
2020. szeptember 8. elnökségi ülés 
jegyzőkönyv 
A Magyar Bútor és Faipari Szövetség elnökségén és ellenőrző bizottságán kívül a Jaf-Holz 
Kft. képviselői vesznek részt. 
 
Wilheim Gábor megnyitja az elnökségi ülést. 
A decemberi, rendkívüli közgyűlés dokumentumai nincsenek rendben, új rendkívüli 
közgyűlést kell kiírni, de lehet, hogy a második hullám miatt csak digitális formában lehet. 
Ennek a jogi körülményeit tisztázni kell. 
 
Cselényi Krisztina - A dokumentumok beadásának a hiánya a Lékó ügyvédi iroda hibája, 
nekik kell pótolni. 
 
W.G. Ma délután megkeresi az ügyvédi irodát, ha nem sikerül őket elérni, akkor Dr. Gál 
Zsuzsát fogjuk megbízni a közgyűlés dokumentumainak előkészítésével. 
 
Árkossy Tamás emailben elküldte a tagfelvétellel kapcsolatos gondolatait, jobban kell 
figyelni a kapcsolatra, valahogy meg kell oldani, hogy feltűnjön a tagoknak, ha nem tagok. 
 
Cs. K. a volt OAFSZ elnökségi tagoknak fel kell hívni a volt OAFSZ tagokat. 
 
Parposz Tamás - Csak a személyes kontaktus számít, de van, akinek nincs meg az 
elérhetősége. Programokkal, lehetőségekkel kell őket megkeresni és akkor látják, hogy van 
miért belépni. Egyik oldalon megvan a készség, de nekünk kell lépni. 
 
Á. T. egyszerűsíteni kell a belépési nyilatkozatot, két ajánló túlzás. 
 
Szavazás a belépési nyilatkozat egyszerűsítéséről, a két ajánlót el kell hagyni. 
 
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a két ajánló nem szükséges a tagok 
felvételéhez, de egy ajánlót érdemes kontaktként megadni. Etikai okok miatt vagy 
információ-küldés hiányában továbbra is el lehet utasítani a jelentkezőket. 
 
W. G. rögzítsük ma egy dokumentumban, hogy melyik elnökségi tag kiért felelős. 
 
Hőgyes Attila - Érdemes megyékre bontva feltölteni a tagokat a honlapra. 
 
Cs. K. az új honlapon ez alapján kell a keresőmotort kifejleszteni az új honlapra, megye, 
létszám, profil alapján. Ezt a webfejlesztőknek jelezni kell. 
 
W. G. Arculat - Halasi Ritával és Cselényi Annával közösen folyik a munka. 
Koncepciók bemutatása ppt-n keresztül. A logótervezés a Vágj bele! pályázat keretén belül 
valósul meg, 4 változat kerül bemutatásra. 



 
Huszár Kata - A Fabunio felirat legyen végig nagybetű 
 
Kálmán Attila - A bütü mindig legyen benne a logóban 
 
W. G. minden témába bele kell tudnunk illeszteni, nem csak a fába. 
 
Rétfalvi Gábor - Megtartaná a nagy F betűt, a többi kicsi. 
 
Angyalosi S. az F betűt meg lehetne dönteni úgy, hogy a fotel aljával legyen párhuzamos, 
ezt a Fabunio feliratban is meg lehetne tenni, egyedibb lenne és jobban lehetne asszociálni. 
 
Cs. K. bemutatja, hogy a mostani albrandjeink hogyan simulnak bele a mostani arculatba. A 
mostani arculatban ezek megújult formában jelennek majd meg. 
 
K. A Fabunio business helyett economy, mert az szélesebb. 
 
W. G. Tagline a Fától a bútorig, szlogent kell választani. Bemutatja a Rita javaslatait. 
 
Énekes Tibor, a Jaf-Holz Kft marketing vezetője elmondja a véleményét a logóról. Nem fér 
bele, hogy ne legyen benne a tagline-ban az ipari szektor. A FABUNIO név nem mond neki 
semmit, nem jut neki eszébe a faipar róla. A logó és arculattervezésnél az első pár évben ki 
kell írni, hogy a fabunio minek a rövidítése, ha már ismert, akkor lehet helyette szlogent 
választani, mert egyszerre a kettő nem fér el. 
 
