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Bevezetés 

 

A 2008-as esztendőben esedékes, az elmúlt szemeszterben elkészült 

diplomamunkám szöveges formátumának megírását és annak bemutatását 

ezen dolgozat keretében úgy kívánom felvázolni, hogy az ismereteket, 

amelyeket a diplomamunka elvégzéséig a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

falai között volt szerencsém elsajátítani, méltókeppen reprezentálja. 

 

 

A diplomafeladat / témaleírás 

 

Diplomamunkám tárgyát szakomnak megfelelően egy bútor – bútorcsalád 

megtervezése képezte, amely feladat elvégzése egy élő felkérés alapján a 

magyar bútorgyártás, azon belül pedig az irodabútor-gyártás egyik 

legjelentősebb hazai képviselőjének kívánalmai alapján történt meg. 

Választásom a STULWERK cég feladat-meghatározásai közül a közösségi 

váróterek bútorának kialakítására, illetve annak újragondolására esett. 

A kiválasztott bútortípus kialakításának legfőbb szempontja az volt, hogy a 

jelenleg gyártott és forgalmazott bútorok stílusától es azok kialakításának 

technológiai hátteréül szolgáló vonalától ne térjen el. Legyen beleilleszthető a 

jelenlegi arculatba és mindabba, amit a megrendelő cég hosszas munka 

eredményeképpen a piacon magáról és termékeiről üzenni kíván, s amelyről 

bővebben a cégismertetésben írok. 

A termék fejlesztésénél alapvető feltétel volt a magas minőségi elvárás, 

mivel alapvetően felsővezetői tárgyalók és magas igényszintű váróhelyiségek 

bútoraiként kívánják értékesíteni a bútorcsaládot. Ezek mellett a szempontok 

mellett fontos volt, hogy a bútor kialakításakor minden téri szituációba 

alkalmazható bútor készüljön, ami azt jelenti, hogy akár a tér minden 

irányából is megfigyelhető darabról legyen szó. E követelménynek az összes 

alkatrész magas színvonalon való kivitelezését kívánták meg, így minden 

látszó alkatrészt az annak megfelelő és elvárt minőségben kellett megtervezni. 
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A gazdasági szempontok közül az elkészítendő tervbe bele kellett építeni az 

ár és az érték megfelelő arányát, az alkatrészek logisztikai hátterének 

figyelembe vételét (raktározás, szállíthatóság), a tipizálás lehetőségét, a 

rendszerben való gondolkodást és a gyártás költségeinek optimalizálását is. 

A bútor kialakításakor nem volt elsődleges szempont a komfortérzet 

üzenetének pszichés közvetítése, azonban fontos volt a használat közbeni 

ergonómiai szabályok betartása úgy, hogy minden ez irányban támasztott 

igény kielégítésre kerüljön. 

 

 

Cégismertetés / általános 

  

A Stulwerk cég az irodai környezetbe 

kerülő bútorok gyártásával foglalkozik. 

Termékei irodai munkakörnyezetben, 

valamint közületi és közösségi terekben 

használatos bútorok változataiból állnak. A 

technológiai hátteret alapvetően két 

szakterület határozza meg, a kárpitozás és 

a fémmegmunkálás. Bútoraikat e két 

technológia adta lehetőségek magas 

szintű minőségben való ötvözése adja. A 

termékeik formálásának alapját a magas 

minőség és a kvalitásos anyagok 

használata mellett a kézműves jelleg is 

nagyban befolyásolja. A cég, hasonlóan a piacon jelen lévő gyártókhoz, a 

bútorok bizonyos alkatrészeit a piaci forgalomban megtalálható 

alkotóelemekkel állítja össze. Ezek a székek alapját képező lábak, a mozgások 

megoldására kifejlesztett mechanikák, gázrugók és a bizonyos bútortípusoknál 

alkalmazott kartámaszok, azok az alkatrészek, amelyek fejlesztésére külön 

szakosodott cégek adnak általános és jól megoldott válaszokat, amelyeket  
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általánosan felhasználhatnak az e szakterületen gyártással foglakozó cégek. 

