


Kik és miért? 
Egy modern faiparért  
fogunk össze.



Szövetségünk hosszú távú és sokrétű projektekkel kavarja fel a hazai faipar állóvizét. Mindennapossá teszi a design és az ipar 
együttműködését. Elérjük, hogy az utca embere beszéljen a magyar bútoriparról és tagjaink ismerjék az aktuális trendeket.

Teszünk egy modernebb iparért
Folyamatos képzést tartunk szakmabelieknek. Nem az a célunk, hogy azt mantrázzuk, amit ti is, mi is látunk, nap, mint nap, 
hanem globális kitekintést adunk és igyekszünk világ szintűvé emelni a designt, technikát és látásmódot.

Gondoskodunk az utánpótlásról
Nem csak a levegőbe beszélünk, nézd meg az elmúlt évek mintaprojektjeit honlapunkon! Akkor is, ha diák vagy, akkor is, 
ha tanár vagy, akkor is, ha munkaadó vagy. Mert ez mindenkinek jó. Fontos a fa- és bútoripar jövője. Ez nagyrészt a képzett 
munkaerőn múlik. Aktívan teszünk azért, hogy a szakmaválasztás előtt álló diákok megismerjék a lehetőségeiket és a hozzájuk 
legközelebb álló mesterséget tudják választan

Erős kapcsolati tőkénk van
Szeretnénk, hogy belépj! Azért, mert sokat tudunk neked adni, tagjaink óriási tudásbázist hoztak létre, csak azzal, hogy  
ismernek valakit, tudnak valamit. Te ehhez hozzátehetsz és cserébe még sokszor ennyit kaphatsz!
A tudásbázis megosztásában hiszünk. Lépj be, keress meg, kérj segítséget, adj segítséget, tedd jobbá a munkát és az ipart, 
ami életed része!

www.butorszovetseg.hu        
       itt is megtalálsz



Amikre büszkék vagyunk
Kiemelt projektjeink 

Download Design 2016. 
Floatie, függő fotel és hinta
tervező: Kákóczki Fanni



Minden vállalkozásának szüksége van fejlesztésekre, hogy felvegye a versenyt a nemzet-
közi tendenciákkal. Szüksége van egy jól felépített oktatási-képzési tervre, mely létfon-
tosságú ahhoz, hogy lépést tudjon tartani a fejlődéssel, legújabb technológiákkal és 
növelje hatékonyságát.
A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum (BKSZC) és a Bútorszövetség támogatást 
biztosít a faipari vállalatfejlesztési folyamatokhoz. Széles körű és naprakész szakmai tan-
folyamokat, képzéssorozatokat tartunk, melyekről hivatalos, a sikeres teljesítést igazoló 
oklevelet is kapnak a résztvevők.

Hat együttműködő partner álmodta meg a projektet azzal a céllal, hogy a fával való mun-
ka örömét és szépségét minden lehetséges módon közvetítse. A Wood Like egy jól 
felszerelt faipari műhely, ahol néhány órára mesteremberré válhatunk. Sőt még ennél 
is több: olyan DIY workshopok sorozata, amelyeken laikusok és az asztalos szakmával 
közelebbről is megismerkedni vágyók alkothatnak közösen.
Az open design szellemiségét követve design tárgyakat készítenek

A 2015-ben indult projekt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Bútorszövetség és a 
Hungexpo együttműködésében megvalósuló kezdeményezés, melynek alapvető célja 
a designkultúra elérhetőbbé tétele mellett, hogy a felhasználó a kortárs open design 
megoldások szellemében olyan ingyenesen letölthető design bútor gyártmányrajzaihoz / 
kiviteli terveihez jusson, amelyek magyar asztalosipari körülmények között könnyen meg-
valósíthatók és meg is fizethetők. A Bútorszövetség az összekötő kapocs a designer és 
a gyártó közt.

www.butorszovetseg.hu/projektjeink

Nézd meg az elmúlt évek mintaprojektjeit honlapunkon!

Learniture kiadvány borító 2017-2018.

Download Design kiállítás,  
Construma 2015.

Construma Wood Like workshop 2016.



Egyéb projektjeink
Végtelen lehetőségeink  
vannak a fátóla bútorig  
ezért is dolgozunk és szeretjük. 

Krisztina
Note
a fától a bútorig.
Ezért is dolgozunk és szeretjük.



Fától a bútorig – szakmai konferencia
A Hungexpoval közös partnerségünknek köszönhetően szö  
vetségünk éves közgyűlését a legnagyobb magyar építőipari 
vásáron tarthatjuk. A nyilvános éves közgyűlés a Fától a bút-
orig faipari szakmai konferencia sorozatunk része, minden év 
áprilisában helyet kap a Construma programlistájában. Ezen 
kívül évente több alkalommal biztosítunk platformot a hazai ipar 
résztvevőinek, ahol a szakma újdonságairól értesülhetnek.