Cs. K. Rita javaslata, hogy az első két évben csak azt a logót használjuk, ami mellett ki van 
írva a teljes név. Ezt Ritának fel kell vetni. 
 
W. G. Arculat témát lezárja. AAA program bemutatása. 
 
Parposz Tamás - Két helyet jelöltünk meg, Veszprém és Szolnok, az első, már lefixált 
időpont szeptember 24.  
Tervezett programok: 
- Életpálya modell  -  Babanecz Csaba Bútorszövetség elnökség 
Skills versenyző beszámolója a felkészülésről és a versenyről  -  Fekete Martin 
épületasztalos 
- Digitalizáció a bútorgyártásban  -  Anest, György László 
- MILESI Kft. - program egyeztetés alatt 
- Továbbtanulási lehetőségek az egyetemen   -    Dr Fehér Sándor egyetemi docens - 
Soproni egyetem 
 
Szolnokkal elakadt a kommunikáció, nyár elején volt egyeztetés. A javaslata az, hogy egy B 
tervet állítsunk fel, mivel pályázati kötelezettségünk van. Ha online kell megtartani, akkor azt 
is meg tudjuk oldani. A Kozma és Kaesz AAA programjait lehet, hogy jövőre kell halasztani a 
vírus miatt. 
 



Cebe Hanna - Vásárhelyi János kiállítás.  
Bizonytalan a helyzet a vírus miatt, de mindenképp úgy készülünk, hogy legyenek videók a 
Design hétre. A bsz honlapra tervezünk egy aloldalt, ahova online kiállításként tudjuk 
feltölteni az anyagokat. A nagyközönség a cél, nekik akarjuk közvetíteni, hogy ez egy fontos 
dolog. 
 
W. G. A Sellaton bútorgyár székekkel, a Balaton bútorgyár székekkel és 200.000 Ft-al 
támogatja a projektet, a Pápai asztalos pedig a szállításban és a biztosításban segít. 
Jelenleg nem biztos, hogy csak online formában vagy a valós térben is megrendezésre 
kerül-e. A pályázat lehetőséget biztosít a kiállítás elnapolására. 
 
Cs. K. a kiállítás tavaszra halasztását támogatja. 
 
Kocsis Piroska - a közgyűlés szeptember 21-én lesz. Az elnökség tagjainak nyilatkozni kell, 
hogy céggel vagy természetes személyként vállalja az elnökségi posztot. 
 
Cs. K. elnökségi posztra jelölni kell, tagvállalat jelölhet, de csak természetes személyt. 
 
Angyalosi S. csak tag képviselője lehet. 
 
Cs. K. A tagságot ossza fel ma az elnökség, ki kit hív fel, hogy legyenek jelen a 
közgyűlésen. Meg kell oldani, hogy valami módon mindenki tudjon szavazni. 
 
W.G. elsődlegesen online módon szervezzük meg. 
 
Huszár Kata - pénzügyek ismertetése. 1375000 Ft kintlévőségünk van a BSZ tagoktól, 
1870000 Ft az OAFSZ tagoktól. A működésünk jelenleg kb 16 hónapig biztosított. 
 
P. T. a közgyűlés témáit be kell mutatni, mert így lehet időhatékony. 
 
Munkacsoportok bemutatói 
K. A. körforgásos gazdaság. Árkossy Tamással és vele készült egy interjú a Design hétre. 
Az ITM-en belül felállt a munkacsoport. A kiterjesztett garanciát hamarosan kiterjesztik a 
bútorgyártókra is, ez nagyon súlyos kérdés lesz, erre kell fókuszálni. 
 
