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Alapító Okirat  

FALCO Szombathely Furniture Cluster 

 

Mi Alapítók, a mai napon létrehozzuk a FALCO Szombathely Furniture Cluster-t. 

 

A FALCO Szombathely Furniture Cluster küldetése a fa- és bútoripari termelő vállalkozások, 

egyetemek, kutatóhelyek, szakmai szervezetek, valamint a kereskedelemben érintett 

szervezetek együttműködési hálózataként kiemelten a bútoripari vállalkozások innovációs 

képességének támogatása, a beszállítói feladatok ellátásának legmagasabb szintű fenntartása 

mellett.  

A klaszter célja, hogy válaszokat adjon a gazdaság kihívásaira. Célja bútoripari alapanyagok és 

késztermékek, szolgáltatások fejlesztése, komplexebbé tétele, szinergiahatások érvényre 

juttatása a Klaszterhez csatlakozó vállalkozások között. A bútoripari vállalkozások innovációs 

képességének fejlesztése, tapasztalatcsere, a továbbképzés területén történő közös projektek 

lebonyolítása, közösségi marketing, információs rendszerek kialakítása és működtetése, a 

külföldi piacok megismerése és célzott, a vállalkozások együttműködésén alapuló fejlesztése. 

 

A Klaszter hosszú távú céljai:  

− Egy egyértelműen tisztán pozícionált, erőforrásait tudatosan és magas szinten kiaknázó, 

kínálatában folyamatosan megújuló, a hazai és nemzetközi piacon is versenyképes, erős 

belső kohézióval rendelkező klaszter kialakítása. Olyan stratégiai szövetséget kívánunk 

létrehozni, amely egy magasabb szinten szervezett piaci növekedésre ad lehetőséget. 

− Gazdasági együttműködések erősítése, közös fejlesztési, termelési és piacra jutási 

tevékenységek, valamint tudástranszfer támogatásával. 

− Oktatási intézmények, kutatóhelyek és a klaszter tagjai között egy partneri viszonyon 

alapuló, hálózati szerveződésű együttműködés jöjjön létre, amely kiszolgálja a tagok 

igényeit és válaszokat ad a gazdaság kihívásaira. Innovációt ösztönző környezet 

megteremtése. 

− A szereplők jövedelemtermelő képességének javítása, hiszen a kapacitások közös 

megosztásával, a hálózatosodással együtt megjelenő rugalmassággal és a 

költségmegosztások következtében elérhető méretgazdaságossági növekedéssel 
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jelentősebb profit érhető el. Tartósan egyesíteni az egymástól korábban elszigetelten 

működő vállalkozások erőforrásait. 

− A KKV-k versenyképességének, nemzetközi piacokra való kijutásának segítése, 

exportpiacok fejlesztése  

− Innovációs és K+F projektek, beruházások számának növekedése 

− Az üzleti szükségszerűség miatt bizonyos termékek közös (tovább)fejlesztésére, 

technologizálására, gyártására és piaci bevezetésére egyesíteni a tagok erőforrásait, 

hogy ezáltal képesek legyenek a nemzetközi piacon megjelenni, üres piaci réseket 

betölteni 

− Erősödjenek a nagyvállalkozás valamint a kis- és középvállalkozások közötti termelési és 

beszállítói kapcsolatok, továbbá a KKV-k könnyebben elérjék azt a kritikus tömeget, 

amely költséghatékonyabbá teheti fejlesztéseiket és stabilizálhatja kapacitásaik 

kihasználtságát. 

 

A Klaszter működési formáját tekintve nem minősül a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó 

szervezetnek. A Klaszternek önálló jogi személyisége nincs.  

A Klaszter az Alapítók önkéntes együttműködésén alapuló polgári jogi szerződéses hálózat, 

amelynek léte és működése semmiféle formában nem korlátozza a Szerződő Felek, mint 

gazdasági társaságok eljárási jogait.  

Az együttműködést aláíró Alapítók jogosultak részt venni a FALCO Furniture Cluster 

tevékenyégében, programjaiban és közösen jogosultak dönteni alapítói kérdésekben 

(működtetés, szolgáltatás) és a továbbfejlesztés lépéseiben. 

Az együttműködő partnerek  

- részt vesznek a klaszter-projektekben, a Klaszter által benyújtott 

pályázatokban, 

- igénybe vehetik a Klaszter információs adatbázisát,  

- részt vesznek a Klaszter által szervezett képzéseken, rendezvényeken. 

- stratégiai és üzleti tervek készítésében, végrehajtásában vállalnak szerepet 

 

A Klaszter nyitott a fa- és bútoripari ágazatban tevékenykedő vállalkozások, szakmai és 

támogató szervezetek számára.  
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Jelen Alapító Okirat elfogadása az alapító ülésen megtörtént. Az Alapítók törvényes képviselői 

jelen Alapító Okiratot, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. Jelen Alapító 

Okirat az aláírás napján lép hatályba. 

Az Alapító Okirat 1. sz melléklete az alapító tagok listája, 2. sz. melléklete a tagok belépési 

szándéknyilatkozatai és belépési adatlapjai.  

 

Szombathely, 2016. november 22.  

 

 

………………………………………..    ……..……………………………….. 

Dr. Varga Dénes ügyvezető     Pakainé Dr. Kováts Judit elnök 
ERFARET Erdő- és Fahasznosítási     Faipari Tudományos Alapítvány 
Tudásközpont Nonprofit Kft. 
 

