érdekes kérdés, a bútoripari kalszter bizalmon alapul. A vállalatok köztti 

együttműködés gyenge, A házon belül széles specilaizáció jellemző. Nem nagyon látom, hogy 
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mivel tudná hosszú távon együttműködésre bírni a feleket a Klaszter. A napi szintű megélhetés 

mindenki célja.  

Pályázati forrásokból lát lehetőséget az együttműködésre.  

 

3. INNOWOOD AT-HU 

2018-ban a PANFA AIK AT-HU INTERREG projektben tervezünk Közös bútoripari és 

faépítészeti termékfejlesztést, ami K+F+I-n alapuló és társadalmi trendekre választ adó, 

innovatív termékek fejlesztését jelenti: a projektben 6 innovatív bútor (prototípus, 

piacraviteli és pénzügyi terv) és 2 faépítészeti termék (terv) fejlesztése a vállalkozások, 

egyetemi szakirányú hallgatók, oktatók bevonásával történik. Részt venne ebben a 

tevékenységben? 

Igen.  

HA IGEN: milyen megoldandó problémát jelölne meg vállalkozásánál, melyre termékötletek 

születnek és a legjobb ötletek prototípus szinten megvalósításra kerülnének?  

Nem azonosítok problémákat.  

A következő területekről mit gondol? Érdekelné?  

1. szenior bútor 

2. okos bútor 

3. mozgáskorlátozottak számára fejlesztett bútor 

4. gyerekbútor 

5. helytakarékos bútor 

6. gamer bútor 

7. home office 

Egyéb: labor-bútor, iskolai belső akusztikai. Középületek (irodák, iskolák) akusztikai 

bútorral ellátása (most a svédek gyártanak csak, ezért jó lenne európai piacra belépni 

ezzel) 
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A projektben milyen feladatokat szánna az SKK-nak?  

Tervezés, anyagválasztás, ötletelési fázis. Bemutatni a jelenlegi helyzetet, 

helyzetfeltárás. Kreativitásuk kihasználása, piaci átgondolás.  

 

… és klaszternek?  

Koordinálás a szerepe.  

 

… és milyen feladatokat vállalna Ön?  

Gyakorlati megközelítésbe kerüljön a helyzetfeltárás. Tapasztaralok megosztása. Pályázati 

forrás lenne erre jó.  

 

Lezárás  

Köszönöm válaszait! Van egyéb javaslata, észrevétele a témával kapcsolatban? 

 

Nemzetközi piacra kell vinni a fejlesztett termékeket.  

 

Vállalkozás neve: Falco-Sopron Bútor Kft.  

Válaszadó neve: Sárvári Andor 

Válaszadó beosztása: ügyvezető igazgató 

Elérhetősége: 0030 30 969 1905 
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Tesztlap 

 

Az innovációs tevékenységet támogató szolgáltatások köréből melyeket venné igénybe az 

Önök vállalkozása? Kérem, jelölje! … és melyeket vette igénybe korábban? Kérem, 

jelölje! 

 

Igénybe 

vette már 

korábban

?  

HA 

IGEN 

Kitől?  

Tervezi 

igénybe 

venni a 

következ

ő 3 

évben? 

HA IGEN 

Kitől? 

(Váltana-e 

szolgáltatót

?) 

Újdonságkutatás igen MOME igen SK 

Piackutatás igen EFFIX igen  

Szabadalom, szellemi tulajdonvédelemmel 

kapcsolatos tanácsadás nem  igen NT 

Termékvizsgálat igen  

FAIME

I igen  

Termékminősítés igen 

FAIME

I igen  

Technológiai helyzetfelmérés SK SK SK SK 

Technológiák gazdaságossági felülvizsgálata SK SK SK SK 

Gyártás tervezés és előkészítés SK SK SK SK 

Mérő- és vizsgálóeszközök kölcsönzése nem  nem  

Mérő- és vizsgálóeszközök kalibrálása igen NT igen NT 

Első minta bevizsgálások elvégzése igen  

FAIME

I igen FAIMEI 

Technológiafejlesztés SK SK SK SK 

Speciális laboratóriumi vizsgálatok elvégzése igen 

FAIME

I igen FAIMEI 
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Termékfejlesztési szolgáltatások (design-tól a 

prototípusgyártásig) igen 

FAIME

I igen FAIMEI 

Műszaki kooperációs lehetőségek feltárása nem   igen NT 

Technológiai trendfigyelés és rendszeres 

trendjelentések küldése igen NT igen  NT 

Technológiai bemutatók, ötletbörzék 

szervezése nem  igen  NT 

Értékes szabadalmi ötletek szakmai bemutatása nem  igen  NT 

Egyéb, szolgáltatást igényelnék, 

éspedig:………………………………………

…….. nem  igen  NT 

Egyiket sem      
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3.9.Forest Hungary Kft. interjú 

 

Bemutatkozás: a kutatásról néhány szó, célja, módszere. 

Köszönjük meg, hogy időt szánt ránk. Bemutatkozás. 

 

1. Jelenlegi helyzet 

Összességében mit gondol a faipar jelenlegi helyzetéről? Milyen innovációk jellemzőek az 

iparágra? 

Mennyire innovatívak az itt tevékenykedő vállalkozások? …. Mit gondol mi ennek az 

oka? 

- erős fejlődésben van, nemzetközi téren is, ugyanakkor mér látszódnak 

kapacitásgondok 

- az építőipar, a lakásberuházások felújulása húzza fel a bútoripart 

- kevésbé innovatívak a vállalkozások, ennek egyik oka, egyre kevesebb a szakember 

- a bútoripar fejlődése folyamatos, bár apró lépésekben történik. 

-  nem a fához kapcsolódik a fejlődés, hanem inkább a vasalatok terén látható. 

 

Milyen innovációs lehetőségeket (piacoktól, egyéb külső tényezőktől függő) lát az 

iparágban működő vállalkozások számára? 

 A következő időszakban az fogja meghatározni, az innovációs lehetőségeket, hogy mennyire 

lehet automatizálni  a folyamatokat, mennyire lehet az egyedit is gazdaságosan, akár nagyipari 

méretekben is előállítani. 
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Az Önök vállalkozásában az elmúlt 3 évben milyen innovációs tevékenység folyt? 

- folyamatos a vállalatirányítási rendszer fejlesztése 

- automata-raktár beüzemeltetése 

  

Milyen innovációkat hajtottak végre, vagy milyen folyamatban lévő, esetleg meg nem 

valósult innovációik vannak? 

A vállalatirányítási rendszer folyamatos fejlesztése 

1 – új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek/szolgáltatások bevezetése 

2 – Folyamat innováció 

      2.1 – új gyártási módszer bevezetése 

      2.2 – logisztika, szállítási, terjesztési módszerek innovációja 

      2.3 – folyamatok támogatására vonatkozó új tevékenységek (karbantartás, 

könyvelés, stb.) 

      2.4 nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása 

 3 – szervezeti/szervezési innováció 

      3.1 - menedzsment innováció 

      3.2 – szervezeti struktúra, új szervezet létrehozása vagy megszüntetése 

      3.3 – külső kapcsolattartás 

4 – marketing innováció 

      4.1 – terméktervezési innováció 

      4.2 – csomagolásfejlesztés 

      4.3 – termék piacra vezetését érintő új módszer, eljárás 
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      4.4 – rekláminnováció 

4.5  – árképzés módszereit érintő innováció 

5      - egyéb innováció, éspedig: 

  

2. Jövőbeni innovációs együttműködési lehetőségek a PANFA AIK-ban határmentén 

 Mit gondol milyen innovációs tevékenységben lehetséges együttműködés a PANFA-n 

belül? Milyen projekteket látna megvalósíthatónak. A … tevékenység során milyen 

szereplők működnének együtt?  

 - a magyar faipar, bútoripar népszerűsítése a fogyasztók, a lakosság körében (a mai 

napig nem történt meg) 

- kreatív megjelenéssel, új marketing eszközökkel a szakma népszerűsítésén túl ez 

magával hozná a cégek elismertségét, a bútorok minőségi javulását. 

- e tevékenység során mindenki együttműködne a tervező cégtől a gyártón át a 

kereskedő cégekig. 

  

Mik lehetnének az innovációs projekt céljai? 

Az előző válaszban is benne van: népszerűsíteni, elismertetni a fa-és bútoripart. 

 

Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben? 

Minden cég saját vállalkozását, területét mutatná be 

  

…. és az SKK-nak? 

- a tájékozódás, a lehetőségek felmérése ahhoz, hogy minél inkább képbe kerüljön 
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- a koordinációs feladat 

  

Hogyan, milyen eszközökkel, forrásból valósítaná ezt meg? 

  Állami eszközök segítségével, pályázatok révén 

   

Milyen feltételeknek kell teljesülniük a tervezett tevékenység problémamentes 

megvalósulásához? Mit tehet ennek érdekében az SKK? 

 Törekedjen arra, hogy minél átfogóbban lássa a fa-és bútoripart.  

 

Milyen kockázatokat lát a megvalósítás kapcsán? 

 Nem lát benne kockázatot, bármilyen tevékenység előbbre vinné. 

  

Lát közös innovációs projekt lehetőséget a következő 3 évben a saját szervezete és a SKK 

között?  

Nem tudom.  

 

3. INNOWOOD AT-HU 

2018-ban a PANFA AIK AT-HU INTERREG projektben tervezünk Közös bútoripari és 

faépítészeti termékfejlesztést, ami K+F+I-n alapuló és társadalmi trendekre választ adó, 

innovatív termékek fejlesztését jelenti: a projektben 6 innovatív bútor (prototípus, piacraviteli 

és pénzügyi terv) és 2 faépítészeti termék (terv) fejlesztése a vállalkozások, egyetemi 

szakirányú hallgatók, oktatók bevonásával történik. Részt venne ebben a tevékenységben? 

  

Igen 
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Milyen megoldandó problémát jelölne meg vállalkozásánál, melyre termékötletek 

születnek és a legjobb ötletek prototípus szinten megvalósításra kerülnének? 

 Nem látok problémát. 

 

A következő területekről mit gondol? Érdekelné? 

 1-     szenior bútor 

2-     okos bútor 

3-     mozgáskorlátozottak számára fejlesztett bútor 

4-     gyerekbútor 

5-     helytakarékos bútor 

6-     gamer bútor 

7-     home office 

 Egyéb:  --- 

  

 Faépítészetben érintettek: 

1. Faszerkezetű mintaház-rendszer: költséghatékony és energia-hatékony fából készülő 

épületszerkezet, épület mintaház-rendszer kifejlesztése. Az építményeknél a 

megfelelő elvárt minőség mellett a költségminimalizálásra és emellett 

energiacsökkentés maximalizálásra kell törekedni, alkalmazva a legújabb 

technológiákat, megújuló energiaforrásokat. A fejlesztés célcsoportjai: 

a. fiatalok, 

b. nagyvállalkozások (bérlakások) 

c. senior célcsoport 

 kerti filagólia új árnyékolásechnikai megoldásokkal 

2. energiatakarékos nyaralók fából 
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 Egyéb: ---------- 

   

A projektben milyen feladatokat szánna az SKK-nak? 

    Koordináció 

  

… és klaszternek? 

 A klaszter-tagok saját területükön kapcsolódjanak be.  

  

… és milyen feladatokat vállalna Ön? 

Természetesen itt is testre szabottat: a bútorok kereskedelmével kapcsolatosat. 

  

Lezárás. Köszönöm válaszait! Van egyéb javaslata, észrevétele a témával kapcsolatban? 

  

Vállalkozás neve: Forest Hungary Kft. 

Válaszadó neve: Nagy Balázs 

Válaszadó beosztása: marketing igazgató 

Elérhetősége: 06302162519 
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Tesztlap 

  

Az innovációs tevékenységet támogató szolgáltatások köréből melyeket venné igénybe az 

Önök vállalkozása? Kérem, jelölje! … és melyeket vette igénybe korábban? Kérem, 

jelölje! 

