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Vezetői összefoglaló 

Jelen dokumentum az Enrawell Consulting Kft. gondozásában, a Magyar Bútor és Faipari 
Szövetség megbízásából, a GINOP-5.3.5-18-2020-00180 kódszámú, „A bútoripar 
munkaerőpiaci kihívásainak kezelése” című projekt keretében megvalósuló interjús kutatást, 
valamint iparági céginformációs adatok elemzése alapján az ágazat főbb jellemzőt ismerteti. 
A dokumentum célja, hogy bemutassa, a bútoripar szereplői hogyan látják az iparág 
magyarországi helyzetét, kiemelten az ágazati munkaerőpiac folyamatait és kihívásait.  

A „Bevezetés” fejezet általánosságban foglalja össze a kutatás kiindulópontjait és céljait. Ezt 
követően részletesebben is bemutatjuk az interjúk témáját adó, a projekt keretében készült 
helyzetelemzésben meghatározott fő kihívásokat is: így a 2020 óta fennálló járványhelyzetet, 
az építőipari konjunktúrához kapcsolódó keresletnövekedést, a globális és lokális 
fenntarthatóság kérdését, a digitalizációt, a bútoripari termelés és értékesítés globalizálódását, 
a demográfiai változásokat, valamint a geopolitikai folyamatokat. A geopolitikai változások 
kapcsán különösen nagy figyelmet érdemel az orosz-ukrán háború teremtette helyzet, amely 
az eddigieknél is nagyobb mértékben veszélyezteti az ellátási láncokat. De említést érdemel 
az infláció is, amely nem csak a magyar piacot érinti, de negatívan hat a keresletre, valamint 
a vásárlók jövőbeni várakozásaira. 

Ezt követően a módszertani fejezetben a fentebb bemutatott célok elérése érdekében az 
elemzés összefoglalja a felhasznált adatforrásokat (a statisztikai adatforrásokat és az iparági 
szereplőkkel készített interjúkat), elemzési módszereket, illetve bemutatja azok korlátait és a 
hozzájuk kapcsolódó elemzési lehetőségeket. Az empirikus kutatás hat, vállalkozásokkal és a 
szakmai érdekképviselet képviselőjével készített interjún alapul. A kiválasztott vállalkozások 
széles körű tevékenységeket reprezentálnak, megjelenik közöttük hagyományos 
mikrovállalkozás vagy épp exportra termelő, innovatív designra hangsúlyt helyező cég is. 

Ezt követően bemutatjuk a magyar bútoripar vállalkozásdemográfiáját az Opten adatbázisából 
kinyert 2019-es és 2020-as adatok alapján. Az adatokat több térképen is ábrázoltuk. Az 
adatokból kiderül, hogy elaprózott vállalkozásszerkezet jellemzi az ágazatot, illetve jelentős 
teljesítménybeli különbségek figyelhetők meg a cégek között. A legnagyobb árbevételű cégek 
jelentős része ugyanakkor jelentős exportteljesítménnyel rendelkezik, és a termelékenységük 
is magasabb. A hazai piacra termelő kisebb vállalkozások ezzel szemben kedvezőtlenebb 
mutatókkal rendelkeznek. A térbeli különbségeket vizsgálva kirajzolódott, hogy Budapest és 
Pest megye, valamit a nyugat-magyarországi megyék szerepe emelkedik ki. Ezekben a 
térségekben található a legtöbb nagy foglalkoztató, nagy árbevételű és jelentős exporttal 
rendelkező cégek többsége is. 

A primer adatfelvétel eredményeinek elemzése során először a kutatásban részt vevő 
szervezetek jellemzőit mutatjuk be, részben az interjúkban elhangzottak, részben statisztikai 
és egyéb adatok alapján. Ezt követően azt elemezzük, hogy miként látják magukat a cégek, 
miket tartanak a különlegességeiknek, versenyelőnyeiknek. Majd az interjúk során 
elhangzottakat elemezzük hármas bontásban – általános jellemzők és folyamatok, kihívások, 
munkaerőpiaci tapasztalatok és jövőbeni várakozások. 

A bútoripar általános folyamatait illetően a megkérdezettek azt tapasztalták, hogy a 
koronavírus-járvány nem okozott komoly problémákat, sőt többen kifejezetten pozitív 
változásokat tapasztaltak az értékesítésben, a megbízások számának alakulásában, így 
kapacitásaik hosszú időre előre le vannak kötve. A magyar bútoripar erősségei között az 
innovativitást és a problémamegoldó képességet említették a leggyakrabban, de felmerült az 
együttműködési készség is, bár e tekintetben már megoszlott a válaszadók tapasztalata. A 
külföldi befektetések is említésre kerültek, bár egyes interjúalanyok negatívan értékelik azokat 
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a beruházásokat, amelyek az olcsó munkaerő miatt, alacsony hozzáadott értékkel, alacsony 
beágyazottsággal működnek, miközben a gazdaság egészére vagy a szűkebb ágazatra 
gyakorolt pozitív hatásuk (pl. technológiatranszfer, tudástranszfer, mintaadó szerep) nem 
jellemző. Emellett negatívumként a külfölddel kapcsolatos technológia, anyaghasználati vagy 
termékszerkezetben megmutatkozó lemaradást is kiemelték az interjúalanyok. 

A vállalkozások „énképében” fontos szerepet játszik a problémamegoldó képesség 
hangsúlyozása, a rugalmasság, az innovativitás, valamint a minőségre törekvés. Emellett a 
munkahelyi kultúrát, a cégen belüli viszonyokat, az irányítás és információáramlási 
sajátosságokat is kiemelték, amelyek különösen a munkaerő toborzása kapcsán lehetnek 
lényeges tényezők. A magas minőségű és nagyon drága (sokszor luxuskategóriát képviselő) 
megrendeléseket nem sorozatgyártásban, hanem egyedileg készítő vállalkozások kiemelték 
a munkájuk sajátosságait és az általuk kielégített piaci igények különlegességét. Ennek 
kapcsán az is megfogalmazódott, hogy a hazai piacon egyelőre hiányzik az igény és a 
fizetőképes kereslet az ilyen termékekre. A vállalkozói öndefiníciókban az összetett feladatok 
ellátásának képessége is hangsúlyosan megjelent. 

A felmérésben megkérdezett cégek továbbá érzékelik az erősödő nemzetközi versenyt, az 
elmúlt időszak hazai béremelkedése pedig némiképp rontotta a magyar vállalatok 
versenyképességét, főleg más, kelet-európai termelőkkel szemben. De az interjúalanyok a 
járványhoz kapcsolódóan elsősorban csak átmeneti nehézségeket tapasztaltak, azok inkább 
az alapanyagok beszerzéséhez kapcsolódtak, az átmeneti visszaesés után pedig többnyire a 
forgalmuk emelkedéséről számoltak be.  

Másrészt, a fenntarthatóság több vállalkozásnál is megjelenik a termelés, a működés során, 
legerőteljesebben az exportra termelők körében, akiktől a külföldi piac el is várja a 
környezetbarátabb termelési módok és anyagok használatát. Az értékesítésben a 
hagyományosan megjelenő kapcsolatok, a bizalom, a személyes ajánlás kifejezetten 
lényegesnek bizonyul, míg az online értékesítés marginálisnak számít. Többen említették, 
hogy kihívást jelent bekerülni a nagy áruházláncok kínálatába. A béremelkedés minden 
vállalkozást érint, az mégsem okoz megoldhatatlan problémákat, ugyanakkor az ágazat bérei 
még mindig elmaradnak sok más iparág átlagától. A megkérdezettek úgy látják, hogy a 
megfelelő bérezés a munkaerő megtartásának kulcsfontosságú eszköze, viszont kérdés, hogy 
a piac meddig tolerálja ezt az áremelkedést. A megkérdezettek a munkahelyi környezet 
jelentőségét is kiemelték a munkaerő megtartásában, ezt látják az egyik fő okának, hogy 
viszonylag alacsony a Nyugat-Európába vándorlás mértéke a bútoriparban dolgozók körében. 

Azonban a munkaerőt illetően így is minden megkérdezett súlyos problémákat lát a munkaerő 
mennyiségét, felkészültségét illetően. Többen is megfogalmazták, hogy a szakmák 
általánosságban népszerűtlennek számítanak, mindez a bútoriparhoz kapcsolódókra is igaz. 
A csökkenő tanuló létszámok részben erre, részben demográfiai okokra vezethetők vissza. De 
a képzőhelyek számának csökkenése, illetve felszereltsége is gondot jelent: több esetben a 
diákok nem tudják megtanulni például a modern CNC gépek használatát, vagy csak a szakma 
bizonyos szegmenseibe nyernek betekintést. Kihívást jelent az oktatók felkészítése is: a 
hiányos felszereltség mellett egyrészt új megközelítésben kellene a munkájukat végezni, 
másrészt a diákok előzetes tudásszintje is sokszor meglehetősen alacsony.  

A munkaerőhiány miatt így a cégek igyekeznek egyszerűbb elemekre bontani a termelési 
folyamatot, ami lehetővé teszi a könnyebb betanulást. Általánosságban is igaz, hogy a cégek 
nagy szerepet vállalnak a saját munkaerő képzésében. Több javaslat is megfogalmazódott az 
együttműködéseket illetően, amelyek segíthetnek hatékonyabbá tenni a képzést és 
javíthatnák az ágazat imázsát. A képzéseket többféle módon is igyekeznek népszerűsíteni: 
nemzetközi versenyeken kiemelkedően szereplő fiatalok bemutatásával, új, élményalapú 
tanulási módszerekkel, a modern technológiák bemutatásával, az iparág zöld és fenntartható 
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jellegének hangsúlyozásával. A továbbtanulás kapcsán eredményesnek bizonyul a szülők 
meggyőzését célzó stratégia, aminek köszönhetően a budapesti képzőhelyek már 
túljelentkezéssel szembesülnek. 

A jövőbeli várakozások tekintetében a megkérdezettek kiemelkedő szerepet tulajdonítanak a 
nemzetközi folyamatoknak, különösen az orosz-ukrán háborúnak. Az ezzel kapcsolatban 
felmerült legfontosabb kérdések: az alapanyagok elérhetősége és ára, az energiahordozók 
ára, valamint a piaci keresletre gyakorolt hatások voltak. Mivel az elmúlt évek kereslete miatt 
a vállalkozások jelentős megrendelésállománnyal rendelkeznek az elkövetkező évre, így a 
rövid távú folyamatoktól kevéssé tartanak. Ugyanakkor kérdésesnek tartják az építőipari és 
ingatlanpiaci élénkülés bútoripari keresletre gyakorolt hatásának hosszabb távú 
fenntarthatóságát.  

Fontos a szervezeti kultúra és a „design gondolkodás” erősítése, ami versenyképesebbé teheti 
és modernizálhatja a magyarországi termelést. Távlatilag már többen is visszaesést várnak, 
ami enyhítheti ugyan a munkaerőhiányhoz kapcsolódó problémákat, de főleg a kisebb cégek 
számára jelentős kihívásokat támaszthat, amelyek leküzdéséhez segítségre lesz szükségük. 
A továbblépés, a fejlődés szempontjából kulcskérdés továbbá a vezetés átadása a kisebb 
vállalkozásoknál, de az mind az idősebb generáció, mind a fiatalok oldaláról problémás 
jelenleg. 

A kutatási zárójelentést egy összegző fejezet zárja, amelyben összefoglaljuk és kontextusba 
helyezzük a legfontosabb tanulságokat, valamint javaslatokat fogalmazunk meg a 
döntéshozók számára. A mellékletben olvasható továbbá a kutatás során használt 
interjúvázlat, valamint az elkészült interjúk rövid kivonata is. 
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I. Bevezetés 

A bútoripar világszerte kihívásokkal küzd, amelyeket a közelmúlt problémái (járványhelyzet, 
háború) tovább súlyosbítanak. E kihívások közül különösen fontosak a munkaerő 
mennyiségével, minőségével és bérezésével kapcsolatos problémák, az egyre élesedő 
nemzetközi verseny, a koronavírus-világjárvány hatásai, valamint az orosz-ukrán háború 
jelentette kihívások. De számos olyan folyamat is kirajzolódik, amelyek akár új lehetőségeket 
is teremthetnek az iparág szereplői számára: ide sorolható a fenntarthatóság kérdése, vagy a 
digitalizáció, automatizáció is. 

Az alapanyag-ellátást több hazai és nemzetközi folyamat is jelentős mértékben befolyásolja. 
A hazai adatok azt mutatják, a faiparon belül a nemzetgazdasági átlagnál is nagyobb 
mértékben csökken a vállalkozások száma, különösen a fafeldolgozó vállalkozásoké. Emellett 
az adatok azt mutatják, hogy a termelés volumenét is inkább csökkenő tendenciák jellemzik. 
Ez még inkább növeli a külföldről érkező alapanyagok jelentőségét, ami a jelenlegi, járvány- 
és háborús helyzetben hosszú távon bizonytalannak látszik. Az ágazat szereplőinek és a 
szakpolitikai döntéshozóknak ezekre a jelenségekre is reagálniuk kell. 

Annak érdekében, hogy e kihívásokra hatékony választ lehessen adni, szükség van arra, hogy 
feltárjuk, miképpen jellemezhetők a magyar bútoripari cégek: milyenek a foglalkoztatási 
hatásaik, milyen térszerkezet jellemzi az ágazatot, milyen az exportteljesítménye a 
vállalkozásoknak stb. De lényeges azt is megismernünk, milyen sajátosságai, tapasztalatai és 
elvárásai vannak a magyar bútoripari vállalkozásoknak; hogyan látják az ágazat helyzetét, 
kilátásait, miként vélekednek saját vállalkozásuk jövőjéről stb. Ezekhez kapcsolódóan 
kérdésünk az is, hogy az érdekképviselet hogyan tudja segíteni a vállalkozások fejlődését, 
még inkább, milyen várakozások fogalmazódnak meg e tekintetben a cégek képviselői 
részéről. 

A fentiek alapján jelen elemzés célja, hogy a fa- és bútoripar helyzetét az érintett vállalkozások 
oldaláról mutassa be. Ennek érdekében elemeztük az Opten adatbázisából kinyert 2019-es 
és 2020-as gazdálkodási és létszámadatokat, felvázolva a bútoripari vállalkozások főbb 
jellemzőit. Mindemellett interjús kutatást is végeztünk, amelynek során különböző méretű és 
profilú bútoripari vállalkozásokat szólítottunk meg. A kutatáshoz kapcsolódóan az elemzésben 
röviden bemutatjuk a megkérdezett vállalkozások profilját, majd az interjúkban elhangzottak 
alapján felvázoljuk a hazai bútoripar általános folyamatait. Ezt követően a foglalkoztatás és a 
munkaerő-utánpótlás kérdéseire térünk rá, majd a vállalkozások jövővel kapcsolatos 
várakozásait mutatjuk be. Interjúalanyaink több javaslatot is megfogalmaztak, az eredmények 
ismertetése során ezekre is kitérünk, hiszen ezek a javaslatok mindenképp megfontolandók, 
továbbgondolásra érdemesek. Az elemzés az összegzéssel zárul, amelyben megfogalmazzuk 
a kutatás legfontosabb tanulságait, különös tekintettel azok gyakorlati vonatkozásaira. 

A tanulmány eredményei felhasználhatók a jelenleginél versenyképesebb, hatékonyabb, 
exportképesebb, a kihívásokra sikeresen reagáló magyar bútoripar létrehozását célzó 
intézkedések, beavatkozások tervezése és megvalósítása során. Érdemes például a 
nemzetközi jó gyakorlatok esetleges adaptációja során figyelembe venni, milyen 
információkkal, attitűdökkel rendelkeznek az interjús kutatásban résztvevők, mik a 
tapasztalataik és a jövőbeni várakozásaik e tekintetben. 
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II. A kutatás kiindulópontjai 

A kutatás kiindulópontjait a GINOP-5.3.5-18-2020-00180 kódszámú, „A bútoripar 
munkaerőpiaci kihívásainak kezelése” című projekt keretében korábban készített 
helyzetelemzés adta, amikor is azonosításra kerültek a bútoripar hazai és nemzetközi 
tendenciái, kihívásai. Mivel ezek a feltárt összefüggések jelentették a kérdőívek, valamint az 
interjúk során megfogalmazott kérdéseink alapjait, szükségesnek érezzük, hogy röviden 
kiemeljük a helyzetelemzés legfontosabb megállapításait. Emellett időbelisége okán a korábbi 
dokumentumban nem szereplő kihívásként figyelembe kell vennünk Oroszország ukrajnai 
inváziójának hatásait is, amelyek nem csak a magyar, hanem a globális bútoripar számára is 
jelentős nehézségeket okoznak már jelenleg is, ezek ráadásul a jövőben még súlyosabbá 
válhatnak.  

A 2020-ben kibontakozó koronavírus-járvány és annak következményei természetesen a 
magyar bútoripart is érintik, méghozzá eltérő előjelekkel: az elmaradó utazások befolyásolták 
a háztartások költési szerkezetét, akik így többet költöttek lakberendezésre, ezáltal növekedett 
a kereslet, ugyanakkor a járványhelyzet nehezítette is az alapanyagok beszerzését vagy az 
áruszállítást. Emiatt a kereslet növekedése áremelkedéssel is járt, terméktől és földrajzi 
térségtől függően a fűrészáruk piacán például 50-200% közötti áremelkedést lehetett 
tapasztalni. 

A hazai viszonyokat illetően ki kell emelni az építőipar 2013 óta tartó dinamikus fejlődését is, 
ami részben a keresetek emelkedése, részben a kormányzati döntések következtében megy 
végbe. Az építkezések számának növekedése pedig a közületi és a lakossági igények 
növekedésével járt a bútoripari termékek esetében is. Ehhez kapcsolódik a használt lakások 
értékesítésének fokozódása is, ami szintén keresletnövelő hatással bírt a bútoripari termékek 
esetében. A különböző, árfelhajtó erővel rendelkező folyamatok eredményeképpen a KSH 
adatai alapján 2021-ben átlagosan 13%-os volt a bútoripari áremelkedés, de egyes termékek 
esetében ez elérhette, vagy meghaladhatta a 25%-ot is. Ez azonban azt is mutatja, hogy az 
alapanyagok áremelkedését az iparág nem tudja teljes mértékben érvényesíteni a piaci 
árakban. 

Napjaink fogyasztói és értékesítési trendjei közül az egyik legfontosabb a fenntarthatóságra 
való törekvés, amit a szabályozás változásai is ösztönöznek mind európai uniós, mind hazai 
szinten. Ezen belül ki kell emelnünk a körkörös gazdaság fogalmát. Ennek célja, hogy 
visszafordítsa azt az elmúlt évtizedekben végbement folyamatot, amely azzal járt, hogy a 
termékek életciklusa lerövidült. Ez egyrészt rossz a fogyasztók számára, hiszen gyengébb 
minőséggel, több kiadással jár, és rossz fenntarthatósági szempontból is, mert az erőforrások 
pazarlását eredményezi. De a szűkös erőforrások okozta korlátok újrahasznosítással, 
újrafeldolgozással, valamint javítással kezelhetővé válhatnak. 

A fenntarthatóság témakörétől nem elválasztható a klímaváltozás kérdésköre, ami érinti 
például az alapanyag-ellátás kérdését is. Míg a hagyományos termelők egy része hátrányba 
kerülhet, új termelők viszont bekapcsolódhatnak az alapanyag-ellátásba a változó 
körülmények miatt. A klímaváltozás elleni küzdelem persze a bútoripari termelést is 
befolyásolja, hisz törekedni kell az erőforrásokkal való takarékosságra és a gazdaságosabb 
energiafelhasználásra. Emiatt újra kell gondolni a globális ellátási láncokat is, mivel a 
közlekedés az egyik legjelentősebb károsanyag-kibocsátó. De a fenntarthatóság várhatóan a 
termékszerkezetet és a dizájnt sem hagyja majd érintetlenül a jövőben. 

A demográfiai kihívások eközben felértékelik a generációs marketing jelentőségét és az egyes, 
életkor szerinti csoportok igényeinek való megfelelés szükségességét. A magyar bútoripar 
elsődleges piacának számító Európa elöregedéssel küzd, így egyre inkább figyelembe kell 
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venni az idősek igényeit. Emellett az egyes életkori csoportok más-más 
marketingcsatornákon, eltérő üzenetekkel szólíthatók meg. 

Lényeges a digitalizáció és automatizálás egyre növekvő jelentősége, amelynek szerepe lehet 
a bútoripar imázsának javításában, ezen keresztül a munkaerő vonzásában, hiszen a modern 
technológiák használata nem csak termelékenység növekedésével, a rugalmasság 
erősödésével jár, hanem a fiatalok számára modern munkahely képét is sugallja. A modern 
technológiák ráadásul a hiányzó munkaerő egy részét is kiválthatják, igaz, a bútoriparban 
vélhetően mindig jelentős marad a kézi gyártás szerepe, különösen az egyedi, különleges 
igényeket kiszolgáló, magas minőségű termékek esetében. 

Nem független a digitalizációtól az online kereskedelem erősödése, amihez a koronavírus-
járvány is hozzájárult: a lezárások és a távolságtartás igénye miatt jelentősen erősödött az 
internetes rendelések fontossága, súlya a kereskedelemben, ami igaz a bútoripari 
értékesítésre is.  

Szintén kapcsolódik a digitalizációhoz az Ipar 4.0 fogalma, melyet még az internet, a 
hálózatosodás és a dolgok internete („IoT”) határozza meg. Ezek segítségével a termelés 
egyes részfolyamatairól valós időben állnak rendelkezésre információk, ami lehetőséget 
teremt a gyártás nyomon követésére és a gyors, illetve hatékony változtatásokra, 
beavatkozásokra, azaz optimalizálásra. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, az Ipar 4.0 nem 
csupán a digitalizációról szól, hanem szemléletbeli változásról is, ami összefügg az 
innovációval, a piaci igények gyors és hatékony kielégítésével, valamint a vállalat- és 
folyamatirányítás kérdéseivel. 

A globalizáció, a nemzetközi kereskedelmi egyezmények és gazdasági integrációk létrejötte a 
piacok egyre fokozódó összefonódását eredményezte, ami mind az értékesítés, mint az 
alapanyagok, félkész termékek beszerzése terén érezteti hatását. Ez egyrészt lehetőséget 
jelent az új piacokhoz való hozzáférésre, másrészt egyre élesedő versenyt is eredményez a 
vállalkozások számára, ami különösen a tőkeszegény cégeket hozza nehéz helyzetbe. A 
nemzetköziesedés emellett a munkaerőpiacot is érinti, a munkaerő el- és bevándorlása pedig 
a bútorgyártásra is kihat. Ez természetesen eltérő jellegű kihívásokat jelent: az első esetben 
a munkaerő megtartása, visszavonzása a fő cél, míg a másodikban a külföldi munkaerő 
alkalmazásához kapcsolódó politikai, jogi kérdések, az integráció segítése és a konfliktusok 
elkerülése, mérséklése a cél. 

A geopolitikai változások több aspektusból is kulcsfontosságúak. Egyrészt a 
világgazdaságban az elmúlt évtizedekben egyre erőteljesebben fellépő országok jelentette 
piaci lehetőségeket és erősödő versenyt kell említenünk. Ennek eredményeként a sokáig 
meghatározó Egyesült Államok, valamint az európai termelők relatív súlya csökkent, míg Kína, 
Vietnam, Brazília jelentősége nőtt. A feltörekvő országok javuló gazdasági helyzete erősítette 
a középosztályt is, ami növekvő piaci igényekkel és vásárlóerővel járt. A 2022-es események, 
azaz Oroszország ukrajnai inváziója viszont szintén jelentős, ám kedvezőtlen geopolitikai 
változásokat eredményezett: a szankciók eredményeképp az alapanyag-beszerzést illetően 
jelentős nehézségekkel kell számolni; a járványhelyzetet követően a háború miatt tartósan 
fennmaradhatnak az ellátási nehézségek, ami további áremelkedést hozhat; az energiaárak 
növekedése a termelést és a szállítást is érinti. Oroszország ugyanis Európa egyik 
legjelentősebb faanyag beszállítója volt a háborút megelőzően. Így a szankciók nem csak azt 
eredményezhetik, hogy csökken vagy teljesen eltűnik az európai piacról az orosz nyersanyag, 
hanem azt, hogy megváltoznak az exportirányok és olyan országok vásárolják fel az orosz 
árut, amelyek nem alkalmaznak szankciókat, hanem továbbra is fenntartják kereskedelmi 
kapcsolataikat Oroszországgal. Ez az áremelkedés mellett egyes térségek versenyelőnyét is 
hozhatja. Oroszország mellett Ukrajna és Fehéroroszország is fontos alapanyag exportőr, a 
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háború így az ő szállításaikat is bizonytalanná tette. Fehéroroszország ellen is több szankciót 
vezettek be, így kétséges, hogy hosszabb távon hogyan alakul az onnan származó áruk sorsa. 
Lengyelország esetében például 7-10% közé teszik az Oroszországból, Ukrajnából, 
Fehéroroszországból származó forgácslap, MDF és HDF lapok arányát. Egyes kelet-
lengyelországi termelőknek emiatt 2022 tavaszán már ellátási és ebből adódóan termelési 
nehézségekkel kellett szembe nézniük. A kiszámíthatóság szempontjából egyértelműen az 
lenne a legkedvezőbb, ha a fa világpiaci ára egy fenntartható szinten stabilizálódna, ennek 
azonban jelenleg csak korlátozottan van esélye. 

A háború egyes országok foglalkoztatási helyzetét is érintheti. Lengyelországban például nagy 
számban alkalmaznak ukrán vendégmunkásokat a bútoriparban; az iparág mintegy 200.000 
dolgozójának legalább 10%-a volt ukrajnai a háborút megelőzően. Sokan közülük (egyes 
becslések szerint az ukrán állampolgárságú dolgozók fele) hazatértek a háború miatt, illetve 
azok, akik hazautaztak, már nem hagyhatják el Ukrajnát. A Kína után második legnagyobb 
termelőnek számító Lengyelország emiatt is termelési nehézségekkel szembesülhet. 
Ugyanakkor a fentebb említett három ország nem csak az alapanyagok és félkész termékek 
exportőreként, hanem termelőként és a késztermékek szállítójaként is jelen van a piacon. Ha 
a háború és a szankciók miatt a kivitelük csökken, akkor az lehetőséget teremt más termelők 
számára, hogy erősítsék piaci szerepüket: a megrendelők például a kiesett ukrán, orosz és 
fehérorosz szállítások pótlására elkezdtek más országokban lehetőségeket keresni. Ennek az 
egyik nyertese Lengyelország lehet, de a magyar termelők előtt is lehetőség nyílik exportjuk 
növelésére. 