Ennek oka egyszerű és elfogadható, hiszen kevés olyan cég van ma a 

világon, amely olyan fejlesztőrészlegek fenntartását engedheti meg magának, 

amelyek az egy bútordarab megszületéséhez szükséges összes alkatrész egyedi 

fejlesztésével foglalkozhat. A bútorcsalád kialakításakor a dolgozók által 

használt operatív munkaszéktől a vezetői székekig terjed a választék, amelyeknek 

alapjai azonosak, de függően a megrendelő igényeitől eltérő magasságú 

háttámlával, lábakkal, kartámaszokkal és kárpitozással kérhetők, így eltérő 

funkciók – munkaszék, vezetői szék, tárgyaló és konferenciaszék – azonos, 

formailag együttkezelt egységével bővül a kínálat. Amint az már a fentiekből 

is kiderült, és mégis nagyon fontos kiemelni, hogy a vállalkozás nyitott, és 

Magyarországon azon ritka cégek közé tartozik, amely a bútorainak 

tervezését designerekre bízva 

alakítja ki termékpalettáját.1 Az 

anyagok megválasztásával, illetve a 

technológiák igen magas szintű 

alkalmazásával, amely az általuk 

előállított tárgyakon megjelenik, egy 

olyan lehetőséget mutat fel példaként a cég, ami az irodai mobiliák piacán a 

STULWERK megmaradását biztosíthatja. Ez nem más, mint azaz erény, ami már 

a tömegtermelés piacvezetőinél nem található kézműves jelleg, aminek 

kidomborítása lehet az adott cég vagy más ez irányban ténykedni kívánó 

vállalkozás sikerének titka. 

                                                            

1 http://www.stulwerk.hu/www/cegism.html „Jót s jól – ebben áll a nagy titok” (Kölcsey), 
amelynek megfejtésén 1993 óta munkálkodunk. A Stulwerk Kft. irodai és közületi terek 
ülőbútorait gyártja, standard és egyedi megoldásokat egyaránt kínálva megrendelőinek. 
Elégedettségüket jó design, megbízható minőség, szüntelen innováció és vevőorientált 
gondolkodásmód révén igyekszünk kivívni, tehetséges tervezők, ügyes kezű mesterek és 
szorgalmas csapatmunka segítségével. 
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Cégismertetés / gazdasági2 

 

Stulwerk Kft. 

 

A Stulwerk Kft. tevékenységi köre irodai és közületi – közösségi terek 

ülőbútorainak gyártása. A vállalat 1993-ban alakult Budakeszi székhellyel. A 

cég alapítója és ügyvezető igazgatója Hidas Mátyás. 

 

A vállalt termékei 5 fő csoportra bonthatóak: 

• Munkaszékek 

• Vezetői székek 

• Tárgyaló- és konferenciaszékek 

• Ügyfélvárók     

• Zsöllyeszékek 

 

 

A szervezet történetének rövid áttekintése 

 

I. szakasz: megalakulás 

 

A Stulwerk Kft. 1993-ben családi vállalkozásként alakult meg 6-7 fővel. A 

tevékenységi körük ezen időszakban csupán importtermékek összeszerelésére 

korlátozódott. A cég legelső műhelye egy családi ház garázsa volt. A kezdeti 

komolyabb megrendelések után a telephely egy önálló bérleménybe 

költözött, ahol habgumiszabászat, varroda és összeszerelő üzem került 

kialakításra. Az első szakaszt a piac- és helykeresés jellemezte. 