 

Igénybe 

vette 

már 

korábba

n? 

HA 

IGEN 

Kitől? 

Tervezi 

igénybe 

venni a 

következ

ő 3 

évben? 

HA IGEN 

Kitől? 

(Váltana-e 

szolgáltatót

?) 

Újdonságkutatás   -      -   x Aki nyújtja 

Piackutatás     x 

Effix 

Marketin

g Kft.   x 

Effix 

Marketing 

Kft. 

Szabadalom, szellemi tulajdonvédelemmel 

kapcsolatos tanácsadás     x 

Nem 

emlékszi

k   x Nem tudja 

Termékvizsgálat     -   -   -       - 

Termékminősítés     -  -   -       - 

Technológiai helyzetfelmérés     -  -   -       - 

Technológiák gazdaságossági felülvizsgálata     -   -   -       - 

Gyártás tervezés és előkészítés     -   -   -       - 
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Mérő- és vizsgálóeszközök kölcsönzése     -   -   -       - 

Mérő- és vizsgálóeszközök kalibrálása     -   -   -       - 

Első minta bevizsgálások elvégzése - - - - 

Technológiafejlesztés x 

Nem 

eml. x Nem tudja 

Speciális laboratóriumi vizsgálatok elvégzése x 

Egyetem

-Faimei x Egyetem 

Termékfejlesztési szolgáltatások (design-tól a 

prototípusgyártásig) x - - - 

Műszaki kooperációs lehetőségek feltárása x 

Nem 

emlékszi

k 

Nem 

tudja Nem tudja 

Technológiai trendfigyelés és rendszeres 

trendjelentések küldése - - 

Lehetség

es Nem tudja 

Technológiai bemutatók, ötletbörzék 

szervezése - - 

Lehetség

es Nem tudja 

Értékes szabadalmi ötletek szakmai 

bemutatása - - - - 

Egyéb, szolgáltatást igényelnék, 

éspedig:………………………………………

…….. - - - - 

Egyiket sem         
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3.10. Garzon Bútor Zrt. interjú 

 

 

Bemutatkozás: a kutatásról néhány szó, célja, módszere.  

Köszönjük meg, hogy időt szánt ránk. Bemutatkozás.  

 

2. Jelenlegi helyzet  

 

Összességében mit gondol a faipar jelenlegi helyzetéről?  

Ez a kérdés nagyon átfogó. Aki ma a magyar faiparban dolgozni akar, az tud. Szerintem a 

gyártóknak van elegendő munkájuk. Hogy az mennyire gazdaságos, abba nem mennék bele. A 

2010-es évhez képest, amikor mindenki „ lasszóval vadászott le” minden munkát, sokkal jobb 

a helyzet. Mind gyártói, mind kereskedelmi oldalról van igény, rengeteg építkezés zajlik. 

Szerintem most jól áll a faipar. 

 

Milyen innovációk jellemzőek az iparágra?  

Én a személyes dolgainkat tudom elmondani. Az elmúlt 2 évben közel 200millió Ft értékben 

vásároltunk gépeket. Viszonylag megújult gépparkkal és infrastruktúrával vágunk neki az év 

második felének, mert most kerül átadásra ez a beruházás. Van még egy pályázatunk, egy  K+F 

pályázat, amely keretén belül létrehozunk egy fémes üzemet, illetve tervezünk egy új 

bútorcsaládot, irodabútort. 
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Mennyire innovatívak az itt tevékenykedő vállalkozások? …. Mit gondol mi ennek az 

oka? 

Nekem nagyon nehéz lenne bárki nevében nyilatkoznom, mi megpróbálunk azok lenni. Én azt 

gondolom, hogy a pályázatok nem igazán segítik azt, hogy a vállalkozások innovációs 

pénzekhez jussanak. Bár nem csak akkor kell fejleszteni, amikor erre pénz van. A faipar nem 

az az iparág, ahol hatalmas haszonkulccsal lehetne dolgozni, ezért úgy gondolom mindenki 

megbecsüli a kis nyereségét, és abból mindig egy kis lyukat töm be. Mindenki próbál 

valamilyen szinten innovatív lenni. 

 

Milyen innovációs lehetőségeket (piacoktól, egyéb külső tényezőktől függő) lát az 

iparágban működő vállalkozások számára? 

Azt gondolom, hogy a gépi beruházások mindenképpen az innovációt segítik. Én, amiben 

igazából problémát látok, hogy a termékfejlesztés nem túl erős Magyarországon. A magyar 

vállalkozások zöme, aki exportra megy, beleértve magunkat is, csak bérmunkát tudunk 

elvégezni. Nem saját termékkel vagy nemcsak saját termékkel megyünk, hanem nagyon 

sokszor megkapjuk, hogy mit kellene legyártani, és azt gyártjuk le. Amit Szikszai Laci csinál, 

azt gondolom, ilyenből kellene nagyon sok. 

 

Az Önök vállalkozásában az elmúlt 3 évben milyen innovációs tevékenység folyt? 

A már említett gépi beruházás – gyártástechnológiai fejlesztés és a K+F pályázat. 

 

Milyen innovációkat hajtottak végre, vagy milyen folyamatban lévő, esetleg meg nem 

valósult innovációik vannak? 

Az előbb említett K+F pályázat. Mi a kitűzött cél megvalósítására törekszünk, mindig arra, ami 

a legfontosabb. 
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JELÖLD AZ ELMONDOTTAK ALAPJÁN 

1 – új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek/szolgáltatások bevezetése 

2 – Folyamat innováció  

 2.1 – új gyártási módszer bevezetése 

 2.2 – logisztika, szállítási, terjesztési módszerek innovációja 

 2.3 – folyamatok támogatására vonatkozó új tevékenységek (karbantartás, 

                      könyvelés stb.) 

 2.4 - nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása 

3 – szervezeti/szervezési innováció 

 3.1 - menedzsment innováció 

 3.2 – szervezeti struktúra, új szervezet létrehozása vagy megszüntetése 

 3.3 – külső kapcsolattartás 

4 – marketing innováció 

 4.1 – terméktervezési innováció        / folyamatban/ 

 4.2 – csomagolásfejlesztés        / apróságokban/ 

 4.3 – termék piacra vezetését érintő új módszer, eljárás 

 4.4 – rekláminnováció 

9.5 – árképzés módszereit érintő innováció 

10 - egyéb innováció, 

éspedig:…………………………………………………………………………… 
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2. Jövőbeni innovációs együttműködési lehetőségek a PANFA AIK-ban határmentén 

Mit gondol milyen innovációs tevékenységben lehetséges együttműködés a PANFA-n 

belül? Milyen projekteket látna megvalósíthatónak? A tevékenység során milyen 

szereplők működnének együtt?  

A cégcsoportunk nyitott lenne bármilyen együttműködésre. Én szívesen működnék együtt a 

PANFA-val. Az a kérdés, hogy találunk-e olyan értelmes célt, amibe érdemes pénzt befektetni. 

Jelenleg nem annyira erősek a vállalkozások, hogy erre túl sok pénz és energiát tudnának 

fordítani, mert majdnem mindig a vállalkozások teremtik meg ennek az anyagi feltételét. Ez a 

magyar faipar gátja, mert ötlet az lenne, csak nincs meg az a megfelelő személyzet, az a 

megfelelő biztos anyagi háttér, ami ezek sikerét megalapozhatná. Elsősorban magunkra 

gondoltam és az egyetemre. Partnerviszonyban már dolgoztam együtt cégekkel projekt 

megvalósításán. De hogy 5-6 cég képes-e valamilyen cél érdekében együttműködni, számomra 

kérdéses.  Akivel még az egyetemen kívül szívesen együttműködnék: az Árkossy Bútor Kft-

vel. 

 

Mik lehetnének az innovációs projekt céljai? 

A projekt célja lehetne termékfejlesztés vagy az export erősítésének segítése. 

 

Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben?  

Team-munkában, egyenrangú félként venne részt mindenki a saját munkájával, mindenki 

szerepe egyformán fontos. 
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   .. és az SKK-nak? 

- kutatás, ötletek 

- a marketing segítése 

- a koordináló szerepet egy küzdő, agilis segítő személynek szánnám (Pakainé 

Kováts Judit) 

 

Hogyan, milyen eszközökkel, forrásból valósítaná ezt meg?  

Ebben túl sok gyakorlatom nincs. Nem tudom. 

 

Milyen feltételeknek kell teljesülniük a tervezett tevékenység problémamentes 

megvalósulásához? Mit tehet ennek érdekében az SKK? 

Problémamentességet még nem éltem át, de ha rögtön az elején letisztázzuk, hogy mit 

szeretnénk, és megfogalmazzuk nagyon egzaktul a feladatköröket, akkor talán kevésbé sérül a 

projekt. 

 

Milyen kockázatokat lát a megvalósítás kapcsán? 

Mindig kalkulálni kell a pénzügyi kockázattal. Ha kifejlesztek egy terméket és exportra dobom, 

a környezeti hatások, a magyar politikai helyzet hogyan hat rá, számomra ez nagy kérdés. 
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Lát közös innovációs projekt lehetőséget a következő 3 évben a saját szervezete és a SKK 

között? Ha igen: milyen területen?  

A gyártás során az egyetem tehetne még olyan innovációt, fejlesztést, ami segíthetné a munkát. 

PL.: folyamattervezés vagy a folyamatokról olyan visszajelzés kiépítése, ami megkönnyítheti a 

döntéshozatalt. 

 

Bevonna-e, ha igen, milyen partnereket vonna be az együttműködésbe?  (HA LEHET 

NÉV SZERINT!) 

Nem. 

 

Mik lehetnének az innovációs projekt céljai? 

Már említettük. 

 

Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben?  

- az egyetem adja az elméleti tudást 

- a cég a gyakorlati tapasztalatot, és a projekt a kettő összegyúrásával működne. 

 

Hogyan, milyen eszközökkel, forrásból valósítaná ezt meg?  

Egyetemi forrás lenne jó, de mivel ez lehetetlen, valamilyen közös fúzióban képzelem el, 

valamilyen részarányban. 
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Milyen feltételeknek kell teljesülniük a tervezett tevékenység problémamentes 

megvalósulásához? Mit tehet ennek érdekében az SKK? 

Az egyetem oldaláról egyrészt jó lenne, ha a kar is előtudná teremteni a pénzt, másrészt pedig 

az egyetem rendelkezzen megfelelő elméleti szaktudással, olyan megfelelő kutató- eszközzel, 

ami megkönnyíti ezt az innovációs projektet. Vállalkozás oldalról meg legyen elegendő 

szakember, elegendő türelem, anyagi forrás. De azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a jó 

cél legyen megfogalmazva. 

 

3. INNOWOOD AT-HU 

2018-ban a PANFA AIK AT-HU INTERREG projektben tervezünk Közös bútoripari és 

faépítészeti termékfejlesztést, ami K+F+I-n alapuló és társadalmi trendekre választ adó, 

innovatív termékek fejlesztését jelenti: a projektben 6 innovatív bútor (prototípus, piacraviteli 

és pénzügyi terv) és 2 faépítészeti termék (terv) fejlesztése a vállalkozások, egyetemi 

szakirányú hallgatók, oktatók bevonásával történik. Részt venne ebben a tevékenységben? 

 

Igen. 

 

Milyen megoldandó problémát jelölne meg vállalkozásánál, melyre termékötletek 

születnek és a legjobb ötletek prototípus szinten megvalósításra kerülnének?  

Nincs ilyen.  

A következő területekről mit gondol? Érdekelné?  