Nagyrészt a fentebb bemutatott folyamatok eredménye, hogy számos országban, így 
Magyarországon is növekszik az infláció, ami további áremelkedést jelent, illetve negatív 
hatással van a vásárlóerőre, illetve óvatosságból sokan dönthetnek a vásárlásuk 
elhalasztásáról vagy hogy a tervezettnél kevesebbet költenek. A Fabunio megbízásából 2022 
februárjában készült piacfelmérés eredményei azt mutatják, hogy a közeljövőben 
bútorvásárlást tervezők között felülreprezentáltak a magasabb végzettségűek, a Budapesten 
és a más városokban élők, illetve 50 év alattiak. A többség nagyobb vásárlást tervez, nem 
csak 1-2 bútor beszerzését, ugyanakkor a többség az olcsóbb termékek beszerzésére 
készülnek. Asztalost megbízni azok terveznek, akik nagyobb összeget tudnak a 
bútorvásárlásra költeni, ugyanakkor az anyagi helyzetük többnyire átlagosnak tekinthető, azaz 
jövedelmük nagyobb részét költik bútorvásárlásra. Emellett leginkább a 30-39 év közöttiek, 
illetve a középfokú végzettségűek terveznek asztalossal dolgoztatni. A településtípusokat 
tekintve kiemelkedően a Budapesten kívüli városokban élők körében a legmagasabb az 
asztalost megbízni tervezők aránya. A termékek kiválasztásánál a praktikus szempontok, a 
minőség, tartósság és funkcionalitás a meghatározóak, míg az egyediség, márkanév vagy a 
divatosság kevésbé hangsúlyos, legalábbis a választások tudatos részét tekintve. Hisz 
lehetséges, hogy bár a vásárlók nincsenek tisztában vele, de például a divatok vagy egyes 
márkák, anyagok presztízse befolyásolja őket. A potenciális vásárlók szívesen vásárolnának 
magyar márkákat, de kevéssé ismerik őket. A stílusok közül továbbra is a modern, egyszerű 
vonalak a legnépszerűbbek, az indusztriális vagy bohém stílus csak szűkebb szegmensek 
számára vonzó. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a magyar vásárlók preferenciái 
csak lassan változnak, hiszen a kérdőívekből levont következtetések nagyrészt 
egybecsengenek a korábbi elemzések megállapításaival. 

Összességében kijelenthető, hogy a magyar bútoripar egy komplex hazai és nemzetközi 
helyzetben kell, hogy érvényesüljön, amit illetően sok a bizonytalanság, így nehéz az 
előrejelzés, a hosszú távú tervezés. Ugyanakkor az kirajzolódik, hogy ezek az összetett 
kihívások csak együttműködésben, több szereplő bevonásával kezelhetők sikeresen. 
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III. Módszertan 

Jelen kutatás két főbb részből tevődik össze. Az elsőben céginformációs adatbázisból kinyert, 
2019-es és 2020-as cégadatok alapján jellemezzük a hazai bútoripari vállalkozásokat (a 
kutatás időpontjában a 2021-es üzleti év adatai még nem voltak elérhetőek). Az adatokat 2022 
áprilisában gyűjtöttük le, így az adatbázisban azok a cégek szerepelnek, amelyek ebben az 
időpontban működtek, így 2021-es és 2022-es alapítású vállalkozások is. A legfontosabb 
vizsgált adatok a nettó árbevételre, az exportbevételre, a foglalkoztatotti létszámra 
vonatkoznak, de emellett legyűjtöttük a vállalkozások alapításának időpontját, és elemeztük a 
területi különbségeket is. Az adatokból ábrákat, térképeket készítettünk, annak érdekében, 
hogy bemutassuk a legfontosabb területi különbségeket.  

A vizsgálat második része egy interjús kutatásra épül, amelyet 2022 április-májusában 
folytattunk. Az interjúvázlatot mellékletben szerepeltetjük. Az interjúk tematikáját a korábbi 
helyzetelemzés adta: az ott feltárt folyamatok, problémák kapcsán voltunk kíváncsiak az 
ágazat szereplőinek nézőpontjára, tapasztalataira. A kutatásba bevont cégeket a Fabunio 
segítségével értük el. A kiválasztás alapja az volt, hogy az ágazat különböző méretű és profilú 
vállalkozásait szólaltassuk meg. Minden vállalkozást, szervezetet olyan személy (általában az 
ügyvezető) képviselt, aki ismeri annak napi működését, részt vesz a döntések 
meghozatalában, így elegendő információval rendelkezik. Az interjúk személyesen, telefonon, 
illetve online készültek, a beszélgetésekből kivonatokat készítettünk, illetve a kulcsfontosságú 
gondolatokat szó szerint is lejegyeztük – ezeket idézetként be is mutatjuk az elemzésben. A 
vállalkozások mellett interjút készítettünk a Fabunio vezetőjével is, annak érdekében, hogy az 
ágazatot képviselő szakmai érdekvédelmi szervezet nézőpontját is be tudjuk építeni az 
elemzésbe. Az eltérő helyzet miatt a vállalkozások és a Fabunio esetében alkalmazott 
kérdéssor különbözött (lásd a mellékelt általános és vállalkozásspecifikus kérdéseket). 
Sajnálatos módon nem sikerült minden felkeresett vállalkozással interjút készíteni, de az előírt 
öt interjúhoz képest így is hat interjú valósult meg, amelyek összességében jó áttekintést 
adnak az ágazat főbb folyamatairól. A tömeggyártással (is) foglalkozó nagyobb vállalatok 
viszont kimaradtak a felmérésből, így elemzésünk elsősorban az élőmunka igényes, innovatív, 
a formatervezésre nagy hangsúlyt fektető szegmens tapasztalatait mutatja be. 

Az interjúvázlat hat fő témakör köré csoportosítva tartalmazott kérdéseket: az első a 
válaszadóra, valamint az általa képviselt szervezetre vonatkozott, mivel ezek olyan 
információkat jelentenek, amelyek segítenek az elmondottak értelmezésében, kontextusba 
helyezésében. A második a magyar bútoripar helyzetére, erősségeire, gyengeségeire, 
lehetőségeire vonatkozott. A harmadik a képzés, a munkaerőutánpótlás kérdéskörét tárgyalta. 
E három témakört mind a vállalkozások, mind az érdekképviselet esetében érintettük. Csak a 
vállalkozások körét érintette a negyedik, ötödik és hatodik témakör. A negyedik az 
értékesítésre, az exportra fókuszált, az ötödik a külső körülményekre (járvány, bérek 
növekedése a nemzetgazdaságban, ágazati megatrendek), a hatodik pedig a jövővel 
kapcsolatos várakozásokra, illetve ehhez kapcsolódóan a vállalkozásokban megvalósuló 
fejlesztésekre. Kiegészítő jelleggel adatokat gyűjtöttünk továbbá az interjús kutatásban részt 
vevő cégek honlapjáról is, többek közt a vállalkozás történetével, általános jellemzőivel 
kapcsolatban, amelyeket a cégprofilok készítése során használtunk fel. 

A fenti adatforrások lehetőséget teremtenek arra, hogy a magyar bútoripar helyzetét 
sokoldalúan elemezzük, ezzel megalapozzuk a későbbi fejlesztési javaslatokat. Mivel az 
interjúalanyok többsége magasabb hozzáadott értékű tevékenységet folytat, illetve a Fabunio 
a bútoripart összefogó érdekképviseleti szervezetként az ágazat egészére rálát, így az általuk 
elmondottak hasznosak lehetnek a szektor többi szereplője és a szakpolitikai döntéshozók 
számára is. 
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IV. A magyar bútoripari cégek jellemzői 

A magyar bútoripar jelenlegi helyzetét különösen a rendszerváltástól eltelt időszak 
befolyásolta, lévén ekkor ment végbe a korábbi nagyvállalatok privatizációja, feldarabolása, 
illetve számos új cég, döntően mikrovállalkozás is született ebben az időszakban. Emellett az 
iparágra 2004 után Magyarország európai uniós csatlakozása is nagy hatással volt, hiszen a 
piacok megnyitása egyszerre jelentett kihívást és jelentőséget a szereplők számára. Majd a 
2000-es évek elején a hitelezés és az ingatlanpiac felfutása, 2013-tól pedig az 
általánosságban javuló gazdasági helyzet, növekvő jövedelmek, illetve a különböző 
otthonteremtési és –felújítási támogatások, valamint kedvezmények voltak pozitív hatással a 
bútoripari keresletre. Így a bútorgyártó vállalkozások és foglalkoztatottjaik száma az elmúlt 
években tartós növekedést mutatott. 

Ugyanakkor a fentebb felvázolt folyamatok egy igen differenciált területi szerkezetet hoztak 
létre, a fellendülésből és az új lehetőségekből nem tudtak egyformán profitálni az egyes 
térségek vállalatai. Jelen fejezet keretében ezeket a különbségeket mutatjuk be részletesen.  

 

IV.1. Vállalkozásdemográfia a bútoriparban 

A 2022. áprilisi adatok alapján 2.046 vállalkozás végez 31. TEÁOR nemzetgazdasági ág 
szerinti főtevékenységet valamelyik alkategóriában (31.01 Irodabútor gyártása, 31.02 
Konyhabútorgyártás, 31.03 Ágybetét gyártása, 31.09 Egyéb bútor gyártása). Ez alacsonyabb 
szám, mint ami a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisában szerepel, aminek az az oka, hogy 
a KSH adatai tartalmazzák az összes olyan vállalkozást, amelynek a tevékenységi körében 
szerepel valamelyik bútoripari szakágazat, míg a céginformációs adatbázisból csak 
főtevékenység szerint a bútoriparban működő cégeket válogattuk le.  

1. táblázat – A magyar bútoripari vállalkozások megoszlása főtevékenység szerint 

Főtevékenység megnevezése Vállalkozások száma (2022) 

Ágybetét gyártása 20 

Egyéb bútor gyártása 1.225 

Irodabútor gyártása 356 

Konyhabútorgyártás 445 

Összesen 2.046 

Forrás: Opten 

 

A főtevékenységet illetően a legtöbb vállalkozás (az összes mintegy 60%-a) az egyéb bútor 
gyártása szakágazatban működik (1. táblázat), bár ez némiképp félrevezető, hiszen egyéb 
jegyzett tevékenységeik között megjelenhet a többi szakágazat is. Emellett ez a szakágazat a 
legtágabb kategória (2. táblázat), így sok esetben a vállalkozások részéről ezt a legcélszerűbb 
megadni, mint főtevékenység. 
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2. táblázat – Az egyes bútoripari szakágazatok tartalma 

Főtevékenység megnevezése Tevékenységek 

31.01 Irodabútor gyártása - a szék és ülőbútor gyártása irodák, műhelyek, hotelek, 
éttermek és közintézmények részére 

- a szék és ülés gyártása színházak, mozik és hasonló 
intézmények részére 

- speciális, üzleti bútorok (pult, kirakat, polc stb.) gyártása 

- az irodabútor gyártása 

- a laboratóriumi pad, hokedli, ülőbútor és más laboratóriumi 
bútor (pl. szekrény, asztal) gyártása 

- bútor gyártása templomok, iskolák, éttermek részére 

- díszes, éttermi felszolgáló gördülőbútor (ételt, desszertet 
hordozó kocsi) gyártása 

31.02 Konyhabútorgyártás - konyhabútor gyártása 

31.03 Ágybetét gyártása - az ágybetét gyártása: rugós ágybetét, ágybetét 
töltőanyaggal, belsejébe helyezett támasztóanyaggal, 
ágybetét borítóanyag nélkül, gumi, illetve műanyag habból 

- ágybetét-, matractámaszték gyártása 

31.09 Egyéb bútor gyártása - a szófa, heverő és heverőgarnitúra gyártása 

- a kerti szék és ülőgarnitúra gyártása 

- a hálószoba-, nappali, kerti stb. bútor gyártása 

- a televízió- és varrógéptartó állvány gyártása 

- a szék- és ülőhelygyártás befejező műveletei pl. kárpitozás 

- a bútorgyártás befejező műveletei, festékszórás (dukkózás), 
festés, fényezés politúrral és kárpitozás 

- a szabadon álló (nem rögzített) térhatároló gyártása 

Forrás: TEÁOR08 jegyzék 

 

A legtöbb alkalmazottat szintén az egyéb bútor gyártása szakágazat szerinti főtevékenységet 
folytató cégek foglalkoztatja (3. táblázat), de az adatok értelmezése ez esetben is félrevezető 
lehet. Összességében az ágazat 14.708 főt foglalkoztatott 2020-ban, ennek kétharmada az 
egyéb bútorok gyártása főtevékenységgel rendelkező cégeknél dolgozott. 

3. táblázat – A magyar faipari vállalkozások foglalkoztatotti létszámának megoszlása 
az egyes főtevékenységek szerint 

Főtevékenység megnevezése Létszám (fő, 2020) 

Ágybetét gyártása 227 

Egyéb bútor gyártása 10.009 

Irodabútor gyártása 2.502 

Konyhabútorgyártás 1.970 

Összesen 14.708 

Forrás: Opten 
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4. táblázat – A bútoripari vállalkozások megoszlása a foglalkozatottak létszáma 
alapján 

Méretkategória 
Vállalkozások 

száma 

mikrovállalkozás 1.771 

kisvállalkozás 231 

középvállalkozás 37 

nagyvállalat 7 

összesen 2.046 

Forrás: Opten 

 

A vállalkozások 86,5%-a mikrovállalkozás, azaz tíz főnél kevesebbet foglalkoztat (4. táblázat), 
míg összesen hét cég sorolható nagyvállalati kategóriába. 

1. ábra – Bútoripari vállalkozások megoszlása az alapítás éve szerint 

 

Forrás: Opten alapján saját szerkesztés 
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A céginformációs adatok alapján a legrégebben működő bútoripari vállalkozást 1983-ban 
alapították ugyan, de összességben a magyar cégek fiatalnak számítanak (1. ábra). 
Kifejezetten kevés cég van, amelyik alapítása a rendszerváltás előttre esik, ebben persze az 
is szerepet játszik, hogy egy esetleges átalakulás során annak dátuma kerül rögzítésre a 
cégadatbázisban, nem pedig a jogelőd létrehozásának időpontja. Vélhetően a koronavírus-
járvány okozta keresletnövekedés eredményeképpen 2020-ban és 2021-ben is sok 
vállalkozás jött létre. Fontos azonban azt hangsúlyozni, hogy az adatok nem azt mutatják, 
hogy az egyes években mennyi vállalkozás jött létre, hanem azt, hogy mennyi az, amely az 
adott évben alapított cégek közül ma is működik, az adatok tehát a cégek „túlélését” mutatják. 
Azt lehet mondani, hogy nagyjából tízévente van olyan cégalapítási hullám, amelyből sok 
vállalkozás tartósan fenn is tud maradni. Ilyen volt az 1990-es évek közepe, 2003, illetve 2011 
is. A 2021-es kiemelkedően magas számot ugyanakkor az eltelt idő rövidsége miatt még nem 
érdemes ide sorolni. 

A vállalkozások átlagéletkorát vizsgálva (2. ábra) kirajzolódik, hogy a legfiatalabbak a Borsod-
Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár Bereg megyei cégek, ami arra utal, hogy itt a 
legnehezebb hosszútávon is működőképes, sikeres vállalkozást fenntartani. 

2. ábra – A magyar bútoripari vállalkozások átlagéletkora megyénként 

 

Forrás: Opten alapján saját szerkesztés 
 

A bútoripari vállalkozások területi elhelyezkedését vizsgálva (3. ábra) azt látjuk, hogy Budapest 
és Pest megye szerepe kiemelkedő, ami nem utolsósorban a térség piaci igényeinek, 
vásárlóerőjének köszönhető. De vélhetően szerepet játszik a magasabb népesség, a kedvező 
közlekedési helyzet és az általánosan jobb gazdasági helyzet (így a vállalkozásindításhoz 
szükséges tőke elérhetősége) is abban, hogy ilyen területi szerkezetet tapasztalhatunk. 
Emellett az együttműködési lehetőségek, az alapanyagellátás szempontjából fontos, hogy a 
fafeldolgozó cégek hasonló területi koncentrációt mutatnak. A legkevesebb vállalkozással 
Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Csongrád-Csanád, Tolna és Somogy megyék 
rendelkeznek. Ezek lakossága egyrészt alacsonyabb, másrészt a vásárlóerejük is kisebb, 
ágazati hagyományuk is kevésbé jellemző. 
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3. ábra – A működő bútorpari vállalkozások száma megyénként (2022) 

 

Forrás: Opten alapján saját szerkesztés 

 

A legnagyobb nettó árbevételű cégek szintén a fővárosban és környékén koncentrálódnak, de 
mellette kiemelkednek a nagyobb városok is. (4. ábra) Ezt a képet természetesen számos 
tényező befolyásolja, többek közt a képzett munkaerő és a képzőhelyek elérhetősége. De 
figyelemre méltó az is, hogy a legnagyobb árbevételű cégek többsége a főbb közlekedési 
útvonalak, autópályák, illetve vasúti fővonalak közelségében található. Vagyis a megbízható 
szállítási lehetőségek láthatóan szerepet játszanak a vállalkozások telephely választásában 
és piaci sikereiben. Ezt különösen felértékelték az elmúlt évtizedek változásai, amelyek 
eredményeként a vállalkozások igyekeznek csökkenteni a raktárkészleteiket, helyette 
rugalmas készletgazdálkodással működni. A „just-in-time” elv lényege, hogy az 
erőforrásoknak akkor kell rendelkezésre állniuk, amikor azokra szükség van. Ehhez azonban 
megfelelően működő beszállítói hálózatokra van szükség, melynek nem csak a szolgáltatók 
elválaszthatatlan elemei, de az infrastrukturális hálózatok is. 

4. ábra – A száz legnagyobb árbevételt elérő bútoripari vállalkozás székhely szerinti 
elhelyezkedése (2020) 

 

Forrás: Opten alapján saját szerkesztés 
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2021-ben összesen 134 bútoripari vállalkozás jött létre Magyarországon (5. táblázat). Ezek 
több mint harmada az ágazatban egyébként is kiemelt szerepet játszó Budapesten és Pest 
megyében alakult, de kiemelhető még Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye is. A 2021-ben létesített vállalkozások mintegy 6,5%-át teszik ki a jelenleg működő, 
összes hazai bútoripari cégnek. 

5. táblázat – A 2021-ben alapított bútoripari vállalkozások megyénkénti megoszlása 

Megye Új vállalkozás 

Bács-Kiskun 6 
Baranya 4 
Borsod-Abaúj-Zemplén 12 
Budapest 23 
Csongrád-Csanád 2 
Fejér 6 
Győr-Moson-Sopron 9 
Hajdú-Bihar 5 
Heves 1 
Jász-Nagykun-Szolnok 2 
Komárom-Esztergom 9 
Nógrád 3 
Pest 25 
Somogy 4 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 10 
Tolna 2 
Vas 3 
Veszprém 4 
Zala 4 
Összesen 134 

Forrás: Opten 
 

A szűkebben vett bútoriparban (azaz csak a bútoripari főtevékenységű cégeket figyelembe 
véve) a foglalkoztatotti létszámok az új vállalkozások nagy száma ellenére 2020-ra csökkentek 
az előző évhez képest, országosan mintegy 3,4%-kal, megyei szinten pedig a legnagyobb 
mértékben Zala megyében, több mint 13%-kal. Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, 
Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék ugyanakkor kisebb 
mértékben növelték a létszámot az ágazatban (6. táblázat és 5. ábra). A növekedés 
ugyanakkor alacsony bázisról történt, vagyis az nem eredményezett területi átrendeződést.  

Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében viszont a vállalkozások 
viszonylag magas száma és az alacsonynak számító összes foglalkoztatotti létszám azt 
mutatja, hogy itt az átlagosnál is jobban dominálnak a mikrovállalkozások. 
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6. táblázat – A foglalkoztatotti létszámok alakulása a bútoripari vállalkozásoknál 
 (2019-2020) 

Megye 
Létszám (fő, 

2019) 
Létszám (fő, 

2020) 
változás 

(fő) 
változás 

(%) 

Bács-Kiskun 813 762 -51 -6,3 

Baranya 407 400 -7 -1,7 

Békés 521 479 -42 -8,1 

Borsod-Abaúj-Zemplén 192 200 8 4,2 

Budapest 1.844 1.791 -53 -2,9 

Csongrád-Csanád 870 913 43 4,9 

Fejér 607 638 31 5,1 

Győr-Moson-Sopron 2.127 2.056 -71 -3,3 

Hajdú-Bihar 429 412 -17 -4,0 

Heves 541 504 -37 -6,8 

Jász-Nagykun-Szolnok 244 249 5 2,0 

Komárom-Esztergom 184 182 -2 -1,1 

Nógrád 283 263 -20 -7,1 

Pest 1.378 1.387 9 0,7 

Somogy 159 156 -3 -1,9 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 611 619 8 1,3 

Tolna 144 135 -9 -6,3 

Vas 2.009 1.892 -117 -5,8 

Veszprém 624 589 -35 -5,6 

Zala 1.246 1.081 -165 -13,2 

Összesen 15.233 14.708 -525 -3,4 

Forrás: Opten  

 

Az egyes méretkategóriába tartozó vállalkozások eltérő száma miatt a foglalkoztatotti 
létszámok meglehetősen egyenletesen oszlanak el a kategóriák között, rámutatva ezzel a 
mikro- és a kisvállalkozói szegmens foglalkoztatási súlyára (7. táblázat). 

7. táblázat – A vállalkozások létszámának megoszlása a méretkategóriák közt 

Méretkategória 
A vállalkozások 

száma (db) 

mikrovállalkozás 3.183 

kisvállalkozás 4.469 

középvállalkozás 3.499 

nagyvállalat 3.557 

összesen 14.708 

Forrás: Opten  
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5. ábra – A foglalkoztatotti létszámok alakulása (%) a bútoripari vállalkozásoknál 
Magyarország megyéiben (2019-2020) 

 

Forrás: Opten alapján saját szerkesztés 

 

A száz legnagyobb bútoripari foglalkoztató egy része szintén Budapesten és környékén 
található, de e tekintetben kevésbé jellemző annyira a térbeli koncentráció (6. ábra), mint az 
árbevétel esetében. Ez arra utal, hogy jelentős különbségek vannak a vállalkozások 
termelékenységében: a Budapesten és Pest megyén kívüli cégek a magasabb foglalkoztatotti 
létszám ellenére viszonylag alacsony árbevétellel rendelkeznek. 

6. ábra – A száz legnagyobb foglalkoztatotti létszámú bútoripari vállalkozás székhely 
szerinti elhelyezkedése 

 

Forrás: Opten alapján saját szerkesztés 
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A 2019 és 2020 közötti árbevétel változását elemezve (7. ábra) az derül ki, hogy különösen 
nagy volt a visszaesés Tolna és Békés megyékben, valamint Budapesten, miközben a 
legnagyobb arányú növekedést Komárom-Esztergom, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, 
Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben működő cégek érték el. Itt is igaz azonban, 
hogy több esetben a növekedés alacsony bázisról történt. Pest megye természetesen kivételt 
jelent e tekintetben, ott az egyébként is magas érték nőtt tovább, mutatva a gazdasági 
szuburbanizáció fontosságát és a közlekedési helyzet, a piac és az együttműködési 
lehetőségek korábban már kiemelt jelentőségét.  

7. ábra – Az átlagos nettó árbevétel változása 2019-2020 között, megyénként 
 (2019=100%) 

 

Forrás: Opten alapján saját szerkesztés 

 

Sajátos helyzetet jelent, hogy leginkább az ország középső területein, illetve Északkelet-
Magyarországon tapasztalhattunk növekedést, míg a gazdaságilag prosperáló megyék egy 
része visszaesést mutatott. A cégméretet tekintve a nagyvállalatoké a legnagyobb 
részesedés, ezt követik a kisvállalkozások, majd a közép- és mikrovállalkozások (8. táblázat). 

8. táblázat – Az értékesítés nettó árbevételének megoszlása az egyes 
cégméretkategóriák között (2020) 

Vállalkozáskategória Nettó árbevétel, 2020 (ezer Ft) % 

mikrovállalkozás 44.836.921 16,46 

kisvállalkozás 77.218.009 28,35 

középvállalkozás 70.530.005 25,89 

nagyvállalat 79.761.070 29,28 

Végösszeg 272.346.005 100 

Forrás: Opten 

 

Érdemes az árbevétel változását a cégek szintjén is elemezni. Azok a vállalkozások, amelyek 
a legnagyobb mértékben tudták növelni az árbevételüket a vizsgált két év alatt, a korábbiakban 
tapasztaltakhoz hasonlóan a fővárosban és Pest megyében találhatók (8. ábra). Ennek oka 
egyrészt, hogy ebben a térségben sok a növekedést mutató vállalkozás, másrészt pedig a 
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növekedés üteme is nagyobb, mint más régiókban. Tolna és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből 
ugyanakkor egyetlen vállalkozás sem került fel a száz legnagyobb növekedést mutató listájára. 

8. ábra – A 2019-2020 között az árbevételüket legnagyobb mértékben növelő bútoripari 
cégek elhelyezkedése 

 

Forrás: Opten alapján saját szerkesztés 

 

A hatékonyságot mutatja, hogy egy vállalkozásnak mekkora az egy főre jutó nettó árbevétele: 
minél magasabb ez a szám, annál hatékonyabbnak tekinthető a cég. Megyei szinten elemezve 
az adatokat öt megye vezető szerepe rajzolódik ki. Itt is fontos megjegyezni, hogy kevés 
vállalkozás esetén egy-egy nagy és hatékony termelő nagyobb súllyal számít az átlagba. Így 
is feltűnő viszont Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Baranya és Somogy megye 
kedvezőtlen helyzete e mutatót vizsgálva (9. ábra). A termelékenység egyébiránt összefügg 
az exporttevékenységgel, ahhoz kapcsolódóan a munkaerő képzettségével és a vállalkozás 
tőkeerejével is. A kivitelre termelő vállalkozások általában magasabb fokú gépesítettséggel és 
automatizációval, azaz fejlettebb termelés-szervezési módszerekkel működnek. 

9. ábra – Bútoripari vállalkozások egy főre jutó átlagos árbevétele megyénként (2020) 

 

Forrás: Opten alapján saját szerkesztés 
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A legnagyobb termelékenységgel jellemezhető vállalkozások többsége szintén Budapesten és 
környékén koncentrálódik (10. ábra). De több vidéki nagyváros (régiós központ, 
megyeszékhely) is megjelenik a hatékony vállalatok térbeliségét ábrázoló térképen, 
ugyanakkor egy-egy jelentősebb termelő kisebb településeken, falvakban is található. 
Akárcsak korábban, itt is megfigyelhető a jelentősebb közlekedési folyosók szerepe. A száz 
legtermelékenyebb cég az iparág összes árbevételének mintegy 52%-át termeli meg, 
miközben a foglalkoztatottaknak mindössze 7,8%-át tömöríti. 