Cs. K. az ITM olyan projektet szeretne csinálni, ami szélesebb kört fog meg, és a 
Bútorszövetséget keresték meg. Ez a lobbi tevékenységünket igazolja, nagyon jó hír. 
 
W. G. újragondoljuk-e a feladatköröket? 
 
P. T. neki megfelel a beszállítói kör és az AAA is, de a beszállítókkal nehézségeket jelent 
majd a pandémia. 
 
Cselényi József - tőle átvette Krisztina és Piró a külföldi kapcsolatokat, ő szívesen viszi 
Salacz Dénessel az ipar 4.0 szervezését. 
 



P.T. a szövetségnek zászlajára kell vennie a 4.0-t és be kell vonni az oktatást is, mert a 
diákok tudása nem naprakész. 
 
W. G. a jogi ügyekre kell egy felelős. 
 
Kálló Zoltán elvállalja a napi kapcsolatot a jogásszal és az irodával a jogi ügyekben. 
 
Rétfalvi Gábor - a belföldi ügyek nyáron nem futottak nagyon, de a pl a KEF-el megy a 
tárgyalás. A Panfa a másik cég, akikkel megy a tárgyalás. A Soproni Egyetem megígérte, 
hogy az év folyamán kifizetik a tagdíjat. 
 
Saly Péter - MGYOSZ közgyűlés 48 perc alatt lezajlott, határozatképessége megvolt. Átadta 
a beszámolót. 
 
Hőgyes Attila - ő a kis tagokért felelős, a fő kérdés a pénz volt, még a 35000 Ft-ot is 
sokallják.  
 
K. P. ha a második félévben lépnek be, akkor csak a tagdíj felét kell befizetni. 
 
H. A. úgy látja, hogy a tagokat csak a következő évre tudja beléptetni. 
 
P. T. engedjük be őket az utolsó hónapokra, de vagy fizessék be a jövő évi tagdíjat, vagy 
vállalják, hogy befizetik a következő évben a tagdíjat. 
 
Huszár Kata - EQ Wood beszámoló - kész az online platform, szeptember 24-én lesz egy 
képzés, amin az oktatók vesznek részt, akik a diákokat segítik. Nagyon nagy szükség van 
diákokra, 10-15 diákra és 7-10 munkakezdőre. Kéri az elnökség segítségét a résztvevők 
toborzásában. 
 
Cs. K. azt kell hangsúlyozni, hogy ez tesztfázis, a képzés maga jövő nyáron indul, addigra 
lesz akkreditálva. Jövőre lehet ezzel roadshowt csinálni, elvinni diákoknak, ez sokat fog 
lendíteni a Fabunio népszerűsítésében. 
 
W.G. Himolla Angyal Károlyt ígérte, a Kanizsa sajnos nem tud diákot küldeni. 
 
W. G. ÁKT beszámoló - a legutóbbi ülésen éles vita alakult ki, mert a kamara egy 
Életpálya-modell nevű, egyoldalas kiadványt tervez, ám a résztvevők ezt nem ilyen 
formában támogatnák. A résztvevők egy digitális, fiatalokat megszólító programot szeretne, 
amire viszont a kamarának jelenleg nem áll rendelkezésre keret. Cs. K. indítványozta Pintér 
Imre meghívását ennek orvoslására. Ha esetleg animáció vagy film lesz, megkérdezi, hogy 
ők ebben tudnak-e segíteni. 
 
Az elnökség ezt egyhangúlag támogatja. 
 



Jaf-Holz Kft beszámolója a Jaf Holz Akadémia nevű szakmai napról - kb 1000 diákot értek 
el, tapasztalataik hasonlók, mint nekünk. Fontosnak tartják a céljainkat, szeretnének taggá 
válni. 
 
Cs. K. megköszönjük, ha a generációváltás munkacsoportban tevékenyen részt vesznek.  
 
Wilheim Gábor megköszöni a részvételt és lezárja az elnökségi ülést. 