3. szenior bútor 

4. okos bútor 

5. mozgáskorlátozottak számára fejlesztett bútor 

6. gyerekbútor 

7. helytakarékos bútor 

8. gamer bútor 
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9. home office 

 

Egyéb:   - mobilbútor a sokat költöző fiatalok számára 

-  mindenképpen környezetbarát alapanyagokból készülő bútor 

A projektben milyen feladatokat szánna az SKK-nak?  

 

a közös cél meghatározását, kutatómunkát, termékfejlesztésre vonatkozó javaslatok 

elkészítése, azok bevizsgálása, a termék piacra dobásának elősegítése, marketing-

anyagok elkészítése 

 

… és klaszternek?  

A koordinátori szerepet talán, mivel ez a projekt a klaszteren belül zajlik.      

 

… és milyen feladatokat vállalna Ön?  

- prototípusgyártást, bútorgyártást 

- a szakmai ismeretek átadását 

- anyagi hozzájárulást is bizonyos mértékig 

  

Lezárás  

Köszönöm válaszait! Van egyéb javaslata, észrevétele a témával kapcsolatban? 

Vállalkozás neve: Garzon Bútor Zrt. 

Válaszadó neve:  Rétfalvi Gábor 

Válaszadó beosztása: ügyvezető igazgató 

Elérhetősége: 06306314799        retfalvi.gabor@garzon.hu 
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Tesztlap 

 

Az innovációs tevékenységet támogató szolgáltatások köréből melyeket venné igénybe az 

Önök vállalkozása? Kérem, jelölje! … és melyeket vette igénybe korábban? Kérem, 

jelölje! 

 

Igénybe 

vette már 

korábban

?  

HA 

IGEN 

Kitől?  

Tervezi 

igénybe 

venni a 

következ

ő 3 

évben? 

HA IGEN 

Kitől? 

(Váltana-e 

szolgáltatót

?) 

Újdonságkutatás - - x NT 

Piackutatás x Effix x marad 

Szabadalom, szellemi tulajdonvédelemmel 

kapcsolatos tanácsadás - - x NT 

Termékvizsgálat x Faimei x egyetem 

Termékminősítés x Faimei x egyetem 

Technológiai helyzetfelmérés - - NT NT 

Technológiák gazdaságossági felülvizsgálata - - x NT 

Gyártás tervezés és előkészítés saját - - - 

Mérő- és vizsgálóeszközök kölcsönzése - - x egyetem 

Mérő- és vizsgálóeszközök kalibrálása - - x egyetem 

Első minta bevizsgálások elvégzése x Faimei x egyetem 

Technológiafejlesztés - - - - 

Speciális laboratóriumi vizsgálatok elvégzése - - x egyetem 

Termékfejlesztési szolgáltatások (design-tól a 

prototípusgyártásig) x MOME x marad 

Műszaki kooperációs lehetőségek feltárása - - x NT 
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Technológiai trendfigyelés és rendszeres 

trendjelentések küldése - - x NT 

Technológiai bemutatók, ötletbörzék 

szervezése x 

Lignom

at x marad 

Értékes szabadalmi ötletek szakmai 

bemutatása - - - - 

Egyéb, szolgáltatást igényelnék, 

éspedig:………………………………………

…….. - - - - 

Egyiket sem      
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3.11. Kanizsa Trend Kft. interjú 

 

Bemutatkozás: a kutatásról néhány szó, célja, módszere.  

Köszönjük meg, hogy időt szánt ránk. Bemutatkozás.  

 

1. Jelenlegi helyzet  

Összességében mit gondol a faipar jelenlegi helyzetéről? Milyen innovációk jellemzőek az 

iparágra? Mennyire innovatívak az itt tevékenykedő vállalkozások? …. Mit gondol mi 

ennek az oka?  

Innováció történik folyamatosan a bútoriparban. Egyre gépesítettebb, technológizáltabb. 

Probléma, hogy hiányzik az önálló termék előállítási készsége, a design, és ez megakadályozza, 

hogy nyugat-európiai piacra lépjenek e cégek.  

A hazai vállalkozások erős versenyhelyzetben vannak. A válság drasztikusan csökkentette a 

vásárlóerőt, ami visszavette a magyar gyártók lehetőségeit. Lassú a fejlődés, ami annak 

köszönhető, hogy a bútorokra van kereslet. Aki megtanult minőségi bútort gyártani, annak van 

piaca, aki nem, sok apró cég, az megszűnt. Generációváltás történik, és ahol nem tudták átadni 

a fiataloknak a tapasztalatot szintén csődöt jelentettek.  

 

Milyen innovációs lehetőségeket (piacoktól, egyéb külső tényezőktől függő) lát az 

iparágban működő vállalkozások számára?  

Termékfejlesztési lehetőséget látok. Olyan új funkciókat kell fejleszteni, amelyek szélesebb 

közönség ízlését kiszolgálja. Lehetőség a design bevitele a hétköznapi bútorgyártásba. Erre jó 

példa a bútorszövetség termékei (DOLO DESIGN). A robotizásció, automatizáció szintén 

lehetőség. Egyedi alkatrészgyártás CNC segítségével. A bútoriparon belül nehéz a fizikai 

munkát igénylő részek automatizálása, illetve a tevékenységek közül például az alapozást, a 

habragasztást szintén kisebb robotokkal kiváltani. Hatékonyság növelése kell.  
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Az Önök vállalkozásában az elmúlt 3 évben milyen innovációs tevékenység folyt?  

Termékfejlesztés: kiegészítő, kényelmi funkciók fejlesztése, motorizálása (pl. karfa, fejtámla). 

Ülésfűtés alkalmazása és olyan fémszerkezetek bevezetése, amelyek megkönnyítik az 

ülőgarnitúra fekhellyé alakítását.  

Gyártás-szervezési innováció: informatikai támogatás növelése a termék tervezésétől az 

előállításig: CNC bevezetése, megtakarítás és hatékonyság növelése ezáltal.  

 

Milyen innovációkat hajtottak végre, vagy milyen folyamatban lévő, esetleg meg nem 

valósult innovációik vannak? 

A Pannon Egyetemmel közösen folyamatban van egy innovációnk: robotizáció, a kárpitos 

munkaasztalok helyett olyan eszközt fejlesztenek ki, amely könnyűvé teszi a nehézvázú 

termékek mozgatását, forgatását, ezáltal kárpitozását.  

Logisztikai innováción a Kárpitos Szövetséggel együtt dolgozunk. A menedszment innováció 

területén coaching tréningeket vezettünk be a cégnél.  

A marketing innovációt a célcsoporton belüli kereskedelmi cégek végzik, akikkel kapcsolatban 

állunk.  

Gyártás-tervezés háttértámogatását segítő szoftverfejlesztés is történt a cégnél.  

 

JELÖLD AZ ELMONDOTTAK ALAPJÁN 

1 – új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek/szolgáltatások bevezetése 

2 – Folyamat innováció  

 2.1 – új gyártási módszer bevezetése 

 2.2 – logisztika, szállítási, terjesztési módszerek innovációja 

 2.3 – folyamatok támogatására vonatkozó új tevékenységek (karbantartás, 

könyvelés, stb.) 

 2.4 nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása 
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3 – szervezeti/szervezési innováció 

 3.1 - menedzsment innováció 

 3.2 – szervezeti struktúra, új szervezet létrehozása vagy megszüntetése 

 3.3 – külső kapcsolattartás 

4 – marketing innováció 

 4.1 – terméktervezési innováció 

 4.2 – csomagolásfejlesztés 

 4.3 – termék piacra vezetését érintő új módszer, eljárás 

 4.4 – rekláminnováció 

10.5 – árképzés módszereit érintő innováció 

11 - egyéb innováció, 

éspedig:…………………………………………………………………………… 

 

2. Jövőbeni innovációs együttműködési lehetőségek a PANFA AIK-ban határmentén 

Mit gondol milyen innovációs tevékenységben lehetséges együttműködés a PANFA-n 

belül? Milyen projekteket látna megvalósíthatónak? A … tevékenység során milyen 

szereplők működnének együtt? 

A Bútorszövetség részéről fogyasztói reprezentatív kutatás, marketing oldalról, hogy a 

recesszió utáni Magyarországon a fogyasztók mit keresnek, mennyit hajlandók fizetni. Ez a 

termékfejlesztést segítené, illetve népszerűsítené is az iparágat.  

Együttműködés marketing területen: a PANFA menedzsment és a gyártók kapcsolatán 

keresztül, a PANFA-tagok közötti kommunikációs együttműködés megvalósítására.  

Fontos lenne egy olyan kutatás, amely azt a kommunikációs csatornát és módszert találná meg, 

ami a fiatal generációk munkához való viszonyát tükrözi, ezáltal jobban tudnánk terelni, 

megszólítani, megfogni a fiatalokat.  
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Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben?  

A PANFA-tagoknál folyó innovációk, best-practice jellegű bemutatása. A PANFA 

menedzsmentjénél a marketing-vonal erősítése.  

 

.. és az SKK-nak? 

A projekt koordinálása, összefogása.  

 

Hogyan, milyen eszközökkel, forrásból valósítaná ezt meg?  

Állami uniós pályázatok révén, a cégeknek erre nem nagyon van kerete (ez a legnehezebb 

kérdés).  

 

Milyen feltételeknek kell teljesülniük a tervezett tevékenység problémamentes 

megvalósulásához? Mit tehet ennek érdekében az SKK? 

Ez humán kapacitás kérdése. Kellene egy fő kolléga, aki ezt a tevékenységet folyamatosan 

figyelemmel kíséri, aki csak ezzel foglalkozik, aki ennek a motorja lenne (pályázatfigyelés is). 

A Karnak ezen belül nem látok szerepet. A PANFA-n belül van erre szervezet, kérdés, hogy 

mennyire tudják finanszírozni.  

 

Milyen kockázatokat lát a megvalósítás kapcsán? 

A pályázatnak végig meg kell valósulnia, hogy ne érje kár (büntetés) résztvevőket. A pályázó 

cégnek eredményt kell elérnie.  
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Lát közös innovációs projekt lehetőséget a következő 3 évben a saját szervezete és a SKK 

között? Ha igen: milyen területen? Bevonna-e, ha igen, milyen partnereket vonna be az 

együttműködésbe?  

Folyamatosan dolgozunk együtt. Közös projekt lehetne az anyagkutatás területén.  

 

Mik lehetnének az innovációs projekt céljai? 

Új alapanyagok bevonása a kárpitosiparba, vagy a vállalatnál keletkező hulladékanyag 

továbbhasznosítása.  

 

Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben?  

Egyetem kutatás, vállalkozás bemintázás.  

 

Hogyan, milyen eszközökkel, forrásból valósítaná ezt meg?  

Talán pályázat.  

 

Milyen feltételeknek kell teljesülniük a tervezett tevékenység problémamentes 

megvalósulásához? Mit tehet ennek érdekében az SKK? 

A már említett adottságok, lehetőségek jobb kihasználása. Új gondolkodásmód kialakítása.  

 

3. INNOWOOD AT-HU 

2018-ban a PANFA AIK AT-HU INTERREG projektben tervezünk Közös bútoripari és 

faépítészeti termékfejlesztést, ami K+F+I-n alapuló és társadalmi trendekre választ adó, 

innovatív termékek fejlesztését jelenti: a projektben 6 innovatív bútor (prototípus, piacraviteli 
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és pénzügyi terv) és 2 faépítészeti termék (terv) fejlesztése a vállalkozások, egyetemi 

szakirányú hallgatók, oktatók bevonásával történik. Részt venne ebben a tevékenységben? 

 

Igen, amennyiben kárpitosbútort is érint.  

 

HA IGEN: milyen megoldandó problémát jelölne meg vállalkozásánál, melyre 

termékötletek születnek és a legjobb ötletek prototípus szinten megvalósításra 

kerülnének?  

Ággyá alakítható ülőgarnitúrán belül az ágyszerkezetek könnyű anyagból történő kialakítása. 