10. ábra – A legtermelékenyebb bútoripari vállalkozások 

 

Forrás: Opten alapján saját szerkesztés 

 

IV.2. A magyar bútoripari export 

A nemzetközi elemzések alapján a magyar bútoripar versenyképessége nem kielégítő: sok 
vállalkozás a termékszerkezete, kapacitáshiánya, tőkehiánya vagy minőségi problémái miatt 
nem, vagy csak mérsékelten tud érvényesülni a nemzetközi piacokon. Ezzel függ össze, hogy 
2012 és 2018 között gyorsabban nőtt a bútoripari import, mint az export. Ezt a piaci helyzetet 
erősíti a külföldi tulajdonban lévő nagy áruházláncok erős piaci pozíciója is.  

9. táblázat – Az exportbevétel megoszlása az egyes bútoripari főkategóriák között 

Főtevékenység Exportértékesítés nettó árbevétele (eFt, 2020) 

Ágybetét gyártása 165.868 

Egyéb bútor gyártása 88.448.757 

Irodabútor gyártása 13.497.826 

Konyhabútorgyártás 4.041.164 

Összesen 106.153.615 

Forrás: Opten 
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Az exportból ugyanakkor legnagyobb mértékben nem meglepő módon a legszélesebb 
tevékenységi kört, a legtöbb céget és a legtöbb foglalkozatottat tömörítő, „egyéb bútor 
gyártása” főtevékenységű kategóriához tartozó vállalkozások részesedtek (9. táblázat). 

A magyar gyártók a koronavírus-járványt megelőzően 45 országba exportáltak (ebből 29 volt 
európai). Viszonylag kevés információ érhető el az egyes cégek exportrelációról, így ebben a 
tekintetben csak korlátozott következtetések fogalmazhatók meg. Az azonban kirajzolódik, 
hogy a legfontosabb piacok az európai országok, a feltörekvő piacok pedig viszonylag kis 
szerepet töltenek be a magyar bútorgyártók kivitelében. A legfontosabb exportpiacok Ausztria, 
Németország, Hollandia, Olaszország, de kisebb mértékben megjelenik Belgium, Csehország, 
Franciaország, Svájc vagy Olaszország is az adatok alapján. A legtöbb esetben ugyanakkor 
csak annyi derül ki, hogy az adott vállalkozás az Európai Unió területére exportál. (Hasznos 
lenne, ha több adat állna rendelkezésre az exportrelációkról, hiszen fontos következtetéseket 
lehetne levonni abból, hogy milyen méretű, termékszerkezetű, árbevételű cégek milyen 
piacokra exportálnak, hogyan függ össze azt exportpiac helyzete a vállalkozások fejlődésével 
stb.) Emellett az export több mint 70%-a a nagyvállalati körhöz kapcsolódik, míg a mikro- és 
kisvállalkozások súlya elenyésző a kivitel tekintetében (10. táblázat). 

10. táblázat – A bútoripari vállalkozások exportbevételének megoszlása az egyes 
méretkategóriák alapján 

Méretkategória Export értékesítés nettó árbevétele (ezer Ft) % 

mikrovállalkozás 188.272 0,17 

kisvállalkozás 2.016.816 1,89 

középvállalkozás 28.539.658 26,88 

nagyvállalat 75.408.869 71,03 

összesen 106.153.615 100 

Forrás: Opten 

 

Négy olyan megye is található, amelyek bútoripari vállalkozásai a céginformációs adatok 
alapján egyáltalán nem exportáltak 2020-ban: Somogy, Komárom-Esztergom, Borsod-Abaúj-
Zemplén és Hajdú-Bihar megye. 

11. ábra – A 2020-as bútoripari exportbevétel megoszlása megyénként 

 

Forrás: Opten alapján saját szerkesztés 
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Ezzel szemben a legmagasabb exportbevétel a nyugat-magyarországi megyékben 
realizálódott (11. ábra). Ez mutatja a földrajzi fekvés jelentőségét, hiszen ezek a területek 
fekszenek a legközelebb a legfontosabb exportpiacokhoz. Emellett a térségben található 
képzési hagyományokról sem szabad elfeledkezni, hiszen itt működik a Soproni Egyetem 
Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kara, biztosítva ezáltal a képzett munkaerő utánpótlását. 

Az exportbevétel változása viszont az ország középső megyéiben mutatja a legkedvezőbb 
képet, bár Győr-Moson-Sopron, Fejér, Baranya és Heves megyék is növelni tudták a kivitel 
értékét 2019-ről 2020-ra (12. ábra). 

12. ábra – A bútoripari exportbevétel változása 2019-20, megyénként (2019=100%) 

 

Forrás: Opten alapján saját szerkesztés 

 

13. ábra – A nettó árbevételhez viszonyítva 50% feletti exporthányaddal bútoripari 
cégek elhelyezkedése 

 

Forrás: Opten alapján saját szerkesztés 
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A céginformációs adatokból kirajzolódik továbbá, hogy vannak olyan vállalkozások, amelyek 
szinte csak exportra termelnek (11. táblázat), vagyis közel teljes árbevételük külpiacokról 
származik. Ezek a vállalkozások részben, de nem kizárólag a fővárosban és környékén, 
részben a nyugati határ közelében találhatóak (13. ábra). Összesen huszonkét olyan 
vállalkozás van, amelyik árbevételének legalább fele exportból származik. Ezen cégek 
elhelyezkedésében a korábbiakhoz hasonlóan a szállítási kapcsolatok továbbra is fontos 
szerepet játszanak. Az exportbevétel általában a legnagyobb cégek bevételeinek teszi ki 
jelentős részét, a nagy cégeknek tehát nem csupán a hazai piacra kell alapozniuk. 

11. táblázat – A tíz legnagyobb nettó árbevételű bútoripari vállalkozás 
exportbevételinek aránya 

# Cégnév 
Székhely 
település 

Főtevékenység 
nettó árbevétel 
2020 (ezer Ft) 

Az export 
részesedése 

a nettó 
árbevételből 

1. INTERFA Kft. Szany 
Egyéb bútor 
gyártása 

20.805.989 99,59 

2. ADA Nova KFT. Körmend 
Egyéb bútor 
gyártása 

17.088.284 97,77 

3. ADA HUNGARIA Kft. Körmend 
Egyéb bútor 
gyártása 

11.532.406 95,45 

4. 
IKEA Industry 
Magyarország Kft. 

Sopron 
Egyéb bútor 
gyártása 

11.212.149 99,85 

5. DUOCOR Bt. Makó 
Irodabútor 
gyártása 

8.072.583 93,33 

6. SITFORM BT. Győr 
Egyéb bútor 
gyártása 

5.917.379 94,58 

7. BOTT Hungária Kft. Tarnazsadány 
Egyéb bútor 
gyártása 

5.415.281 87,50 

8. KANIZSA Trend Kft. Nagykanizsa 
Egyéb bútor 
gyártása 

5.132.280 51,54 

9. DIVIÁN-MEGAFA Kft. Nyíregyháza 
Irodabútor 
gyártása 

5.065.092 7,64 

10. 
Ventura 
Manufacturing Kft. 

Budaörs 
Egyéb bútor 
gyártása 

4.931.718 33,20 

Forrás: Opten 
 

IV.3. A magyar bútoripar szerkezete 

Az adatokból kirajzolódik Budapest és Pest megye meghatározó szerepe, itt található a 
legtöbb cég és itt összpontosulnak a legnagyobb vállalkozások. Az exportot tekintve 
kiemelkedő még a nyugati országrész, ugyanakkor több megye vállalkozásai egyáltalán nem 
exportálnak. A legnagyobb árbevételű cégek esetében az exportpiacok meghatározók, 
bevételük túlnyomó része jellemzően kivitelből származik. Fontos kiemelni még az elaprózott 
vállalkozásszerkezetet, ami befolyásolja a jövedelmezőséget, az exportképességet és a 
versenyképességet is. Az ágazat cégeinek túlnyomó többsége mikro- illetve kisvállalkozás, 
korlátozott tőkeerővel és fejlődési lehetőségekkel. Ez egy duális ágazati szerkezet rajzol ki: 
egyrészt az exportképes, jelentős exportbevétellel és foglalkoztatási súllyal rendelkező cégek, 
másrészt a helyi igényeket kiszolgáló, a modernizációra kevesebb lehetőséggel rendelkező 
kisebb vállalkozások csoportját. A kettősség a térszerkezetben is többé-kevésbé kirajzolódik: 
a kedvezőbb helyzetű Budapest és Pest megye mellett az ország többi része némiképp le van 
maradva, ugyanakkor e második csoport is differenciált: a nyugati területek vagy a 
nagyvárosok bútoripari teljesítménye jobb a keleti és vidékies térségekhez képest. 
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V. Az interjúk eredményei 

A 2022-ben végzett interjús kutatás rámutat azokra a problémákra, lehetőségekre, amelyekkel 
a bútoripari vállalkozások szembe kell, hogy nézzenek. A következőkben bemutatjuk a 
felmérésben részt vevő cégeket, illetve érdekvédelmi szervezetet, majd a kutatás 
legfontosabb eredményeinek főbb témák szerinti bemutatása következik az interjúkból 
származó idézetekkel alátámasztva. 

 

V.1. A kutatásban szereplő cégek, szervezetek jellemzői 

A vizsgálatba bevont vállalkozások igen különböző tevékenységi körökkel, létszámmal, 
bevétellel rendelkeznek, így meglehetősen jól tükrözik az ágazat szereplőinek nézőpontját – 
ám a nagy, tömegigényeket kielégítő, sorozatgyártás folytató cégeket sajnálatos módon nem 
tudtuk megszólaltatni.  

Annak érdekében, hogy az interjúkban elhangzott válaszokat kontextusba tudjuk helyezni, 
érdemes röviden áttekinteni a válaszadók vállalkozásainak, illetve a kutatásba szintén bevont 
érdekvédelmi szervezet, a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (Fabunio) profilját, főbb 
jellemzőit. Az interjúkban elhangzottak, a statisztikai adatok és a vállalkozások honlapjain 
található információk alapján tehát összegzésre kerülnek a cégek és az érdekképviselet főbb 
jellemzői. 

 

V.1.1. Angel Design Kanizsa Kft. 

1997-ben jött létre, Kanizsa Kft. néven, majd miután a két tulajdonos szétvált, 2018-tól működik 
önállóan az Angel Design. Az Angel Design Kanizsa Kft. Nagykanizsán működik, prémium és 
luxuskategóriás termékeket gyárt, amelyeket elsősorban Németországba exportál. Kizárólag 
exportra termelnek, a meglévő német partnerek mellé Hollandia és Ausztria irányába is 
próbálnak partnereket szerezni. A főbb termékeik: kárpitozott étkező székek, padok, 
luxusigényeket kielégítő házimozi és nappali bútorok (kanapék és mozifotelek). Emellett a 
rugalmas, egyedi jellegű gyártás is a cég fontos jellemzője. 

A vállalkozás tagja a 2001-ben, tizenöt taggal létrehozott Pannon Fa- és Bútoripari Klaszternek 
(PANFA). A szerveződés Magyarország legrégebben működő szakmai hálózata és egyben a 
régió első akkreditált innovációs klasztere is. Ez utóbbi címet 2014-ben és 2017-ben is 
elnyerték. 

A gyártást tekintve lényeges, hogy prémium, illetve luxuskategóriás bútorokat gyártanak, 
amely nagyon magas minőségi követelményekkel jár, így a gyártás manufakturális jellegű, 
nagy a kézimunka-erő iránti igény. Nem sorozatban gyártanak tehát termékeket, jellemzően 
egyedi jellegű megrendeléseket teljesítenek. A fejlesztés, bővülés folyamatos a vállalkozásnál: 
2020-ban egy fejlesztésükhöz 20 millió forintos állami támogatást is igénybe tudtak venni. A 
vizsgált évben a beruházások értéke elérte a 100 millió forintot. 

 

V.1.2. Atilla-Fa Kft. 

Az Atilla-fa Kft. 2000-ben indult egyszemélyes vállalkozásként Békéscsabán. A családi 
vállalkozás széles tevékenységi körrel működik: nyílászárók készítése és beépítése, 
különböző bútorok gyártása, beépítése, lépcsők, korlátok, faburkolatok, szaunakabinok, 
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kapuk, kerítések készítése, illetve fatömegcikk gyártása. Összességében elmondható, hogy 
mindenféle asztalos munkákat végeznek, valamint vannak olyan esetek, amikor 
alvállalkozókkal dolgoznak, mert nincs elegendő saját kapacitásuk. 

 

V.1.3. Futurus Műhely Kft. 

A Futurus Műhely elődje egy egyéni vállalkozás volt, amely 1992-ben jött létre és kezdetben 
bérmunkákat végzett. Ezt követően önállósodtak és több lépésben fejlesztették a vállalkozást. 
Jelenlegi formájában 2004 óta létezik. A kezdetekben bútorgyártással és fényezéssel 
foglalkoztak, majd megjelent a perforált lemez gyártása is, de a főtevékenység az egyedi 
bútorok gyártása maradt. 

A cég jelenleg egy 400 négyzetméteres műhelyben működik, fő tevékenysége egyedi 
bútorgyártás és egyedi belsőépítészeti munkák kivitelezése, komplett szolgáltatással. 
Elsősorban az egyedi igények kielégítésére specializálódtak, amelynek során az anyagok és 
technológiák igen széles körét használják fel. A tulajdonosok rendelkeznek egy felületkezelő 
műhellyel is, ami lehetővé teszi a termékek és szolgáltatások körének még szélesebbé tételét. 
Cégeket és magánszemélyeket egyaránt kiszolgálnak a következő szolgáltatásaikkal: egyedi 
bútor gyártása; nyílászárók gyártása; tervezés, szaktanácsadás; felületkezelés; bérmunka; 
felújítás; térkialakítás. 

2018 óta a cég működése kis létszámmal, alkalomszerűen történik, főleg az alvállalkozói 
foglalkoztatás a jellemző. Ezt megelőzően a legnagyobb létszám 25 fő is volt. 

 

V.1.4. Ply Design 

A veszprémi Ply Design 2014-ben indult Licit Kft. néven, profiljuk a minőségi, innovatív 
designtermékek előállítása. Ezt megelőzően a családi vállalkozás már 1989 óta működött, és 
folyamatosan bővült. Munkájukat több formatervezési díjjal is jutalmazták az elmúlt évek 
során. 

Saját meghatározásuk szerint „az odafigyelés, a tudatosság és a kíváncsiság” jellemzi a 
vállalkozást. Holisztikus felfogásuk alapján a bútortervezés túlmutat a használati tárgyak 
puszta előállításán, számukra a formatervezés a társadalom és egyén bonyolult összefüggés- 
és viszonyrendszerének mély és értő vizsgálatán alapszik, így az előállított termék 
önmagában egyfajta érvényes fizikai válasz a valódi és mindennapi szükségletekre. A 
vállalkozás tulajdonosai szerettek volna egy saját, márkázott terméket is kreálni, ezért 
létrehoztak egy nyugati, skandináv stílusra emlékeztető bútorkollekciót (székek, bárszékek, 
asztalok és ehhez hasonló termékek). 

A késztermékeket viszonteladókon keresztül értékesítik, de a gyártás területén elsősorban 
közvetlenül a vevőkkel vannak kapcsolatban. A viszonteladóik Nyugat–Európában is 
értékesítik ezeket a termékeket, így a cégcsoport éves árbevételének mintegy 10%-át teszi 
csak ki a hazai értékesítés. Három alkalommal állítottak ki a Stockholmi Bútoripari Kiállításon, 
ahol kollekcióiknak nagy sikere volt, több partneri kapcsolatot is ki tudtak építeni. Különböző 
pályázatokon összességében körülbelül 250 millió forintos támogatást nyertek el a vállalkozás 
fejlesztésére az utóbbi években. 
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V.1.5. Vit-Wood Kft. 

A sárisápi Wit-Wood 1994-ben indult, 2003-tól Vit-Wood Bútoripari és Belsőépítészeti Kft. 
néven működnek. Munkájuk során vezető lakberendezőkkel és belsőépítészekkel is együtt 
dolgoznak és magas színvonalú egyedi bútorgyártást végeznek, valamint igényes 
belsőépítészeti megoldásokat alkalmaznak. Családi (luxus) ingatlanokba készítenek sokféle 
berendezést: konyhát, ajtót, gardróbot stb. 

Eredetileg egy garázsban működtek, majd a jelenlegi, 500 négyzetméteres épületbe költöztek, 
de mostanra azt is kinőtték, ezért a közeli ipari parkban elkezdték egy új üzemcsarnok 
építését. Az üzem átadása 2022-ben fog megtörténni, a költözést követően 1.200 
négyzetméteren működnek majd. 

A koronavírusjárvány alatt bértámogatást ugyan nem vettek igénybe, de kedvező kamatozású 
hitelből megvalósított gépbeszerzésük volt. Emellett munkahelyteremtő pályázaton is sikerrel 
szerepeltek, ami 2 fő új munkavállaló felvételét tette lehetővé. 

 

V.1.6. Fabunio – Magyar Bútor és Faipari Szövetség 

A Fabunio (Magyar Bútor és Faipari Szövetség) a Bútorszövetség és az Országos Asztalos- 
és Faipari Szövetség összeolvadásával jött létre 2020-ban, hogy hatékony választ tudjanak 
adni az Ipar 4.0 kihívásaira. A szervezet fő céljai a magyar fa- és bútoripar nemzetközi 
versenyképességének növelése, valamint a tagok felkészítése a globalizáció és a technológia 
változások jelentette kihívásokra. 

Ehhez kapcsolódóan négy akcióterületet határoztak meg: 

- Fabunio Skills – tudásmegosztás és fejlesztés, modern technológiák és szervezeti 
struktúrák meghonosítása; 

- Fabunio Junior – utánpótlásnevelés, az ágazat imázsának javítása 
- Fabunio Design – kreatívipari szerepvállalás, ahol fontos szerepe van a nemzetközi 

piacokon való érvényesülésnek; 
- Fabunio Business – érdekképviselet, kapcsolattartás. 

 

A Bútorszövetség még az 1990-es években jött létre, amikor a rendszerváltozást követően 
jelentős átalakuláson ment keresztül a bútoripar: a privatizáció következtében a tizenkét akkori 
nagyvállalatnak csak mintegy fele maradt meg. Így az alapítást követően a legfontosabb 
küldetés a know-how terjesztése és a piacgazdasági átmenet segítsége volt, de ma már a 
szerteágazóbb piac és a komplex kihívások miatt további, fentebb is említett területekre is 
fókuszálnak. Jelenleg 114 tagja van a Fabunionak, sok közöttük a kis cég. Körülbelül 30-35 a 
rendszeresen aktív tag, azonban az elmúlt évek nehézségei a tagság aktivitása ellen hatottak, 
hiszen erejüket lekötötte a működtetés, az alapanyagok beszerzése vagy a vállalt munkák 
teljesítése. A tagok között elsősorban gyártók találhatók, a kereskedelmet kevesen képviselik 
a szervezetben. Az Asztalosszövetséggel való összeolvadás azt eredményezte, hogy a 
korábbi nagyvállalati fókuszt kiterjesztették, mindez a szervezeti jellemzőkben is megjelenik: 
az elnökségben egyenlő súllyal képviseltetik magukat a bútorgyárak és az asztalosok. Ez segít 
abban, hogy az igen eltérő igényekre, kihívásokra megfelelő válaszokat tudjanak 
megfogalmazni.  

Az érdekképviselet jelentőségét nem csak a széles körű tevékenysége adja, hanem az is, 
hogy kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ami lehetővé teszi a 



27  

 

kooperáció elősegítését, a külföldi jó gyakorlatok adaptálásának támogatását, az európai 
szinten is működő érdekérvényesítést. Az Európai Bútorszövetség (EFIC) tagjaiként 
rendszeresen kikérik a véleményüket a nemeztközi folyamatokkal, szabályozásokkal 
kapcsolatban, ilyenkor a tagokat is megkérdezik, bevonják őket az egyeztetésekbe. De 
kapcsolatban állnak egyetemekkel, minisztériumokkal is, valamint stratégiai dokumentumokat, 
kutatásokat, felméréseket készítenek és rendszeres hírlevelekkel tájékoztatják a tagokat. 

 

V.1.7. Az interjúalanyok általános jellemzése 

A fentiekből kiderül, hogy interjúalanyaink elsősorban az egyedi gyártásra, a magas 
hozzáadott értékre fókuszálnak. Bevonásra került hazai piacra és exportra termelő vállalkozás 
is, de olyan vállalkozásokat is sikerült megszólítani, akik széles tevékenységi körrel, modern 
technológiákkal és sokféle alapanyaggal dolgoznak. Emellett több cégnél is hangsúlyos az 
egyre fontosabbá váló formatervezés is. Így elmondható, hogy az interjúalanyok által 
elmondottak hasznos alapot jelenthetnek a bútoripar további fejlesztése, a szereplők 
exportképességének és minőségének javítása során. 

 

V.2. A magyar bútoripar a vállalkozások szemszögéből 

Az alábbiakban a bevezető fejezetben megfogalmazott témák mentén mutatjuk be a kutatás 
eredményeit. Az interjúkból származó legfontosabb megállapításokat szó szerinti idézetekkel 
támasztjuk alá. Először a hazai bútoripar általános helyzetével, tendenciával kapcsolatos 
válaszokat elemezzük, ezt követően a megkeresett vállalkozások önképét elemezzük, majd a 
munkaerővel kapcsolatos kérdéskörökre térünk rá. Végezetül a jövővel kapcsolatos 
várakozásokat mutatjuk be. 

 

V.2.1. Általános folyamatok 

Az általánosságok kapcsán arra voltunk kíváncsiak, hogy a megkérdezett vállalatok hogyan 
látják a hazai bútoripar, azon belül saját vállalkozásuk helyzetét és kilátásait. Milyen 
tapasztalatok és vélemények fogalmazódnak meg az ágazat elmúlt évekbeli fejlődésével 
kapcsolatosan? Hogyan érintette őket a pandémia, és milyenek a jövővel kapcsolatos 
várakozásaik?  

Azt az interjúalanyok is megerősítették, hogy a hazai bútoriparban számos változás zajlott le 
az elmúlt évtizedekben. Más országokkal való összehasonlításban ez nem mindig jelent 
pozitívumot, mert ahogy az egyik interjúalanyunk megfogalmazta, kevés a nemzetközileg 
versenyképes, nagy tömegű termelésre képes vállalat: 

„Azt látom, hogy Magyarországon kevés az a bútorgyár, ahol akkora mennyiségben 
tudnak legyártani bútorokat, mint például Lengyelországban – még ha gyengébb is a 

minősége, akkor is készen vannak vele gyorsan.” (Atilla-Fa Kft.) 

 

De az erősségeket illetően is több tényezőt említettek az interjúalanyok, igen gyakran felmerült 
például a kreativitás, a nehéz helyzetek innovatív kezelésének képessége: 

„Brutálisan kreatívak vagyunk! – nemcsak a probléma megoldásában.” (Futurus 
Műhely Kft.) 
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Azt is megfogalmazták az interjúk során, hogy a magyarok fogékonyak az újdonságok 
bevezetésére, képesek újdonsággal piacra lépni. Azaz jellemzőnek mondható az új utak 
keresése és ez erősségnek is számít, bizonyos értelemben előnyt is jelenthet a külföldi 
versenytársakkal szemben. Egyik interjúalanyunk megfogalmazása szerint: 

„Sokkal nomádabb körülmények között tudunk ugyanolyan eszközöket, termékeket 
elővillantani, mint a nagy Nyugat a csúcs professzionális eszközökkel. A magyar 

embertől a leleményességet nem lehet elvenni.” (Wit-Wood Kft.) 

 

A fentiek nem csak a szakmai kreativitásra vonatkoznak, hanem egyfajta „a jég hátán is megél” 
vállalkozói attitűdöt is tükröznek. Azonban ezen túlmenően a fentebb megfogalmazott 
innovativitást az ágazatban meglévő tudással is összekapcsolták, ami részben a külföldről 
érkező tudástranszferrel, részben pedig a hagyományos magyar tudáskészlettel függ össze: 

„Nagyon jó szakmai tudás; jó, minőségi alapanyagok; sok nyugati cég ruházott be ide 
(géppark, technológia) – de ez jellemző a magyar vállalkozásokra is.” (Ply Design) 

 

A fentiekhez kapcsolódóan lehetőségeket is látnak az interjúalanyok, például a speciális piaci 
igények gyors és hatékony kielégítése kapcsán: 

„…azokat a réseket találja meg, ahol a rendkívüli gyorsaság az innováció 
szükségeltetik. […] Ehhez szükség van a képzésre is.” (Fabunio) 

 

A sokszínű és igen kiterjedt európai bútorpiacon a magyar kapacitások nem számítanak 
jelentősnek, szükség lenne arra, hogy a szállítók felkészültek legyenek a szállítási 
készségben, innovációban és gyorsaságban. Ha erre fel tud készülni az iparág, akkor 
hosszabb távon nem lesznek problémák az interjúalanyok szerint. 

A problémák, negatívumok kapcsán felmerült az együttműködési készség hiánya is – nem 
csak a cégek és más iparági szereplők között, hanem a vállalkozásokon belül is: 

„Együtt nem működés, együtt nem dolgozás. A lendületet átadni, az akarást nem 
tudjuk átadni – nem tudjuk felhúzni magunk mellé az akarásunk tekintetében az 

alkalmazottat.” (Futurus Műhely Kft.) 

 

Ez azt mutatja, hogy egyes tapasztalatok szerint nem csak a szakmai utánpótlás hiánya az 
akadálya annak, hogy a generációk közti tudásátadás végbe menjen. Hozzá kell azonban 
tenni, hogy más interjúalanyok a fentiektől eltérő tapasztalatokról is beszámoltak, azaz 
vélhetően nem általános jelenségről van szó, ettől függetlenül fontos a kérdéskörre felhívni a 
figyelmet. 

