
Wilheim Gábor megnyitja az elnökségi ülést. 
 
Kálmán István összefoglalója az irodánk történetéről. 27 éve, 1994-ben költözött be az 
asztalosszövetség, az ő volt irodájukat kaptuk meg. 
Akinek köszönhetjük a kinézetet:  
 

● Bejárati ajtó, üvegfallal: Hetzl János, Hetzl cég 
● Tolóajtós válaszfal: Riba Ferenc, Riba Faipari Vállalkozás 
● Homokfúvott üvegek: Eisemann György üveges mester 
● Konyhabútor: Bányai József, Bányai Bútor 
● Világítás, tárgyaló asztal: Molnár Imre, Szilfa Kft. 
● Irattartó polcok, irodai bútorok: Kálmán István, Kálmán Bútor 

 
W. G. és Koronka Lajos ünnepélyes keretek között aláírja az adományozási szerződést, 
amely alapján a Bútorszövetség egy éven keresztül havi 2x15.000 Ft-ot biztosít a Budapest 
Műhely Alapítványon keresztül egy-egy végzős diáknak, Bútorszövetség ösztöndíj keretén 
belül.  
Cselényi Krisztina: Kálmán Attila és Koronka Lajos jelöljön két végzős diákot (technikust). Az 
ösztöndíj az évnyitón kerül átadásra. 
 
K. L. köszönetet mond az alapítvány nevében. Érdemes hosszú távon a cégekkel egy 
ösztöndíjon elgondolkodni, a cég ösztöndíjat fizet a diáknak, aki végzés után cserébe x időt 
eltölt a cégnél. Akár adókedvezménnyel is össze lehet kötni. 
 
Cs. K. az ÁKT-nál fel kell vetni, W. G. ezt vállalja. Az MGYOSZ-tól formanyomtatványt lehet 
erre kérni (Saly Pétert megkérjük, hogy intézze el), mert náluk már működik. 
 
K. L. egyeztetett a kuratóriummal, elfogadták a szerződést, tudomásul vették a titoktartási 
klauzulát, K. L. a kuratórium nevében írt alá. 
 
Az elnökség a szerződés aláírását elfogadta. 
 
Borbola Erika szeretettel fogadja a Bútorszövetséget az épületben, röviden összefoglalja az 
iroda történelmét és az iskolában folyó képzés jövőjét. Szeptembertől Kozma Lajos Faipari 
Technikum lesz az iskola neve. Reméljük, hogy a kapcsolat hosszú és gyümölcsöző lesz. 
 
Kálmán Attila: felajánlotta, hogy leparkettázza, ha bárkinek van ötlete, szívesen látjuk. 
 
Cs. K. Hidas Mátyástól kaptunk széket, a jobboldali falra képgalériát szeretnénk, mindenkitől 
várjuk a képeket július végéig, ezekből fogunk válogatni. A képeket és a kereteket is jó 
minőségben csináljuk meg, ennek a költségvetését majd el kell fogadni. 
 
W. G. fehér keretet ajánl. 
 
Cs. K. szívesen veszünk felajánlásokat a keretezésre. Xmeditorral felvesszük a kapcsolatot. 



Az irodában mindenkit szívesen látunk, ezért lesz reprezentatív, de táblákkal fogjuk jelezni, 
mikor ne zavarjanak. 
 
W. G. felajánl kéthavonta műalkotásokat. 
 
Cs. K. jelenleg 4 millió forint van a számlánkon, hamarosan a Vásárhelyi támogatást is 
megkapjuk. Krisztina elfogadta a formatervezési tanács felkérését, hogy részt vegyen az 
elnökség működésében, ők pedig vállalják a tervezési és kivitelezési költségeket. A kiállítást 
nem halasztjuk el, akkor sem, ha nem kapjuk meg a teljes támogatást. A Hungexpoval jövő 
héten lesz találkozó, az őszi kiállítást feltétlenül szeretnék megrendezni. Krisztina szerint a 
Bazilikában is megrendezésre kerülhet a Vásárhelyi kiállítás. Halasi Rita elhagyta a design 
hét csapatát, Osváth Judit jön vissza, mert ő virtuális és valós rendezvényt szeretne. Az 
állami szereplők mindenképp szeretnék a valós rendezvényeket is megrendezni. A 
közgyűlésnek így akadálya nem lesz. Vagy az évnyitó időpontja körül az iskolában tartjuk, 
vagy a Hungexpora visszük az Otthon design ősz alatt, vagy a design hét alatt is. Ezt 
szeptember elején el kell dönteni. 
 