                                                            

2 Kovács Gergely: Projekt 1. Szakdolgozati előtanulmány. BME GTK Műszaki Menedzser-Termék 
Menedzser modul 4. éves hallgatójának munkájából. Budapest, 2008. 
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II. szakasz: pozícionálás 

 

A vállalat 1996-tól folyamatosan kezdte kiépíteni saját arculatát, amelynek 

lényege egy megkülönböztető stratégia volt. Az arculat részeként letisztult 

funkcionalitást, magas minőségi szintet nyújtó termékek fejlesztését célozták 

meg. Termékeik megbízhatóságának tudatos fejlesztése is ezen időszakban 

kezdődött. A cég felvette a STULWERK nevet, amely azért volt jó választás, 

mert egy jól csengő külföldi vállalkozásnak hangzott, és senki sem gondolta, 

hogy egy kicsi magyar társaság áll mögötte. 1998-ban egy új üzemcsarnokot 

építettek saját bemutatóteremmel, összeszerelő és gyártócsarnokkal, ahol 

már a termékek megfelelő minőségű gyártását is garantálni lehetett. A 

marketingtevékenységükre is egyre nagyobb hangsúlyt fektettek magas 

szintű prospektusok (szövetminták, pácminták, anyagminták) készítésével. 

Elkezdték kiépíteni a viszonteladói hálózatukat, bővítették a külföldi 

kapcsolataikat. Folyamatosan alakult ki a termékeikre adott 3 év garancia, 

ami nem volt általános azon időszakban a hasonló típusú produktumoknál. A 

jó designra is nagyobb hangsúlyt fektettek, miután anyagilag megerősödött a 

cég és tudta finanszírozni ennek a hátterét. Kialakultak a jelenleg is meglévő 

üzemi és munkakörülmények. A dolgozók létszáma 15-20 fő körül állandósult. 

1998-ban bevezették az ISO 9001 rendszert, amely garanciája lett egy állandó 

szintű minőségnek. A bekövetkezett piaci változások következményeként 

világossá vált, hogy az egyedi, magasabb minőségű bútorok piaca bővül, 

míg a kommersz konzumtermékek eladható köre szűkül. Így a nagyobb értékű 

vezetői székek irányába tolódott el a fejlesztés. 

 

III. szakasz 

 

2001-től megépült a cég jelenlegi telephelye. A dolgozói létszám 25-30 főre 

növekedett, amely aztán máig megmaradt. Beindult a saját fejlesztésű 

termékek gyártása. Először német és olasz tervezőkkel vették fel a 

kapcsolatot. Az elmúlt években olasz túlsúly alakult ki. A mai viszonteladói 
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hálózat is ebben az időszakban alapozódott meg, amelyet természetesen 

állandóan bővíteni akarnak. A marketingeszközökre egyre nagyobb hangsúlyt 

és erőforrásokat fektetnek. A cég ügyel arra, hogy állandóan fejlessze a 

termékkörét és így a piacon meg tudja őrizni a megszerzett részesedését. 

Jelenleg is több új székcsalád fejlesztése folyik. A vízióik a jövőre nézve: 

folytatni a megkezdett utat a saját, magasabb igényszintű vezetői székek 

irányába. Az eladási visszajelzéseik is ezt az irányt mutatják. A viszonteladói 

hálózat bővítése a partnerszervezetek közt kialakult kapcsolatok tovább 

mélyítése, egy európai kereskedelmi lánc létrehozása a cél. A vállalat hosszú 

évek óta jelen van a nagyobb nemzetközi és hazai kiállításokon, mint a Kölni 

Bútorvásáron, a Milánói Vásáron vagy a BNV-n. Ezen alkalmak bizonyítottan a 

legjobb lehetőségek termékeik megismertetésére és eladására. 

 

A cég és termék piaci környezetének ismertetése3 

 

A vállalkozás egy erősen versengő piacon van jelen, melynek mérete évente 

kis mértékben, de bővül. A piacon azonban egyre nagyobb számban 

jelennek meg új vállalatok, amelyek fokozzák a versenyt. Az olcsó, közepes 

minőségű ázsiai, kelet-európai termékek dömpingje is erősíti a már kialakult 

viszonyokat. Éppen ezért tolódott el a cég a magasabb igényszintű, nagyobb 

értékű termékek gyártása irányába. Elsősorban a megfelelő ár – érték arány 

kialakításával próbálják az eladásaikat növelni. A termékeikre biztosított 3 év 

garancia is eme politikának a bizonyítéka.  