ötlet már van, kiindulási alap már van hozzá, kidolgozásra vár.  

 

A következő területekről mit gondol? Érdekelné?  

1. szenior bútor 

2. okos bútor 

3. mozgáskorlátozottak számára fejlesztett bútor 

4. gyerekbútor 

5. helytakarékos bútor 

6. gamer bútor 

7. home office 

 

 

Egyéb: Nagy számban gyártható lakossági bútor, főleg nemzetközi piacon található 

kárpitos garnitúra 
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A projektben milyen feladatokat szánna az SKK-nak?  

A konstrukció kialakítása, tervezés. Új anyagok bevonása a kárpitosiparba. Ehhez a 

megszokottól eltérő gondolkodásmód kialakítása nélkülözhetetlen: a nulláról indulva funkciót 

mi mindennel lehet kielégíteni. A nálunk keletkező hulladékanyag továbbhasznosítása (már 

volt róla szó).  

 

… és klaszternek?  

Koordináló szerep, hogy a saját területükön lássák el a tagok a feladatokat.  

 

… és milyen feladatokat vállalna Ön?  

Bemintázás, gyártás.  

 

Lezárás  

Köszönöm válaszait! Van egyéb javaslata, észrevétele a témával kapcsolatban? 

Egyéb felvetés nincs.  

 

Vállalkozás neve: Kanizsa Trend Kft.  

Válaszadó neve: Wilheim Gábor 

Válaszadó beosztása: ügyvezető igazgató 

Elérhetősége: 00 36 30 939 90 79 info@kanizsatrend.hu  

 

 

 

mailto:info@kanizsatrend.hu
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Tesztlap 

 

Az innovációs tevékenységet támogató szolgáltatások köréből melyeket venné igénybe az 

Önök vállalkozása? Kérem, jelölje! … és melyeket vette igénybe korábban? Kérem, 

jelölje! 

 

Igénybe 

vette 

már 

korábban

?  

HA 

IGEN 

Kitől?  

Tervezi 

igénybe 

venni a 

következ

ő 3 

évben? 

HA IGEN 

Kitől? 

(Váltana-e 

szolgáltatót

?) 

Újdonságkutatás igen 

Szövetsé

g igen 

ajánlattól 

függ 

Piackutatás igen EFFIX igen maradna 

Szabadalom, szellemi tulajdonvédelemmel 

kapcsolatos tanácsadás nem  nem  

Termékvizsgálat igen KERMI igen Egyetem 

Termékminősítés igen KERMI igen Egyetem 

Technológiai helyzetfelmérés SK SK nem  

Technológiák gazdaságossági felülvizsgálata SK SK nem  

Gyártás tervezés és előkészítés SK SK nem  

Mérő- és vizsgálóeszközök kölcsönzése nem  nem  

Mérő- és vizsgálóeszközök kalibrálása nem  nem  

Első minta bevizsgálások elvégzése igen KERMI igen Egyetem 

Technológiafejlesztés SK SK nem  

Speciális laboratóriumi vizsgálatok elvégzése nem  igen 

ha 

szükséges 

lenne, NT 

Termékfejlesztési szolgáltatások (design-tól a 

prototípusgyártásig) SK SK nem  
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Műszaki kooperációs lehetőségek feltárása SK SK nem  

Technológiai trendfigyelés és rendszeres 

trendjelentések küldése igen 

cégcsopo

rt igen cégcsoport 

Technológiai bemutatók, ötletbörzék 

szervezése nem  igen NT 

Értékes szabadalmi ötletek szakmai 

bemutatása nem  nem  

Egyéb, szolgáltatást igényelnék, 

éspedig:………………………………………

…….. nem  nem  

Egyiket sem      
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3.12. Karrier bútor interjú 

 

 

Bemutatkozás: a kutatásról néhány szó, célja, módszere.  

Köszönjük meg, hogy időt szánt ránk. Bemutatkozás.  

 

1. Jelenlegi helyzet  

 

Összességében mit gondol a faipar jelenlegi helyzetéről?  

Jelenleg a magyar piacon a faipari termékek zöme nem itthon gyártódik.  A tömeggyártási 

technológiák csak külföldi tulajdonú multiknál valósultak meg, akik a termékeiket az egész 

világon terítik. A magyar piac kicsi, így az egyedi, magas élőmunka tartalommal bíró termékek 

gyártása lehet gazdaságos, de egy szűk fizetőképes réteg számára. Ehhez egyre kevesebb, 

megfelelő  szakértelemmel rendelkező munkavállaló áll rendelkezésre.  

 

Milyen innovációk jellemzőek az iparágra?  

A tevékenységet  a gyártást megelőző tervezés,  a gyártás előkészítése, gyártástechnológia 

komplett megszervezése és a késztermékek helyszíni beszerelésének összekapcsolása. 

 

Mennyire innovatívak az itt tevékenykedő vállalkozások?  

Elsősorban azok a vállalkozások tudnak olyan innovációt megvalósítani, akik hosszabb ideje 

külföldi piacon értékesítik termékeiket. Sajnos kevés cég van ilyen helyzetben. Szerintem az 

összes 5-10 fős vállalkozásokat is beleszámítva a cégek 5-6%-a valósítja meg   
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Mit gondol mi ennek az oka? 

A magyar piacra dolgozó vállalkozások sajnos olyan alacsony árakon dolgoznak, hogy a 

termékek eladási árából éppen csak arra futja, hogy túléljék ezt a helyzetet. Nincs arra 

szakemberük, kapacitásuk, hogy „megálljanak” és az  innovációval foglalkozzanak.  

 

Milyen innovációs lehetőségeket (piacoktól, egyéb külső tényezőktől függő) lát az 

iparágban működő vállalkozások számára? 

Termékfejlesztés, vállalatirányítási rendszerek bevezetése  /mikróknak/  is. Források biztosítása 

a piackutatáshoz, bemutatkozási lehetőségek támogatása kiállításokon, akár erre a segítő 

tevékenységre szakosodott államilag fenntartott szervezetek segítségével. 

 

Az Önök vállalkozásában az elmúlt 3 évben milyen innovációs tevékenység folyt? 

Tervezési tevékenység támogatása új szoftver bevezetésével. Nyilvántartási rendszer 

bevezetése a rendelésfelvételtől az értékesítésig. 

Szállítási és szerelési tevékenység logisztikai észerűsítése. 

 

JELÖLD AZ ELMONDOTTAK ALAPJÁN 

1 – új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek/szolgáltatások bevezetése 

2 – Folyamat innováció  

 2.1 – új gyártási módszer bevezetése 

 2.2 – logisztika, szállítási, terjesztési módszerek innovációja 

 2.3 – folyamatok támogatására vonatkozó új tevékenységek (karbantartás, 

könyvelés, stb.) 

 2.4 nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása 
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3 – szervezeti/szervezési innováció 

 3.1 - menedzsment innováció 

 3.2 – szervezeti struktúra, új szervezet létrehozása vagy megszüntetése 

 3.3 – külső kapcsolattartás 

4 – marketing innováció 

 4.1 – terméktervezési innováció 

 4.2 – csomagolásfejlesztés 

 4.3 – termék piacra vezetését érintő új módszer, eljárás 

 4.4 – rekláminnováció 

11.5 – árképzés módszereit érintő innováció 

12 - egyéb innováció, 

éspedig:…………………………………………………………………………… 

 

2. Jövőbeni innovációs együttműködési lehetőségek a PANFA AIK-ban határmentén 

Mit gondol milyen innovációs tevékenységben lehetséges együttműködés a PANFA-n 

belül? Milyen projekteket látna megvalósíthatónak? A tevékenység során milyen 

szereplők működnének együtt?  

 

Sorrendben: Piackutatás, jövőben igényfelmérés,  és trendek:  

 Terméktervező cégek 

 Technológiát biztosító cégek  

 Alapanyagokat biztosító cégek 

 Gyártó cégek 

 Kereskedő cégek , képviseletek külföldön  
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Mik lehetnének az innovációs projekt céljai? 

„Magyar” termékek létrehozása, , tervezést és gyártást támogató innovatív programok 

kialakítása. 

A termékek értékesítési láncának létrahozása szoros együttműködéssel és munkamegosztással 

 

Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben?  

Amiben a legjobbak , azt a tevékenységet elemeznék és fejlesztenék fejlesztenék tovább 

összehangoltan a többi résztvevővel 

 

.. és az SKK-nak? 

Korninálná(összehangolva az egyes részfeladatokat) a közös munkát , támogatná a 

legkorszerűbb technológiai és anyaghasználati eredményekkel, az anyag és  

termékvizsgálatokat elvégezné, közzé téve a tapasztalatokat. 

 

Hogyan, milyen eszközökkel, forrásból valósítaná ezt meg?  

A cégek pályázhatnának ebben a témában és az erre a célra nyert összegek bizonyos %-át 

lehetne fordítani… 

 

Milyen kockázatokat lát a megvalósítás kapcsán? 

A résztvevő cégek esetleg kiesnek ill. nem végzik el a vállalt részfeladatokat kellő minőségben 

és így a folyamat  lelassulhat, vagy megszakad   ezt hidalhatná át az SKK. 
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Lát közös innovációs projekt lehetőséget a következő 3 évben a saját szervezete és a SKK 

között? Ha igen: milyen területen? Bevonna-e, ha igen, milyen partnereket vonna be az 

együttműködésbe?  

Anyaghasználat a belsőépítészetben, mely a design mellett az energiamegtakarítás is biztosító 

beltéri burkolatrendszer kifejlesztését biztosítaná. 

 

Mik lehetnének az innovációs projekt céljai?  

Új termék, energiamegtakarítás, olyan anyagok felhasználása, melyek újra hasznosításból 

erednének. 

 

Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben?  

Korábban említett szakaszokra bontott tevékenységek szerinti elhatárolással, majd 

„összefésüléssel”. 

 

Hogyan, milyen eszközökkel, forrásból valósítaná ezt meg?  

Pályázati forrásokból, saját erőből, külső tőke bevonásból. 

 

Milyen feltételeknek kell teljesülniük a tervezett tevékenység problémamentes 

megvalósulásához? Mit tehet ennek érdekében az SKK? 

 

Korábban említett kohéziós erőt képviselné a cégek résztevékenysége között 
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3. INNOWOOD AT-HU 

2018-ban a PANFA AIK AT-HU INTERREG projektben tervezünk Közös bútoripari és 

faépítészeti termékfejlesztést, ami K+F+I-n alapuló és társadalmi trendekre választ adó, 

innovatív termékek fejlesztését jelenti: a projektben 6 innovatív bútor (prototípus, piacraviteli 

és pénzügyi terv) és 2 faépítészeti termék (terv) fejlesztése a vállalkozások, egyetemi 

szakirányú hallgatók, oktatók bevonásával történik. Részt venne ebben a tevékenységben? 

 

Igen. 

 

Milyen megoldandó problémát jelölne meg vállalkozásánál, melyre termékötletek 

születnek és a legjobb ötletek prototípus szinten megvalósításra kerülnének?  

Korábban említett belsőépítészeti falburkolatrendszer kifejlesztése 

 

A következő területekről mit gondol? Érdekelné?  

1. szenior bútor 

2. okos bútor 

3. mozgáskorlátozottak számára fejlesztett bútor 

4. gyerekbútor 

5. helytakarékos bútor 

6. gamer bútor 

7. home office 

Egyéb: 

Lezárás  

Köszönöm válaszait!  

Van egyéb javaslata, észrevétele a témával kapcsolatban? 
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Vállalkozás neve: Karrier Bútor Kft. 

Válaszadó neve: Horváth Rezső 

Válaszadó beosztása:Ügyvezető 

Elérhetősége: +36 30 9564 229 

 

Tesztlap 

 

Az innovációs tevékenységet támogató szolgáltatások köréből melyeket venné igénybe az 

Önök vállalkozása? Kérem, jelölje! … és melyeket vette igénybe korábban? Kérem, 

jelölje! 