W. G. ÁKT. Legutóbbi virtuális ülésen beválasztották Koronka Lajost is. A felnőttképzéssel 
kapcsolatban július 1-től bárki javaslatot tehet a listából kimaradt szakmák terén, ezt pedig a 
minisztérium el tudja fogadni. Elsősorban a szakmai véleményeket várják. Elkészült a 
kimeneti követelmények listája a bútorasztalos mesterképzésnek. Ilyen formában két 
diplomával ér fel, nagyon szigorú feltételrendszere van, pl 5 év szakmai gyakorlat. W. G. Jó 
a terv, de nehéz lesz embert találni rá. 
 
K. L. valóban túllőtt a célon, ez tanterv, meg kell ritkítani, de van, ami tartalmilag kimaradt 
belőle, modernizálni kell. Ezeket javaslatként beleírták. 
 
W. G. fogadókész a kamara, valószínűleg elfogadják a változtatásokat. 
 
K. I. amióta nincs állami támogatás, azóta nem sok jelentkező van. 
 
Cs. K. javasoljuk, hogy legyen újra támogatás, annak, aki ezeknek a követelményeknek 
megfelel. 
 
W. G. az ÁKT ebben a hónapban nem tart találkozót, ha augusztusban lesz rá igény, akkor 
lehet tartani találkozót. Akinek van téma ötlete írja meg Gábornak és továbbítja. 
 
Parposz Tamás AAA - köszöni Árkossy T segítségét. Szolnokot célozták meg, Pászthy 
Istvánt keresték meg, de nem tudták elérni, így Veszprémben Kiss Lászlót érték el a 
Táncsicsban, aki iskolavezető. Szeptember Veszprém, október Szolnok, mert időközben 
Pászthy is visszahívta. Beszélt Csabával, Daku Lajossal, Krisztinával György Lászlóról, aki 
tarthatna előadást, Dr. Fehér Sándor pedig a továbbtanulás lehetőségeit vázolná a 
diákoknak. Ezt a programot vinnék mindkét helyre. Ha Budapesten is tartunk ilyen 
programot (el kéne tolni jövőre), akkor az már nagyon zsúfolttá tenné az őszt. Jankó 
Károllyal beszélt, náluk egy fejlesztés most fejeződött be, szívesen várna 6-8 fős csapatot, a 
közelben van egy technikum, oda is lehet AAA programot szervezni. 



 
Cs. K. Rétfalvi Gábor Székesfehérváron szívesen tart üzemlátogatás. A Woodlike 
workshopon meg lehet csináltatni a fényképkereteket. 
 
W. G. Csercsics Antallal összefoglalják a követelményeket és előadják a diákoknak az AAA 
program keretében. 
 
P. T. Veszprémben vagy a 14. vagy a 21-vel kezdődő héten lesz a rendezvény. A 11-12. 
osztály nagyon erős, őket érdemes megcélozni. Szolnokon a technikusokat szeretnék 
célcsoportnak. 
 
Cs. K. az iroda segít, hogy a környéken lévő tagokat összefogjuk, hogy ezeken a 
programokon jelen legyenek. 
 
P. T. a környékbeli 5-10 vállalkozáshoz kér telefonszámot és személyesen felveszi velük a 
kapcsolatot. 
 
Á. T. ismeri a Veszprém környéki cégeket, ad kontaktot. 
 
Cs. K. Kata összeköti a helyi kamarákat Parposz Tamással. 
 
P. T. mivel ez a helyi kamaráknak is jó, anyagi támogatást is tudunk kérni. 
 
Cs. K. akár nyolcadikos gyerekeknek is promótáljuk az iskolákat, mivel a kamarák ezt tudják 
támogatni. 
 
