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Jegyzőkönyv 

A jegyzőkönyvet vezeti: Cselényi Krisztina 

 

A két elnökség meghallgatta a napirend szerinti beszámolókat. Kálmán Attila, Wilheim Gábor 
és Salacz Dénes képviselték az ITM-ben a szövetségeket. Megállapították, hogy mindenhol 
tudnak, sőt követendő példa a Szövetség tevékenysége. 

Cselényi Krisztina ismertette hogy az ITM stratégiája sok pontban egyezik a Szövetségek 
stratégiájával.  

Koronka Lajos ismertette az AKT -ban a faipar helyzetét, ami reményre ad okot. Ha 
önálló iparággá és AKT-vá léptetnek elő, akkor az oktatásról a szakma dönthet. Ez óriási 
felelősség, amire Kálmán Attila külön felhívta a figyelmet, hiszen lehetőségünk adódik 
arra, hogy a tananyag és oktatáspolitikában aktívan alakítókká váljunk. Jelen pillanatban 

Koronka Lajos a Szövetségek, illetve az ADA, a Falco, mint iparvállalatok vannak jelen. 
Pagonyné Marietta tanácsadóként dolgozik az ügyön. Az elnökség fontosnak tartja, hogy a 
kkv -k is jelen legyenek. Koronka Lajos elmondta, hogy a létszám önálló AKT esetében max 
18 lehet, így csak rajtunk múlik kiket delegálunk és mit hozunk ki a dologból. Csercsics Antal 
jelezte, hogy kész részt venni a munkában. A közeljövő feladata, hogy a Szövetség 
oktatási csoportja erre felkészüljön és ne szalasszuk el a történelmi lehetőséget. Az 
oktatás 2020 szeptemberében ez alapján indul 

Cselényi Krisztina integrációra vonatkozó előterjesztését meghallgatták.. Egyetértés volt 

abban, hogy az OAFSZ beolvad a Bútorszövetségbe azért, hogy az adószám és teljes 
jogfolytonosság a már beadott és már futó pályázatok miatt ne sérüljön. 

Egyeztettünk Dr Lékó László ügyvéddel,- aki már korábban ajánlatot adott a jogi munkák 
elvégzésére -előző levél csatolva-  és  Wilheim Gábor és Parposz Tamás 14-én 12. órakor 
találkoznak nála. A Szövetségek alapító okiratait megküldtük az ügyvéd úrnak. 

Az Elnökség az egyesülés véglegesítésére az ügyvédúrral történt találkozó 
utánra 2019. november 22 péntek 14.30-ra elnökségi ülést hívott össze a BKIK-
ba. Az ügy fontosságára való tekintettel mindenki megjelenésére számítunk. Itt kell az 
egyesülést követő éves tervet véglegesíteni. Az anyagi keretek megalkotni. 

Kérem az OAFSZ részéről a tevékenységi tervet és az anyagi erőforrások ismertetését 
tegyétek meg, hogy ezt össze lehessen állítani. 

A BKIK a Szövetség bérleti díj emelését kérte. Az egyeztetések megkezdődtek Kálmán 
István vezetésével. 