Alapvető konkurenciájuk a többnyire olasz közepes és nagy irodabútor gyártó 

cégek, akik jobb anyagi, gyártási és eladási lehetőségekkel rendelkeznek a 

régióik előnyei miatt. Európában az angliai piac a cég számára kicsit eltérőbb 

lehetőséget kínál. Az ottani partnercégeiknek nagyrészt bérmunkát végeznek, 

kihasználva a hazai kisebb költségű gyártást az angliai árviszonyok ellenében. 

Az angliai partnervállalat tanúsított rendszereit felhasználva lehetőségük 

                                                            

3 Kovács Gergely: Projekt 1. Szakdolgozati előtanulmány. BME GTK Műszaki Menedzser-Termék 
Menedzser modul 4. éves hallgatójának munkájából. Budapest, 2008. 
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adódott zsöllyeszékek és bonyolultabb szerkezetű termek szerkezetének 

kivitelezésére is. A kelet-európai piacra mindezidáig kevesebb sikerrel 

nyitottak. Európa e régiójában még nincs kialakult viszonteladói hálózatuk, 

partnerkapcsolatuk. 

 

A gyártó forgalmazásában megtalálható bútorok vizsgálata 

 

Tervezésem szempontjából fontos volt egy átfogó vizsgálat, amely a 

megrendelő által gyártott termékekre vonatkozik, hiszen ebbe a termékkörbe 

illeszthető bútor tervezése volt a feladatom. A vizsgálat eredményének 

ismertetését azon bútordarabokon keresztül mutatom be, amelyeket az 

elkészült terv szempontjából fontosnak találtam. A vizsgálat szempontja 

minden bútornál eltérő, de minden darabban rokon a kivitelezés minőségi 

volta és a választható anyagok jó minősége. A vizsgálat fényt derített arra a 

céltudatos és átfogó irodabútor-tervezési stratégiára, amelyet bátran 

nevezhetünk Eero Sarinen örökségének, amit 

a 71-es szériaszámú bútor-együttesével 

fektetett le.4 A formatervezés e területén 

kialakított bútorai jelzik azt a variálási 

lehetőséget, amelyekkel egy forma, a 

technológiai fejlődés eredményeinek 

köszönhetően felruházhatóvá válik. E bútor-együttes az irodai környezeten 

kívül a mellé választott lábtól függően bekerülhet otthoni környezetbe is, 

 amivel az irodai és otthoni környezetbe szánt bútorok közötti határok 

fellazulnak. A háttámla már a korábbi eams-i bútoroknál is alkalmazott 

üvegszálas poliészter műanyag kompozit anyagból készült, aminek kárpitozott 

háttámlája a test vonalait követve teszi komfortossá az ülést. Az ülőfelület 

alatt rétegelt lemez található, ami szintén kárpitozott, s egyben a 

                                                            

4  Charlott &Peter Fiell: 1000 Chairs. Köln, 2003, Taschen, 260. p. „The No 71 series-one of the 
first office seating programes.” 
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kapcsolódási pontot is jelenti a lábbal. A 71-es szériaszámú bútorok az első 

irodai ülőbútorok, amelyek kimondottan ezzel a céllal készültek. 

A Stulwerk Kft. termékpalettáról elsőként Giovanni Baccolini 

Amadeus nevű munkáját emelném ki. E bútordarab is a 

formatervező és a cég termékfejlesztésért felelős szakembereinek 

közös munkája eredményeképpen születhetett meg. 