Vannak persze, akik kifejezetten együttműködő közegben tevékenykednek, és ezt az ágazat 
egyik nagy erősségének is tartják: 

„Rengeteg céggel vagyunk kapcsolatban, akik hasonló volumenben dolgoznak, mint 
mi. Jó a kapcsolat köztünk, kisegítjük egymást, partnerként kezeljük a másikat. Nincs 

rivalizáció, ha olyan a helyzet, akkor összefogunk egymással, segítjük a másikat. 
Szót értünk egymással, össze tudunk dolgozni (pl. gép beszerzések esetén is tudunk 

egymástól tanácsot kérni – ezek felbecsülhetetlen értékű információk).” (Wit-Wood 
Kft.) 
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A magyarországi bérek is versenyelőnyt jelentenek nemzetközi összevetésben, legyen szó 
exportól, vagy a hazánkba érkező befektetésekről, munkahelyteremtésről: 

„…nem beszélve az árról, hiszen a mi béreink a nyugat-európai piacon nagyon 
elfogadhatók.” (Fabunio) 

 

Bár gyakori tapasztalat, hogy a külföldi működőtőke-befektetések új technológiákat 
honosítanak meg, növelik a termelékenységet, ugyanakkor a válaszadóink nem csak pozitív 
folyamatokat társítanak a külföldi befektetésekhez, hiszen nem egy esetben alacsony 
hozzáadott értékű tevékenységek és alacsony technológia transzfer kapcsolódnak ezekhez. 
Egyik interjúalanyunk ezt kifejezetten problémaként említette: 

„Sok olyan cég van az országban, aki termelőüzemet vagy alkatrész gyárat hozott 
létre, nyugati tőkével – nekik nem a fejlődés a lényeg, hanem hogy olcsó 

alapanyaggal, olcsó alkatrészekkel szolgálják ki az anyavállalatot.” (Ply Design) 

 

Az ilyen vállalkozások esetében a versenyképesség alapja az alacsony ár, ami a bérezést és 
a termékek minőségét is befolyásolja. Nem csak az ágazat szempontjából jelent mindez 
problémát, hanem össztársadalmi és gazdasági szempontból is, hiszen az ilyen vállalatok 
alacsony beágyazottsággal rendelkeznek: ez azt jelenti, hogy alacsony szintű a szélesebb 
társadalmi-gazdasági-technológiai környezetre gyakorolt hatásuk, illetve könnyebben 
felszámolják a tevékenységüket és telepítik át azt más, alacsonyabb költségeket biztosító 
országba, térségbe. Így a hosszabb távú cél mindenképp az erőteljesen beágyazott, 
technológia- és tudásintenzív tevékenységek országba vonzása és itt tartása. Ezt 
alátámasztja, hogy a nyugati cégekkel való összehasonlításban a lemaradást emelték ki az 
interjúalanyok: 

„COVID előtt voltunk Milánóban egy szakmai úton és úgy láttuk, hogy van még mit 
behozni. Szakmailag jól fel vagyunk készülve, de technikailag ott fejlettebb 
eszközöket láthattunk. A különbség továbbá abból is adódik, hogy olyan az 

alapanyag – amit ott láttunk Milánóban, az kb. 3 év múlva ér majd ide. Amit ott 
láttunk, piacképes és van rá vevőkör, nálunk ehhez el kell telnie még pár évnek, hogy 

ez bevezetődjön. Ezek a lemaradások nehezen / nem behozhatóak, mivel ők sem 
állnak meg. Az idő csökkenti ezt a távolságot, de előrébb lesznek mindig.” (Wit-Wood 

Kft.) 

 

Ugyanakkor az elmúlt években jelentős előrelépések voltak a vállalatok technikai feltételeiben, 
így ez sokszor már erősségként értelmezhető: 

„A pályázati rendszer hozzásegítette a cégeket ahhoz, hogy a legmodernebb 
eszközállománnyal tudjanak rendelkezni” (Fabunio) 

 

Az interjúk alapján is kirajzolódik, hogy nagy általánosságban véve a külföldi cégek 
versenyképesebbnek számítanak, mint a hazai vállalatok, akiknek csak a kisebb része tud 
érvényesülni a nemzetközi piacokon: 

„Úgy gondolom, hogy a külföldi kézben lévő vállalatok 100%-ban versenyképesek. 
Ott a know-how, a gyártási kultúra, illetve a piacokra specializálódott design megvan. 
A kisebb, közepes méretű cégek közül 10-15% szintén nagyon versenyképes, hiszen 
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például 4-5 csillagos szállodákat rendeznek be Hollandiától Izraelig. Nagyon jó 
minőségben tudnak teljesíteni, jó határidőre, versenyképes áron.” (Fabunio) 

A vállalkozások többi része viszont komoly nehézségekkel nézhet szembe, ha recesszióba 
fordul a jelenlegi fellendülés. Ezek esetében kulcsfontosságú lehet, hogy milyen segítséget 
kapnak a túléléshez, például, hogy javítani tudják a rugalmasságukat, reagálóképességüket: 

„…olyan know-how-t kell átadni a kisebb cégeknek, hogy egyrészt gyorsan 
reagáljanak a megkeresésekre, konkrét árajánlatokkal tudjanak válaszolni. Ma a 

versenypiacon ugyanis nem a nagy hal eszi meg a kicsit, hanem a gyors a lassút.” 
(Fabunio) 

 

Ez azért is lényeges, mert ahogy az egyik interjúban megfogalmazták, a kisebb vállalkozások 
jelentős problémákkal küzdenek a fentiekhez kapcsolódóan:  

„A közepes és kisebb vállalkozásoknál probléma a hiányzó szervezeti kultúra, a 
megfelelő szervezeti struktúra, illetve a generációváltás.” (Fabunio) 

 

A jelenlegi vállalkozásoknál a tulajdonos egyfajta mindenesként tevékenykedik, mindenben ő 
dönt: „úgymond egykezes módszerrel dolgozik”, ahogy azt a Fabunio képviselője 
megfogalmazta. Ezeket a feladatokat nehéz átadni, nem mindig a családban sikerül 
megoldani. Az sem könnyű, hogy rábírják a tulajdonosokat, hogy adják ki a kezükből a döntést, 
pedig ez a fejlődésük szempontjából fontos lenne. 

Az interjúalanyok szerint az építőipar fejlődése fontos a bútorgyártás szempontjából, 
ugyanakkor megfogalmaztak kétségeket is ennek fenntarthatóságával, tartósságával 
kapcsolatosan:  

„Mindenképpen pozitív az, hogy az építőipar húz, pozitív. Kérdés, hogy meddig fog 
tartani.” (Angel Design Kanizsa Kft.) 

 

Nem csak az új lakások építése, hanem az elérhető támogatások köre is hozzájárult a kereslet 
növekedéséhez: 

„Ahogy várható volt, a kereslet megnőtt. Ennek két oka volt: egyrészt több épület 
épült, másrészt pedig az a támogatás, ami a fiataloknak szánt támogatás, 

gyakorlatilag ingyen pénz, és ezt szívesen költötték a lakberendezés fejlesztésére”. 
(Fabunio) 

 

Azzal ellentétben, amit például az építőiparban tapasztalhattunk, a bútorgyártás esetében nem 
járt minőségi problémákkal a fellendülés, csak az ár növekedett: gyakorlatilag bármilyen árat 
mondtak az asztalosok, azt a beruházók elfogadták. Illetve meghosszabbodtak a szállítási 
határidők is. Az építőipar fejlődése új piaci lehetőségeket is teremtett, például a lakások teljes 
berendezésének, belsőépítészeti kialakításának megvalósítását: 

„Új terület – régebben nem nagyon volt olyan, hogy kisebb lakásokat kell bútorokkal 
berendezni. Az elmúlt évben 10 ilyen lakást rendeztünk be.” (Wit-Wood Kft.) 

 

Ahogy az a vállalkozások válaszaiból is kiderül, a koronavírus-járvány sok szempontból pozitív 
hatással volt az ágazatra: 
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„Érdekes módon a pandémia lendített a bútoriparon. Ugyanis azáltal, hogy a 
legnagyobb versenytárunk, a nyári nyaralás, ami a családok költségvetésének egy 

elég nagy része, az elmaradt, így a családok zöme az otthonára fordította ezt a 
betervezett összeget. És ez meg is mutatkozott gyakorlatilag a legkisebb cégtől a 

legnagyobbig tele lett mindenki rendeléssel és nőttek a szállítási határidők.” (Fabunio) 

 

Az elmondottakból kirajzolódik, hogy a magyar bútoripar egyre sokoldalúbbá válik, de még 
mindig jelen van a külföldi cégekkel szembeni lemaradás a termékszerkezetet vagy a 
technológiát illetően. A pandémia ugyan átmenetileg pozitív hatást gyakorolt az ágazatra, nőtt 
a megrendelések száma, ugyanakkor ez a hatás vélhetően átmeneti, így fel kell készülni az 
esetlegesen stagnáló vagy visszaeső megrendelésállományra is. A problémák kezdete már 
látszik, mégpedig elsősorban az alapanyag-ellátás zavarai miatt: 

„Egészen az idei nyárig úgy látom, hogy az iparágat nem sújtotta semmilyen 
recesszió. Most látjuk a nehézségek elejét, amikor az alapanyagok ára rendkívül 
elszállt, hiányoznak anyagok. Tehát az ígért határidőket nem nagyon fogjuk tudni 

betartani.” (Fabunio) 

 

A magyar bútoripart természetesen érintik a fenntarthatósági kihívások is, ezekről a cégek 
működése kapcsán is szólunk majd, azonban pár általános folyamatot ki kell emelni. Ilyen a 
fenntartható erdőgazdálkodás igazolásának elvárása. A bútorokba egyre több elektronikát 
építenek be, ezzel is növelve a hozzáadott értéket. 2023-tól lett volna kötelező, de a fém és 
elektronikai alkatrészeket visszagyűjtik, ami a fenntarthatóbb működés irányába tett fontos 
lépés. Emellett egyre több a felhasznált természetes alapanyag, például a szövetek esetében, 
amivel a műanyagokat próbálják visszaszorítani. A bőr, amely a húsipar mellékterméke, 
szintén fontos alapanyag és hozzájárul a hulladékok mennyiségének csökkenéséhez. 

„Az iparág gondoskodik arról, hogy a hulladékok lehetőleg további feldolgozásra 
kerüljenek. illetve van egy másik irányzat, a hulladék nélküli feldolgozás. Próbáljuk a 

termékeink szabászatát úgy alakítani, hogy ne nagyon keletkezzen hulladék.” 
(Fabunio) 

 

V.2.2. Hogy látják magukat a vállalkozások? 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy saját piaci helyzetüket, a versenytársaktól való 
különbözőségüket hogyan látják a cégek. Röviden: mi a „szuperképességük”. Ez információt 
adhat arról, hogy mennyire törekednek egyediségre, vagy hogy mennyire és miben tudnak 
versenyképesek lenni akár az értékesítésben, akár a munkaerő megszerzéséért folytatott 
versenyben. Valamint arra is enged következtetni, hogy miként látják a versenytársakat, akiktől 
különbözni szeretnének. 

A minőség több vállalkozásánál is felmerült, mint megkülönböztető jelleg: ezt látják 
versenyelőnynek például a tömegtermelésben gyártó nagyobb cégekkel szemben: 

„…meg kellett találni azt, hogy egy ilyen vállalkozás miben tud hatékony lenni, kitűnni 
a többiek közül. Ez pedig az, hogy a magas minőségű és nagyon drága 

megrendeléseket nem sorozatgyártásban, hanem egyedileg készítik el. A nagyobb 
cégek ezeket a típusú megrendeléseket nem tudják, nem szokták tudni teljesíteni.” 

(Angel Design Kanizsa Kft.) 
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„…olyan szegmenst szolgálunk ki, ahol nagyon magas igények vannak.” (Wit-Wood 
Kft.) 

 

A korábban említett kreativitás, problémamegoldó képesség is megjelenik a vállalkozások 
önképében: 

„amikor már mindenki nemet mondott, mi akkor is meg tudtuk valósítani a 
megrendelői elképzeléseket.” Futurus Műhely Kft. 

 

Így például előfordult, hogy a vállalkozásokat olyan feladattal keresték meg, amelyre spanyol 
és német asztalosok nemet mondtak, de ők meg tudták oldani, ezzel új termékkel tudtak a 
piacra lépni. 

A piaci igényekre reagálva a minőség és a fenntarthatóság kérdése is összekapcsolódik, ezt 
is egy fontos „szuperképességként”, a vállalkozást másoktól megkülönböztető tulajdonságként 
említették: 

„A cégre nagyon jellemző az első pillanattól fogva a minőség iránt elvárás, a 
környezettudatosságra való figyelés: csak minősített alapanyagokat vásárlunk, a 

ragasztót, amit használunk, Svédországból importáljuk – amit a skandináv piacokon 
használnak, csak vízbázisú felületkezelést használunk, a csomagolásnál, a 

hulladékanyag felhasználásnál arra figyelünk, hogy a lehető legközelebb legyünk a 
zero waste policyhoz.” (Ply Design) 

 

A külföldi piacokra való termelés egyben a minőséggel kapcsolatos választást is jelenti:  

„Ezek a termékek, amiket gyártunk, azért is készülnek külföldi piacra, mert 
Magyarországon nincsen olyan minőségi forgalmazó, aki ezeket el tudná adni. Talán 

lakberendezők lennének, de ennek a piacnak a felmérésével nem kívánunk 
foglalkozni.” (Angel Design Kanizsa Kft.) 

 

A nemzetközi piacok egyrészt magasabb minőségi elvárásokat támasztanak, másrészt ez 
olyan árszínvonallal jár, amire hazánkban nem biztos, hogy van megfelelő méretű kereslet. De 
ha van is, az interjúkból kiderül, hogy nem minden vállalkozás szándékozik azt kielégíteni, úgy 
ítélve meg, hogy nem éri meg a befektetést. Ez mutatja, hogy az adott vállalkozás milyennek 
látja a magyar piacot. 

Az erősséget említve sok esetben a cégen belüli bizalom, valamint az ügyfelekkel való 
kapcsolattartásban is megjelenik, mint fontos tulajdonság, érték: 

„A vevőket megpróbáljuk minden körülmények között megtartani, kétoldalú 
kapcsolatot és kommunikációt próbálunk velük kiépíteni, amelynek az is eredménye, 

hogy a vevők már nem csak terméket hoznak ide, amit gyártatni szeretnének, hanem 
már közös fejlesztésekben gondolkoznak velünk, illetve kikérjük a véleményüket, 

hogy hogyan lehet jobbá, olcsóbbá, illetve stabilabbá tenni a terméket.” (Ply Design) 

 

A munkahelyi kollektíva is említésre került, ami elsődlegesen a munkaerő vonzása, 
megtartása szempontjából lényeges, de nem elválasztható a minőségi munkavégzéstől sem:  
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„Sokat fordítunk arra, hogy a csapat legyen jó – gyakran veszünk részt tréningeken, 
csapatépítő tréningeken is.” (Wit-Wood Kft.) 

 

Mivel a felmérések azt mutatják, hogy a fiatalabb munkavállalók számára még a korábbiaknál 
is fontosabb a jó munkahelyi közösség, így ennek a tényezőnek a jelentőségét nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül. Ráadásul a tapasztalatok szerint az erős, együttműködő munkahelyi közösség 
a termelékenységre is jó hatással van. Az interjúk alapján a jó közösség, a családias hangulat 
az egyik oka annak, hogy alacsony a külföldre vándorlás az iparágból: 

„Az én cégemnél is nagyon boldogan vártuk a dolgozók gyerekeit, segítettük őket a 
képzésben és vártuk őket vissza. Rengeteg motivációs és személyes kapcsolati 
kérdés vetődik fel. Hogy a cégben milyen a hangulat, mennyire támogatják őket, 

mennyire veszik őket komolyan.” (Fabunio) 

 

A kisebb vállalkozásoknál előny a cégvezetéssel való közvetlen kapcsolat, ami a beszámolók 
szerint lehetővé teszi a hatékony információáramlást is. Ugyanakkor fontos, hogy az 
információk ne egy kézben összpontosuljanak, amihez szükség van a vállalkozáson belül való 
bizalomra is:  

„…a napi munkavégzésben operatívan részt veszek, reggel a telepen kezdek, a 
napot ott fejezem be. Mindenről van információm – ezt át is adom a kollégáknak, 

hogy ne kelljen várni a folyamatokkal.” (Wit-Wood Kft.) 

 

A kisvállalkozások esetében szükséges, hogy összetett feladatokat is képesek legyenek 
ellátni, ezt hangsúlyozta is az egyik interjúalanyunk: 

„Nem csak gyártunk, hanem javítunk is és az összes fás munkát elvégezzük: nem 
csak a bútort készítjük el, hanem a konyhát is például, vagy a lépcsőket – tehát 

komplex, praktikusabb szolgáltatást nyújtunk.” (Atilla-Fa Kft.) 

 

A folyamatos fejlődésre törekvés mind a munkaerő, mind a minőségi munkavégzés 
szempontjából fontos: 

„Az eszközök folyamatos fejlesztésével olyan munkakörülményeket teremtünk, 
amelyek ténylegesen jó minőségű munkavégzést eredményeznek.” (Wit-Wood Kft.) 

 

V.2.3. A vállalkozások helyzete 

Az interjúk során kíváncsiak voltunk arra is, hogy az elmúlt évek, különösen a koronavírus-
járvány hogyan érintettek a megkeresett vállalkozásokat. A magas minőségekre 
specializálódott vállalkozásoknál különösen jellemző, hogy stabilnak tekinthető a helyzetük: 

„Ami látszik, hogy a cég vevőkörét a különböző válságok nem igazán érintették. A 
piacunkra nem jellemző, hogy hullámzások lennének. A vevők stabil anyagi 

helyzetben vannak, így vásárlásaikat nem fogják vissza.” (Angel Design Kanizsa Kft.) 

 

Ugyanakkor az ágazaton belül vannak ettől eltérő példák is, amikben nagy szerepe van a 
világpiaci folyamatoknak: 
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„A cégek zöme küszködik a piac megtartásával, főleg az elmúlt három év volt 
rendkívül nehéz a világ befolyásoló tényezői miatt. Gyakorlatilag drasztikusan 

növekedő alapanyagárak mellett, drasztikusan növekedő alapanyaghiány mellett kell 
az ígéreteiket betartani szállítási oldalról.” (Fabunio) 

 

Az értékesítésben különböző stratégiákat alkalmaznak a vállalatok, de általánosságban 
elmondható, hogy kiemelten fontos a bizalom és a régóta meglévő kapcsolatok ápolása. 
Ugyanakkor törekednek a több lábon állásra is: 

„Partnereink német kereskedők, a kapcsolat velük több éve fennáll már, ezek 8-13 
éves kapcsolatok. Ezt próbáljuk most bővíteni, hogy ne legyünk kiszolgáltatva egyik 

vevőnek sem.” (Angel Design Kanizsa Kft.) 

 

De előfordul, hogy az elégedett vevők ajánlása, a szájhagyomány a legfontosabb 
marketingcsatornája a cégnek:  

„A vevők ajánlanak minket őket más vevőknek, mint pl. a tervező, akivel dolgozunk, 
Új-Zélandról hozott vevőt.” (Ply Design) 

„Nem volt szükség arra, hogy marketing tevékenységet folytassunk, két apróhirdetést 
adtunk fel az akkori Expressz újságban a kezdeteknél, ami biztosított annyi munkát, 
amivel mindig volt feladat. Mire az egyiket befejeztük, csöngött a telefon, hogy lehet 

kezdeni a következőt.” (Futurus Műhely Kft.) 

 

Ez rávilágít a személyes kapcsolatok, a bizalom fontosságára, amit erősít az elvégzett munka 
megbízható, színvonalas teljesítése. Az is előfordul, hogy közvetítőkön keresztül jutnak el a 
termékek a nemzetközi piacra:  

„Vannak magyar partnereink, akiknek vannak külföldön irodái, így termékeink 
előfordulnak, de nem exportálunk.” (Wit-Wood Kft.) 

 

Újabb módja a nemzetközi piacokra jutásnak a beszállítói kapcsolatrendszer: ebben az 
esetben az igazi haszon a fő vállalkozásnál jelentkezik, aki a licenszeket, a design-t birtokolja, 
viszont a kockázat is az övék. Az ilyen esetekben a vállalkozások nem keresnek aktívan 
külföldi kapcsolatokat, hanem a partnerek találják meg őket, vélhetően azért, mert ár-érték 
arányban megfelelő munkát kapnak a magyar vállalkozástól.  

Érdekes, hogy az online értékesítés jelentősége marginális, a vizsgálatban megkérdezett 
cégek alig használják ezeket a csatornákat, mivel nem érzik szükségét ezeknek. Honlapjuk 
természetesen van és lehetőséget biztosítanak az online ajánlatkérésére, érdeklődésre, de a 
bevételeik elenyésző része származik ilyen eladásból. 

A bizalom fontos az alvállalkozói kapcsolatoknál is, ami például a mikrovállalkozások esetében 
fontos bevételi forrást jelenthet. Ugyanakkor az ilyen kapcsolatokban jelen van a 
kiszámíthatatlanság, ami némiképp kiszolgáltatottá teszi a vállalkozást és nehezíti a munkák 
ütemezését, a tervezést: 

„Alvállalkozóként dolgozom a Gyulai Fafémbútorgyárnak, akik német exportra 
gyártanak. Oda dolgozok be – a Venczel szekrénysor fiókjait készítem. Kb. tizenhat 

féle méret van, amit tőlük megrendelnek, azt én gyártom le. Kéthetente szokott lenni 
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megrendelés, de a megrendelés mennyisége tervezhetetlen. Van, amikor huszonkét 
fiókot rendelnek, de van, amikor három fiókot kérnek”. (Atilla-Fa Kft.) 

 

A nagyáruházakba nehéz bejutni, de nem is mindenki számára cél ez. Különösen a magas 
minőségű termékeket előállító cégek azok, akik inkább saját maguk értékesítik a termékeiket. 
A bekerülés hosszabb időt, tárgyalásokat igényel: 

„Van tárgyalásunk jelenleg is az IKEÁ–val, korábban tárgyaltunk az XXXLutzal is. 
Hosszú távon ez egy nagyon jó cél, hogy saját márkás termékekkel bejussunk egy 

nagyobb áruház kínálatába – ez valószínűleg 5-10 év múlva már egy elérhetőbb cél 
lesz. Ekkor talán nem csak saját fejlesztésű termékeket fognak árulni a nagyobb 

bútoráruházak, hanem nyitottabbá válnak arra is, hogy a kínálatban megjelenjenek a 
designtermékek is.” (Ply Design) 

 

Olyan esetről is beszámolt az egyik interjúalanyunk, hogy próbáltak volna bekerülni a 
bútoráruházak kínálatába, de nem tekintették őket partnernek, így nem jártak sikerrel. A 
mikrovállalkozások kevésbé törekednek a nagyáruházakkal való kapcsolatra, számukra 
kevésbé éri meg, és úgy érzik, több a veszíteni valójuk: 

„Ha szériában elkezdek gyártani, akkor azt nyomott áron kell megtenni, és nem 
marad idő azokra az egyedi megrendelésekre, melyek profitábilisabbak a vállalkozás 
számára. Ha elküldöm a kis megrendelőket, előbb-utóbb leszoknak rólam.” (Atilla-Fa 

Kft.) 

 

A bérek és az infláció emelkedése mindenkit érint, de nem ugyanúgy, nem ugyanolyan 
mértékben. A legkedvezőbb talán az exportra termelő, minőségi termékeket előállító 
vállalkozásoké: 

„Az év közben szükséges lesz még egy bérkorrekció a magas infláció miatt. A bérek 
emelkedését ki tudjuk gazdálkodni, beépítettük a vevők felé, akik ezt elfogadták, 

hiszen drágább az alapanyag, drágább a munkaerő. Németországban sincsen ez 
máshogy, mint nálunk, tudják és van róla információ, tehát ezek nem okoznak 

meglepetést.” (Angel Design Kanizsa Kft.) 

„Nem okozott nehézséget [a béremelés], ha így marad a megrendelés állomány, 
akkor a későbbiekben sem lesz gond ezzel.” (Wit-Wood Kft.) 

 

A bérezés szerepe a munkaerő vonzásában, megtartásában és motiválásában is jelentős, és 
a magas minőségű termékeket gyártó vállalkozások ezt igyekeznek is kihasználni: 

„Senki nem dolgozik minimálbéren, mindenki be van jelentve, van délutáni, éjszakai 
pótlék, prémium is elérhető. Vezetői prémium is van külön. A premizálási rendszer 

lényege, hogy a dolgozók, a csapat motivált legyen.” (Ply Design) 

„A cég üzletpolitikája az volt, hogy 10%-kal magasabb bérek kerültek megállapításra 
és kifizetésre azok számára, akikkel a cég hosszú távon is együtt szeretett volna 

dolgozni.” (Futurus Műhely Kft.) 

 

A bérek és a béremelés kitermelését egyes vállalatvezetők a cég életképességének 
indikátoraként is értelmezik: 
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„Ha nem fér bele a büdzsébe a dolgozói bérek kitermelése, el kell azon gondolkozni, 
hogy a vállalkozás fennmaradásának létjogosultsága egyáltalán megvan–e.” (Ply 

Design) 

 

Ezeknél a cégeknél a munkavállalók általában nehezen pótolhatók, speciális tudással 
rendelkeznek, így nehéz, időigényes és drága lenne a pótlásuk, ami a megbízhatóságot, a 
minőséget is veszélyeztetné. Persze a béremelés így is egy kényes kérdésnek számít, mivel 
a költségek emelkedését a COVID óta (például, energia, alapanyag, szállítás) nem lehet egyik 
pillanatról a másikra beépíteni a hosszú távú partneri együttműködésekbe. De ahogy az egyik 
interjúalany megfogalmazta: 

„A béreket nem lehet csökkenteni, mivel az alábbi negatív változásokat hozhatja 
magával. A minőség rovására megy, az emberek elkötelezettségének rovására 

megy, elvándorlást okozhat, magas fluktuációt okozhat, amely magával hoz egy 
betanítási folyamatot, mely újabb költségeket jelent.” (Ply Design) 

 

Azonban lényeges, hogy a bérek emelkedése érinti a magyar cégek versenyképességét, 
hiszen Kelet-Európában több ország is kifejezetten az alacsony bérszínvonalra építve tud 
érvényesülni a nemzetközi piacon: 

„A bolgárok, moldávok, fehéroroszok, ukránok leköröztek bennünket 
versenyképességben ár oldalról.” (Fabunio) 

 

Ezen országok gyártói minőségben sem maradnak el a magyaroktól – ugyanakkor a háborús 
helyzet befolyásolja a piaci helyzetüket is. 

A távol-keleti gyártókkal szemben viszont kevésbé romlott a magyar termelők 
versenypozíciója a megemelkedett szállítási költségek és az ott is tapasztalható béremelkedés 
miatt. E cégeknél problémát jelent az is, hogy a piaci elvárásoknak nem mindenben tudnak 
megfelelni: 

„Az a hátrányuk, hogy raktárkészletet biztosítani az ottani termékekből, illetve a 
szolgáltatás és a szerviz az ő részükről nem elfogadható. Ilyen szempontból a mi 

versenyképességünk jó.” (Fabunio) 

 

A koronavírus-járvány nagy kihívást jelentett a lezárások, a járványügyi rendelkezések miatt. 
Fontos volt ugyanakkor, hogy a legfontosabb erőforrásnak számító munkaerőt meg tudják 
őrizni: 

„A COVID első mozzanatánál elküldtük a dolgozókat fizetett szabadságra, nem volt 
tervben az, hogy bárkit is leépítsünk – 3 hetes leállás volt a cégnél, melyből utána a 

munkaidőkeret miatt 1 hetet le is tudtak dolgozni, ezen kívül a dolgozók 1 hét ajándék 
szabadságot is kaptak.” (Ply Design) 

 

Összességében egyébként a széles körben leírt folyamatoknak megfelelően több vállalkozás 
is arról számolt be, hogy a COVID-19 kedvezően érintette őket a kezdeti nehézségek ellenére: 

„Nagyon jól, a cégnek nagyon kedvező volt. Amikor bejelentették, hogy COVID van, 
volt egy két hónapos leállás, a termelés kb. a felére esett vissza. Utána elindult egy 
nagyon komoly emelkedés, mivel a kereskedő partnereink megtalálták azt az utat, 
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hogy hogyan lehet megkerülni az áruházakat és internetes értékesítésen keresztül 
egy óriási löketet kaptunk. 2020 nyarától 2021 végéig nagyon komoly forgalmat 

bonyolítottunk. Amikor a COVID lecsengett, az internetes eladások lecsökkentek, 
megindult a mozgás az áruházak irányába, egy átmeneti visszaesés jelentkezett, de 

találtunk egy olyan új terméket, amely fejlesztés alatt állt addig is, de most már a 
gyártás is elkezdődött.” (Angel Design Kanizsa Kft.) 