 

Igénybe 

vette már 

korábban?  

HA 

IGEN 

Kitől?  

Tervezi 

igénybe 

venni a 

következő 

3 évben? 

HA IGEN 

Kitől? 

(Váltana-e 

szolgáltatót?) 

Újdonságkutatás nem  igen  

Piackutatás nem  igen  

Szabadalom, szellemi 

tulajdonvédelemmel kapcsolatos 

tanácsadás nem  igen  

Termékvizsgálat nem  igen  

Termékminősítés nem  igen  

Technológiai helyzetfelmérés nem  nem  

Technológiák gazdaságossági 

felülvizsgálata nem  nem  

Gyártás tervezés és előkészítés nem  igen  

Mérő- és vizsgálóeszközök 

kölcsönzése nem  igen  
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Mérő- és vizsgálóeszközök 

kalibrálása nem  nem  

Első minta bevizsgálások 

elvégzése nem  igen  

Technológiafejlesztés nem  igen  

Speciális laboratóriumi vizsgálatok 

elvégzése nem  igen  

Termékfejlesztési szolgáltatások 

(design-tól a prototípusgyártásig) nem  igen  

Műszaki kooperációs lehetőségek 

feltárása nem  igen  

Technológiai trendfigyelés és 

rendszeres trendjelentések küldése nem  igen  

Technológiai bemutatók, 

ötletbörzék szervezése nem    

Értékes szabadalmi ötletek 

szakmai bemutatása nem  igen  

Egyéb, szolgáltatást igényelnék, 

éspedig: új anyagok a faiparban, 

belsőépítészetben   igen  

Egyiket sem      

 

 

  



 
 
 
 
 

110 
 

 

3.13. LIGNOMAT Kft. interjú 

 

Bemutatkozás: a kutatásról néhány szó, célja, módszere. Köszönjük meg, hogy időt szánt ránk. 

Bemutatkozás. 

 

1. Jelenlegi helyzet 

Összességében mit gondol a faipar jelenlegi helyzetéről? Milyen innovációk jellemzőek az 

iparágra? Mennyire innovatívak az itt tevékenykedő vállalkozások? …. Mit gondol mi 

ennek az oka?  

 nyugat jóval előbbre jár 

 a magyar faipar adottságaiban perspektívikus: alapanyaga nem szennyező, 

környezetbarát iparág, a hulladék is jól feldolgozható. 

 Magyarország mégsem használja ki a lehetőségeit, nem elég hatékony, rossz 

helyzetben van. Oka: „ A magyar faipar elhiszi azt, hogy így jó.” Nem tudunk 

saját termékkel megjelenni a világpiacon, pedig indokolt lenne, mert van egy 

belső piacunk. 

 A szűk belső piacon ugyanakkor a megrendelések nem a szabad verseny, a 

képességek, tudás, innováció, hozzáértés alapján dőlnek el. Az állami 

megrendelések korrupcióval dőlnek el. Nem működik a normál piac, a külföldi 

kereskedőket hagyják dolgozni. Ezek nehezítik a valós értékek érvényesülését. 

 A multik hatékonyan termelnek, olcsó munkaerőt alkalmaznak, hasznuk abból 

keletkezik, hogy a magyar bérköltség a harmada a nyugat- európainak. 

 Vannak jó magyar cégek, akik mögött jó designer, jó terméktervező áll, egyedi 

projekttel ki tudnak jutni a világpiacra. 
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 Aztán utánuk egy magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező lassan felnövő „ 

lapszabászatok”, akik egy-egy régió asztalosait szolgálják ki előre konfekcionált 

termékekkel. 

 Az innováció nem más, mint a hatékonyság növelése.  Sajnos a tudásszintünk 

nagyon alacsony. Komoly a tudáshiány, a vállalkozási ismeretek, a nyelvtudás, 

informatikai ismeretek hiánya, és ez nagyban gátolja az innovációt.   

 Pozitívum viszont, hogy lassan egy generációváltásra kerül sor, és ezek a 

képességek, készségek már  jobban megvannak. 

 

Milyen innovációs lehetőségeket (piacoktól, egyéb külső tényezőktől függő) lát az 

iparágban működő vállalkozások számára? 

A már említett „lapszabászatok”-nál vannak korszerű technológiák: fűrész-raktár kombinációk,  

az ablakgyártók pl.: CMC gépek vagy közvetlenül a terméktervezésből gépi megmunkáló 

programok készülnek. Ezek már világviszonylatban is korszerűnek számítanak. 

  

Az Önök vállalkozásában az elmúlt 3 évben milyen innovációs tevékenység folyt? 

 Mi faipari gépkereskedelemmel foglalkozunk. 

 telephely építése, átalakítása 

 integrált számítástechnikai, informatikai rendszerrel dolgozunk 

 ügyletek dokumentáltsága, irodai munka átalakítása. pl. controlling-számítások 

  

Milyen innovációkat hajtottak végre, vagy milyen folyamatban lévő, esetleg meg nem 

valósult innovációik vannak? 

 az integrált vállalatirányítási rendszer fejlesztése folyik 
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 A nyomtatott sajtó helyett folyamatos az elektronikus sajtó fejlesztése ( hírlevél, 

Facebook használata stb.) 

(Magyarországon nem állítunk ki, mert aránytalanul magasak a költségek, a regionális 

szakvásárok elvesztették jelentőségüket az internet világában.) 

 1 – új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek/szolgáltatások bevezetése 

2 – Folyamat innováció 

2.1 – új gyártási módszer bevezetése 

2.2 – logisztika, szállítási, terjesztési módszerek innovációja 

2.3 – folyamatok támogatására vonatkozó új tevékenységek (karbantartás, könyvelés, 

stb.) 

2.4 nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása 

 3 – szervezeti/szervezési innováció 

3.1 - menedzsment innováció 

3.2 – szervezeti struktúra, új szervezet létrehozása vagy megszüntetése 

3.3 – külső kapcsolattartás 

 4 – marketing innováció 

4.1 – terméktervezési innováció 

4.2 – csomagolásfejlesztés 

4.3 – termék piacra vezetését érintő új módszer, eljárás 

4.4 – rekláminnováció 

4.5  – árképzés módszereit érintő innováció 

5- egyéb innováció, éspedig:…………………………… 
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2.     Jövőbeni innovációs együttműködési lehetőségek a PANFA AIK-ban határmentén 

Mit gondol milyen innovációs tevékenységben lehetséges együttműködés a PANFA-n 

belül? Milyen projekteket látna megvalósíthatónak? A tevékenység során milyen 

szereplők működnének együtt?  

A klaszter alapgondolatát nagyon jónak tartom: hogy egy-egy termék kifejlesztésében, 

előállításában, a gyártási folyamatban több cég is részt tud venni, de ez Magyarországon nagyon 

nehezen működik. Ha lenne mögötte egy motiváló, integráló erő, aki egy asztalhoz kényszeríti 

a résztvevőket, akkor ez sokkal könnyebb lenne, de mivel ez piaci alapon működik, ez nagyon 

nehéz.  

Projektek: 

1. közös termékfejlesztés, szegmensekbe bemenni, mint pl.: a szeniorbútor 

2. szakmai továbbképzési lehetőségek 

3. nemzetközi együttműködés lehetőségeinek kinyitása 

  

Mik lehetnének az innovációs projekt céljai? 

Az előző kérdésben már benne van a válasz. A projektek megvalósítása a cél. Ki kell nyitni a 

kaput, nemzetközi együttműködésekkel a világra. 

 Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben? 

Nem tudom. 

.. és az SKK-nak? 

Tanulmányutak, továbbképzések szervezése, közös termékfejlesztés. 

Az egyetemnek ezeken a területeken komoly erőforrásai vannak 
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Hogyan, milyen eszközökkel, forrásból valósítaná ezt meg? 

 Úgy gondolom a PANFA ehhez túl szegény, társadalmi  felelősségvállalás meg nem működik, 

de nem is kell, mert ez egy piaci szegmens. Tehát pályázatokból. 

  

Milyen feltételeknek kell teljesülniük a tervezett tevékenység problémamentes 

megvalósulásához? Mit tehet ennek érdekében az SKK? 

Volt már róla szó az előzőekben. 

  

Milyen kockázatokat lát a megvalósítás kapcsán? 

 Ha valamilyen okból nem valósul meg. Lát közös innovációs projekt lehetőséget a következő 

3 évben a saját szervezete és a SKK között? Ha igen: milyen területen? 

Nem tudom 

 

3. INNOWOOD AT-HU 

2018-ban a PANFA AIK AT-HU INTERREG projektben tervezünk Közös bútoripari és 

faépítészeti termékfejlesztést, ami K+F+I-n alapuló és társadalmi trendekre választ adó, 

innovatív termékek fejlesztését jelenti: a projektben 6 innovatív bútor (prototípus, piacraviteli 

és pénzügyi terv) és 2 faépítészeti termék (terv) fejlesztése a vállalkozások, egyetemi 

szakirányú hallgatók, oktatók bevonásával történik. Részt venne ebben a tevékenységben? 
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Igen, a részvétel esetünkben az lehet, hogy gépi kapacitást biztosítunk. Azt tudjuk megmondani, 

hogy kinek van olyan gépe, amivel elő lehet állítani. A gépi technológiát ismerjük, készház- 

gyártó technológia értékesítésével foglalkozunk. 

 

Milyen megoldandó problémát jelölne meg vállalkozásánál, melyre termékötletek 

születnek és a legjobb ötletek prototípus szinten megvalósításra kerülnének? 

 Ebben mi nem vagyunk relevánsak. 

  

Lezárás 

Köszönöm válaszait! Van egyéb javaslata, észrevétele a témával kapcsolatban? 

 Vállalkozás neve: Lignomat Kft. 

Válaszadó neve: Schmidt Katalin 

Válaszadó beosztása: ügyvezető igazgató 

Elérhetősége: 06309377600 
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Tesztlap 

 Az innovációs tevékenységet támogató szolgáltatások köréből melyeket venné igénybe 

az Önök vállalkozása? Kérem, jelölje! … és melyeket vette igénybe korábban? Kérem, 

jelölje! 

 

Igénybe 

vette már 

korábban? 

HA 

IGEN 

Kitől? 

Tervezi 

igénybe 

venni a 

következő 3 

évben? 

HA IGEN 

Kitől? 

(Váltana-e 

szolgáltatót?) 

Újdonságkutatás - - - - 

Piackutatás - - x Nem tudja 

Szabadalom, szellemi 

tulajdonvédelemmel kapcsolatos 

tanácsadás - - - - 

Termékvizsgálat - - - - 

Termékminősítés - - - - 

Technológiai helyzetfelmérés - - - - 

Technológiák gazdaságossági 

felülvizsgálata - - - - 

Gyártás tervezés és előkészítés - - - - 

Mérő- és vizsgálóeszközök kölcsönzése - - - - 

Mérő- és vizsgálóeszközök kalibrálása - - - - 

Első minta bevizsgálások elvégzése - - - - 

Technológiafejlesztés - - - - 

Speciális laboratóriumi vizsgálatok 

elvégzése - - - - 

Termékfejlesztési szolgáltatások (design-

tól a prototípusgyártásig) - - - - 

Műszaki kooperációs lehetőségek 

feltárása - - - - 
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Technológiai trendfigyelés és rendszeres 

trendjelentések küldése - - x NT 

Technológiai bemutatók, ötletbörzék 

szervezése - - 

x 

hallgatóként 

NT, de a 

gépi 

technológiai 

tudásukat is 

szívesen 

bemutatják 

Értékes szabadalmi ötletek szakmai 

bemutatása - - x NT 

Egyéb, szolgáltatást igényelnék, éspedig: 

szakemberközvetítés x x x NT 

Egyiket sem         
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3.14. Németh László Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. interjú 

 

 

Bemutatkozás: a kutatásról néhány szó, célja, módszere.  

