
2001-ben Magyarországon másodikként alakult 
meg a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter (PANFA) 
15 alapító taggal, a Zala Megyei vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány, mint munkaszervezet támoga-
tásával. Az összefogás alapvető célja az volt, hogy 
a magyar faipar két kulcsterülete, a bútoripar, és az 
épület- és épületasztalos-ipar – mind a hazai, mind 
pedig a nemzetközi piacon – versenyképes terméke-
ket gyártson és vezessen a piacra. 

A számos, együtt elért siker mellett 10 év után 
a PANFA is megérett az újjászervezésre, a közös 
erőben rejlő lehetőségek mélyebb kiaknázásának 
céljából. A klaszter munkaszervezete az EFFIX-
Marketing Kft. lett, vezetésükkel pedig elindult az 
a reorganizációs folyamat, amelynek eredményeként 
elnyerték az Akkreditált Innovációs Klaszter címet 
is. A jelenleg 44 taggal, de a bővülés lehetősége mel-
lett működő klaszter első alakuló ülését szeptember 
elején tartotta, amikor a tagok közösen kijelölték 
működésük főbb irányait is.

Az eredeti célok megtartása, vagyis bútoripar és 
az épületasztalos-ipar versenyképességének fokozá-
sa mellett az új jövőképet alapvetően a hazai „fa-PR” 
erősítése, a külföldi kapcsolatok bővítése, a tagok 
közötti együttműködés fokozása és a közös kutatás-
fejlesztés, illetve beruházások határozzák meg.

Az első Akkreditált Innovációs Klaszter cím a Nyugat- 
dunántúli régióban:

a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter megújulása

Pakainé Dr. Kováts Judit

A hosszú távú sikerek elérése céljából nem pusz-
tán a hagyományos – funkció, forma, minőség, ár 
– termékjellemzőkre koncentrálnak a jövőben, ha-
nem a fenntarthatóságot meghatározó „zöld szem-
pontokra” és új célcsoportokra is.

A klaszterben résztvevő faipari vállalkozások 
erejét tovább erősíti a NymE Faipari Mérnöki Kar, 
mely szintén klasztertag. Az országosan egyedi és 
európai szinten is elismert színvonalú faipari mér-
nökképzés, az akkreditált laboratóriumi szolgáltató 
és K+F+I háttér, a karon megtalálható alkalmazott 
művészeti és informatikai képzés, továbbá az alap-
anyag-termelést meghatározó erdőgazdálkodási tu-
dás nemzetközi szinten is kivételes alapokat nyújt a 
fejlődéshez.

Az akkreditációval tovább növekedtek a PANFA 
lehetőségei, hiszen jogosulttá vált további, Európai 
Unió által finanszírozott pályázatokban való rész-
vételre, így erősödhet mind a technológia, mind a 
kutatási háttér a kitűzött célok elérése érdekében.

A PANFA eredményei felkeltették az erdélyi 
faiparosok figyelmét is, ezért a gyergyószentmik-
lósi központú ARBOR vállalkozók Szövetségének 
küldöttsége tapasztalatcsere céljából ellátogatott a 
klaszterülésre és néhány soproni taghoz is.

Elsőként nyerte el a Pannon Fa- és Bútoripari 
Klaszter (PANFA) a Nyugat-dunántúli régióban az 
Akkreditált Innovációs Klaszter címet.

A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 
Zrt. által kiírt pályázat célja, hogy elismerje 
az induló és fejlődő fázison túljutott, több 
éve sikeresen működő klaszterek teljesítmé-
nyét, és lehetővé tegye számukra a hozzáfé-
rést a jelentős összegű, kiemelt támogatási 
programokhoz. Az innovatív, KKv- és ex-
portorientált, jelentős foglalkoztatási hatású 
klaszterek akkreditálásának egyik hatása az, 
hogy lehetőség nyílik egy magas minőségi 
követelményszint felállítására.
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