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Absztrakt 

A hazai bútoripari kis-, és középvállalkozások életében fontos kérdés, 

hogy a gyorsan változó versenykörnyezetben képesek-e helytállni. A 

magyarországi bútorgyártás és kereskedelem fellendítéséhez nagyban 

hozzájárulhatnak az új otthonteremtési kedvezmények, ugyanakkor ezzel 

párhuzamosan az iparágnak a közeljövőben szembe kell néznie a 

generációváltás nehézségeivel és a piacon lévő, folyamatosan megújuló 

nagyvállalatok marketing- és termék innovációival is. Felvetődhet 

bennünk a kérdés, hogy ezek a vállalkozások képesek lesznek-e az utóbbi 

időben felértékelődött innovációs lehetőségekkel élni, és mindezt milyen 

módon teszik majd. A jövőben egy olyan kutatás megvalósítását tervezzük, 

melyben vizsgáljuk az érintett szektorban tevékeny vállalkozói kör 

innovációs képességét, és egy olyan menedzsment modellt dolgozunk ki, 

amely hozzájárul a hazai bútoripari vállalkozások előrelépéséhez. 

Bevezetés 

A KKV szektor a gazdasági növekedés egyik alapvető forrását jelenti, és 

az ismert Európai Uniós megközelítés szerint a gazdaság gerincét képezi. 

A kis- és közepes vállalkozásokra országonként különböző szabályok 

vonatkoznak, egy azonban közös bennük: mindenhol kiemelt figyelmet 

érdemelnek (Kurucz 2011). Korábbi kutatásaink alapját a magyar 

fogyasztói bútorpiac adta, amelynek jellemzője, hogy a hazai tulajdonú 

vállalkozások esetében a jelenlegi üzemméret mellett nem jutott elég 

kapacitás a marketing és termékfejlesztési tevékenységekre. Mind a kis- 

és középvállalkozások, mind a nagyvállalatok hátrányban vannak a 

nemzetközi, és sok esetben a hazai piacon, így gyorsan változó 
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versenykörnyezetben egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük. 

(Bednárik – Pakainé 2011) 

A versenyképesség alakulása a faipari vállalkozások esetében 

A versenyképesség szempontjából a hazai bútoripari cégek mozgástere 

meglehetősen eltérő. A nagyvállalatok, kiemelten a multinacionális cégek 

előnyt élveznek a mikro- kis- és középvállalkozásokkal szemben, hiszen a 

piaci erő, tőkeerő, és a piac ismerete náluk koncentrálódik, aminek 

egyenes következménye a piacvezető pozíciók megszerzése. A 

decentralizált bútorpiac kis- és középvállalkozóinak egyelőre szűk 

szegmentumában azonban pozitív változást is hozott a gazdasági válság 

óta eltelt időszak, ami a fogyasztóorientált gondolkodásmód előtérbe 

kerülését jelentette, hiszen egyre sürgetőbbé vált a felismerés, hogy a 

piacon szereplő külföldi nagyvállalatokkal szemben a piaci rések 

feltárása és számukra történő innovatív termékek fejlesztése valósuljon 

meg. Ezt támogatják a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Program nemrégiben megjelent innovációs pályázatai, de említhetnénk a 

Horizont 2020 keretprogramot, amely az Unió kutatás-fejlesztési és 

innovációs politikáját határozza meg 2014-2020 között.  

A bútorpiac életstílus alapon történő szegmentációja (Bednárik – Pakainé 

2011) jó alapot teremt, és nagyban támogatja a bútorpiacon a vállalati 

innovációt. Munkánk során kerültünk kapcsolatba a Pannon Fa- és 

Bútoripari Klaszterrel, ahol az együttműködés keretében kialakított 

információs rendszer az erőforrások jobb, hatékonyabb felhasználást, és a 

piacfigyelést teszik lehetővé.  