Alapanyagát tekintve a támla megalkotásához használt anyag 

egy vázszerkezet köré kialakított formahab, amely úgy került 

kialakításra, hogy a kárpitozás technológiai szabályait 

figyelembe véve segíti a végleges forma létrejöttét, amiben 

szintén a közös munka eredménye és a kompromisszumok 

egyensúlyára való törekvés látható. A rendszerben való 

gondolkodás jele, hogy a bútor eltérő háttámla-magassággal 

eltérő funkcióknak rendelhető alá, és munkaszékként, 

konferenciaszékként és vezetői székként is megállja a helyét. A 

variálás lehetősége a kartámlák változataival szintén bővíthető. 

Bár formálása organikus, mégis beleilleszthető napjaink 

bútortervezési tendenciáiba, amelynek hatása nem csak a 

bútor, hanem a cég megítélése szempontjából is igen fontos 

tényező. 

Továbbhaladva a bútorok elemzésében egy konferenciaszéket 

emeltem ki, a Vector elnevezésűt, amelyet a Dózsa–Farkas 

design team fémjelez. A bútordarab szintén rendelkezik mindazon 

frissességgel, amellyel napjaink bútorai, formálását tekintve mégis 

eltér az előzőtől. A legszembetűnőbb különbség a geometriai 

formálásban fedezhető fel. Hasonlóan az előzőekben elemzett 

bútorhoz, itt is a magas minőségben előállított alkatrészek eltérő 

anyagának harmonikus aránya sugározza azt az üzenetet, 

amelyet a cég képvisel. Rendelhető karfás és karfa nélküli 

variációja, amelyek rakásolhatók. Egyszerre 6 szék rakható 

egymásra, amelyeknek tárolásához és mozgatásához tároló kocsi rendelhető. 
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Végezetül egy olyan bútorcsalád, amely hasonlóan a 

diplomamunkám feladatához az ügyfélvárók típusába 

tartozik, s amit szintén a Dózsa- Farkas design team tervezett. 

E bútorcsalád szintén azonos alapegységekből kialakított 

rendszer. Azonos háttámla- és ülőfelület-kialakítása 

változatosan sorolható, elemrendszerré építhető, függően a felhasználási 

területtől és a megrendelő igényeitől. Rendelhető variációi a szánkótalpas, 

pad kivitel, amely 

mindkét irányból 

használható és a sarok 

kialakítás is. Az összeállítás 

variációinak 

bővíthetőségét a 

választható kiegészítők 

tovább színesítik, illetve 

teszik alkalmassá egyéb 

funkciók betöltésére. A Vario formálása azonos elvek mentén történt, mint a 

Vector elnevezésű konferenciaszék. 

Az elemzés e három kiemelt példáján keresztül 

világossá vált az irány, amely mentén a tervezendő 

bútor kialakítását elindítani kívántam, és 

alkalmazkodva a kiíráshoz ezen az ösvényen 

haladva szerettem volna eljutni a 

végeredményhez. 

 

A tervezési folyamat ismertetése 

 

Mielőtt a tervezés tárgyának elemzésébe belekezdenék, fontosnak tartom, 

hogy szót ejtsek azokról a pontokról is, amelyek a konkrét megbízást 

megelőzték, ugyanis tele vannak olyan jellegű tapasztalatokkal, amelyek 

mind felhasználásra kerültek a tervezés folyamán, és a további munkáim 



  12

során is fontos szempontként fogok majd e tapasztalatokra visszaemlékezni. 

Bízva abban, hogy választott szakirányomnak megfelelően a későbbiekben 

bútortervezőként dolgozhatok, példaértékű mintaként fogja majd pályámat 

kísérni mindaz a tanulságsorozat, amelyre e munkán keresztül sikerült szert 

tennem. Ezeket a tapasztalatokat a szakma azon jeles képviselőinek 

köszönhetem, akikkel a feladat során együtt dolgozhattam. 

A megrendelő és a köztem lévő kapcsolat első pontját a diplomamunkától 

teljesen független, évközi feladat kapcsán szervezett üzemlátogatás képezte, 

amikor első alkalommal volt szerencsém találkozni egy sok szempontból 

példaértékű vállalkozással. A találkozóra az akkori félévi feladatot vezető 

konzulens tanárom, Tildi Béla vezetésével került sor, az abban a félévben 

tervezendő kárpitos bútorokhoz való szakmai tapasztalatgyűjtés céljából. 