Köszönjük meg, hogy időt szánt ránk. Bemutatkozás.  

 

1. Jelenlegi helyzet  

 

Összességében mit gondol a faipar jelenlegi helyzetéről?  

A magyar faipar hamarosan olyan kevés lesz, hogy nem lesz miről beszélgetni. Eltűnnek a 

legjobb szakemberek, bedarálják őket a multik. Nem lesz hazai kis-középvállalkozó. Jó lenne, 

ha meghallgatnának bennünket, például az egyetemen, ha le tudnánk ülni közösen, megbeszélni 

a problémákat, és közösen tudnánk képviselni a magyar faipart a minisztériumban. 

 

Milyen innovációk jellemzőek az iparágra? Mennyire innovatívak az itt tevékenykedő 

vállalkozások? …. Mit gondol mi ennek az oka? 

Természetesen igyekszünk megújulni minden nap. A faiparban a folyamatos fejlesztés nagyon 

fontos. Innováció, amiben gondolkodunk? Új tervekben, új eszközökkel gyártani, akár egy 

faházgyártásban. Nagyon fontos lenne, hogy az egyetemmel karöltve tudjunk lobbizni, hogy 

miért jó egy faházban, egy fából készült házban élni. Egy családi faházban rengeteg lehetőség 

van, rengeteg innovatív dolgot lehet belevinni. Nálunk, ami hiányzik az a rendszer, ma a kis –

és középvállalkozók körében nincs egy kialakult rendszer. A vállalatirányítási rendszerben 

valamilyen szinten még mindig „ kézi vezérléssel” dolgozunk. 

A multik mindig versenyelőnyben lesznek velünk szemben. 

Beszélhetünk bármilyen innovatív dologról. Mi mindent szeretnénk megcsinálni, de csak „fél 

pénzért” tudjuk a nyugati termék árához képest. Ehhez szeretnénk szakembereket, de holnap, 

holnapután nem lesz szakember, mert nem tudjuk megfizetni őket. Ezért nehéz innovációban 
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gondolkodni. Nap mint nap szeretnénk megújulni, de a háttér, a jelenlegi viszonyok 

beleszólnak. Egy anyag, egy technika ugyanannyiba kerül, mint nyugaton, csak nálunk az 

értékrend más, az eladási értéke egy terméknek negyedannyi. A szakemberek meg mennek 

nyugatra. Az országnak ebben kellene gondolkodni, hogy hogyan kell ezt megállítani, az 

értékrendünket helyre kellene rakni, hogy mi is tudjunk foglalkoztatni. 

 

Milyen innovációs lehetőségeket (piacoktól, egyéb külső tényezőktől függő) lát az 

iparágban működő vállalkozások számára? 

Sok lehetőség van. Jó szakember kell hozzá, jó piac kell hozzá és egy erős cég a háttérben. 

Piacunk, munkánk van, csak emberünk nincs, aki véghez vigye. Azt gondolom, hogy nincs 

utánpótlás a faiparban, aki innovatívan gondolkodna, mindenkinek fogni kell a kezét. 

Ezért, ami nagyon fontos,hogy a rendszert gyökeresen át kell alakítani, át kell szervezni. Amit 

gyártunk az rendszerben történjen a termék megtervezésétől az alapanyagok előkészítésén át a 

gyártásba adásig. 

 

Az Önök vállalkozásában az elmúlt 3 évben milyen innovációs tevékenység folyt? 

Folyamatosan fejlesztünk, azért működünk. Az elmúlt évben is hajtottam végre beruházásokat, 

a legprofibb gépeket vettem: marógép, CMC, csúcstechnológiát, csakhogy erőn felüli hitelből. 

Több termékben gondolkodunk, de még kicsi a piac. Óriási a nyugat előnye velünk szemben. 

Kialakult, jól szervezett rendszerük van, hatékonyak. Egy nagyon rugalmas, innovatív üzemet 

szeretnék létrehozni az ablakgyártásban, de ha nem tudom fizetni az embereimet, mert 

eladósítom magamat, akkor holnap, holnapután vihetem a gépeimet. Rendszert kell teremteni, 

hogy hatékonyan tudjak dolgozni, ne veszteséget teremtsek egy munkafolyamatban. Ezt a 

rendszert kell előbb felépítenem. Ez több év, évtized. 
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Milyen innovációkat hajtottak végre, vagy milyen folyamatban lévő, esetleg meg nem 

valósult innovációik vannak? 

Ön teljesen másra kíváncsi, mint a való világ. Még egyszer mondom, a való világról le kellene 

ülni beszélni mindenkivel közösen. Most beszélhetünk bármiről, az elmúlt időszakban is 

beszéltünk, sajnos semmi sem történt. Duma az van, de nincs mögötte semmiféle tevékenység. 

Ez a száraz tény. A magyar kis –és középvállalkozók a vesztükbe rohannak. Beszélhetünk mi 

innovációról! Az a gond mire összejön egy pályázat, az ember megfogja a végét, mire arra pénzt 

kapok, mire meg tudom valósítani eltelik 4-5 év. Akkorra teljesen másról szól a világ. Minket 

a CHF-es hitel visszafizetése földig rombolt az elmúlt 7 évben. Visszafizettük,és azóta szépen 

épülünk felfelé, folyamatosan fejlesztünk minden területen. 

 

JELÖLD AZ ELMONDOTTAK ALAPJÁN 

1 – új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek/szolgáltatások bevezetése 

2 – Folyamat innováció  

 2.1 – új gyártási módszer bevezetése 

 2.2 – logisztika, szállítási, terjesztési módszerek innovációja 

 2.3 – folyamatok támogatására vonatkozó új tevékenységek (karbantartás, 

könyvelés, stb.) 

 4 nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása 

 

3 – szervezeti/szervezési innováció 

  3.1 - menedzsment innováció 

  3.2 – szervezeti struktúra, új szervezet létrehozása vagy megszüntetése 

  3.3 – külső kapcsolattartás 

4 – marketing innováció 

  4.1 – terméktervezési innováció 

 4.2 – csomagolásfejlesztés 
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  4.3 – termék piacra vezetését érintő új módszer, eljárás 

  4.4 – rekláminnováció 

12.5 – árképzés módszereit érintő innováció 

13 - egyéb innováció, 

éspedig:…………………………………………………………………………… 

 

A piachoz kell alkalmazkodni, a piac pedig elég kreatív, innovatív. 

2, Jövőbeni innovációs együttműködési lehetőségek a PANFA AIK-ban határmentén 

 

Mit gondol milyen innovációs tevékenységben lehetséges együttműködés a PANFA-n 

belül? Milyen projekteket látna megvalósíthatónak? A … tevékenység során milyen 

szereplők működnének együtt?  

 

Már régóta beszélünk arról, hogy faházban készítünk egy közös projektet, semmi nem  

történt. Nem foglalkoznak vele. Én szeretem a PANFÁT, de én nem érzem, hogy a PANFÁN 

belül létrejött volna bármi olyan, ami elősegítette volna a hazai kis- és középvállalkozót, 

legalábbis az én területemen. Jó a közösség, fontos, de konkrét kézzel fogható dolog nagyon 

kevés történik. 

Ausztriában miért van ennyire előtérben a faépítészet? Mert ott fentről lefelé mindenhol 

támogatják. Ott lobbizzák.  A PANFA vállalhatná ezt a szerepet az állam felé. Marketinget 

kellene, hogy adjon a piacon, hogy a hétköznapi magyar ember számára miért jobb, gyorsabb, 

olcsóbb élhetőbb a fából épült  ház a téglaháznál. 
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Mik lehetnének az innovációs projekt céljai? 

 

Lehet bármi, amit kitalálunk: bútor, lakóház. Én inkább faházban gondolkodom. A faépítészet 

népszerűsítése, megismertetése az emberekkel. 

 

Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben?  

 

Le kellene ülni megbeszélni, és aztán cselekedni. 

 

.. és az SKK-nak? 

  

Mi is sokat kell, hogy segítsünk az egyetemnek, mert úgy érzem, ő is eléggé magára van hagyva. 

- koordináció, lobbizás 

- minősítést végezni, tanúsítványt kiadni rugalmasan 

- kísérleteket folytathatna:  - egy anyagot hogyan lehet ésszerűbben megmunkálni, hogy 

az élőmunkát meg tudjuk spórolni vagy-mi lenne az a gyorsabb technikai megoldás pl. 

az ablakgyártás folyamatában, ami egy csiszolást megoldana úgy, hogy ki tudnánk 

küszöbölni egy köztes alapozót vagy milyen technika, milyen anyagok segítségével 

tudnánk továbblépni, hogy olcsóbban tudnánk termelni, hogy nyugati alappal tudnánk 

egy terméket előállítani. 
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Hogyan, milyen eszközökkel, forrásból valósítaná ezt meg?  

 

Nem szeretem a pályázatokat, nem jól működnek, nem rugalmasak. Már az előbb mondtam, 

hogy annyit kell rá várni, hogy mire megkapom, amit kitaláltam az már nem is jó, az élet annyira 

pörög, Gyors, időben megkapott,hosszú lejáratú, kamattámogatott hitelből. Mert ha kitalálunk 

valamit, már szeretnénk nekiállni „holnap”. 

 

Milyen feltételeknek kell teljesülniük a tervezett tevékenység problémamentes 

megvalósulásához? Mit tehet ennek érdekében az SKK? 

 

A faházról beszélve megint visszatérek arra, hogy közösen kellene lobbizni az államnál, hogy 

helyezzék előtérbe a faházak építését. Népszerűsíteni kellene, meghirdetni valahol. Már 

mondtam, a hétköznapi emberekkel meg kellene ismertetni. Akkora lehetőség van benne, hogy 

hihetetlen! A faház az egy „csuda-dolog”. Ráadásul sok embernek adna munkát, és olyan pénzt 

fizetne, hogy nem mennének el a szakemberek. De nincs múltja. A szakhatóság nagyon merev, 

ahol lehet bombázza, mert gyúlékony. Ezt a gondolkodásmódot kellene megtörni közösen 

összefogva. A szakhatóságot kellene abba az irányba terelni, hogy igen kellenek a szabályok, 

de nézzük már meg miért megy ez Ausztriában, mitől szabályos! Bürokrácia az egész minden! 

 Milyen kockázatokat lát a megvalósítás kapcsán? 

Sok kockázat lehet. 

- Ha nem valósul meg időben a beruházás 

- ha nincs sok jó szakember a háttérben 

- ha nem jó a piac 

- ha mégsem jó innovációt választunk 

- ha nem megalapozott a termék gyártása 

- ha nincs kitartás , és még sorolhatnám. 
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Lát közös innovációs projekt lehetőséget a következő 3 évben a saját szervezete és a SKK 

között? Ha igen: milyen területen? Bevonna-e, ha igen, milyen partnereket vonna be az 

együttműködésbe?  

Az előbbiekben már elmondtam. 

 

Mik lehetnének az innovációs projekt céljai? 

Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben?  

 

3. INNOWOOD AT-HU 

2018-ban a PANFA AIK AT-HU INTERREG projektben tervezünk Közös bútoripari és 

faépítészeti termékfejlesztést, ami K+F+I-n alapuló és társadalmi trendekre választ adó, 

innovatív termékek fejlesztését jelenti: a projektben 6 innovatív bútor (prototípus, piacraviteli 

és pénzügyi terv) és 2 faépítészeti termék (terv) fejlesztése a vállalkozások, egyetemi 

szakirányú hallgatók, oktatók bevonásával történik. Részt venne ebben a tevékenységben? 

 

Igen, ha látja az ember a végeredményt. 