A modern magyar bútor - Design Hét Budapest
Évek óta több programmal, előadással is készülünk a Design 
Hét Budapest rendezvényeire, melyeket a Magyar Forma-
tervezési Tanáccsal közösen szervezünk. 

A faiparban van fantázia: állásbörze és üzemlátogatások.
Rapid randi a munkaadók és diákok között, szervezett üzem-
látogatások már általános iskolásoknak is. Gyakornoki és ösz-
töndíjprogramok.

Itt is jelen vagyunk - érdekképviselet, tanácsadói munka
Aktívan részt veszünk a Nemzetgazdasági Minisztérium által 
létrehozott Faipari Ágazati Készségtanács munkájában és a 
Fai pari Cselekvési Terv kialakításában, továbbá alapító tagjai 
vagyunk a MAFABE faipari ágazati összefogás csoportnak, ez-
zel is segítve a nehézhelyzetben lévő fa- és bútoripart.

Európai bútorszövetség - EFIC
Az hogy a tagjai vagyunk az Európai Bútorszövetségnek le-
hetőséget nyújt arra, hogy bekerüljünk az európai vérkeringés-
be és parlamenti érdekképviseletbe. Szakmai kapcsolatok, 
törvényelőkészítés, nemzetközi érdekképviselet. 

Legyen újra jó a fa - és bútoripart választani! 
Segítjük az új generációt, hogy olyan szakmát találjon, amit 
szeret és ért. Összekötjük az ipar nagyjait és a tanulókat, 
támogatjuk őket a közös munkában és a generáció váltásban.

Krisztina
Note
szö-vetségünk

Krisztina
Note
bú-torig

Krisztina
Note
Az, hogy tagjai vagyunk



Ezt mondták rólunk:

Dr. Alpár Tibor L.
egyetemi docens, Soproni Egyetem SKK dékán

A Bútorszövetség egy igazán dinamikus szakmai szövetség, amely igen jelentős  
érdek képviseletet nyújt a tagjainak. Ha néhány szóval szeretném jellemezni még, akkor  
az innovatív és a projekt orientált kifejezések a legtalálóbbak.

Halasi Rita Mária
designszakértő-tanácsadó-kurátor

A Bútorszövetség az elmúlt években a legmegbízhatóbb és a legprofibb szakmai part-
neremnek bizonyult. Nem volt olyan projekt, amelyben ne tudtunk volna vállvetve, közös 
célokért dolgozni. A szövetség vezetése a Google-generációt megszégyenítő módon 
 nyitott minden progresszív kezdeményezésre. Szakmai segítségükre, kapcsolati tőké-
jükre minden pillanatban támaszkodhattam, s úgy érzem, hogy a jövőben is számíthatok, 
már-már kérés nélkül is. A Bútorszövetség nem gittegylet, a közös munka során számos 
olyan tagjával ismerkedhettem meg, aki munkakultúrájával és szakmaiságával megtartott 
abban a hitemben, hogy Magyarországon is van jövő.

Quitt László 
pályaorientációs munkatárs -  
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

Ember és fa. E kettő szerves szeretete az, ami egész létüket és munkájukat jellemzi.  
Az a felelős, ugyanakkor derűs aktivitás, ami minden mozzanatukban tetten érhető. 
Élmény teli, nagy öröm egy ilyen eko-szisztémának részese lenni. Közös sikerünk, hogy 
a fiatalok ismét örömmel választják életpályául a faipart, melynek így újabb, friss és erős 
ágaivá válnak. A Bú torszövetségen keresztül olyanokat ismertem meg, akik, és amik 
nélkül ma már elképzelhetetlennek tartom a magam munkáját.

Krisztina
Note
kevesebb szóköz



Meggyőztünk? 
Nézd meg, milyen feltételekkel tudsz belépni csapatunkba!

Keresd meg, hogy mely kategóriába tartozik céged, így láthatod a tagság éves költségeit a Ti méreteitekre szabva!

árbevétel fizetendő összeg/év 

0-800 millió forint között 35.000 Ft / HUF

800 millió ft. és 2 milliárd Ft között 100.000 FtFt / HUF

2 milliárd Ft felett 200.000 Ft / HUF

Az első éves tagdíj minden új belépőnk részére 35.000 Ft Ft / HUF

#A Bútorszövetség 2014-ben elfogadott, forgalmi sávok alapján meghatározott tagdíj számítási szintje

Download Design 2016. 
Meti tároló bútor 
tervező: Barna Csaba



Wiener Szék
tervező: Gabriella Asztalos
gyártó: Futurus Műhely, Pomáz



Mi vagyunk  
a BÚTORSZÖVETSÉG. 
Ez az ipar abszolút menőség,  
és teszünk róla, hogy  
ezt mindenki tudja.

Kiemelt partnereink:

BKSZC
European Furniture Industries Confederation



1016 Budapest Krisztina krt. 99.
+36 30 689 5206
office@butorszovetseg.hu
www.butorszovetseg.hu

itt is megtalálsz 

Keress minket, lépj velünk kapcsolatba!