Ekkor egy rendkívül inspiratív üzemlátogatáson vehettünk részt, ahol 

célunknak megfelelően a kárpitos bútorgyártás technológiáját, annak 

konstrukciós felépítését ismerhettük meg, valamint előállításának technológiai 

sorrendjébe nyerhettünk bepillantást úgy, hogy láthattuk mindazokat a 

követelményeket és magas szintű elvárásokat, amelyeknek mind meg kell 

egy igazán minőségi kárpitos bútornak felelnie. Szemünk előtt egy jól 

szervezett és ez által jól működő családi vállalkozás képe körvonalazódott, 

ahol ennek megfelelően egy kiegyensúlyozott munkamorál volt érezhető. Az 

ott töltött rövid idő elegendő volt ahhoz, hogy ismereteink számos olyan 

információval bővüljön, amelyekre egy bútortervezőnek támaszkodnia kell, és 

amelyeket a következő feladatainál bizton felhasználhat. 

A látogatás befejeztével ugyan sok új információval gazdagodva, mégis 

hiányérzettel távoztam, hiszen sok kérdés maradt nyitva vagy merült fel 

bennem, amelyre természetesen az idő rövidsége miatt nem kaphattam 

választ, s ami egy újabb találkozó gondolatát vetette fel, aminek 

megszervezését igen fontosnak tartottam. Ez irányú elképzelésemet a cég 

vezetőjével az előző évi diplomavédésen volt szerencsém megosztani, amit ő 

ugyanazzal a nyitottsággal és segítőkészséggel fogadott, amellyel az üzem 

bemutatásakor is találkozhattunk. A megbeszélést egy nyári időpont 
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kitűzésével zártuk le, ahol majd a technológia további bemutatása mellett az 

addig készült bútorok fejlesztéséről és annak tapasztalatairól is részletesen szó 

esett. Ezt egy személyes beszélgetés követte, amikor az addig készült iskolai 

munkáim bemutatására és ismertetésére került sor, amelyeknek fontos részeit 

beszéltük át kárpitozás szempontjából. Itt az átbeszélés során egy átfogóbb 

képet sikerült mutatnom mindarról, ahogyan a bútortervezést és az ehhez a 

témához való hozzáállásomat gondolom. 

Ez volt az a pont, ahol a látottak alapján elnyertem azt a kitüntető bizalmat, 

ami abban a felajánlásban körvonalazódott, hogy a diplomamunkám 

elkészítésében segítséget nyújtanak abban az esetben, hogyha azt a cég 

eddig képviselt vonalába beleilleszthető és vállalható módon tervezem majd 

meg. E felajánlás a diplomamunka prototípusának legyártására, majd a terv 

minőségétől függően a későbbi termékké fejlesztésében nyújtott segítségre 

vonatkozott. A munka megkezdése előtt a megrendelő tisztázta, hogy a 

felajánlás a látott munkák alapján és nem a szimpátián alapul, hiszen egy 

bútor megtervezésére való felkéréshez nem elegendő a puszta szimpátia, 

hanem a szakmai bizalom is szükséges, amelyre a látott munkák alapján 

szolgáltam rá. Ezek után kezdődhetett el az érdemi munka, amelynek 

végeredménye a diplomakiértékelésen bemutatásra kerül. 