 

A járványhelyzetben megváltozott fogyasztói szokásokat, költési szerkezetet érzékeltek a 
bútoripari cégek vezetői is:  

„A COVID alatt sikerült megduplázni a forgalmat, ezt 2 dolognak köszönhető: 
Nyugat–Európában a COVID idején nem tudtak az emberek elmenni nyaralni, síelni – 

ahogy otthon kellett maradni, megerősödött az igény a felújításokra, bútor cserékre. 
Illetve elindultak olyan termékek gyártásának irányába, amelyet az otthonlét alatt az 

emberek jobban használtak – például beltéri gyakorlásra alkalmas sportszerek 
gyártása.” (Ply Design) 

 

Ez a tapasztalat egybevág azzal, amit általánosságban megfogalmaztak a járvány és a 
bútoripar és –kereskedelem kapcsolatáról. Összességében ennek nagy szerepe volt abban, 
hogy a számos vállalkozás kifejezetten pozitív eredménnyel vészelte át a járványidőszakot. A 
működést, a mindennapi munkát ugyanakkor nem hagyta érintetlenül a járvány: 

„Picit át kellett szervezni a napot, például nem egyszerre ültünk le reggelizni, hanem 
több csoportban, úgy mentünk helyszínre, hogy megkértük a megrendelőt, hogy csak 
mi legyünk ott. A kötelező védőeszközöket beszereltük, minden kollégánk használta. 

Amikor bejött a COVID, 1 hétre leálltunk, aztán rájöttünk, hogy a feladatainkat muszáj 
elvégezni. A koronavírus elkerült minket szerencsére – voltak érintett kollégák, de 

nem volt a cégünknél tömeges megbetegedés.” (Wit-Wood Kft.) 

 

Többen is arról számoltak be, hogy valamilyen jellegű támogatást kaptak az elmúlt években: 
részben a járványhoz kapcsolódóan, részben attól függetlenül. A mikrovállalkozás kapcsán 
azonban kiderült, hogy számukra nehéz a forráshoz jutás, ezáltal pedig a modernizálás. A 
hitelfelvételtől tartanak, máshogy pedig nehéz forráshoz jutni: 

„A műhely egy picit elavult, kellene fejleszteni, de még ezt nem látom. Ha valamilyen 
Széchenyi pályázattal tudnánk indulni, egy pici hitelt be mernénk vállalni, de sokat 

nem.” (Atilla-Fa Kft.) 

 

Így nagyobb fejlesztést nem is tudtak véghez vinni a megkérdezett családi vállalkozásnál az 
elmúlt években, ami a tapasztalatok szerint igen gyakorinak számít ebben a 
méretkategóriában. 

Eközben a fenntarthatóság kérdése is hat a cégek működésére és termékszerkezetére, 
részben vásárlói nyomásra. Különösen a külföldre termelők esetében hangsúlyos ez: 

„A piaci igények ezt szorítják. A német vevők egyre inkább környezettudatos 
anyagokat követelnek meg.” (Angel Design Kanizsa Kft.) 
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Az exportőröktől elvárás az FSC tanúsítvány, amivel igazolni kell, hohogy ellenőrzött helyről 
szerzik be az alapanyagot. 

Mivel a magyar piac elsősorban követő jellegű, így előbb-utóbb a külföldi piaci trendek 
hazánkban is megjelennek. Azok a vállalkozások, amelyek ki tudták szolgálni a fenntarthatóbb 
termékekre irányuló igényeket, előnyben lesznek majd, illetve tapasztalataik fontosak lehetnek 
az ágazat többi szereplője számára is, például a szabályozások, támogatási keretek 
megalkotása során a döntéshozóknak. 

A cégek természetesen érzékelik az egyre élesebb nemzetközi versenyt, ami folyamatos 
kihívást támaszt mindenki elé: 

„Tudni kell, hogy nem akármilyen cégekkel, országokkal vagyunk versenyben, 
például Csehország, Lengyelország. Ide évtizedeken keresztül ment be a pénz és 

nagy összefogás van a cégek között is. De nem a sebeinket kell nyalogatni, hanem a 
jövőbeni lehetőségeket kell megragadni… ez a legfontosabb.” (Ply Design) 

 

A vállalkozások már a jövőbeli beszerzéseiket, fejlesztéseiket is igyekeznek a fenntarthatóság 
szem előtt tartásával megvalósítani. Ehhez vélhetően hozzájárulnak a támogatások, illetve az 
energiahordozók áremelkedése jelentette kockázat is. 

„A zajló beruházásunknál próbálunk egy kicsit zöldebbre átállni, gondolkodunk 
elektromos autók beszerzésén is (szállítások miatt). Minél több zöld energiát 

szeretnék használni, az új telephelyen például már nem is lesz gáz, csak áram, illetve 
a fa hulladékkal fogunk tudni majd fűteni.” (Wit-Wood Kft.) 

 

De az előírások, a szabályozás oldaláról is sok ösztönző van a fenntarthatóbb működés, 
termelés irányába, aminek ugyanakkor természetesen hatása van a költségekre és az árra: 

„Az osztrákoknál például előírás, hogy semmilyen olyan anyagot nem lehet 
felhasználni, ami nem természetes, újrafelhasználható vagy újrahasznosítható. 
Például még vasat sem lehet beletenni – minden fából van vagy lenből készült 

szövetekből, mindent úgy kell előállítani, hogy minél természetesebb hatású legyen. 
Ez drágítja a folyamatot, de a környezetvédelmi szempontoknak ez kedvező.” (Angel 

Design Kanizsa Kft.) 

 

Az interjúk során feltűnő volt, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos lépéseikre büszkék a 
vállalkozások és tudatosan mozdulnak el ebbe az irányba. Azaz jelen van egy 
környezettudatos attitűd a cégvezetők körében és fontosnak tartják, hogy olyan termékeket 
állítsanak elő és olyan módon, hogy az megfeleljen a szigorú fenntarthatósági elvárásoknak. 
Nem mellékesen ez segíti a piachoz jutásukat, illetve kedvező hatással van a hatékonyságukra 
is azáltal, hogy kevesebb hulladékot állítanak el. 

 

V.2.4. A munkaerővel és annak utánpótlásával kapcsolatos kérdések 

E témakör kapcsán arra voltunk kíváncsiak, mennyire tapasztalják a vállalkozások a 
munkaerőhiányt, illetve milyen tapasztalataik vannak a munkaerő-utánpótlással 
kapcsolatosan. Kitértünk az oktatás kérdésére is, hiszen a cégek „felhasználói oldalról” látják 
a képzés erősségeit és hiányosságait. Mindezt az indokolja, hogy számos más ágazathoz 
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hasonlóan a fa- és bútoripar is munkaerőhiánnyal küzd, aminek a felmérések alapján több oka 
is van: 

- a migráció, ami az Európai Unió munkaerőpiacának megnyitásával erősödött; 
- a szakmai utánpótlás csökkenése az ágazathoz tartozó szakmák kedvezőtlen imázsa 

miatt; 
- ezzel összefüggésben a munkaerő elöregedése. 

 

A középvezetőktől a technikusokon, CNC programozókon keresztül az asztalos végzettséggel 
rendelkező gépi munkásig vagy a kárpitosokig szinte minden munkakörben hiány van. 
Ezekben a szakmákban a cégek folyamatosan keresik az embereket. Sajátos helyzetet teremt, 
hogy az európai elemzések szerint míg az ágazat munkaerejének nagy része nem rendelkezik 
felsőfokú végzettséggel, addig az ilyen munkaerő iránti igény nagy, sőt, egyre növekszik. 

Összességében Magyarországon több ezer munkavállaló hiányzik az ágazatból. A hiány mind 
a képzett, mind pedig a képzetlen munkaerő esetében fennáll, de más ágazatok munkaerő-
elszívó hatása is jelentkezik:  

„Békéscsabán van két fémipari cég, akik felszívják az alkalmazottakat, nettó 300.000 
Ft körüli fizetést adnak, nem kell az anyagot cipelni, nem kell a vevőket kiszolgálni, 

pakolni, letöltik a 8 órát és készen vannak.” (Atilla-Fa Kft.) 

 

De a foglalkoztatotti helyzetet befolyásolja az adórendszer és a vállalkozási lehetőségek is: 

„Az egyszerűsített vállalkozói KATA rendszer miatt elég sok egyszemélyes 
vállalkozás működik a környékükön, akiknek nem kell nagy közterheket vállalniuk, 

nem kell telephelyet fenntartaniuk, és egy viszonylag olcsó vállalkozói lét miatt többet 
keresnek, mintha alkalmazottként dolgoznának valahol. Emellett idejüket ők osztják 

be, szabadabbak. Akinek kicsit jobb képességei vannak, elcsábulnak.” (Atilla-Fa Kft.) 

 

Kérdés, hogy a KATA hosszabb távon fennmarad-e és az esetleges változások milyen 
hatással lesznek a vállalkozói hajlandóságra. A kisvállalkozók nagy száma nem csak a 
nagyobb vállalkozások munkaerőtoborzását befolyásolja, hanem az is fontos, hogy ezek a kis 
cégek többnyire tőkeszegények, és meglehetősen sérülékenyek, tulajdonosaik 
kiszolgáltatottak. A Fabunio felmérései alapján egyébként a végzős diákok zöme gondolkodik 
a vállalkozásindításon, mindez ellentétes az általános folyamatokkal, amelyek a vállalkozási 
hajlandóság csökkenését mutatják. Kevesen képzelik el a jövőjüket nagyvállalatnál: inkább 
közepes-kisebb cégnél, vagy magánvállalkozásban gondolkodnak: 

„Ugyanis látják, hogy a 2-3 fős kis asztalos cégek is prímán meg tudnak élni. Nincs az 
a kemény hierarchia, ami egy nagyvállalatnál van és sokkal jobban ki tudják élni azt a 

kreativitást, amit szeretnek csinálni.” (Fabunio) 

 

Ugyanakkor az interjúk alapján a bútoriparban nem jellemző a sok más ágazatot érintő 
kivándorlás, inkább csak közvetetten, az eleve szűkülő munkaerőbázis erősíti a különböző 
ágazatok versenyét a dolgozókért. Ehelyett az országon belüli migráció a jellemző, mivel a 
munkavállalók a rosszabb gazdasági helyzetű régiókból a fővárosba vagy Nyugat-
Magyarországra költözve jó kereseti lehetőséget és biztos munkahelyet találhatnak. Sajátos, 
hogy még Romániába is napi ingázással járnak át dolgozni a keleti határ mentén. 
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A képzéssel kapcsolatban többen is kritikát fogalmaztak meg a megkérdezettek közül, 
hangsúlyozva, hogy nem egy esetben negatív irányú változásokat tapasztaltak. A kedvezőtlen 
folyamatok közül a képzések tartalma, a generációs különbségek, a képzések elérhetősége 
egyaránt felmerült. Ezeknek a nemzetközi versenyképességre mindenképp negatív hatása 
van, így aggasztó, amit az egyik interjúalanyunk mondott az általuk tapasztalt általános rossz 
tendenciákról: 

„Sajnos az utóbbi 10 évre jellemző, hogy folyamatosan épült vissza a képzés.” (Angel 
Design Kft.) 

 

A visszaeső létszámok megmutatkoznak a szakmai gyakorlaton részt vevők számának 
csökkenésében is. Egyes tapasztalatok azt mutatják, több helyütt gyakorlatilag eltűntek a 
tanulók, nem csak a bútoripari szakmákból, hanem általánosságban a szakmát adó 
képzésekről, ahogy ezt több interjúalany is megfogalmazta: 

„A vállalkozás indulásakor éves szinten volt 3-4 tanuló, most 6 éve nem volt egy sem. 
Ha jön is, akkor is alkalmatlan – fizikailag is. Amikor mi tanultuk a szakmát, 

évfolyamonként volt 300 gyerek, ebből volt 20 asztalos, 20 autószerelő, stb… most 
összesen vannak az iskolában 100-an.” (Wit-Wood Kft.) 

„Ezenkívül nincsen utánpótlás – Békéscsabán idén 7 asztalos fog vizsgázni, és a 
tanulók megnyilvánulásai alapján ketten maradnak meg a szakmában. Ők ott fognak 

maradni azon a helyen, ahol gyakorlaton vannak.” (Atilla-Fa Kft.) 

Romló a munkaerőpiaci helyzet. Öregszik a szakiknak az átlagéletkora és a fiatalok 
nem nagyon vágynak arra, hogy a bútoriparban dolgozzanak, mert nem tudok eleget 
fizetni, a termékeink árszínvonala és nyereségtartalma nem engedi meg.” (Fabunio). 

 

Ahogy korábban említettük, ez nem magyar sajátosság, sok szakma, így a bútoriparhoz 
kapcsolódók is világszerte azzal küzdenek, hogy nem vonzóak a fiatalok számára, túl kevesen, 
vagy csak a rosszabb teljesítményű diákok választják ezeket. Ezzel pedig tovább romlik az 
érintett munkakörök, ágazatok megítélése, imázsa és egy lefelé tartó spirál alakul ki. Ehhez 
hozzá kell tennünk, hogy mindeközben nem csak az ágazatok versengenek a munkaerő-
utánpótlásért, hanem az országok, térségek is, így az országon vagy az Európai Unión belüli 
elvándorlás tovább súlyosbítja a problémákat. Végezetül a demográfiai folyamatokról sem 
szabad elfeledkezni: Magyarországon öregszik a társadalom, egyre kisebb létszámúak a fiatal 
korcsoportok, így egyre kevesebb a diák is. 

De nem csak a diákok, hanem (nem függetlenül a demográfiai folyamatoktól) a képzőhelyek 
száma is csökkent több megyében, nehezebbé téve ezzel az iskolák elérését. Ez is 
hozzájárulhat a vonzerejük csökkenéséhez, mivel a rosszabb anyagi helyzetű családok nem 
engedhetik meg maguknak a nagyobb utazási költséget, vagy nem akarják távolabbra 
elengedni a gyereküket tanulni. A képzés technikai feltételei sem teljes mértékben adottak, 
aminek következtében azok a diákok, akik bútoripari szakmát választanak, sem tudják 
megtanulni a szükséges ismereteket: 

„A képzésekbe jól belelátok, a Faipari Ágazati Költségtanácsnak is a tagja vagyok: 
bejárok az iskolába Békéscsabán. A képzéssel szerintem nincsen probléma, a 

képzés finanszírozása azonban már más kérdés. Például Békéscsaba, Gyula: egy 
CNC vezérelt géppel történő képzést nem tudnak leoktatni, mivel az iskolának nincs 

pénze arra, hogy ilyen gépet vegyen meg. A benti iskolai mesterek elmondása 
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alapján erre most nagyon nehéz megteremteni az anyagi feltételeket. Egy használt 
CNC vezérelt gép sok millió Ft, amire az iskolának nincsen pénze.” (Atilla-Fa Kft.) 

 

A munkaerőhiány érinti a képzést is, mivel a vállalkozásoknál kapacitáshiány jelentkezik, így 
nem jut ember és idő a tanulókkal való foglalkozásra, a tudás átadására, hiszen a meglévő 
munkaerő sokszor még arra sem elég, hogy a felmerülő piaci igényeket kielégítse: 

„Volt idő, amikor öt alkalmazott is volt, de kisebb-nagyobb problémák miatt ez már 
nem így van. Szeretnének alkalmazottat felvenni, de nem tudnak, mert egyszerűen 

nincsen. Nincs asztalos… nem, hogy jó asztalos, még rossz asztalos sincsen. Ezért 
nem tartunk most tanulót, nem tudjuk felvenni, mert nem tudok vele foglalkozni. 

Egyedül vagyok és nincs idő betanítani.” (Atilla-Fa Kft.) 

 

Egyik interjúalanyunk szerint, bár a szakmunkásokból hiány van, ugyanakkor kevésbé 
kedvezőtlen a helyzet a felsőfokú végzettségű szakemberek esetében: 

„A magyar bútoripar nagyon jó szakmai gárdával rendelkezik – sok olyan faipari 
mérnök van, akik nélkül elképzelhetetlen lenne ez a mostani siker. Sok egyetem igen 

komoly hátteret nyújt abban, hogy megfelelő szakembereket képezzen ki.” (Ply 
Design) 

 

A jól képzett szakemberek megléte különösen fontos a versenyképesség és a termelékenység 
szempontjából, különösen például az innovatív design-nal és anyagokkal dolgozó vállalatok 
esetében. Az, hogy az ilyen cégek kedvezőnek látják a helyzetet, azt mutatja, hogy a 
munkaerőt illetően bizonyos mértékig jelen vannak az alapok a napjaink divatirányzatainak, 
fogyasztói igényeinek megfelelő, minőségi termékek gyártásához. 

Az elmúlt években a képzés rendszere jelentősen átalakult, amivel kapcsolatban még nem 
állnak rendelkezésre tapasztalatok: nem tudni, mennyire lesz a változtatás sikeres, hozzá tud-
e járulni a bútoripar foglalkoztatási helyzetének javításához. Az interjúkban megfogalmazottak 
tehát elsősorban a régi képzésre vonatkoznak. 

Ahogy az már korábban is felmerült, többen panaszkodtak a munkaerőutánpótlás 
gyengeségére: kevesen, és nem megfelelő adottságokkal, készségekkel választják a 
bútoripari szakmákat: 

„Katasztrófa. Alap probléma, hogy nincs gyerek. Lesz egy olyan idő, amikor nem lesz 
gyerek – most a 35-50 év közötti korosztály dolgozik. Ők szakmailag felkészültek és 
lehet is velük dolgozni, utána nincsen, aztán jönnek az idősebbek.” (Wit-Wood Kft.) 

Az utánpótlás a nehéz kérdés – attól félek, hogy ha a kis asztalos, az egyedi 
bútorgyártásban az öreg szakik kiöregednek, és az általuk képviselt, náluk elérhető 
feladatokat átveszik majd más jellegű, típusú cégek – például konyhabútort is egyre 

többen terveztetnek az IKEÁ–ban. (Ply Design) 

 

A szakiskolákban oktatott anyag nagy része elavult, ez is régóta probléma. A szaktárca 
modernizálni szeretné a képzést, a projektjellegű, több vállalkozást és felelősségvállalást 
igénylő képzési módszert vezetné be. Ehhez kapcsolódóan a Fabunio megalkotta az elvárt 
készség és kompetenciakövetelményeket a technikusok és a szakmunkások számára. De 
ezek ma még távol vannak a valóságtól és meg kell változtatni a pedagógiai módszereket is: 
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„Sokkal nagyobb felkészülést és rugalmasságot igényel az oktatók részéről egy-egy 
ilyen jellegű képzés megvalósítása. A következő 1-2 évben arra kell koncentrálnunk, 

hogy őket képezzük át fejben. Nagyon nagy energia és feladatvállalás van a vállukon 
egy sajnos negatívan alakuló alapképzettségű réteggel szemben.” (Fabunio) 

 

Az oktatás tehát kettős nyomás alatt van. Egyrészt modernizálni kellene, illetve készség- és 
projektalapúvá kellene tenni a szakmák elsajátítását, ugyanakkor egyre nagyobb kihívást 
jelentenek a diákok alapképzettsége, hozott tudása, készségei is. Ehhez képest nagyon nagy 
ugrás az az önállóság, ami a minisztérium elvárásaiban megfogalmazódik.  

A végzett tanulókat illetően különbség van azok között, akik kisebb vállalatnál és akik 
nagyvállalatnál végeztek gyakorlatot. Előbbiek kézzel fogható munkát végeztek minden nap, 
és ha jó szakember mellett voltak, akkor meg is tanulták az egyes feladatok részleteit. 
Utóbbiaknál gyakori, hogy csak a szakma kis részét felölelő részfeladatot kaptak a gyakorlati 
képzés során, így ők nem ismerték meg a feladatok széles körét. Emiatt őket munkakezdéskor 
be kell tanítani a munkahelyen. Emiatt a Fabunio maga is igyekszik terjeszteni a legújabb 
ismereteket: 

„Az általunk szervezett konferenciákon, ahol hálistennek 150-től 300-ig vesznek részt 
diákok is, megismertetjük őket a legújabb technikával, technológiával. Pontosan 

azért, hogy kedvet kapjanak ezeknek a használatához. Gyakorlatban ezekkel nem 
találkoznak.” (Fabunio) 

  

Felismerték, hogy a modern technológiák használatának is imázsjavító hatása lehet a tanulók 
körében. Annak, hogy az iskolák ezeket nem tudják bemutatni, elsősorban anyagi okai vannak, 
hiszen drága berendezésekről van szó. Az oktatókat tervezik kivinni a cégekhez, hogy őket is 
megismertessék az új technológiákkal, hogy aztán élményszerűen tudjanak beszámolni 
azokról a diákjaiknak és jobban fel tudják kelteni az érdeklődést az iskolában. 

A képzések erőssége, hogy magas szintű az oktatók szakmai ismerete, de kérdés, hogy ezt 
hogyan és mennyire tudják átadni? Rengeteg olyan – nemzetközi projektek keretein belül 
készült – oktató videóanyag van, ami élvezetes, élményalapú tanulást tesz lehetővé. Viszont 
ezeket a következő két évben angolról magyarra kell fordítani. Ez azért is fontos, mert a 
fiatalabb generációk máshogy tanulnak, más az információszerzés és feldolgozás módja 
náluk. 

A fentiekből következik, hogy a munkaerőhiány ahhoz vezethet, hogy még inkább a nagy 
áruházláncok uralják majd a piacot, míg a hazai design, innováció háttérbe szorul és eltűnik a 
hagyományos tudásanyag. 

A bérek emelkedése ellenére az ágazat még mindig nem tartozik a legjövedelmezőbbek közé, 
ez is negatívan hat a vonzerőre: 

„Akár az építőipar, akár az autóipar, vagy a műszeripar sokkal jobban tud fizetni. Így 
gyakorlatilag azt kell bebizonyítanunk a kollégáknak, hogy a megélhetésük biztosítva 

lesz hosszútávon a bútoriparban is.” (Fabunio) 

 

Ugyanakkor itt felmerül a kérdés, hogy az alapanyagárak és a bérek okozta áremelkedést a 
fogyasztók meddig és milyen mértékben fogadják el. 
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Az ágazat imázsával kapcsolatban az interjúkban felmerült az a gyakran hangoztatott 
álláspont, hogy sokan ma is negatívan ítélik meg a szakmákat általánosságban, így a 
bútoripari szakmákat is, ez pedig negatívan érinti a szakmai utánpótlásképzést. 

„Fel kell nyitni az emberek szemét azzal kapcsolatban, hogy a szakma nem szégyen. 
A szakma nem kisebbségi dolog. A szakma egy becsült dolog. Ezt fel kell építeni 

újból.” (Wit-Wood Kft.) 

 

Az imázs javítására a fenntarthatóságot is igyekeznek felhasználni, ami kiválóan illeszkedik 
az iparági trendekhez és a szélesebb társadalmi folyamatokhoz is: 

„Mi koncentrálunk arra, hogy ez egy zöld iparág. Tehát a mi környezeti lábnyomunk 
az negatív. Ez a fiatalság körében úgy gondolom, hogy fontos és népszerű téma. 

(Fabunio) 

 

De a munka kreativitását is igyekeznek hangsúlyozni a képzések és a karrierlehetőségek 
bemutatásakor. A munka változatos, egy műszakon belül is változnak a feladatok. Ez persze 
feltételez egy bizonyos szintű tudást és gyakorlást is, de a cégek képzik erre a 
munkavállalóikat. A sikeres fiatalok példaképként való megjelenítése is hasznos imázsjavító 
és motiváló eszköz: 

„Az Euroskills és a Worldskills hozzásegített minket ahhoz, hogy világbajnokunk van, 
őket hordozzuk körbe az iskolákban, mint a véres kardot, hogy a fiataloktól is 

lássanak példát. Hogy az ő zsargonjukban, az ő kommunikációjukkal fókuszáljanak 
erre a területre.” (Fabunio) 

 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem csak a diákok körében kell bemutatni a 
karrierlehetőségeket, hanem a szülőket is meg kell győzni, hiszen a továbbtanulással 
kapcsolatos döntésekben meghatározó szerepe lehet nekik is. Ez befolyásolja is például a 
Fabunio tevékenységét is: 

„Mivel a szakmaválasztók döntéseit 95%-ban a szülők hozzák meg, a szülők 
szemében kell a szakmánkat népszerűsíteni és nagyobb bizalmat kelteni. A diákokat 

is megkérdeztük, és igazából nem érdekelte őket, milyen szakmát tanulnak.” 
(Fabunio) 

 

A Fabunio tapasztalatai szerint a fővárosban javult az utánpótlás helyzete, a képzésekre 
többen jelentkeznek (már a túljelentkezés a jellemző, javult a képzések imázsa), ugyanakkor 
vidéken kedvezőtlenebb a helyzet, melynek okai további elemzést igényelnek. 
Megfogalmazódott, hogy Budapesten nagyobb a szakmák becsülete, a Fabunio felmérése 
szerint például a fővárosban bíznak a legjobban az asztalosokban, ott tervezik leginkább 
igénybe venni a munkájukat. Emellett a budapestiek talán tudatosabban is döntenek. 
Lehetséges például, hogy más stratégiákat kellene alkalmazni Budapesten kívül. Ilyen lehet 
az a javaslat, amit az egyik interjúalany fogalmazott meg:  

„Kifejezetten örülnék annak, ha közös összefogással a faipari termékek 
megjelentetése még erőteljesebbé válna. Például olyan vásárok, amelyre érdemes 

lenne elmenni magyar standdal kiállítani. Nagyon szívesen vennénk ebben részt, 
sokat jelentene, ha meg tudnánk mutatni azt, hogy igenis, ez az ország tudja 

képviselni ezt a minőséget.” (Ply Design) 
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A vállalkozások és a képzőhelyek szorosabb együttműködésére is vannak igények, nem csak 
a szakképzés esetében, hanem már korábban, a pályaválasztást megelőzően: 

„Azt gondolom, hogy be kellene engedni az iskolákba vállalkozókat, és bemutatni a 
vállalkozást, hogy mit lehet elérni a szakmával. Van lehetőség most, ezeket kell 
jobban promotálni, akár 7-8. osztályba elmenni egy technika órára pl. – 13 éves 

korban a gyerek ezt már láthatja, értheti.” (Wit-Wood Kft.) 