Mérleg összeolvadás: 
W. G. Dokumentumok rendben, Gál Zsuzsa beadott mindent. Július 1-től hivatalosan közös 
cég vagyunk. 
 
Cs. K. az e-nyugta beadásának napjától az új székhelyre kell kérni a számlákat. 
Visszamenőleg fogják bejegyezni. 
 
Á. T. holnapi naptól záró nyugtát kell a banktól kérni, ezt ő elintézi, a könyvelőnk ez alapján 
lezár mindent és a bankszámlát be is kell zárni. 
 
Fenntartható fejlődés 
Kálmán Attila körforgásos gazdaság most a legégetőbb probléma. Rövid összefoglaló a 
körforgásos gazdaságról. Soós Ritával van kapcsolat, aki most az Agrárminisztériumnál van, 
innen és az ITM-ből jöttek el különböző résztvevők egy találkozóra a Bútorszövetséggel, itt 
mutattuk be az ötletünket (https://prezi.com/i/najeoyblgrxt/butorszovetseg-prezi/) a zöld 
közbeszerzésről, bár a 20 milliárdos kiírásról valószínűleg már lecsúsztunk. 
 
W. G. nem biztos, mert nagyon kemény a kiírás, de mint szövetség össze tudjuk fogni a 
kicsiket és tudunk ajánlatot adni. 
 

https://prezi.com/i/najeoyblgrxt/butorszovetseg-prezi/


K. A. jelenleg a Falco jól áll az újrahasznosítás terén és szeretni növelni az újrahasznosított 
anyagai számát. 
 
Cs. K. a Magyarországon begyűjtött összes anyagból tudna a Falco új terméket előállítani, 
ezekből pedig magyar tervezők tudnak magyar terméket előállítani. Ezek a közbeszerzési 
eljárásokon plusz pontokat kaphatnának. 
 
P. T. a hulladékkérdés mindannyiunknak probléma, ezt jól lehetne ezzel megoldani. 
 
Cs. K. jól sikerült a minisztériumi találkozó, mert nem nagyon van olyan iparág, akivel ilyen 
aktívan együtt tudnak dolgozni. 
 
K. A. ennek az eredményeképp felkértek minket egy projektben való részvételre „A 
körforgásos gazdaság bevezetése és a hulladékgazdálkodás kihívásainak kezelése” 
címmel. A projektterv összefoglalója. Krisztina elfogadta a felkérést, Attilának megpróbálja 
átadni a pozíciót. Ez ismét nagy siker, amit meg kell ismertetni tagjainkkal. Hozzá tudunk 
szólni, irányítani a témát. 
 
W. G. sok a résztvevő, benne van a Veszprémi Egyetem, ahol 10 téma erre már ki van 
dolgozva, velük kéne erre pályázni. Pl hogyan lehet újrahasznosíthatóvá tenni 
ülőgarnitúrákat akár a szerkezet, akár a habszivacs átalakításával/helyettesítésével. Ezekre 
a témákra nagyon rákészült az egyetem és szívesen dolgozik ezeknek a megvalósításán. 
W. G. elküldi a témákat az elnökségi email címre, Attilával együtt koordináljuk. 
 
Cs. K. ez hosszú távon nagyon fontos, a kis asztalosüzemek is eljutnak odáig, hogy tudják, 
hogyan kell az anyagaikat újrahasznosítani, mire ezt törvényileg bevezetik. 
Már a társadalomban is látszik a változás. 
A minisztériumi prezentációt kiküldjük a tagoknak és az elnökségnek. 
 
W. G. Németország 2020 januártól csökkentette a forgácslapok formaldehid értékének a 
határát. A mostani A1-es minősítésű lapok ennek már nem felelnek meg, nem szállíthatóak 
Németországba. A gyártó cégekkel kell beszélni, hogy mit tudnak erről. 
 
K. A. a szigorúbb, amerikai szabványt követte No., ezzel az a probléma, hogy ezek drágább 
lapok, nincs rá egységes EU szabvány, tehát nehéz logisztikailag megoldani. Aki csak 
Magyarországra gyárt így rögtön versenyelőnyre kerül.  
 