 

………………………………………..    ……..……………………………….. 

Dr. Raab Miklós ügyvezető igazgató    Pálfi Róbert ügyvezető igazgató 
FALCO Rec Kft.       FALCO Rec Kft.  
 
 

………………………………………..    ……..……………………………….. 

Novák Tibor igazgatótanács elnöke     Vecsey Dénes vezérigazgató 
Falco Zrt.       Falco Zrt. 
 
 

………………………………………..    ……..……………………………….. 

Vecsey Dénes ügyvezető igazgató    Huber Gábor ügyvezető igazgató 
Kronoland Magyarország Kft.     Kronoland Magyarország Kft.  
 
 

………………………………………..    ……..……………………………….. 

Novák Tibor ügyvezető igazgató    Lindenlaub Zsolt műszaki igazgató 
KRONOSPAN-MOFA Hungary Kft.      KRONOSPAN-MOFA Hungary Kft.  
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………………………………………..    ……..……………………………….. 

Eller Szilárd kereskedelmi igazgató     Kerem Hasan Ceritoglu 
 ügyvezető igazgató 

KRONOSPAN-MOFA Hungary Kft.      KRONOSPAN-MOFA Hungary Kft.  
 
 

………………………………………..    ……..……………………………….. 

Vecsey Dénes ügyvezető igazgató     Huber Gábor ügyvezető igazgató 
Kronowood Hungary Kft.      Kronowood Hungary Kft.  
 
 
………………………………………..    ……..……………………………….. 

Prof. Dr. Faragó Sándor rektor    Dr. Dinnyés Álmos kancellár 
Nyugat-magyarországi Egyetem     Nyugat-magyarországi Egyetem  
 
 

………………………………………..    ……..……………………………….. 

Dr. Alpár Tibor dékán      Novák Tibor ügyvezető igazgató 
Nyugat-magyarországi Egyetem     SILVA Hungary Kft.  
SKK 

 

………………………………………..    ……..……………………………….. 

Vecsey Dénes  ügyvezető igazgató     Dr. Raab Miklós ügyvezető igazgató 
SILVA Hungary Kft.       SILVA Hungary Kft.  
 
 

………………………………………..    ……..……………………………….. 

Dr. Szalai Péter igazgató     Tóth Csaba műszaki ig. helyettes 
Szombathelyi Műszaki SZC      Szombathelyi Műszaki SZC  
Hefele Menyhért Építő- és      Hefele Menyhért Építő- és  
Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  Faipari Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 
 
 
………………………………………..  

Kovács László gyakorlati oktatásvezető 

Szombathelyi Műszaki SZC  
Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
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1. sz. mellélet: alapító tagok listája 

Szervezet neve Címe Képviseli 
ERFARET Erdő- és 
Fahasznosítási Tudásközpont 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

9400 Sopron, Bajcsy-
Zsilinszky u. 4.  Dr. Varga Dénes - ügyvezető 

Faipari Tudományos Alapítvány  
9400 Sopron, Bajcsy-
Zsilinszky u. 4.  Pakainé Dr. Kováts Judit - elnök 

FALCO Rec Kft.  
7700 Mohács, Budapesti 
út 72. 

Dr. Raab Miklós - ügyvezető 
igazgató, 
Pálfi Róbert - ügyvezető igazgató 

Falco Zrt. 
9700 Szombathely, Zanati 
út 26. 

Novák Tibor - igazgatótanács 
elnöke,  
Vecsey Dénes - vezérigazgató 

Kronoland Magyarország Kft.  2461 Tárnok, Állomás u. 2.  

Vecsey Dénes - ügyvezető 
igazgató,  
Huber Gábor - ügyvezető igazgató 

KRONOSPAN-MOFA Hungary 
Kft.  

7700 Mohács, Budapesti 
út 72. 

Novák Tibor - ügyvezető igazgató,  
Lindenlaub Zsolt - műszaki 
igazgató,  
Eller Szilárd - kereskedelmi 
igazgató,  
Kerem Hasan Ceritoglu - 
ügyvezető igazgató 

Kronowood Hungary Kft.  2461 Tárnok, Állomás u. 2.  

Vecsey Dénes - ügyvezető 
igazgató,  
Huber Gábor - ügyvezető igazgató 

Nyugat-magyarországi 
Egyetem Simonyi Károly 
Műszaki, Faanyagtudományi és 
Művészeti Kar 

9400 Sopron, Bajcsy-
Zsilinszky u. 4.  

Prof. Dr. Faragó Sándor - rektor 
Dr. Alpár Tibor – dékán 
Dr. Dinnyés Álmos - kancellár 

SILVA Hungary Kft.  
7700 Mohács, Budapesti 
út 72. 

Novák Tibor - ügyvezető igazgató,  
Vecsey Dénes - ügyvezető 
igazgató,  
Dr. Raab Miklós - ügyvezető 
igazgató 

Szombathelyi Műszaki SZC 
Hefele Menyhért Építő- és 
Faipari Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 

9700 Szombathely, Szent 
Márton u. 77.  

Dr. Szalai Péter - igazgató,  
Tóth Csaba - műszaki igazgató 
helyettes,  
Kovács László - gyakorlati 
oktatásvezető 
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2. sz. melléklet: tagok belépési szándéknyilatkozatai és belépési adatlapjai 

 

 