 

Ezek a kezdeményezések segíthetnek a szakma szeretetének kialakításában, a szakmai 
identitás megteremtésében és erősítésében, ami a pályán maradást segítheti. Ellenkező 
esetben fennáll az a veszély, amit az egyik interjúalany megfogalmazott: 

„…ha kijárja az iskolát és nem szerette meg a szakmát, el fog menni 
segédmunkásnak, ahol lényegesen kényelmesebb a munka.” (Atilla-Fa Kft.) 

 

A külföld felé nyitást már a képzés során fontosnak tartják a vállalkozások vezetői, hiszen ettől 
olyan készségek megszerzését várják, amelyek igen fontosak lehetnek a későbbi szakmai 
munka során. Ebben a saját tapasztalatok is meghatározóak voltak az egyik interjúalanyunk 
számára: 

„A nyelvtanulást hiányolom, én kötelezővé tenném például az Erasmust. Én is részt 
vettem ebben a programban, melynek köszönhetően később neki tudtam vágni egy 

MA–nak Amerikában, ahol már magabiztosan tudtam úgy a nyelvet, hogy nem 
jelentett problémát hosszabb előadásokat tartani vagy esszéket írni.” (Ply Design) 

 

A meglévő nyelvtudás a külföldi partnerekkel való közvetlenebb kapcsolattartásban, az új 
piacok megszerzésében is hasznos és versenyelőnyt jelent más, ilyen készségekkel nem 
rendelkező cégekkel szemben. A különböző feladatokat ellátó szakemberek közötti megértés 
és együttműködés fontossága is megfogalmazódott, amit már a képzés során erősíteni 
kellene: 

„Azt gondolom, hogy minden mérnök embert be kellene ültetni arra az adott 
szakmába egy évre… hogy lássa, amikor tervezi… rengetegszer hiányzik az, hogy a 

tervezés jó, de a megvalósítás nagyon nehéz; tudd azt, hogy amikor Te berajzolsz 
egy vonalat, (…) az azt jelenti, hogy azt a betont át kell vésni… az egy kétórás 

munka, Neked csak egy vonal.” (Wit-Wood Kft.) 

 

Nem mindenki bizakodó azonban a szakmai képzések jövőjét illetően:  

„Nem látom a kiutat – ha megkérdeznék, mit csináljanak? Nem tudnék választ adni. 
Lehetőség lenne új iskolákat alapítani, rendben, de kik jönnek az iskolába tanulni?” 

(Angel Design Kft.) 

 

A munkaerőhiány miatt, ahogy más ágazatokban is, megjelent a külföldiek foglalkoztatása:  

„Jellemzően ukrán és román munkások dolgoznak, de elenyésző mértékben. Sőt, 
kezd megfordulni a dolog, hogy a román határ környékén már Magyarországról viszik 
ki a dolgozókat. […] Jobban tudnak fizetni, szabályozottabb valahogy a munkaköre a 

dolgozóknak. Ezért sokan vállalkoznak arra, hogy átmennek naponta.” (Fabunio) 
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Kérdés, hogy hosszabb távon lehet-e a külföldiek foglalkoztatása a megoldás, mint történt az 
például a lengyel bútoriparban, ahol az Ukrajnából érkezők foglalkoztatásának volt kiemelkedő 
szerepe a háborút megelőzően. Emellett látható, hogy bár a Nyugat-Európába vándorlás 
kevéssé érinti az iparágat (a Fabunio adatai szerint 2-4% között van az elvándorlás), a 
környező országok elszívó hatása érvényesülhet, ezzel élesedhet a munkaerőért folytatott 
verseny. 

Fentiek miatt a cégek kénytelenek most már saját maguk betanítani a dolgozókat: 

„Megy is ebbe az irányba az ágazat, hogy próbálják szétszedni a tevékenységet 
minél egyszerűbb fázisokra, hogy aránylag gyorsan betanítható dolgozókkal tudják 

ezeket a munkákat elvégezni.” (Fabunio) 

 

Összegezve a fentieket megállapítható, hogy az interjúalanyok ugyan látnak pozitív 
változásokat az elmúlt években, azonban úgy vélik, további lépésekre van szükség. Ők maguk 
szívesen részt vennének olyan kezdeményezésekben, amelyek akár a munkaerő, akár az 
innováció, akár a hagyományok oldaláról igyekeznének javítani a helyzeten. 

 

V.2.5. Jövőbeni várakozások 

Ahogy azt korábban is bemutattuk, a pandémia pozitív hatással volt a bútoripari keresletre, így 
volt olyan vállalkozás a megkérdezettek között, amelyik a kapacitásai határán működik és nem 
is gondolkodik jelentősebb terjeszkedésben:  

„Általában 1 évre előre van munkánk, piacot nem kellett keresnünk, annyira egyedi 
dolgokat gyártunk, hogy nincsen arra kapacitás vagy lehetőség, hogy további 

piacokat keressünk. Ezzel a telephelyen, ezzel a létszámmal ez így megfelelő. Ha 
megépül az új telephely és lesz úgy kapacitás, akkor csak olyan termékek 

gyártásában gondolkoznék, amely darab bútor, azaz nem kell beépíteni. A beépítés 
mindig probléma, mert nincs rá sem kapacitás, sem eszköz.” (Wit-Wood Kft.) 

 

Mivel a piacon sokan számítanak további áremelkedésre, illetve az, hogy a kapacitásokat 
sokszor előre lekötötték a megrendelők, arra ösztönzik a vásárlókat, hogy ők is előre 
rendeljenek. Ugyanakkor ebben van bizonytalanság is, hiszen sok tényező veszélyezteti az 
alapanyag-ellátást: 

„De vannak, akik előre gondolkoznak, vannak, akikkel úgy beszélünk meg bútorokat, 
hogy csak tervrajzokról tudunk még árazni, az alapozás zajlik. A munkadíj költségét 

tudom garantálni decemberig, az alapanyag díja lesz az, ami mozogni fog várhatóan.” 
(Atilla-Fa Kft.) 

 

Az áremelkedésnek és az inflációnak már rövid távon is negatív hatásai lehetnek a keresletre, 
ami különösen az exportorientált termelőket érintheti érzékenyen: 

„Kénytelen az egész iparág árat emelni, ami a jelenlegi inflációs környezetben nem 
egészen pozitív. Ettől tartunk is, hogy az idei nyár és az idei ősz meg fogja ezt 

mutatni – nem csak hazai, hanem európai és világpiaci szinten is. Az információim 
szerint a német és az osztrák piac 50% érdeklődést mutat a bútor iránt az elmúlt 

évhez képest.” (Fabunio) 
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Ezt a helyzetet némiképp enyhíti, hogy az áthúzódó rendelésállomány egyelőre ellátja 
munkával a termelőket. A következő évtől azonban már problémákat okozhat a visszaeső 
kereslet. 

A korábban már tárgyalt munkaerő és az utánpótlás kérdése a jövőt illetően is felmerült az 
interjúkban:  

„Addig, amíg az egész bútoriparban jellemző az, hogy a bérek szintje más 
ágazatoknál gyengébb, addig nehezebb lesz az utánpótlás kérdése. De amíg nem 

tudunk ütőképes munkaerőt foglalkoztatni, nem tudunk ütőképes árakat kérni.” (Angel 
Design Kft.) 

 

Van olyan vállalkozás, amelyik a válságot előre menekülésre használva igyekszik fejlődni, 
abban bízva, hogy ezzel még jobban megerősítik a piaci szerepüket, illetve előnyre tesznek 
szert a megbízható, jól képzett munkaerő vonzásában és megtartásában, illetve 
versenyképesebbé teszik a termékszerkezetüket is:  

„Folyamatosan veszünk és vettünk fel új embereket, pályázunk, beruházunk, például 
csarnokot építünk. […] Vannak elképzelések olyan termékek előállítására, melyek 

nagyobb hozzá adott értéket tudnak majd képviselni.” (Ply Design) 

 

A fejlesztések a raktárkapacitások növelését is célozzák, ezzel is csökkentve a 
bizonytalanságot, amit az alapanyagok, félkész termékek árának fluktuációja okoz.  

Ez alapján az ágazat fejlődése és versenyképessége szempontjából kiemelkedően fontos a 
minőségi munkaerőutánpótlás, ami magasabb színvonalú termelést tesz lehetővé, ebből 
adódóan pedig javítja a vállalkozások profittermelő-képességét is, ami lehetővé teszi a 
magasabb bérek fizetését az alkalmazottak számára. Ez pedig tovább erősíti a bútoripar 
vonzerejét. Az utánpótlás kérdése a cégvezetés, a vállalkozások működtetése, továbbadása 
kapcsán is felmerült, összevetve például a hosszabb ideje működő, külföldi vállalkozásokkal:  

„Nálunk ez generációs problémákra is visszavezethető – mi magunk vagyunk az első 
generáció, akik saját céget üzemeltetnek, külföldön tradíciók vannak. Most van az 
első generációváltás – van is belőle probléma, rengeteg céget látunk elsorvadni a 

generációváltás ideje alatt. Nincs ebben tapasztalat: a szülő egy komoly céget felépít 
és át kell adni a gyereknek – nehezen megy.” (Wit-Wood Kft.) 

 

A fiatalabb generáció támogatása, erősségeik kihasználása fontos lenne az utánpótlás, a 
staféta átadása szempontjából: 

„A következő generáció már rendelkezik nyelvismerettel, a mostani cégvezetők 
lassan közelítenek a nyugdíjhoz, akik a rendszerváltás után vették át a cégeket – ezt 

az új generációt lehetne megtámogatni ezekkel az új lehetőségekkel, melyek az 
elmúlt 30 évben nem voltak elérhetőek.” (Ply Design) 

 

A geopolitikai kihívásokat lényegesnek látják a megkérdezettek, úgy vélik, nagyban a 
nemzetközi helyzeten múlik például az exportlehetőségek, az árak, a kereslet vagy a 
nyersanyagárak alakulása. Ahogy az egyik, exportra termelő vállalkozás vezetője elmondta, 
ha ezek kedvezően alakulnak, akkor derülátóan tekintenek a jövőbe: 
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„Ha a külpolitikai helyzet nem változik, akkor bővülésre számítunk minden téren.” 
(Angel Design Kft.) 

 

A háború rövid távon fokozta az érdeklődést a magyar piac felé, hiszen a kiesett kapacitásokat 
pótolni szeretnék: 

„A háború úgy érinti az iparágat, hogy egyrészt megnövekszik az érdeklődés a 
nyugat-európai piac részéről Magyarország felé. Naponta kapok telefont, hogy tudok-
e kárpitos kapacitást ajánlani – ami pillanatnyilag nem sikerül, mert mindenki tele van 

munkával.” (Fabunio) 

 

Ugyanakkor a fontos alapanyag-ellátók kiesése is érezteti a hatását, mégpedig meglehetősen 
hamar jelentkezve, és érzékenyen érintve az ágazatot: 

„Több millió köbméter forgácslap, rétegelt lemez, fém alkatrész került ezekből az 
országokból az európai piacra, és ez az egyik napról a másikra leállt. Ez egyrészt 

felhajtotta az árakat azonnal. A bükk és a tölgy nagy része is ezekből az országokból 
érkezett, tehát itt is van egy rapid hiány.” (Fabunio) 

 

A külpolitikai helyzet mellett említették az energiahordozók árának alakulását is mint fontos 
befolyásoló tényezőt: 

„Az elkövetkező 1 évre le vannak kötve a kapacitások, de a helyzet ettől függetlenül 
bizonytalan. Okai az energiaválság és a háború. Bízunk abban, hogy az a szegmens, 

amelynek jelenleg dolgozunk, nem fog megroppanni. Bízunk abban, hogy minden 
rendben lesz, de nem tudom megmondani, hogy mi várható – ez egy globális 

probléma, országhatáron túlra nyúlik.” (Wit-Wood Kft.) 

 

A fafeldolgozás során alapvetően hő- és villamos energiát használnak, a szárítás, a 
megmunkálás, felületkezelés vagy a szellőztetés során, illetve jelentősek a szállítási költségek 
is: az alapanyagok és a félkész termékek üzemekbe szállítása, a kész termékek piacra 
juttatása, illetve a munkatársak szállítási költségei a kiszállások során. 

Mivel ahogy azt korábban is említettük, az emelkedő költségek sokszor csak részben, illetve 
hosszabb idő alatt háríthatók át a vevőkre. Emellett új utakat is kell keresniük a 
vállalkozásoknak, például az egyik interjúalanyunk így fogalmazott: 

„Fontos új termékek fejlesztése, az új piacok keresése, a termelés hatékonyságának 
növelése. Mindig azon gondolkozunk, hogy hogyan lehet jobban csinálni: mert mindig 

lehet jobban csinálni!” (Ply Design) 

 

Ehhez rugalmasság és folyamatos munka kell: állandóan számolni kell, utókalkulációt kell 
készíteni, költségeket kell elemezni, amivel kapcsolatban az egyik interjúban 
megfogalmazódott, hogy „...a működésnek ez a része nehezen megy a cégeknél”. 

A fenti javaslatokra érdemes lenne központi programokat is kidolgozni a minőség és a 
profizmus erősítésére, egyik interjúalanyunk úgy fogalmazott, hogy akár a Fabunio is 
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felvállalhatja ezt, ő főleg ebben látja az érdekképviselet szerepét. Mindenképp szükség van 
olyan szereplőre, aki közvetítő, koordináló szerepet lát el, széles körű kapcsolatrendszerrel 
rendelkezik, és megbíznak benne az ágazathoz kapcsolódó vállalkozások, intézmények, 
szervezetek és hatóságok. 

A jövőt illetően lényeges megemlítenünk, hogy az egyik interjúalanyunk a foglalkoztatási és 
termelékenységi problémák megoldását elsősorban az automatizálásban látja: 

„Fejlődési lehetőség: az automatizálás lehetősége. Ezzel az emberanyaggal, ezzel a 
munkaerőpiaccal, ami most rendelkezésre áll, abban az igényben, amely a cégek felé 
jelentkezik kötelezettségként, minőségben és mennyiségben… egy lehetőséget látok, 
ha minél több minden le van automatizálva és gépesítve – amit gép tud elvégezni, azt 

gép végezze el.” (Futurus Műhely Kft.) 

 

Az exportlehetőségeket illetően vannak kihasználatlan lehetőségek is, amelyekre nagyobb 
figyelmet érdemes fordítani a jövőben, ezek nem egy esetben a már meglévő piacot további 
erősítését jelentenék: 

„Rögtön itt vannak a szomszédos országok, Ausztria nagyon nagy bútorfelvevő piac, 
Németország tradicionálisan Magyarország legnagyobb bútorfelvevő piaca. De 

Hollandia, Belgium is nagyon szívesen vásárol Magyarországról termékeket. Meg kell 
találni a rést, ahova be tudunk törni. (Fabunio) 

 

Az ágazat egyébként nem részesül exporttámogatásban, így teljesen versenypiaci helyzetben 
tud érvényesülni, ami kedvező hatással van az ágazat életképességére. A meglévő 
támogatások a technológiai oldalra összpontosítanak. 

A jövőt illetően kérdés, hogy lesz-e recesszió és ha igen, akkor nem lesz-e munkaerőhiány, a 
meglévő foglalkoztatottakkal el tudja-e látni az iparág a rendeléseket. Ha ez tovább erősödik, 
akkor pedig a verseny néhány céget „ki fog szűrni”. Kérdés az is, mi lesz a nagy termelőkkel, 
pl. Lengyelországgal? Ez kihívást és lehetőséget is jelenthet a magyar termelők számára az 
interjúalanyok szerint:  

„Bútorra azt mondják, hogy mindig szükség van. Én azt látom, a piac nagyon nagy, a 
kérdés ez, hogy a nagy termelők, például Lengyelország, az egyik legnagyobb 
európai bútorbeszállító, mennyire áll meg, vagy mennyire lassul le.” (Fabunio) 

 

A Fabunio stratégiája alapján a jövőben a legfontosabb a cégkultúra javítása és a cégek 
struktúrafejlesztése, valamint a design iránti fogékonyság erősítése lenne. Ezek képezhetik 
alapjait az iparág hosszú távú versenyképességnek. Olyan vezetési kultúra kell, ami a 
folyamatos fejlődésre fókuszál. A „design thinking” megerősödése pedig olyan termékek 
bevezetéshez vezethet, amivel piacot tudnak szerezni a cégek. 
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VI. Összegzés 

Jelen dokumentum a GINOP-5.3.5-18-2020-00180 kódszámú, „A bútoripar munkaerőpiaci 
kihívásainak kezelése” című projekthez kapcsolódóan, a nemzetközi és hazai trendek mellett 
a bútoripar magyarországi helyzetének, ezen belül a munkaerőpiaci folyamatok és kihívások 
feltárása céljával készült a vállalkozásokra vonatkozó 2019-es és 2020-as üzleti adatok, 
valamint egy interjús kutatás alapján. 

Összegezve az elemzés eredményeit kijelenthető, hogy a magyar bútoripar több olyan 
erősséggel is rendelkezik, amelyekre érdemes a jövőben építeni: a rugalmasság, a kreativitás, 
a problémamegoldó képesség mind ilyenek. Ezek segíthetnek azon rések megtalálásában, 
amelyre fókuszálva a magyar cégek boldogulni tudnak az eddigi és az új piacokon is. Többen 
rámutattak az ágazaton belüli együttműködés meglétére, valamint arra, hogy rendelkezésre 
áll az a tudás, ami a továbblépéshez kell. 

Az iparágra jellemző nemzetközi trendek eltérő módon és mértékben jelennek meg a hazai 
vállalkozásoknál. A fenntarthatóság egyre nagyobb hangsúlyt kap, amit az ágazat imázsának 
alakítására is igyekeznek felhasználni a döntéshozók. Az online értékesítés vagy a generációs 
marketing viszont kevéssé lényeges, de a geopolitikai változások, illetve a globalizálódó 
gazdaság kihívásai erőteljesen érintik a magyar bútoripart. Az erősödő verseny és a külföldi 
piacok elérhetősége sok magyar cég számra jelent lehetőséget és kihívást. Ebben a 
helyzetben örvendetes, hogy a hazai és az európai uniós források lehetővé tették a 
technológiai fejlesztést sok vállalkozásnál, így a lemaradás csökkent a piacvezetőkhöz képest. 

A magyar bútoripari bérek hosszú ideje alacsonyabbak más ágazatok átlagkereseteinél, ez az 
elmúlt időszak béremelkedései ellenére jelenleg is így van. A megkérdezett vállalkozások 
számára a növekvő bérköltségek nem jelentettek ugyan problémát, ki tudták azt termelni, 
ugyanakkor nem minden iparági szereplőre igaz ez, miközben az is bizonytalanságot okoz, 
hogy nem tudni, meddig tolerálja a piac a bérköltségek és az alapanyagárak emelkedése miatti 
áremelkedéseket. Pedig a munkaerő megtartásához és vonzásához mindenképp szükség 
lenne akár további béremelésre is a jövőben. 

Hiszen több, a kutatásban is felszínre került probléma kapcsolódik a munkaerő toborzásához, 
a munkaerőutánpótláshoz: mind a nagyobb vállalkozásoknál, mind pedig a kisebb, családi 
tulajdonú cégeknél megfigyelhetők ezek. A problémákat egyrészt a képzés átalakításával 
igyekeznek orvosolni, de ennek csak hosszabb távon várhatók látható hatásai. Ráadásul nagy 
idő és energiabefektetést is igényel, például az oktatók felkészítése, szemléletének átalakítása 
terén. De a jövőben erre az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kell fektetni, akár a cégek 
erőteljesebb bevonásával is, hiszen az interjúkból kiderült, hogy erre mutatkozik hajlandóság 
részükről.  

A kisvállalkozások jellemző problémája a vállalatvezetés átadása is, mivel sokszor hiányzik az 
a fiatal, tettre kész generáció, akinek át lehetne adni a céget, aki tovább tudná azt fejleszteni. 
Ugyanakkor örvendetes, hogy a vállalkozási hajlandóság magas az iparágban, ami eltér a 
nemzetgazdaság egészében tapasztalható folyamatoktól. Ez hozzájárul a rugalmassághoz, 
de erősíti a fragmentált vállalkozásszerkezetet is. 

A munkaerőhiány mellett a másik jelentős probléma az alapanyagok árának emelkedése és 
elérhetőségük kiszámíthatatlansága. Ez elsősorban nem a vállalkozásokon múlik, hanem 
külső, járványügyi, geopolititikai és világpiaci folyamatok állnak a háttérben. Így amellett, hogy 
a stabil és fenntartható árszínvonalban reménykednek a piaci szereplők, alkalmazkodniuk is 
kell: az energiatakarékosság, az újrahasznosítás és a hulladékmentes termelés irányába kell 
minél inkább mozdulni. De ezek szerencsére hosszú távon is sikeresnek ígérkező 
stratégiáknak tűnnek, figyelembe véve a globális trendeket. 
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A jövőben a cél az exportképesség erősítése kell, hogy legyen, amiben kulcsszerepe van a 
tudásnak és a vállalkozókedvnek. Erősíteni kell a vállalati kultúrát és nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni a formatervezésre is. Ennek már az oktatásban is nagy súlyt kell kapnia, ki kell 
használni például az EU-s oktatási programok (Erasmus) nyújtotta lehetőségeket a 
tapasztalatcserére, közös tananyagfejlesztésre, külföldi tanulmányutakra. Emellett a 
nemzetközi jelenlét koordinált és célzott erősítése, például nemzetközi vásárokon szintén 
hasznos lehet. 

További probléma a hazai és a nemzetközi fogyasztói igények eltérése, ez visszavezethető a 
jövedelmi viszonyokra, vásárlóerőre. Az eltérés azt eredményezi, hogy termékszerkezetben, 
jövedelmezőségben és fejlesztési lehetőségekben is elkülönülnek a magyar és a nemzetközi 
piacra termelő vállalkozások. Egy koordinált marketingtevékenység ugyanakkor 
hozzájárulhatna, hogy közeledjenek a hazai és külföldi igények. 

Az eredmények értelmezése kapcsán mindenképp figyelembe kell vennünk néhány 
körülményt. Ezek közül talán a legfontosabb az interjúkban is említett háborús helyzet, ami az 
alapanyagellátást, az energiaárakat, az árszínvonalat vagy a keresletet egyaránt 
befolyásolhatja. Jelenleg a háború hossza, valamint az Oroszország elleni szankciók 
időtartama és következményei nem jelezhetők előre, így komoly bizonytalansági tényezőt 
jelentenek. Különösen így van ez, ha figyelembe vesszük az emelkedő inflációt is. Azt is meg 
kell említenünk azonban, hogy a háború lehetőséget is teremthet a magyar vállalkozások piaci 
szerepének növelésére, amit jelez az is, hogy nőtt az érdeklődés a hazai termelési kapacitások 
iránt. Ezért érdemes lenne a válsághelyzetet az előrelépésre használnia az ágazat minél több 
szereplőjének, amit tudástranszferrel, kapcsolatépítéssel a döntéshozók és a szakmai 
érdekképviselet is segíteni tud. 

Emellett azt is érdemes megemlítenünk, hogy mivel a nagy, tömeges igényeket kiszolgáló 
termelőkkel nem sikerült interjút készítenünk, így az ő nézőpontjuk nem jelenhetett meg a 
kutatásban. Ugyanakkor feltárásra kerülhetett a mikro-, kis- középvállalkozások, valamint az 
exportra termelők nézőpontja. Ilyen szempontból mindenképp értékesnek számítanak az 
interjúkban megfogalmazott meglátások, javaslatok, így azok felhasználhatóak a magyar 
bútoripariágazat termelékenységének, exportképességének és versenyképességének 
erősítéséhez. 
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Melléklet 

1. A kutatás során használt interjúvázlat 

Általános (vállalkozások és FABUNIO) kérdések: 

Kérem, mutassa be a vállalkozását/szervezetét! 

 Mikor jött létre? 
o - mi a misszió? 
o - hogy látja, az iparág szereplői mennyire nyitottak az érdekképviselet felé? 
o - mennyire tud érvényesülni az érdekképviselet? 

 Hogyan alakult a működés, fejlődés az alapítás óta? 
 Miben különböznek másoktól, mi a „szuperképesség”? 

Mi az Ön (interjúalany) szerepe a vállalkozásban/szervezetben? 

Hogyan látja magyar bútoripar helyzetét? 

 Általános tendenciák az utóbbi években? 
 Nemzetközi összehasonlításban mennyire versenyképes? 
 Milyen kihasználatlan lehetőségeket, kitörési pontokat lát? 

Melyek a magyar bútoripar legnagyobb problémái? 

Mik a magyar bútoripar legnagyobb erősségei? 

Hogyan érintette a koronavírus-járvány a magyar bútoripart? 

Hogyan érintette az építőipar és ingatlanpiac fejlődése a magyar bútoripart? 

Tapasztalatai szerint hogyan jellemezhető a bútoripar munkaerőpiaci helyzete? 

 Vannak-e problémák? 
 Milyen munkaerő hiányzik? 

Mit gondol, hogyan lehetne javítani a munkaerő-utánpótláson? 

Hogyan ítéli meg a fa- és bútoripari képzések színvonalát? 

 Milyennek ítéli meg a pályakezdők felkészültségét, tudását, hozzáállását? 
 Mik az erősségei a hazai oktatásnak? 
 Min kellene javítani? 
 Kinek a feladata lenne a képzés javítása? 

 

Vállalatspecifikus kérdések: 

 Termelnek-e exportra?  
o Ha igen, mik a célpiacok?  
o Ha nem, mi ennek az oka? 

 Hogyan, milyen csatornákon értékesítik termékeiket (saját értékesítés, beszállítói 
kapcsolatok, online stb.)? 

 Be tudnak-e/akarnak-e jutni termékeikkel a nagy bútoráruházak kínálatába? 
 Hogyan alakult a cégük forgalma az elmúlt években? 
 Hogyan alakult a vállalkozásnál a foglalkoztatás (létszám, munkakörök stb.)? 
 Hogyan alakultak a bérek a vállalkozásnál az elmúlt években? 

o Gondot jelent-e a béremelkedés? 
o Hogyan tudták kigazdálkodni az esetleges béremelést? 
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 Hogyan hatott önökre a koronavírus-járvány (termelés, termékszerkezet, munkaerő, 
bevételek stb.)? 

o Vettek-e igénybe valamilyen támogatást a koronavírus-járvánnyal 
összefüggésben? Ha igen, milyet és milyen összegben? 

 Hogyan érinti önöket a környezetvédelem, a fenntarthatóság kérdése (termelés, 
termékszerkezet, fogyasztói igények stb.)? 