A bútoripar várható piaci növekedése 

Számos
1
 hazai bútorgyártó vállalkozást súlyosan érintett a 2008-as válság, 

de 8 évvel később, a 2016-os év kedvező előrejelzésekkel kecsegtet a 

Fatáj legfrissebb adatai szerint, mind a gyártók, mind a kereskedők 

számára. A hazai bútorgyártást és kereskedelmet nagymértékben 

fellendíthetik, és pozitív irányban befolyásolhatják az új otthonteremtési 

                                                 

1
 A KSH hivatalos statisztikája szerint a bútor kiskereskedelmi eladási forgalma 2009-

2013 között folyamatosan csökkent, ezzel párhuzamosan az építőiparban is csökkenés 

volt megfigyelhető egészen 2011-ig, majd ezt követően fokozatos növekedés 

következett. A kiskereskedelmi bútor értékesítés 2014-re minimális növekedést 

produkált. 
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kedvezmények, valamint a lakás áfa csökkentése, hiszen nem szabad 

elfelejtenünk, hogy az új otthonok számának növekedése a bútorgyártás 

ugrásszerű növekedését hozhatja magával. A bútorpiacon jelenleg az 

irodabútor és üzletberendezési termékekkel foglalkozó vállalkozások 

számára legkedvezőbb a helyzet.  

A lakossági bútorpiacot és a hazai vásárlói magatartástrendeket 

vizsgálva megállapítottuk, hogy napjaink vásárlóját az árérzékenység 

mellett a megfontoltság, a magasabb minőségre való igény, és a termékek 

összehasonlítása jellemzi. A digitális világban egyre gyakoribb, sőt 

mondhatni mindennaposak lettek az online vásárlások is, mivel a vevő 

otthonából, kényelmesen, amikor ideje engedi, megrendelheti a kívánt 

terméket. Ennek a gyakorlatnak a fokozatos begyűrűzését figyelhetjük 

meg a bútorpiacon is. A versenyben e tekintetben is élen járnak a nagy 

áruházláncok a kis- és közepes vállalkozásokkal szemben. A bútoripari 

KKV-k számára nehézséget jelenthet a jövőben a nagyobb áruházláncok 

terjeszkedése, közülük több is (IKEA, KIKA) új üzletek megnyitását, 

illetve az online vásárlás lehetőségét tervezi a 2016-os esztendőben. 

Ezekkel a nagy áruházláncokkal nehéz felvenniük a versenyt a kisebb 

helyi vállalkozásoknak, hiszen termékeik között jelentős árkülönbség 

figyelhető meg az áruházláncok javára. Szolgáltatásaikat figyelembe véve 

szintén a nagy bútorforgalmazó áruházak élveznek elsőbbséget, hiszen 

infrastruktúrájuk fejlettebb, hozzájuk képest a kisebb méretű 

vállalkozások komoly lemaradással küzdenek. A versenyben a folyamatos 

innováció, és a niche-termékek fejlesztése jelent előnyt.  

Bútoripari innováció 

Az innovációs szemlélet a bútoripari kis- és közepes vállalkozások 

esetében is nagyban függ a vállalkozás vezetőjének attitűdjétől. A 

vállalkozások vezetőinek fontos feladata az új lehetőségek feltárása, akár 

új kapcsolati háló kiépítése révén, akár a már meglévő erőforrásainak 

újragondolása, újrakombinálása segítségével (Balaton 2012). A Magyar 

Bútor- és Faipari Szövetség adatai szerint a faiparban jelenleg nagyszámú 

olyan kis és középvállalkozás működik, melyek több évtizedes múltra 

tekinthetnek vissza. Ezen vállalkozások vezetőinek többsége mostanra 

érte el azt a kort, mikor életművét továbbörökítheti. Sok esetben azonban 

nagy problémát jelenthet a generációváltás, hiszen a vállalkozások 

vezetőinek rá kell döbbenniük, hogy nincs kire hagyniuk életük munkáját, 

a vállalkozást, illetve a gyakorlati tapasztalatok is több ízben 

alátámasztották, hogy a generációs különbségekből adódó gondokat a 
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cégek nagy része nem képes átvészelni, valamint nem szabad 