 

Milyen megoldandó problémát jelölne meg vállalkozásánál, melyre termékötletek 

születnek és a legjobb ötletek prototípus szinten megvalósításra kerülnének?  

Mi alapanyagokat gyártunk a bútorgyártáshoz. 
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A következő területekről mit gondol? Érdekelné?  

1. Faszerkezetű mintaház-rendszer: költséghatékony és energia-hatékony fából készülő 

épületszerkezet, épület mintaház-rendszer kifejlesztése. Az építményeknél a megfelelő elvárt 

minőség mellett a költségminimalizálásra és emellett energiacsökkentés maximalizálásra kell 

törekedni, alkalmazva a legújabb technológiákat, megújuló energiaforrásokat. A fejlesztés 

célcsoportjai:  

a. fiatalok,  

b. nagyvállalkozások (bérlakások) 

c. senior célcsoport 

 

2.  kerti filagória új árnyékolástechnikai megoldásokkal 

3.  energiatakarékos nyaralók fából 

 

Egyéb:  

- az ablakgyártás bevonása 

- a hazai fa elsődleges megmunkálását is bevonnám a projektbe, ez nagyon fontos. 

 Itt ez a kincsünk Magyarországon. Nem szabadna engedni, hogy csak a nyugati nagy 

multi dolgozza fel rönkjeinket nagy üzemeiben, hanem a kicsik is kapjanak szerepet 

vidéken, mert nem tudnak megélni az elsődleges megmunkálás iparában. Fontos lenne 

a hazai rönkfeldolgozás megújítása, segíteni ebben a hazai kis –és középvállalkozókat, 

hogy adott régióban, adott alapanyagot itthon ő is fel tudja dolgozni, ne vigyék külföldre.  

Ott van pl. a horvát törvény, amely nem engedi  20% nedvességtartalom fölötti fa kivitelét  

az országból. Innen kellene elindulni, a többi ennek van alárendelve.  Ebben is közösen 

kellene lobbiznunk a faiparban élőknek, az egyetemnek, hogy felépítsük a magyar 

elsődleges megmunkálást, hogy visszaállítsuk  becsületét, és ne vigyék el a kincset a  
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kezünkből. Igen, kell a bútor, de minek ennyi? Van 25 féle bútor, de ki foglalkozik a 

rönkkel? A rönk fontosabb, mint a bútor. Kiviszik nagyban a rönköt az országból, mi 

nem kapunk alapanyagot, nem tudunk hatékonyan feldolgozni, nem tudunk fejleszteni.           

 

A projektben milyen feladatokat szánna az SKK-nak?  

Koordinálás, lobbizás kézbevétele. Biztos, hogy mindenki melléállna, hogy működjön. 

 

… és klaszternek?  

A közös részvétel. Mindenki hatékonyan azzal foglalkozzon, ami a lényeges. 

 

… és milyen feladatokat vállalna Ön?  

Szívesen részt veszek a gyakorlati oldalában: segítek a szakmai tudásommal,szívesen 

fejlesztek, ha látom,hogy valaki mellém áll, szívesen adok sok embernek munkát, ha érzem azt, 

hogy törődnek velünk, ha közösen tudunk gondolkodni, ha van mögötte tartalom. 

Természetesen anyagilag is támogatom, amennyire  tudom. Biztos, hogy mindannyian teszünk 

hozzá erőn felül, hogy működjön. 

 

Lezárás  

Köszönöm válaszait! Van egyéb javaslata, észrevétele a témával kapcsolatban? 

 

Vállalkozás neve: Németh László Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. 

Válaszadó neve: Németh László 

Válaszadó beosztása: ügyvezető igazgató 

Elérhetősége: 06309945153      info@nemeth-fa.hu 
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Tesztlap 

 

Az innovációs tevékenységet támogató szolgáltatások köréből melyeket venné igénybe az 

Önök vállalkozása? Kérem, jelölje! … és melyeket vette igénybe korábban? Kérem, 

jelölje! 

 

Igénybe 

vette már 

korábban

?  

HA 

IGE

N 

Kitől

?  

Tervezi 

igénybe 

venni a 

következ

ő 3 

évben? 

HA IGEN 

Kitől? 

(Váltana-e 

szolgáltatót?

) 

Újdonságkutatás saját - NT NT 

Piackutatás saját - NT NT 

Szabadalom, szellemi tulajdonvédelemmel 

kapcsolatos tanácsadás - - x NT 

Termékvizsgálat x AMI x egyetem 

Termékminősítés x AMI x egyetem 

Technológiai helyzetfelmérés - - x NT 

Technológiák gazdaságossági felülvizsgálata saját - x NT 

Gyártás tervezés és előkészítés saját -  saját+ x NT 

Mérő- és vizsgálóeszközök kölcsönzése saját - - - 

Mérő- és vizsgálóeszközök kalibrálása saját - - - 

Első minta bevizsgálások elvégzése saját - x egyetem 

Technológiafejlesztés saját - x egyetem 

Speciális laboratóriumi vizsgálatok elvégzése saját - x egyetem 

Termékfejlesztési szolgáltatások (design-tól a 

prototípusgyártásig) saját - x NT 

Műszaki kooperációs lehetőségek feltárása - - x NT 
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Technológiai trendfigyelés és rendszeres 

trendjelentések küldése saját - x NT 

Technológiai bemutatók, ötletbörzék szervezése - - x NT 

Értékes szabadalmi ötletek szakmai bemutatása - - x NT 

Egyéb, szolgáltatást igényelnék, 

éspedig:…………………………………………

….. - - - - 

Egyiket sem      

 

Nem igazán vettem igénybe, amit tudok, magam megoldok. Jó lenne több információ a 

szolgáltatókról. 
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3.15. Sixay Bt. interjú 

 

Bemutatkozás: a kutatásról néhány szó, célja, módszere.  

Köszönjük meg, hogy időt szánt ránk. Bemutatkozás.  

PANFA AIK) tagjai közötti együttműködés elmélyítésének lehetőségeit vizsgáljuk 

 

1. Jelenlegi helyzet  

 

Összességében mit gondol a faipar jelenlegi helyzetéről?  

Elég problematikus a magyar faipar helyzete, én csak egy szegmensét látom. Azt látom, hogy 

rengeteg idegen termék van, amit Magyarországon is elő lehetne állítani, hogy van nagyon sok 

faanyagunk, de annak nagy részét feldolgozatlanul még mindig kiviszik külföldre, ez a magyar 

gyártóknak problémát okoz. Nem tudom, mennyi rönköt égetnek még el. Azt látom, hogy 

nagyon drága a fűrészáru, főleg a külföldi kivitel miatt. Nagyon problémás a szakmai 

utánpótlás, hogy nem lehet munkaerőt találni, hogy nem vonzó a faipari szakma. Ezért mindért 

tehetne az egyetem, ha ügyesen lennének ezek a dolgok irányítva. Láttam példákat Ausztriában 

és Németországban is arra, hogy kiállításokon, egyéb helyeken hogyan próbálják a fiatalokat 

megnyerni arra, hogy a faiparban dolgozzanak. Ennek a lobbi-tevékenységnek komoly nyomát 

Magyarországon nem látom. Én mindig is azt gondoltam, hogy a faiparban sokkal több 

lehetőség van Magyarországon, mint amennyit kihasználunk. A cégünk szerintem ennek egy 

nagyon jó példája. Egy elég rossz faipari infrastruktúrában is fel lehetett építeni.  (Egy olyan 

országban, ahol komolyabb az ipar, minden résztvevőnek könnyebb felépítenie egy céget, mint 

egyedül harcosként.) Nem sok természeti kincsünk van, amiben gazdag Magyarország, de fánk 

az van. Ezt a fát olcsón, külföldre eladni óriási pazarlás.  
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Milyen innovációk jellemzőek az iparágra?  

Az a baj, hogy nagyjából semmilyen, nem nagyon látok magyar innovációt. Jellemzően 

szerintem egyáltalán nem innovatívak a vállalkozások. Az a legnagyobb probléma a 

magyarországi vállalkozásokkal szerintem, hogy mindenki csak arra tartja magát képesnek, 

hogy Nyugat-Európának, külföldi cégeknek olcsó beszállítója legyen. Vagy maximum arra, ha 

saját terméket is gyárt, hogy lemásolja a nyugat-európai termékeket. Holott van formatervező 

képzés, marketingképzés, designerképzés. Feleslegesen képezzük őket, és gyakorlatilag csak 

beszélünk róla. Az iskoláknak, az iparnak és a fiataloknak egymásra kellene találniuk, de semmi 

kézzelfogható nyoma nincs. Van 1-2 innovatív cég, akik ezt forszírozzák, de az egyetemen is 

sok múlik. Tényleges tettek nincsenek, ami változtatna ezen a helyzeten. Minden területen van 

probléma.  

 

Mennyire innovatívak az itt tevékenykedő vállalkozások? …. Mit gondol mi ennek az 

oka? 

Azt is látom, hogy a magyarországi faipar összességében gyenge, ezért a magyar piac is gyenge. 

Ezen a rendszerváltozás után sem sikerült javítani, sőt, egyértelműen leépült. A hajdani nagy 

termelői cégek mivel nem gyártottak jó termékeket, igazán nem voltak piacképesek, nem tudtak 

megújulni, nem értették a változásokat, vagy tönkrementek, vagy árnyékai önmaguknak. Ez 

szomorú, mert a 2000-es évek elején fiatal tervezőként sok konferencián vettem részt, 

amelyekből sokat építkeztem. Ott kimondták, hogyha nem fejlesztünk termékeket, önálló 

szellemi termék nélkül nem működik a gazdaság. Mégsem tartottak igényt a tudásomra. Bár 

ennek köszönhetem a saját cégemet. 
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Milyen innovációs lehetőségeket (piacoktól, egyéb külső tényezőktől függő) lát az 

iparágban működő vállalkozások számára? 

Ezt nem kívülről kellene megmondani, ezt minden cégvezetőnek magának kellene látni, hogy 

mit tud csinálni. Én a magamét megtaláltam, de más helyett nem tudom megmondani. Ennek 

belülről kell jönnie. Ha nem jön, azon nagyon nehéz segíteni. Látom, hogy sokan erőlködnek, 

de nincsenek olyan pozícióban, hogy összehozzák a dolgokat. Ezek az egyetem számára is 

ismertek. 

 

Az Önök vállalkozásában az elmúlt 3 évben milyen innovációs tevékenység folyt? 

Mi abból élünk, hogy terméket fejlesztünk, nagyon sok új termékünk volt. Mivel a piacra 

kerülésnek, a piacon maradásnak, előjutásnak nincs Magyarországon kitaposott útja, nincsenek 

előttünk jó hazai példák. Ezen a területen is tevékenységünk része az innováció.  

 

Milyen innovációkat hajtottak végre, vagy milyen folyamatban lévő, esetleg meg nem 

valósult innovációik vannak? 

Folyamatban van egy nagyszabású telephely kiépítése. Azért is van rá szükség, hogy 

folyamatainkat javítsuk, mert ezen a helyen fizikailag már nem vagyunk képesek mindent 

megtenni.  

 

1 – új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek/szolgáltatások bevezetése 

2 – Folyamat innováció  

2.1 – új gyártási módszer bevezetése 

 2.2 – logisztika, szállítási, terjesztési módszerek innovációja 

 2.3 – folyamatok támogatására vonatkozó új tevékenységek (karbantartás, 

könyvelés, stb.) 



 
 
 
 
 

132 
 

 2.4 nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása 

3 – szervezeti/szervezési innováció 

 3.1 - menedzsment innováció 

 3.2 – szervezeti struktúra, új szervezet létrehozása vagy megszüntetése 

 3.3 – külső kapcsolattartás 

4 – marketing innováció 

 4.1 – terméktervezési innováció 

 4.2 – csomagolásfejlesztés 

 4.3 – termék piacra vezetését érintő új módszer, eljárás 

 4.4 – rekláminnováció 

13.5 – árképzés módszereit érintő innováció 

14 - egyéb innováció, 

éspedig:…………………………………………………………………………… 

Nyitottság jellemző minden téren, s apró lépésekkel fejlesztünk. 