 Milyen üzleti várakozásokkal tekint a következő 1-3 év elé (termelés, eredmény stb.)? 
 A foglalkoztatás terén milyen várakozásai vannak a következő 1-3 évben 

(létszámbővülés, csökkenés, munkakörök átalakulása, automatizáció stb.)? 
 Volt-e nagyobb volumenű beruházás a vállalkozásnál az elmúlt öt évben? Ha igen, 

milyen jellegű fejlesztés valósult meg (infrastruktúra, termékfejlesztés stb.)? 
 Terveznek-e nagyobb volumenű beruházást a következő 1-3 évben? Ha igen, milyen 

jellegű fejlesztést? 
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2. Az interjúk kivonatai 

Angel Design Kanizsa Kft. 

A cég 1997-ben jött létre, egy közös vállalkozásként, Kanizsa Kft. néven. A cégnek két 
tulajdonosa volt – a két tulajdonos külön vált 2018-ban a teljes vagyon, a piac megosztása 
mellett (két különböző cégként dolgoznak tovább). Az Angel Design Kanizsa Kft. egy már 
meglévő cég volt, de nem volt előtte tevékeny, 2018-ban kezdett el dolgozni. Eredetileg is 
kárpitos bútorokat gyártottak, viszonylag széleskörben (ülőgarnitúra, étkezőpadokat, 
székeket). Ez lett a főprofil a vállalkozásban. 

Amiben különböznek másoktól: meg kellett találni azt, hogy egy ilyen vállalkozás miben tud 
hatékony lenni, kitűnni a többiek közül. Ez pedig az, hogy a magas minőségű és nagyon drága 
megrendeléseket nem sorozatgyártásban, hanem egyedileg készítik el. A nagyobb cégek 
ezek a típusú megrendeléseket nem tudják / nem szokták tudni teljesíteni. Nem tudnak nagy 
tömegű, nagy árbevételű megrendeléseket teljesíteni. Nekik a cél, hogy minél magasabb 
minőségű termékekkel minél nagyobb piacra tegyenek szert. A cél az, hogy olyan 
megrendelőknek dolgozzanak, akiknek ez az igényük. Ha nagy tömegben, olcsón szeretnének 
vásárolni, akkor a nagyobb gyártókhoz tudnak fordulni. 

Ami látszik, hogy a cég vevőkörét a különböző válságok nem igazán érintették. A cég piacára 
nem jellemző, hogy hullámzások lennének (a vevők stabil anyagi helyzetben vannak, így 
vásárlásaikat nem fogják vissza). 

Csak és kizárólag exportra gyártanak. 3 német vevő van, 2 új export irány van, egy holland és 
egy osztrák, amin dolgoznak, bíznak a sikerben. Ebben az irányban mindenképpen prémium, 
illetve inkább luxuskategóriás bútorokat gyártanak, amely nagyon magas minőségi 
követelményekkel jár, éppen azért a gyártás kicsit manufakturális jellegű, nagyon sok a 
kézimunka. Nem sorozatban gyártanak termékeket, inkább egyedi jellegű megrendelések 
vannak. 

Ezek a termékek, amiket gyártanak azért is készülnek külföldi piacra, mert Magyarországon 
nincsen olyan minőségi forgalmazó, aki ezeket el tudná adni. Partnereik német kereskedők, 
a kapcsolat velük több éve fennáll már (8-13 éves kapcsolatok). Ezt próbálják most bővíteni, 
hogy ne legyenek kiszolgáltatva egyik vevőnek sem. 

A tavalyi árbevétel cca. 780.000 millió Ft körüli összeg volt, továbbra is ez a cél (folyamatosan 
növekedett, 2018-ban 470-480 milliós nagyságrenddel indultak). Ha nem is lesz annyi, mint 
tavaly, de azzal is jó lesz az év. 32 fővel dolgoznak, a létszám 30-35 fő között szokott mozogni 
az indulás óta. A létszám növekedni fog, illetve már most is inkább 34 fővel érdemes számolni. 
Korábban voltak 38-an is, mivel kiugró volt a forgalom. Ebben az évben is fognak növekedni 
– nem a szakemberek, hanem a betanított oldal tekintetében. Ha a külpolitikai helyzet nem 
változik, akkor bővülésre számítanak minden téren. 

Az év közben szükséges lesz még egy bérkorrekcióra a magas infláció miatt. A bérek 
emelkedését ki tudják gazdálkodni, beépítették a vevők felé, akik ezt elfogadták (drágább az 
alapanyag, drágább a munkaerő). Németországban sincsen ez máshogy, mint nálunk, tudják 
és van róla információ, tehát ezek nem okoznak meglepetést. 

A COVID nagyon jól hatott rájuk, a cégnek nagyon kedvező volt. Amikor bejelentették, hogy 
COVID van, volt egy két hónapos leállás, a termelés kb. a felére esett vissza. Utána elindult 
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egy nagyon komoly emelkedés, mivel a kereskedő partnereink megtalálták azt az utat, hogy 
hogyan lehet megkerülni az áruházakat és internetes értékesítésen keresztül egy óriási löketet 
kaptunk. 2020 nyarától 2021 végéig nagyon komoly forgalmat bonyolítottak. Amikor a COVID 
lecsengett, az internetes eladások lecsökkentek, megindult a mozgás az áruházak irányába, 
egy átmeneti vissza esés jelentkezett, de találtak egy olyan új terméket, amely fejlesztés alatt 
állt addig is, de most már a gyártás is elkezdődött. Az export esetén nem, de a belföldre gyártás 
esetén lehettek problémák (akik boltoknak szállítottak, ott lehetett gondokat hallani). 

2020-ban volt egy induló beruházás, amelyhez tudtak igénybe venni támogatást, 20 millió Ft-
ot a 40.000 milliós projekthez. A tavalyi évben a beruházások értéke elérte a 100 millió Ft-ot. 

A környezetvédelem, a fenntarthatóság kérdése: a piaci igények ezt ösztönzik. A német vevők 
egyre inkább környezet tudatos anyagokat követelnek meg. Az osztrákoknál pl. előírás, hogy 
semmilyen olyan anyagot nem lehet felhasználni, ami nem természetes, újra felhasználható 
vagy újra hasznosítható (pl. még vasat sem lehet beletenni – minden fából van vagy lenből 
készült szövetekből, mindent úgy kell előállítani, hogy minél természetesebb hatású legyen). 
Ez drágítja a folyamatot, de a környezetvédelmi szempontoknak ez kedvező. 

Ez egy új cég, minden megtörtént (épületek átalakítása, felújítás, új épületrészek felépítése, 
vállalati irányítási rendszer kialakítása), ami létezett, minden beruházást megvalósítottak. 
Bővülés elképzelés lenne (pl. a raktár bérlet helyett lehetne saját raktárat építeni), de ebben a 
helyzetben a beruházások megállítása mellett döntöttek. Ha szükséges, pár milliós 
beruházások szóba jöhetnek, de nagyobb volumen nem. 

A magyar bútoripar fő jellemzője, hogy 1-2 külföldi tulajdonú nagy cégen kívül nincsen 
jelentősebb, komoly cég. Most van ébredező összefogás a szövetségen keresztül, hogy a 
céget erőt tudjanak felmutatni. De a legjellemzőbb, hogy a gyártók kisebb cégek, szét tagoltak, 
külön – külön a versenyképesség ennek megfelelően nem olyan jó. A magyar bútoripar 
helyzete nem rózsás, nem hozza azt, amit lehetne – ld. pl. lengyelek. Lehetnek prosperáló, 
magyar piacra alapozó cégek (a magyar piacot el tudjuk látni), de gyakorlatilag az export döntő 
részét a nagy cégek viszik el. Az élőmunka igény miatt külföldön kétszer annyiba kerülne a 
bútorok előállítása, ezért ide hozzák a megrendeléseket. 

A magyar bútoripar legnagyobb problémái: magántulajdonban lévő kisvállalkozás, piaci 
méretproblémák vannak – túl kicsik, a munkaerő- és szakember hiány hiánya (demográfiai 
változások, külföldi munkavégzés) fejlődést visszatartó erő, a külföldi piacokon való közvetlen 
megjelenés (össze kellene fogni szövetségi / szervezeti formában, hogy a beszerzésekben, a 
piacokra közvetlenül kik kerülnek be) 

Mindenképpen pozitív, az, hogy az építőipar húz, pozitív. Kérdés, hogy meddig fog tartani. 

Sajnos az utóbbi 10 évre jellemző, hogy folyamatosan épült vissza a képzés. A kárpitos ipari 
képzésnél volt olyan, hogy nullára épült le Zala megyében, egyszerűen megszűnt, mintha nem 
is létezett volna. Addig, amíg az egész bútoriparban jellemző az, hogy a bérek szintje más 
ágazatoknál gyengébb, addig nehezebb lesz az utánpótlás kérdése (de: amíg nem tudunk 
ütőképes munkaerőt foglalkoztatni, nem tudunk ütőképes árakat kérni). Lehetőség lenne új 
iskolákat alapítani, rendben, de kik jönnek az iskolába tanulni? Amíg nem vonzó / nem annyira 
vonzó egy szakma, addig nincsen jövőkép, nagyon korlátozott a piaci pénzügyi lehetőség (pl. 
nem fognak tudni annyit fizetni, mint a bankszektorban). 
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Atilla-Fa Kft. 

2000-ben kezdte az „asztaloskodást” – mint egyéni vállalkozó. Azóta többször átalakultak, 
voltak már bt., majd kft. lettek. Jelenleg ketten tulajdonosok és ketten dolgoznak a cégben – 
Ő és a Párja. Ő a műhelymunkákat végzi és a felméréseket, párja, aki a cég ügyvezető 
igazgatója, intézi az adminisztrációt és esetenként az anyagbeszerzéseket is. Mindenféle 
asztalos munkákat végeznek, vannak olyanok, amik alvállalkozókkal valósulnak meg (mert 
nem mindig győzi). A fő tevékenység az irodabútor készítés- és javítás, de egyébként ezenfelül 
minden asztalos munkát (nyílászárók, belső építészetig: lépcsők, előtetők… mindent 
elvállalnak). 

Amiért őket választják: nem csak gyártanak, hanem javítanak is, illetve az összes „fás” munkát 
elvégzik: nem csak a bútort készítik el, hanem a konyhát is például, vagy a lépcsőket – tehát 
komplex, praktikusabb szolgáltatást nyújtanak. Mindent meg tudnak oldani, de mivel kicsi a 
vállalkozás, ezért csak lassabban tudnak haladni – nem tudnak rövid határidőre munkát 
vállalni. 

Alvállalkozóként dolgozik a Gyulai Fafémbútorgyárnak, akik német exportra gyártanak. A 
Vencel szekrénysor fiókjait maga készíti el. Kb. 16 féle méret van, amit tőlük megrendelnek, 
azt ő maga gyártja le (két hetente szokott lenni megrendelés – a megrendelés mennyisége 
tervezhetetlen. Van, amikor 22 fiókot rendelnek tőle, de van, amikor 3 fiokot kérnek). 

Csak saját értékesítés van, cégeknek is dolgoznak, de nagyon keveset. Nem volt tervük nagy 
áruházaknak termelni. Az oka, hogy ha szériában elkezdenek gyártani, akkor azt nyomott áron 
kell megtenni, és nem marad idő azokra az egyedi megrendelésekre, melyek profitábilisabbak 
a vállalkozás számára. Ha elküldik a kis megrendelőket, „előbb – utóbb leszoknak rólam”. 

A COVID-ot észrevették, kevesebb lett a forgalom. 95%-on tudtak működni. Támogatást nem 
vettek igénybe. Az áremelések miatt kicsit megnőtt a forgalom. Számít arra, hogy vissza fog 
esni a megrendelés, most sokan költenek, mert félnek attól, hogy még drágább lesz. De 
vannak, akik előre gondolkoznak, vannak, akikkel úgy beszélnek meg bútorokat, hogy csak 
tervrajzokról tudnak még árazni, az alapozás zajlik. A munkadíj költségét tudja garantálni 
decemberig, az alapanyag díja lesz az, ami mozogni fog várhatóan. 

Volt idő, amikor 5 alkalmazott is volt, de kisebb – nagyobb problémák miatt ez már nem így 
van. Szeretnének alkalmazottat felvenni, de nem tudnak, mert egyszerűen nincsen. Nincs 
asztalos… nem hogy jó asztalos, még rossz asztalos sincsen. Ezért nem tartanak most 
tanulót, nem tudják felvenni, mert nem tud vele foglalkozni. Egyedül van és nincs ideje 
betanítani. Ezenkívül nincsen utánpótlás – Békéscsabán idén 7 asztalos fog vizsgázni, és a 
tanulók megnyilvánulásai alapján ketten maradnak meg a szakmában. Ők ott fognak maradni 
azon a helyen, ahol gyakorlaton vannak. A betanított segédmunkások: nem működnek, nem 
tud mellette állni, nincs ideje betanítani. 

Az egyszerűsített vállalkozói KATA rendszer miatt elég sok egyszemélyes vállalkozás működik 
a környékükön, akiknek nem kell nagy közterheket vállalniuk, nem kell telephelyet 
fenntartaniuk és egy viszonylag olcsó vállalkozói lét miatt többet keresnek, mintha 
alkalmazottként dolgoznának valahol. Emellett idejüket ők osztják be, szabadabbak. Akinek 
kicsit jobb képességei vannak, elcsábulnak. 

A veszélyes anyag felhasználás minimális, Békéscsabán van egy telep, ahol átveszik a 
veszélyes hulladékot. Vizes bázisú anyagokat használnak, oldószert nem. Csak készre 
szabott laminált bútorlapokat szokott hozni, ami hulladék keletkezik, a lapszabászaton marad. 
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Folyamatosan keres embert, nem tudja, hogy hogyan alakul. Beruházás: nem tudja – az 
igazság az, hogy a műhelye egy picit elavult, kellene fejlesztenie, de még ezt nem látja. Ha 
valamilyen Széchenyi pályázattal tudnának indulni, egy pici hitelt be merne vállalni, de sokat 
nem. 

Azt látja, hogy Mo – n kevés az a bútorgyár, ahol akkorra mennyiségben tudnak legyártani 
bútorokat, mint például Lengyelországban – még ha gyengébb is a minősége, akkor is készen 
vannak vele gyorsan. Magyarországon a nagy gyárak megszűntek, feloszlottak, eladták őket. 

A szakemberhiányt tartja a legnagyobb problémának és az alapanyagár növekedést. Az 
egyedi gyártás mindig erősség. Az építőipar fellendülése a bútoripart is fellendítette – egyik 
húzza a másikat. Minden téren hiány van – a betanított segédmunkástól elkezdve a 
szakemberig, mindenki. Békéscsabán van két fémipari cég, akik felszívják az alkalmazottakat 
(nettó 300.000 Ft körüli fizetést adnak, nem kell az anyagot cipelni, nem kell a vevőket 
kiszolgálni, pakolni, letöltik a 8 órát és készen vannak). Nem tudja hogyan lehetne javítani a 
munkaerő utánpótláson. Amikor asztalos lett, a szülők javasolták ezt. Ő megszerette ezt a 
szakmát, nem vágyott el külföldre, szereti, amit csinál. Véleménye szerint egy asztalosnak 
külföldre elmenni teljesen felesleges – főleg, ha a nyugati országrészbe el tud menni dolgozni 
itthon. Meg kellene szerettetni a szakmát a fiatalokkal – nem csak az asztalost, hanem 
mindegyiket. Békés megyében 1989-ben még 5 szakmunkás iskola volt, most 3 van. 

A képzésekbe jól belelát, a Faipari Ágazati Költségtanácsnak is a tagja: bejár az iskolába 
Békéscsabán. A képzéssel szerinte nincsen probléma, a képzés finanszírozása más kérdés. 
Pl. Békéscsaba, Gyula: egy CNC vezérelt géppel történő képzést nem tudnak leoktatni, mivel 
az iskolának nincs pénze arra, hogy ilyen gépet vegyen meg. A benti iskolai mesterek 
elmondása alapján erre most nagyon nehéz megteremteni az anyagi feltételeket. Egy használt 
CNC vezérelt gép sok millió Ft, amire az iskolának nincsen pénze. Bejár a vizsgákra, látja a 
vizsgamunkákat, a gyerekek ügyesek. Problémák: nincs gyerek, a fejlett, modern gépekből 
van hiány, ha kijárja az iskolát és nem szerette meg a szakmát, el fog menni segédmunkásnak, 
ahol lényegesen kényelmesebb a munka. 

 

Futurus Műhely Kft. 

1992-ben kezdődött, egyéni vállalkozóként, egy kézi gyalugéppel és egy 100-as Skodával, és 
úgy, hogy egy cégnek a termékeit szerelték be, először alkalmazottként, majd vállalkozóként. 
Ez 1–2 éven keresztül tartott, amikor gondok akadtak a kifizetéssel. Ekkor vette kezdetét az 
önállósodás, amely úgy nézett ki, hogy akkori főnökkel közösen folytatták a munkát (neki volt 
egy kis műhelye Halásztelken és ott kezdtek el közösen dolgozni, munkákat vállalni). Pár év 
múlva Pomázon, a családi ház udvarán, egy melléképületben interjúnk Alanya felszerelt egy 
kezdő asztalos műhelyt, ahol bútorokat lehetett gyártani; a garázsban pedig zajlott a fényezés 
és a felületkezelés. Ez a két főtevékenység kísérte végig a vállalkozást. 2000-2005 között 
harmadik lábként megjelent a perforált lemez gyártás, de a főtevékenység az egyedi bútorok 
gyártása maradt. A családi házból 1996–ban jöttek el, utána egy bérleményben üzemelt a 
festőműhely – két telephelyen működtek innentől kezdve. A következő bővülés már egy 1.000 
négyzetméteres területet jelentett, amely korábban istállóként funkcionál, ebből épült fel az 
asztalosműhely. 

2018 nyarán engedték el az alkalmazottakat, a cég működése onnantól pici létszámmal, 
alkalomszerűen történt (az alvállalkozói foglalkoztatás volt jellemző). Egyediségük abban 
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rejlett, hogy amikor már mindenki nemet mondott, ők akkor is megtudták valósítani a 
megrendelői elképzeléseket. 2011-ben kaptak olyan megrendelést, ahol úgy keresték meg a 
céget, hogy Spanyolország, Németország asztalosai nemet mondtak a tervekre… ez a termék 
volt a Hug–Chair, melyet a Futurus Kft. kezdett el gyártani. 

Termelnek exportra, de ezt úgy kell érteni, hogy a termékek a designer tulajdonában voltak, a 
cég egy szimpla bedolgozói feladatkört látott el. Sosem kerestek igazán külpiacot külföldön, 
ha a termékek kikerültek külföldre, az valakin keresztül történt, vagy megtalálták őket külföldiek 
itthon. Külföldi értékesítési hálózatot nem építettek fel. 

Nem volt szükség arra, hogy marketing tevékenységet folytassanak, két apróhirdetést adtak 
fel az akkori expressz újságban a kezdeteknél, ami biztosított annyi munkát, amivel mindig volt 
feladat. Mire az egyiket befejezték, csöngött a telefon, hogy lehet kezdeni a következőt. Ezen 
kívül cégeket kerestek fel, hogy be tudjanak nekik dolgozni. A 28 év alatt talán 5 olyan hét volt, 
amikor az embereknek nem tudott munkát adni (megrendelés hiányában). Online értékesítés 
nem volt. Lett volna törekvés, hogy bejussanak a a nagy bútoráruházak kínálatába, de nem 
tekintették őket partnernek. 

A maximum létszám 25 fő volt, jelenleg nincsen létszám. A cég üzletpolitikája az volt, hogy 
10%-kal magasabb bérek kerültek megállapításra és kifizetésre azok számára, akikkel a cég 
hosszú távon is együtt szeretett volna dolgozni. A béremelkedéseket ki kellett gazdálkodni – 
olyan világot élünk, amikor az alkalmazott bérét nem lehet megspórolni. A jó alkalmazottat 
meg kell fizetni, és ki kell dolgozni egy olyan hűségprogramot, amelynek segítségével 
elkötelezett híve lesz a cégnek. Ha dolgozunk, akkor olyan emberekkel dolgozzunk együtt, 
akivel élvezzük a munkát. 

A közös együttműködés lehetőségében lát óriási fejlődést: megtanuljunk együtt dolgozni, és 
létre tudjon olyan hálózat jönni (amit a Bútorszövetség elkezdett felépíteni), ahol van a tervező, 
a kivitelező és az értékesítő. Ennek a láncnak minél többször fel kellene állnia és ebben 
nagyon sok potenciál van – amennyiben az emberek rájönnek, hogy egymásra épülve lehet a 
legjobban működni. 

Fejlődési lehetőség: az automatizálás lehetősége. Ezzel az emberanyaggal, ezzel a 
munkaerőpiaccal, ami most rendelkezésre áll, abban az igényben, amely a cégek felé 
jelentkezik kötelezettségként, minőségben és mennyiségben… egy lehetőséget látok, ha 
minél több minden le van automatizálva és gépesítve – amit gép tud elvégezni, azt gép 
végezze el (lehetőség szerint a tervező olyan tervet adjon ki, ami kompatibilis a géppel). 

Együtt nem működés, együtt nem dolgozás problémát jelent az ágazatban. A lendületet átadni, 
az akarást nem tudjuk átadni – nem tudjuk felhúzni magunk mellé az akarásunk tekintetében 
az alkalmazottat. „Brutálisan kreatívak vagyunk!” – nemcsak a probléma megoldásban. 

A koronavírus-járvány gondolkozásra inspirált. Az építőipar fejlődése pont annyira engedi a 
fejlődést, amennyire a cégvezetők akarják és hajlandóak felfejlődni hozzá. 

Az ágazatban, a munkaerő kapcsán morális problémákat érzek. A szakmát bármikor meg lehet 
tanulni, az akaraton múlik.  A gyerekekkel és a fiatalokkal többet kellene foglalkozni. A fiatalok 
egyéni képességeit kellene figyelembe venni és ezt fejleszteni. A képzésekről nincsen 
információja, nem szeretne állást foglalni. 
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Ply Design 

A családi vállalkozást 1989-ben alapították a válaszadó. Az évek során folyamatosan fejlődtek 
technológiailag, a géppark bővült, a gyártott termékek portfóliója is bővült, kizárólag furnér 
alapanyagból gyártott, idompréselt elemeket, bútoralkatrészeket és kész bútorokat (szék, 
asztal, stb…) árultak a skandináv, - és nyugat-európai vevőknek. A nagyobb ugrás 7 évvel 
ezelőtt történt a cég életében, amikor a Ply Design (mely szerves része a családi 
vállalkozásnak) megalapult. 

Szerettek volna egy saját, márkázott terméket létrehozni – ezért létrehoztak egy nyugati, 
skandináv stílusra hajazó bútorkollekciót (székek, bárszékek, asztalok és ehhez hasonló 
termékek). Viszonteladóik Nyugat – Európában értékesítik ezeket a termékeket. A cégre 
nagyon jellemző az első pillanattól fogva a minőség iránt elvárás, a környezettudatosságra 
való figyelés (csak minősített alapanyagokat vásárolnak, a ragasztót, amit használnak, 
Svédországból importálják – amit a skandináv piacokon használnak, csak vízbázisú 
felületkezelést használnak, a csomagolásnál, a hulladékanyag felhasználásnál arra figyelnek, 
hogy a lehető legközelebb legyenek a zero waste policyhoz. 

Emellett fontos továbbá, hogy a vevőket megpróbálják minden körülmények között megtartani, 
két oldalú kapcsolatot és kommunikációt próbálnak velük kiépíteni, amelynek az is eredménye, 
hogy a vevők már nem csak terméket hoznak ide, amit gyártatni szeretnének, hanem már 
közös fejlesztésekben gondolkoznak velük, illetve kikérik a véleményüket, hogy hogyan lehet 
jobbá, olcsóbbá, illetve stabilabbá tenni a terméket. 

Magyarországon is jelen vannak, a cégcsoport éves árbevételének kb. 10%-át teszi ki a hazai 
értékesítés. A kész termékeket viszont eladókon keresztül értékesítik, a gyártó- vagy bér 
gyártás területén a vevőkkel vannak kapcsolatban. A vevők ajánlják őket más vevőknek, mint 
pl. a tervező, akivel dolgoznak, Új-Zélandról hozott vevőt nekik. A piacuk leszűkül 4-5 olyan 
európai cégre, akiknek már ők jelentenek referenciát – ennek az is oka, hogy felsőkategóriás 
termékek gyártására fókuszálnak, míg a nagy mennyiségű termékeket már ők nem tudják 
gyártani, azoknak a gyártása marad Romániában, Bulgáriában. 

Van tárgyalásuk jelenleg is az IKEÁ–val, korábban tárgyaltak az XXXLutz-cal is. Hosszú távon 
ez egy nagyon jó cél, hogy saját márkás termékekkel bejussanak egy nagyobb áruház 
kínálatába – valószínűleg 5-10 év múlva már egy elérhetőbb cél lesz (nem csak saját 
fejlesztésű termékeket fognak árulni a nagyobb bútor áruházak, hanem nyitottabbá válnak arra 
is, hogy a kínálatban megjelenjenek a design termékek is). 

A cégcsoport 30 éve töretlenül növekszik, talán 1 olyan év volt, amikor kicsit hasonló árbevétel 
lett az előző évhez képest, de minden évben nyereséget termeltek.  

A COVID alatt sikerült megduplázni a forgalmat, ezt 2 dolognak köszönhető: Nyugat–
Európában a COVID idején nem tudtak az emberek menni nyaralni, síelni – ahogy otthon 
kellett maradni, megerősödött az igény a felújításokra, bútor cserékre, elindultak olyan 
termékek gyártásának irányába, amelyet az otthonlét alatt az emberek jobban használtak – pl. 
beltéri gyakorlásra alkalmas sportszerek gyártása. 

A COVID első mozzanatánál elküldték a dolgozókat fizetett szabadságra, nem volt tervben az, 
hogy bárkit is leépítsenek – 3 hetes leállás volt a cégnél, melyből utána a munkaidő keret miatt 
1 hetet le is tudtak dolgozni a beosztottak, ezen kívül a dolgozók 1 hét ajándék szabadságot 
is kaptak a cégtől. Berendeltek alapanyagot, és mivel volt alapanyag, volt megrendelés, a 
munka a járványügyi szabályok betartása mellett tudott folytatódni. 
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Családi vállalkozásként vallja azt, hogy a cég értékét az ott dolgozók elkötelezettsége, tudása 
és hozzáállása adja. Létszám adatok: +20%-os növekedés volt jellemző az elmúlt években, 
jelenleg 65 fővel dolgoznak. Folyamatosan vesznek és vettek fel új embereket, pályáznak, 
beruháznak (pl. csarnokot építenek) – előre menekültek a válságban. Munkakörök 
tekintetében: betanított munkás, gépkezelők száma növekedett. A megnövekedett létszám 
miatt a vezetők száma is megnőtt 1 fővel. 