elfelejtetnünk, hogy a fiatalabb korosztály vállalkozói hajlandósága is 

egyre alacsonyabb. Ez további problémákhoz is vezethet, mivel számtalan 

szakképzett dolgozó veszítheti el biztos állását, ugyanis ezeknek a 

vállalkozásoknak a többségét 20-25 évvel ezelőtt alapították tulajdonosaik 

a jobb kereseti lehetőségek, a jobb élet reményében, és egyes 

munkatársaikkal már a kezdetektől közösen dolgoznak, így elmondható 

róluk, hogy esetükben lényegesen alacsonyabb, minimális fluktuáció 

jellemző a nagy áruházláncokkal ellentétben, és mindezek mellett nagy 

hangsúlyt fektetnek a szakmaiságra, a minőségre is. A generációváltás új, 

eddig nem ismert helyzetet teremt a hazai bútoripari vállalkozások 

körében, amit felismerve több szakmai szervezet (Magyar Fa- és 

Bútoripari Szövetség, Zalai Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 

Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Kar) különböző 

programok megvalósításával reagál, kiemelt figyelmet fordítva a jövőbeni 

vezetők szakmai és gyakorlati felkészítésére, az innováció központú 

gondolkodásmód terjesztésére, hiszen segítségükkel a később felmerülő 

problémákat megfelelően lesznek képesek kezelni.  

Összefoglalás és célkitűzések 

A következő két évben megvalósuló kutatómunkánk keretében a felvázolt 

piaci igényeknek megfelelően a magyarországi fa- és bútoriparban 

tevékenykedő kis- és közepes vállalkozások versenyképességét nehezítő, 

és fokozó tényezőket, valamint a mindezekre ható innovációs 

képességüket vizsgáljuk. Ezzel párhuzamosan, olyan innováció- 

menedzsment módszerek vizsgálatán és fejlesztésén dolgozunk, melyek 

célcsoportunk versenyképességének növeléséhez nagymértékben 

hozzájárulnak.  

Nap, mint nap olvashatunk az érintett szektor vállalkozásainak 

csődeljárásairól, végleges felszámolásokról, hiszen nehéz felvenniük a 

versenyt nagyobb vállalatokkal és az általuk generált alacsony árakkal 

szemben, de további problémát jelenthet számukra, hogy többségben nem 

tudnak élni a pályázatok, nemzetközi tenderek nyújtotta lehetőségekkel, 

melyek révén fejlődésüket segíthetik elő akár szervezeti, akár termék és 

szolgáltatás innováció területén. Az elmúlt időszakban megfigyelhető volt 

az innovatív vállalatok szerepének felértékelődése. Egyre több vállalkozás 

ismeri fel azt a tényt, hogy a kiéleződő piaci versenyben szervezeti, 

termék, vagy valamilyen technológiai innováció bevezetésével maradhat a 

piacon (Pakucs-Papanek 2006). Tehát csak azok a vállalkozások 
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maradnak életben, amelyek megfelelnek az innováció követelményeinek, 

és képesek lesznek gyorsan reagálni a bútorpiacon történő változásokra. 

Mindehhez azonban a jövőben számtalan fejlesztésre, és innovációra lesz 

szükségük a talpon maradás, és a versenyképességük fokozása érdekében. 

Éppen ezért jogosan merülhet fel bennünk a kérdés, hogy vajon milyen 

tényezők határozzák meg mennyire hajlandó egy vállalkozás az 

innovációra? Vagy, hogy mekkora szerepet játszik a hazai bútoripari 

vállalkozások életében az innováció? Egyáltalán élnek-e az innováció 

menedzsment eszközével? Ha igen, akkor miért, ha nem, akkor miért 

nem?  

A jövőben egy olyan kutatás elvégzését tűztük ki célul, melyben a 

magyarországi bútoripari KKV-k versenyképességét meghatározó 

tényezőket, innovációs képességüket, illetve a szektor vállalkozói körének 

export piacra lépésének alakulását, javítását befolyásoló tényezők 

feltárását valósítjuk meg, és egy olyan innováció menedzsment modellt 

alkotunk, mellyel a hazai vállalkozói szektornak a munkáját és 

előrelépését segíthetjük. 
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