Cs. K. No-ban nagy a közbeszerzések piaca, ha kiírják, hogy jobb minőségű lapokból kell 
gyártani az irodabútorokat, akkor ez megnehezíti a magyar gyártók helyzetét. Ezzel a német 
közbeszerzési piacot tudják védeni, mert a lengyel, olasz és kínai gyártók nem tudnak 
egy-két évig szállítani, a német piac megerősödik. Az olaszok beadtak az EU bírósághoz 
egy fellebbezést, de mire ez átfut, az másfél év. Öt éven belül valószínűleg radikális 
változások lesznek. 
 



K. A. az is elfogadhatatlan, hogy a szegényebb réteget ekkora formaldehid kibocsátásnak 
tesszük ki, hiszen ők veszik főleg az olcsóbb alapanyagokat. Ezért kell egységesíteni az 
EU-n belüli szabályozást. 
 
Cs. K. hosszú távon fontos ez a szabályozás, valamint az is, hogy ezeket ne égessék el. 
W. G. mivel ez a ruhaiparban és a kozmetikai iparban is probléma, nagy kört fog érinteni. 
 
Cs. K. az IKEA ennek az élére állt, ezért valószínűsíthető, hogy hamar változás jön és 
pozitív irányba. 
 
Csercsics Antal van olyan termék, amit exportra szállítanak, ha nem környezetbarát 
termékből gyártják, akkor külföldön nem veszik át. Ezt a Falco m3-ént 10 euro plusz 
költséggel tudja előállítani, ami nem sok, de a piac nem tudja megfizetni, ezért sokan 
kiszorultak. 
 
Efic levél Marcusnak 
 
Kocsis Piró összefoglalója az EFIC tagdíjjal kapcsolatban. Kérvényeztük, hogy vegyék 
figyelembe, hogy a Bsz nonprofit, valamint, hogy az EU-s országok között nagy gazdasági 
különbségek vannak. 
 
Branding 
Á. T. Ritáék létrehoztak egy felmérési anyagot, erre mindenki pozitívan reagált. Hamarosan 
az első elképzelést bemutatják az elnökség részére. 
 
W. G. csináltak egy időtervet, az előadott anyagokra az elnökségnek egy hete van reagálni. 
Ha minden az ütemterv szerint halad, akkor a közgyűlésre új branddel tudunk a tagok elé 
állni. 
 
Vásárhelyi kiállítás 
Á. T. Ritáék ötlete, hogy legyen vándorkiállítás Veszprémben. Tamás felvette a kapcsolatot 
Mészáros Zoltán ügyvezetővel. A nyertes pályázat hozzá köthető. Mindenki pozitívan 
fogadta az ötletet, 2021 őszén tervezik magát a kiállítást, ezt felfelé prezentálják Navracsics 
felé, ha elfogadják, akkor sínen van a projekt. A tervet Márton László már elküldte. 
 
Cs. K. ez a program is gördül tovább, nem kell új dolgot kidolgozni. 
 
P. T. arra kéri az elnökséget, hogy minél aktívabban vegyenek részt a július 2-i 
rendezvényen, ezzel is ösztönözve a tagjaink aktívabb részvételét is. 
 
Cs. K. csinálunk egy felületet, hogy a tagunk szakmai jelenlétét megfelelően tudjuk 
koordinálni. 
 
P. T. még mindig a személyes kontakt a legmeghatározóbb, legalább telefonon meg kell 
keresni az embereket, hogy hatékonyabbak legyünk. 
 



K. A. régen az információ miatt voltak tagok, ezért kell informatív honlapot létrehozni. 
 
P. T. ahol szakmai nap van, ott érdemes tartani az elnökségi ülést. 
 
Cs. K. ősszel szeretné Újpest önkormányzatával felvenni a kapcsolatot. 
 
Következő elnökségi ülés szeptember 8-án vagy 10-én lesz. 
 
Wilheim Gábor lezárja az ülést. 
 