 

2. Jövőbeni innovációs együttműködési lehetőségek a PANFA AIK-ban határmentén 

 

Mit gondol milyen innovációs tevékenységben lehetséges együttműködés a PANFA-n 

belül? Milyen projekteket látna megvalósíthatónak? A tevékenység során milyen 

szereplők működnének együtt?  

Ha tudnám, hogy hogy lehetne jobban együttműködni, nagyon szívesen elmondanám. Ez is 

csak tessék-lássék, amit a PANFA csinál. Itt is csak arról van szó, hogy támogatást lehet kapni 

erre a tevékenységre, és valami kis előnye van minden résztvevő számára. De nem látom, hogy 

hogyan lehetne igazi együttműködést kialakítani. Mi azokkal a cégekkel, akikkel egymásra 

vagyunk utalva, akik gyártanak nekünk, példásan jó együttműködést tudunk kialakítani. Nem 
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váltogatjuk, cseréljük őket. A legrégebbi kapcsolatunk több, mint 20 éves. Én azokkal a 

cégekkel akarok együtt dolgozni, akik kezdettől hozzájárultak ahhoz, ahol mi most tartunk. 

Nem cserélem le őket azért, mert valaki olcsóbb. Rengeteg energiát fektettünk a közös sikerbe, 

és az ő tudásuk, amit az évek során felhalmoztak szükséges ahhoz, hogy sikeresek legyünk.  

 

Mik lehetnének az innovációs projekt céljai? 

Csak akkor lehetséges együttműködés, ha anyagilag kölcsönösen nyereséges.  

 

Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben?  

Nem tudom. Mi termékfejlesztéssel tudnánk hozzájárulni. Tanácsot is tudnék adni, mert 

szerintem én jól átlátom a nemzetközi bútorpiacot, több nemzetközi tapasztalatom, 

kapcsolatom van, mint bárki másnak az országban. A piacnak azon a részén, ahol mi mozgunk. 

Csak minőségi termékkel lehet sikert elérni.  

 

.. és az SKK-nak? 

Az ázsiai igényeket látva, nagyon lelkesen jöttem haza. Elképzelhetőnek tartottam, hogy az 

itthoni egyetemi infrastruktúrára lehetne olyat felépíteni, hogy mi foglalkoztathatnánk fiatal 

tervezőket, vezetőtervezőként el tudnám mondani a fejlesztési irányokat, tudom, hogy mire van 

szükségük, vezetném a kezüket. Ezt nagyon szívesen csinálnám, bár hívtak tanítani, én a 

munkámat akarom csinálni. Egy-egy jó diákkal nagyon szívesen foglalkoznék és szívesen el is 

mondom, mind azt, amit tudok. Én is tanulnék belőle. Ez is egy kihasználatlan potenciál. 

Cégünk is elbír még több innovatív embert. Ha lenne erre tényleges piaci igény Ázsiában, akkor 

szükségünk is lenne a tehetséges fiatalokra. (Nem vettek fel az AMI-ba, de 

bejárhattam az órákra, nagy tapasztalat volt, a vert mezőnyben érezhettem magam. Félév után 

otthagytam, Ausztriában kezdtem dolgozni egy cégnél, ahol nagyon sokat tanultam. Később ott 

voltam, az AMI-s hallgatók diplomavédésénél, és azt láttam, hogy azok a kreatív emberek, 

akikre én korábban felnéztem, öt év alatt sehova se jutottak. Ez egyértelműen az oktatási 

rendszernek, a képzésnek a hibája. A rengeteg tehetséget, adottságot, a képzés nem tudja 
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kihozni belőlük, elsikkadnak. Ez óriási pazarlás. Az emberekben benne van a jó szándék, ha jó 

helyre kerülnek az egyetem után, hasznosak akarnak lenni. Ha nincsenek feladatok, nincsen 

fejlődés.  

 

Hogyan, milyen eszközökkel, forrásból valósítaná ezt meg?  

Nem tudom. Nem valósulhat meg pályázati pénzből, mert az állami elosztás más. Egyes cégek 

eszméletlen pénzeket nyernek pályázatokkal. Kormányzati munkákkal „betegre keresik 

magukat”.   

 

Milyen feltételeknek kell teljesülniük a tervezett tevékenység problémamentes 

megvalósulásához? Mit tehet ennek érdekében az SKK? 

Mint mondtam, mi termékfejlesztéssel tudnánk hozzájárulni, ez sok energiába, pénzbe kerül. 

Ha kiderül, hogy én pénzt kérek a tervezésért, egy pillanat alatt megszűnik az együttműködés. 

Erre nem hajlandók költeni a cégek, pedig ettől függ a cégek jövője, rossz termék alól „kifogy 

a piac”. Ha senki nem keres meg, hogy lehet együttműködést kezdeményezni? 

 

Milyen kockázatokat lát a megvalósítás kapcsán? 

Ebből csak nyerni lehet, kockázat talán, hogy a projektek azért nem működnek, mert nem 

vagyunk képesek „felfelé” célozni. Mindig a tömegigények a nagy mennyiségben eladható 

termékekből akarunk megélni. Képtelenek vagyunk önálló terméket gyártani. Magyarországon 

miért fáj, ha egy cég sikeres? Ha lenne még egy csomó ilyen cég, Magyarországon, mint mi, 

jobb lenne a mi piaci helyzetünk is, jobb lenne a Magyarországról kialakított kép is. 
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Lát közös innovációs projekt lehetőséget a következő 3 évben a saját szervezete és a SKK 

között? Ha igen: milyen területen? Bevonna-e, ha igen, milyen partnereket vonna be az 

együttműködésbe?   

Szívesen vállalnék konzultánsi feladatot. Pl.: diplomakonzultációban szívesen részt vennék, ha 

tudok segíteni. Természetesen úgy, hogy mi választhassuk ki a diákot.  

Közös innovációs projekt: tervezés, termékfejlesztés, ahogy az elején már elmondtam.  

 

Mik lehetnének az innovációs projekt céljai? 

 A cégnek jó terméke legyen 

 A diákból gyakorlati síkon mozgó szakember legyen 

 

Az egyes résztvevőknek milyen szerepet szánna az együttműködésben?  

 Az egyetem motiválja a diákokat 

 Mint mondtam én szívesen vállalnék konzulens szerepet, szívesen átadom, bemutatom, 

amit tudok. 

 

Hogyan, milyen eszközökkel, forrásból valósítaná ezt meg?  

Saját pénzből. Alapvetően hibás itt is a gondolkodás, mert az államtól várja a pénzt. Nem 

tisztán működik a gazdaság, a rendszer a pályázatok által el van torzítva. A vállalkozásnak kell 

kitermelni, kigazdálkodni a termékfejlesztésre a saját fejlődéséhez szükséges pénzeszközöket 

is. 

 

Milyen feltételeknek kell teljesülniük a tervezett tevékenység problémamentes 

megvalósulásához? Mit tehet ennek érdekében az SKK? 

Már említettem. 
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3. INNOWOOD AT-HU 

2018-ban a PANFA AIK AT-HU INTERREG projektben tervezünk Közös bútoripari és 

faépítészeti termékfejlesztést, ami K+F+I-n alapuló és társadalmi trendekre választ adó, 

innovatív termékek fejlesztését jelenti: a projektben 6 innovatív bútor (prototípus, piacra viteli 

és pénzügyi terv) és 2 faépítészeti termék (terv) fejlesztése a vállalkozások, egyetemi 

szakirányú hallgatók, oktatók bevonásával történik. Részt venne ebben a tevékenységben? 

Igen 

 

Milyen megoldandó problémát jelölne meg vállalkozásánál, melyre termékötletek 

születnek és a legjobb ötletek prototípus szinten megvalósításra kerülnének?  

Már mondtam, elég sok mindent kell koordinálnom, céget kell finanszíroznom, ezért 

„szerelemből” nem tehetem meg a részvételt. 

 

A következő területekről mit gondol? Érdekelné?  

a. szenior bútor 

b. okos bútor 

c. mozgáskorlátozottak számára fejlesztett bútor 

d. gyerekbútor 

e. helytakarékos bútor 

f. gamer bútor 

g. home office 

 

Egyéb: 

 

Bármelyik érdekel. 
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Megj.: Attól félek, hogy nagyon sok minden ott marad az egyetem keretein belül, és az 

egyetemen termékfejlesztésben nincsenek olyan szakemberek, akik érdemben hozzátudnak 

szólni. A hallgatók is, én is úgy látom, hogy csak egy helyben topognak. 

 

A projektben milyen feladatokat szánna az SKK-nak?  

 Hallgatókat biztosítson hozzá. 

 A projekt koordinálása a termékfejlesztése kivételével. 

 

… és klaszternek?  

Szigorúan szakmailag mindenki a saját területén tegye hozzá a legjobb tudását. 

 

… és milyen feladatokat vállalna Ön?  

Teljesen nyitott vagyok. Egy vezető konzulens szerepet szívesen vállalnék. A legjobb 

hallgatókból még többet kihozni, ez lenne a leghatékonyabb. Szívesen elvállalom a 

termékfejlesztési rész koordinálását, illetve, ha az osztrák oldal intézménye is részt vesz a 

projektben, az osztrák és magyar diákok közti együttműködés koordinálásában is tudnék 

segíteni. 

 

Lezárás  

Köszönöm válaszait! Van egyéb javaslata, észrevétele a témával kapcsolatban? 

Vállalkozás neve: Sixay Bt. 

Válaszadó neve: Szikszai Lászó 

Válaszadó beosztása: ügyvezető igazgató 

Elérhetősége:  
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Tesztlap 

Az innovációs tevékenységet támogató szolgáltatások köréből melyeket venné igénybe az 

Önök vállalkozása? Kérem, jelölje! … és melyeket vette igénybe korábban? Kérem, 

jelölje! 

 

Igénybe 

vette már 

korábban

?  

HA 

IGEN 

Kitől?  

Tervezi 

igénybe 

venni a 

következ

ő 3 

évben? 

HA IGEN 

Kitől? 

(Váltana-e 

szolgáltatót

?) 

Újdonságkutatás saját - - - 

Piackutatás saját - - - 

Szabadalom, szellemi tulajdonvédelemmel 

kapcsolatos tanácsadás x 

NYM

E - - 

Termékvizsgálat x 

UDIN

E x - 

Termékminősítés - - - - 

Technológiai helyzetfelmérés - - - - 

Technológiák gazdaságossági felülvizsgálata - - - - 

Gyártás tervezés és előkészítés saját - - - 

Mérő- és vizsgálóeszközök kölcsönzése - - - - 

Mérő- és vizsgálóeszközök kalibrálása - - - - 

Első minta bevizsgálások elvégzése saját - - - 

Technológiafejlesztés saját - - - 
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Speciális laboratóriumi vizsgálatok elvégzése - - - - 

Termékfejlesztési szolgáltatások (design-tól a 

prototípusgyártásig) saját - - - 

Műszaki kooperációs lehetőségek feltárása saját - x NYME 

Technológiai trendfigyelés és rendszeres 

trendjelentések küldése saját - - - 

Technológiai bemutatók, ötletbörzék szervezése - - - - 

Értékes szabadalmi ötletek szakmai bemutatása - - - - 

Egyéb, szolgáltatást igényelnék, 

éspedig:………………………………………

…….. - - - - 

Egyiket sem      
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Mellékletek 
 

Smart mapping power point bemutató elektronikus melléklet 

Smart mapping excell adatbázis elektronikus melléklet 