Folyamatos növekedés jellemző, a legutolsó béremelés januárban történt, átlag mértéke: 
16,6%. Senki nem dolgozik minimálbéren, mindenki be van jelentve, van délutáni, éjszakai 
pótlék, prémium is elérhető. Vezetői prémium is van külön. A premizálási rendszer lényege, 
hogy a dolgozók, a CSAPAT motivált legyen. Kigazdálkodni a béremelést: ez az egyik 
legnehezebb feladat – a költségemelkedéseket a COVID óta (pl. anyag) – nem lehet egyik 
pillanatról a másikra beépíteni a hosszú távú partneri együttműködésekbe. 

A költségemelkedések egy részét tudják érvényesíteni a megrendelők felé, egyéb eszközök: 
új termékek fejlesztése, új piacok keresése, a termelés hatékonyságának növelése. Mindig 
azon gondolkoznak, hogy hogyan lehet jobban csinálni: „mindig lehet jobban csinálni!” 
Állandóan számolni kell, utókalkulációt kell készíteni, költségeket kell elemezni (úgy látja, hogy 
ez a része nehezen megy a cégeknél). 

A béreket nem lehet csökkenteni, mivel az alábbi negatív változásokat hozhatja magával: 
minőség rovására megy, az emberek elkötelezettségének rovására megy, elvándorlást 
okozhat, magas fluktuáció – mely okoz egy betanítási folyamatot, mely újabb költségeket 
jelent. 

Támogatások: GINOP +, Divat és Design pályázat. Nagyságrendileg 250 millió Ft a kettő 
összesen. 

Folyamatos növekedést szeretnének, most is zajlik / fejeződik több beruházás (pl. csarnokot, 
raktárhelységet építenek), a profilukat szeretnék bővíteni. Ezt azért tartják fontosnak, mert 
szeretnének minél több alapanyagot raktározni az állandóan, változó (emelkedő) árak miatt. 

Úgy gondolja, hogy a magyar bútoripar nagyon jó szakmai gárdával rendelkezik – sok olyan 
faipari mérnök van, akik nélkül elképzelhetetlen lenne ez a mostani siker. Sok egyetem igen 
komoly hátteret nyújt abban, hogy megfelelő szakembereket képezzen ki.  

Az utánpótlás a nehéz kérdés – attól fél, hogy ha a kis asztalos, az egyedi bútorgyártásban az 
öreg szakik kiöregednek és az általuk képviselt, náluk elérhető feladatokat átveszik majd más 
jellegű / típusú cégek – pl. konyhabútort is egyre többen terveztetnek az IKEÁ–ban.  

A Magyarországon működő bútormárkákat illetően csak csodálkozik, hogy egyik-másik 
bútorgyártó cégnek milyen szép sikereket ér el, bízik abban, hogy ilyen előre mutató lesz a 
jövő is. 

Kifejezetten örülne annak, ha közös összefogással a faipari termékek megjelentetése még 
erőteljesebbé válna (pl. olyan vásárok, amelyre érdemes lenne elmenni magyar standdal 
kiállítani – Ő nagyon szívesen venne ebben részt, sokat jelentene, ha meg tudnánk mutatni 
azt, hogy igenis, ez az ország tudja képviselni ezt a minőséget). 

Cégük 3 alkalommal állított ki a Stockholmi Bútoripari Kiállításon, ahol kollekcióiknak nagy 
sikere volt, több partneri kapcsolatot is ki tudtak építeni. A minőséget és a profizmust mutatni 
kell és így nemzetközi sikereket is el lehet érni. Erre lenne érdemes központi programokat is 
kidolgozni, akár a Fabuno is felvállalhatja ezt. A következő generáció már rendelkezik 
nyelvismerettel, a mostani cégvezetők lassan közelítenek a nyugdíjhoz (akik a rendszerváltás 
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után vették át a cégeket) – ezt az új generációt lehetne megtámogatni ezekkel az új 
lehetőségekkel, melyek az elmúlt 30 évben nem voltak elérhetőek. Tudni kell, hogy nem 
akármilyen cégekkel, országokkal vagyunk versenyben (pl. Csehország, Lengyelország – ide 
évtizedeken keresztül ment be a pénz és nagy összefogás van a cégek között is) – „…DE nem 
a sebeinket kell nyalogatni, hanem a jövőbeni lehetőségeket kell megragadni… ez a 
legfontosabb”. 

Sok olyan cég van az országban, aki termelőüzemet vagy alkatrész gyárat hozott létre, nyugati 
tőkével – nekik nem a fejlődés a lényeg, hanem hogy olcsó alapanyaggal, olcsó alkatrészekkel 
szolgálják ki az anyavállaltot. 

Nagyon jó szakmai tudás; jó, minőségi alapanyagok; sok nyugati cég ruházott be ide (géppark, 
technológia) – de ez jellemző a magyar vállalkozásokra is. 

A cégre kifejezetten nem volt pozitív hatása az ingatlanpiaci boomnak, mivel sajnos ezekbe 
az ingatlan fejlesztésekbe jellemzően nem a felső kategóriás bútorok kerülnek. Voltak olyan 
beruházások – olyan színvonalas helyeken, ahol a cégük is kapott megrendelést. Akik 
konyhákkal, szekrényekkel foglalkoznak, nekik hozhatott fellendülést. 

Sokan panaszkodnak a munkaerőpiaci helyzetre, cégüknél szerencsére nem volt olyan 
tapasztalat, hogy ne tudnának betölteni egyes pozíciókat. E mögött sok esetben az is van, 
hogy ma már meg kell fizetni a jó munkaerőt – és nem biztos, hogy minden cég vezetősége 
ezen az állásponton van. Fairnek kell lenni a dolgozókkal, mindenkit normálisan be kell 
jelenteni (hiszen ma már ők is olyan adókedvezményeket kapnak, mely számottevően tud 
jelentkezni a fizetésükben). Ha nem fér bele a költségvetésbe a dolgozói bérek kitermelése, el 
kell azon gondolkozni, hogy a vállalkozás fennmaradásának létjogosultsága egyáltalán jelen 
van–e. 

Személy szerint azt tudja mondani, hogy azok a mérnökök, akik nála dolgoznak (pl. Sopronba 
jártak középiskolába, egyetemre) olyan emberi értékeket kaptak ezekből az iskolákból, amely 
nagyon sokat ér. A szakmai tudás is nagyon fontos természetesen, de az emberi értékek is 
ugyanolyan jelentőséggel bírnak. A Róth Gimnáziumban tanult emberi értékek: hogyan kell 
megtanulni elérni a célokat, hogyan kell küzdeni… megtanulni egy faipari egyetemen, hogy 
hogyan jut át a különböző szigorlatokon, az igenis fontos. A tudás lehetne gyakorlatiasabb, 
amit hoznak – előfordul, hogy a cégnél találkoznak először technológiákkal, de ez mondjuk 
részletkérdés. Ilyen hagyományokkal rendelkező egyetem nagyon kevés van nem csak 
Magyarországon, hanem a világon is – Sopronba még bejutni sem egyszerű, komoly küzdelem 
árán tudnak bekerülni a hallgatók, van, aki éveken át próbálkozik, hogy felvételt nyerjen. A 
diákok marketinget is tanultak, hogy még összetettebb, és még színesebb legyen az oktatás, 
ez nagyon fontos – hiszen nincsen olyan szakember, aki csak egy dologhoz ért. A 
nyelvtanulást hiányolja, kötelezővé tenné pl. az Erasmust – Ő maga is vett részt ebben a 
programban, melynek köszönhetően később neki tudott vágni egy MA-nak Amerikában, ahol 
már magabiztosan tudta úgy a nyelvet, hogy nem jelentett problémát hosszabb előadásokat 
tartani vagy esszéket írni. 

 

 



62  

 

Vit-Wood Kft. 

A vállalkozás 1994-ben indult, gyakorlatilag egy személyes vállalkozásként, a cégvezető 
édesapjának garázsában. Utána kerültek erre a helyre, ez már egy új épület. Az ingatlan 25 
éve épült, ezt fejlesztették, bővítették eszközökkel, gépekkel – mostanra jutottak el oda, hogy 
kinőtték ezt a területet. Emiatt egy üzemcsarnok építését kezdték el, nem messze tőlük, az 
ipari parkban, 1.200 nm–nyi területen. Most 9 fővel dolgoznak, komplett belsőket gyártanak, 
nem közületeket szolgálnak ki, hanem családi (luxus) ingatlanokba készítenek: konyhát, ajtót, 
gardróbot… ami egy házon belül fém, fa, üveg felület … tehát bármi szóba jöhet. 

Egyediség, profizmus, szakmai felkészültség. Sokat fordítanak arra, hogy a CSAPAT legyen 
jó – gyakran vesznek részt tréningeken, csapatépítő tréningeken is. Családias, kis létszámú 
vállalkozás, mindenkit képeznek, fejlesztenek. Az eszközök folyamatos fejlesztésével olyan 
munkakörülményeket teremtenek, amellyel ténylegesen jó minőségű munka végzést 
eredményeznek. A cégvezető a napi munkavégzésben operatívan részt vesz, reggel a telepen 
kezd, a napot ott fejezi be. Mindenről van információja – ezt át is adja kollégáinak, hogy ne 
kelljen várni a folyamatokkal, mindent kézben tart. A szuperképességek közé sorolja a piacot 
is, ahol dolgoznak: olyan szegmenst szolgálnak ki, ahol nagyon magas igények vannak. 

Alapvetően nem exportálnak, vannak magyar partnereik, akiknek vannak külföldön irodái, így 
termékeik előfordulnak, de nem exportálnak. Általában 1 évre előre van munkájuk, piacot nem 
kellett keresniük, annyira egyedi dolgokat gyártanak, hogy nincsen arra kapacitás /lehetőség, 
hogy további piacokat keressenek. Ha megépül az új telephely és lesz úgy kapacitásuk, akkor 
csak olyan termékek gyártásában gondolkozna, amely darab bútor (nem kell beépíteni) – a 
beépítés mindig probléma (nincs rá sem kapacitás, sem eszköz). Szájhagyomány, ajánlás 
útján értékesítik termékeiket. 

A bevételek növekedtek, a COVID alatt is tudtak dolgozni. 2019 – nagyon jó év volt, 2020 – 
egy pici (1-2%-os) csökkenés azóta pedig emelkedik. A létszám növekedett, 2-3 fővel. Kellett 
is növekedni, de tudtak is növekedni. A béremelkedés nem okozott nehézséget, ha így marad 
a megrendelés állomány, akkor a későbbiekben sem lesz gond ezzel. Amikor bejött a COVID, 
1 hétre leálltunk, aztán rájöttünk, hogy a feladatinkat muszáj elvégezni. A koronavírus elkerült 
minket szerencsére – voltak érintett kollégák, de nem volt a cégünknél tömeges 
megbetegedés (az oltást preferálták). Bértámogatást nem kaptunk, de kedvező kamatozású 
gépbeszerzésünk volt. 

A zajló beruházásunknál próbálunk egy kicsit zöldebbre átállni, gondolkodunk elektromos 
autók beszerzésén is (szállítások miatt). Minél több zöld energiát szeretnék használni, az új 
telephelyen például már nem is lesz gáz, csak áram, illetve a fa hulladékkal fogunk tudni majd 
fűteni. Az elkövetkező 1 évre le vannak kötve a kapacitások, de a helyzet ettől függetlenül 
bizonytalan. Okai: energiaválság, háború. Bízik abban, hogy az a szegmens, amelynek 
jelenleg dolgoznak, nem fog megroppani. Bíznak abban, hogy minden rendben lesz, de nem 
tudja megmondani, hogy mi várható – ez egy globális probléma, országhatáron túlra nyúlik. 
Az új műhely miatt +2 főt fel kell majd venni (pályáztak és sikerült a pályázat). Az üzem átadása 
egy év múlva ilyenkor fog megtörténni (ugyanez fog zajlani, mint itt, csak nagyobb 
volumenben) – most 500 nm, ott 1.200 nm. Decemberben fognak átköltözni, a szociális és 
bemutatóterem még onnan számított 4 hónapon belül fog elkészülni. 

COVID előtt voltak Milánóban egy szakmai úton és úgy látják, hogy van még mit behozni. 
Szakmailag jól fel vagyunk készülve, de technikailag ott fejlettebb eszközöket láthattak. A 
különbség továbbá abból is adódik, hogy olyan az alapanyag – „amit ott láttunk Milánóban, az 
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kb. 3 év múlva ér majd ide.” Amit ott láttunk, piacképes és van rá vevőkör, nálunk ehhez el kell 
telnie még pár évnek, hogy ez bevezetődjön. Ezek a lemaradások nehezen / nem 
behozhatóak, mivel ők sem állnak meg. Az idő csökkenti ezt a távolságot, de előrébb lesznek 
mindig. 

Nálunk ez generációs problémákra is vissza vezethető – mi magunk vagyunk az első 
generáció, akik saját céget üzemeltetnek, külföldön tradíciók vannak. Most van az első 
generációváltás – van is belőle probléma, rengeteg céget látunk elsorvadni a generációváltás 
ideje alatt (nincs ebben tapasztalat: a szülő egy komoly céget felépít és át kell adni a gyereknek 
– nehezen megy). 

A magyarok sokkal nomádabb körülmények között tudunk ugyanolyan eszközöket, termékeket 
elővillantani, mint a nagy Nyugat a csúcs professzionális eszközökkel. A magyar embertől a 
leleményességet nem lehet elvenni. 

Rengeteg céggel vannak kapcsolatban, akik hasonló volumenben dolgoznak. Jó a kapcsolat, 
kisegítik egymást, partnerként kezelik a másikat. Szót értünk egymással, össze tudunk 
dolgozni (pl. gép beszerzések esetén is tudunk egymástól tanácsot kérni – ezek 
felbecsülhetetlen értékű információk). 

Nem érintette hátrányosan a koronavírus-járvány a magyar bútoripart, rengeteg munka van a 
piacon. 

Az építőipar, ingatlanpiac hatása: Régebben nem nagyon volt olyan, hogy kisebb lakásokat 
kell bútorokkal berendezni (az elmúlt évben 10 ilyen lakást rendeztek be). 

Alap probléma, hogy nincs gyerek. Lesz egy olyan idő, amikor nem lesz gyerek – most a 35 – 
50 év közötti korosztály dolgozik (szakmailag felkészült és lehet is velük dolgozni), utána 
nincsen, aztán jönnek az idősebbek. A vállalkozás indulásakor éves szinten volt 3 – 4 tanuló, 
most 6 éve nem volt egy sem. Ha jön is, akkor is alkalmatlan (fizikailag is). Régebben a 
tanműhelyben lehetett 16 – 18 fő, a többiek külsős helyszíneken (vállalkozók) voltak. Most az 
a létszám nincs meg, hogy fenn lehessen tartani a tanműhelyt. 

Így, hogy a bérek kezdenek helyre állni, a szakma, mint becsület, felértékelődött. Nem 
mindenki gondolja már azt, hogy csak diplomával lehet keresni, ebben van fejlődés, de akkor 
is lesz egy lyuk. Ennek a hatására, aki a piacon van, annyi munkája lesz, amennyit majd nem 
lehet elbírni. A lehetőség most adott, ez biztos. 

Az egész stratégiát érdemes lenne áttervezni. Be kell engedni az iskolákba vállalkozókat, és 
bemutatni a vállalkozást, hogy mit lehet elérni a szakmával. Fel kell nyitni az emberek szemét 
azzal kapcsolatban, hogy a szakma nem szégyen. A szakma nem kisebbségi dolog. A szakma 
egy becsült dolog. Ezt fel kell építeni újból. Van lehetőség most, ezeket kell jobban promótálni, 
akár 7-8. osztályba elmenni egy technika órára pl. – 13 éves korban a gyerek ezt már láthatja, 
értheti. 

Minden mérnök embert be kellene ültetni arra az adott szakmába egy évre, hogy lássa, amikor 
tervezi, rengetegszer hiányzik az, hogy a tervezés jó, de a megvalósítás nagyon nehéz. Amíg 
nem látja, nem tudja megtanulni. Ezt az iskolában nem lehet megtanulni. A cél, hogy ne csak 
megtanulja, hanem alkalmazni is tudja, lássunk bele az alapokba. 
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Fabunio 

A szervezet 114 tagot tömörít, sok kis céggel. Kb. 30-35 az aktív tag. Az 1990-es évekre nyúlik 
vissza a története, jelenlegi formájában a Bútorszövetség és az Országos Asztalos- és Faipari 
Szövetség összeolvadásával jött létre. A küldetés változott az idővel, ma már összetettebb. A 
rendszerváltást követően a 12 nagyvállalatból 5-6 maradt fenn, ekkor a fő feladat a 
piacgazdasági átmenet segítése volt. Ma a know-how, az imázs javítása, a technológia és 
szervezeti struktúra javítása és a kapcsolattartás a fontos. a Fabunio tagja az európai 
bútorszövetségnek, ez fontos a lobby, az érdekérvényesítés, az információáramlás miatt. 
Egyik példa a bőrfelhasználás szabályozása, ahol tudták érvényesíteni a magyar termelők 
érdekeit. 

A Covid fellendülést okozott, sok lett a megrendelés. Az orosz-ukrán háború is új 
megrendeléseket hozhat, nyugatról már érdeklődnek is, pl. kárpitost keresnek, de a 
kapacitások le vannak kötve. De látszik a lassulás, Ausztriában, Németországban a tavalyinak 
az 50%-a az érdeklődés. Viszont azonnal alapanyaghiány jelentkezett, pl. a tölgy a bükk, a 
fém szállításában.  Ez áremelkedést okozott, ami az inflációs környezetben nem túl 
szerencsés. 

A magyar bútoripar erőssége az innovativitás, rugalmasság, és az, hogy az elmúlt évek 
támogatásai következtében jó a technológiai háttér. A leginkább a külföldi tulajdonú cégek a 
versenyképesek, a hazaiak közül 10-15%. A többieknek segítségre lesz szükségük, ha 
recesszió lesz, hogy reagálni tudjanak a piaci igényekre. Tartanak a következő hónapoktól, 
vannak jelei a lassulásnak, de még kitart a felhalmozott rendelésállomány. Fontos 
versenyelőny az alacsony bér, ez kicsit romlott a béremelkedés miatt, főleg Moldáviával, 
Fehéroroszországgal, Ukrajnával és Bulgáriával szemben. A távol-keletiek esetében nem 
annyira romlottak a pozícióink, mert ott is emelkedett a bér, illetve magasak a szállítási 
költségek, és nem tudják azt a szolgáltatást, szervízt, alkatrész-utánpótlást nyújtani, amire a 
piacnak szüksége van. Lehetőséget lát az innovatív termékekben, a gyors reagálásban, a 
magyar piac nem túl nagy, megtalálja a helyét az európai bútorpiacon. Ha erre fel tud készülni 
az iparág, akkor hosszabb távon nem lesznek problémák az interjúalanyok szerint. De ehhez 
megfelelő képzésre van szükség. 

Minden munkakörben munkaerőhiány van, a nagyon keményen érinti a bútoripart a probléma. 
Itt alacsonyabbak a bérek, mint az autóiparban, építőiparban vagy műszergyártásban, így a 
potenciális munkavállalókat meg kell arról győzni, hogy biztosított lesz a megélhetésük. 
Kérdés a másik oldalról, hogy a fogyasztók meddig fogadják el az emelkedő árakat – nem lesz 
könnyű megtalálni az egyensúlyt. A külföldről érkezők közül jellemzően ukrán és román 
munkások dolgoznak, de elenyésző mértékben. sőt, Romániába magyarok járnak át dolgozni. 
A Fabunio adatai szerint 2-4% között van az elvándorlás a magyar bútoriparból. A jó közösség, 
a családias hangulat az egyik oka annak, hogy alacsony a külföldre vándorlás az iparágból 

A középvezetőktől a technikusokon, CNC programozókon keresztül az asztalos végzettséggel 
rendelkező gépi munkásig szinte mindenki hiányzik. A kárpitosoknál is minden feladatra 
kellene még ember a ragasztótól a behúzóig stb. Ezekben a szakmákban a cégek 
folyamatosan keresik az embereket. A cégek kénytelenek most már saját maguk betanítani a 
dolgozókat. Megy is ebbe az irányba az ágazat, hogy próbálják szétszedni a tevékenységet 
minél egyszerűbb fázisokra, hogy aránylag gyorsan betanítható dolgozókkal tudják ezeket a 
munkákat elvégezni 

A közepes és kisebb vállalkozásoknál probléma a hiányzó szervezeti kultúra, a megfelelő 
szervezeti struktúra, illetve a generációváltás problémái. a tulajdonosok csinálnak mindent, 
nem nagyon van kinek átadni a céget. A termékválasztéktól a piacra lépésig mindenben ők 
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döntenek. Ezeket a feladatokat nehéz átadni, nem mindig a családban sikerül megoldani. Az 
sem könnyű, hogy rábírják a tulajdonosokat, hogy adják ki a kezükből a döntést. 

A fenntarthatóságról: az exportőröktől elvárás az FSC tanúsítvány - a fenntartható 
erdőgazdálkodás igazolásának elvárása. A bútorokba egyre több elektronikát építenek be – 
ezzel tudja is tudják a hozzáadott értéket növelni. 2023-tól lett volna kötelező, de a fém és 
elektronikai alkatrészeket visszagyűjtik – ez a fenntarthatóbb működés irányába tett fontos 
lépés. Emellett egyre több a felhasznált természetes alapanyag, például a szövetek esetében 
– a műanyagokat próbálják visszaszorítani. A bőr, amely a húsipar mellékterméke, szintén 
fontos alapanyag, és hozzájárul a hulladékok mennyiségének csökkenéséhez. Erősödik az 
újrafeldolgozás, illetve a hulladék nélküli feldolgozás jelentősége is: „próbáljuk a termékeink 
szabászatát úgy alakítani, hogy ne nagyon keletkezzen hulladék.” 

A továbbtanulásnál a szülőket kell meggyőzni – ők is ezt teszik, ennek Budapesten meg és 
vannak az eredményei. A fővárosban javult az utánpótlás helyzete, a képzésekre többen 
jelentkeznek (már a túljelentkezés a jellemző, javult a képzések imázsa), ugyanakkor vidéken 
kedvezőtlenebb a helyzet. Budapesten nagyobb a szakmák becsülete, a Fabunio felmérése 
szerint például a fővárosban bíznak a legjobban az asztalosokban, ott tervezik leginkább 
igénybe venni a munkájukat. 

Az ingatlanpiac erősödése növelte a bútoripari keresletet is. A minőség nem romlott, de az ár 
emelkedett. Ahogy várható volt, a kereslet megnőtt. Ennek két oka volt: egyrészt több épület 
épült, másrészt pedig az a támogatás, ami a fiataloknak szánt támogatás, gyakorlatilag ingyen 
pénz, és ezt szívesen költötték a lakberendezés fejlesztésére. Gyakorlatilag bármilyen árat 
mondtak az asztalosok, azt a beruházók elfogadták. Illetve meghosszabbodtak a szállítási 
határidők is. 

Mi koncentrálunk arra, hogy ez egy zöld iparág. Ez a fiatalság körében fontos és népszerű 
téma. A munka kreativitását is igyekeznek hangsúlyozni a képzések és a karrierlehetőségek 
bemutatásakor. A munka változatos, egy műszakon belül is változnak a feladatok. Ez persze 
feltételez egy bizonyos szintű tudást és gyakorlást is, de a cégek képzik erre a 
munkavállalóikat. A versenyeken sikeres fiatalokat is igyekeznek bemutatni, ők a fiatalok 
nyelvén tudják megszólítani a diákokat. 

A végzős diákok zöme gondolkodik a vállalkozásindításon – ez ellentétes az általános 
folyamatokkal, amelyek a vállalkozási hajlandóság csökkenését mutatják. Kevesen képzelik el 
a jövőjüket nagyvállalatnál: inkább közepes-kisebb cégnél, vagy magánvállalkozásban 
gondolkodnak. 

Az ITM projektjellegű képzést szeretne, modernizálják a képzést, a projektjellegű, több 
vállalkozást és felelősségvállalást igénylő képzési módszert vezeti be – ez jó irány. A Fabunio 
megalkotta az elvárt készség és kompetenciakövetelményeket. Ezek ma távol vannak a 
valóságtól. Meg kell változtatni a pedagógiai módszereket is: sokkal nagyobb felkészülést és 
rugalmasságot igényel az oktatók részéről. a diákok hozott tudásához képest nagyon nagy 
ugrás, az az önállóság, ami a minisztérium elvárásaiban megfogalmazódik. 

A végzett tanulókat illetően különbség van azok között, akik kis vállalatnál és akik 
nagyvállalatnál végeztek gyakorlatot: Előbbiek kézzel fogható munkát végeztek minden nap, 
és ha jó szakember mellett voltak, akkor meg is tanulták az egyes feladatok részleteit. 
Utóbbiaknál gyakori, hogy a szakma kis részét felölelő részfeladatot kaptak a gyakorlati 
képzés során – ők nem ismerték meg a feladatok széles körét. 

A Fabunio maga is igyekszik terjeszteni a legújabb ismereteket: a konferenciákon, részt 
vesznek részt diákok is, megismertetjük őket a legújabb technikával, technológiával. Pontosan 
azért, hogy kedvet kapjanak ezeknek a használatához. Gyakorlatban ezekkel nem 
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találkoznak. A modern technológiák használatának is imázsjavító hatása lehet a tanulók 
körében. Az oktatókat tervezik kivinni a cégekhez, hogy őket megismertesség az új 
technológiákkal.  

A képzések erőssége, hogy magas szintű az oktatók szakmai ismerete – de kérdés, hogy ezt 
hogyan és mennyire tudják átadni? Rengeteg olyan oktató videóanyag van, ami élvezetes, 
élményalapú tanulást tesz lehetővé. Ezek az Ecowood és a Wood Digital nevű erasmusos 
pályázatokhoz kapcsolódva jöttek létre. Ezeket le kell fordítani angolról magyarra a következő 
2 évben. 

Az ágazat nem részesül exporttámogatásban, így teljesen versenypiaci helyzetben tud 
érvényesülni – ez kedvező hatással van az ágazat életképességére. A meglévő támogatások 
a technológiai oldalra összpontosítanak. CNC technológiával és az optimalizált rendszerekkel 
dolgoznak, ezek egyre több területen jelennek meg, és nagy hatékonyság-növekedést 
eredményeznek. Az ipar 4.0 rendszerek már a láthatáron vannak a gyártásban, és átfogják az 
egész termelést. 

A jövőt illetően kérdés, hogy lesz-e recesszió – ha igen, akkor nem lesz munkaerőhiány, am 
meglévő foglalkoztatottakkal el tudja látni az iparág a rendeléseket. Ha ez tovább erősödik, 
akkor pedig a verseny néhány céget „ki fog szűrni”. Kérdés az is, mi lesz a nagy termelőkkel, 
pl. Lengyelországgal? A jövőben a legfontosabb a cégkultúra javítása ás a cégek 
struktúrafejlesztése, valamint a design iránti fogékonyság erősítése lenne - a „design thinking” 
megerősödése új termékeket, új lehetőségeket eredményezne. 