A tervezés elején a megrendelő három irányvonalat kínált fel, amelyek 

közül választhattam, hogy melyik az a bútortípus, amelyikkel a legszívesebben 

foglalkoznék. Ezek az operatív munkaszék, a hotel fotelek, valamint a 

közösségi váróterekbe szánt ügyfélvárók bútortípusai voltak. Ezen bútortípusok 

közül az ügyfélvárókba szánt ülőbútor típusát választottam azzal a 

kiegészítéssel, hogy a magas minőség és a kézműves jelleg hangsúlyos volta 

miatt ezt olyan közösségi terek és irodák váróiba szánják, ahol kiemelt 

ügyfelek használják majd azokat. Döntésem oka az volt, hogy a többi bútorral 

szemben nagyobb mozgásteret éreztem a formatervezés terén, hiszen a 

típusa ez a bútoroknak nem rendelkezik olyan szigorúan meghatározott 

tervezési szempontokkal, amelyek mentén haladni kellene. Erre röviden egy 

bútortípus elemzésével a szakdolgozatomban is kitértem. 
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Ez az elemzés nem volt más, mint: „A Bauhaus5 iskola weimari igazgatói szobája, 

amelynek terveit Walter Gropius, az iskola első igazgatója 1923-ban készített. 

Az itt látható összeállításban megjelenő ülőbútordarab ugyan nem kimondottan 

munkaszék, de egy jelenleg is gyártott és szintén irodai környezetben 

felhasznált bútordarabbá vált. Ellenben az irodákból a jelenlegi kialakítás új 

tendenciájának megfelelően létrehozott terekben, a közintézmények, 

szállodák és egyéb intézmények közösségi tereiben foglalnak helyet, vagy szintén 

vezetői szobák ékes darabjaivá s otthoni használatra szánt bútordarabokká 

váltak. Ezzel ugyan nem vesztettek semmit abból az üzenetből, amit 

tervezésükkor belekódolt tervezőjük, csak egy teljesen más kontextusba került 

megítélésük és mindaz, amit a Bauhaus eszme elérni kívánt.”6 

E példán keresztül érzékelhető az a szabadság, amely a formálást illeti, és 

döntésemben meghatározó momentummá vált. Miután a cél meghatározásra 

került, a tervek elkészültének határidejét kellett pontosan kijelölni, hiszen a 

terveket követően a prototípusgyártásra is időt kellett szakítani. A február 

hónap végét jelölte meg a megrendelő, amely időpontig minden héten vagy 

a tervezés állapotától függően gyakrabban megbeszélt konzultációs 

időpontokban került sor a terv aktuális állapotának bemutatására. Ezen 

konzultációkon minden alkalommal a felmerülő kérdésekre kerestük közösen 

a választ úgy, hogy sem a konstrukciós sem pedig a tervezői oldalról nem volt 

szükség olyan jellegű változtatásokra, amelyekkel a tervezett bútor 

végeredményét, annak karakterét radikálisan megváltoztatta volna. 

A tervezési folyamat három pilléren nyugvó, tervezésemet végigkísérő 

szempontrendszerre támaszkodott. Elsősorban a termék gyártójának 

technológiai hátterét és bútorait vizsgáltam meg, másodsorban az e 

bútordarab ergonómiai szabályait dolgoztam fel, harmadsorban pedig a 

közösen elhatározott geometriai formálást igyekeztem összehangolni. Ennek a 

                                                            

5  Dr. Kubinszki Mihály (szerk.): Modern építészeti lexikon. Budapest, 1978, Műszaki Könyvkiadó, 
33. p. „A művészet és ipar szintézisére, a »szabad« és »alkalmazott« művészetek közötti 
szakadás és rangkülönbség felszámolására, a tömegtermékek formai megoldására irányuló 
törekvések alkották a Bauhaus eszme lényegét.” 

6 György Árpád Hunor: Az irodai mobiliák fejlődéstörténeti áttekintése. Szakdolgozat. 
Budapest, 2008, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 6–7. p. 
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kitűzésnek szintén egy gazdaságilag megalapozott oka volt, amire a cég 

vezetője, Hidas Mátyás ügyvezető igazgató hívta fel a figyelmemet, hiszen az 

ebben a szellemben tervezett bútorok azok, amelyeket az adott cég 

termékpalettáján találhatunk, amelyek leginkább felkeltik az érdeklődést a 

vásárlókban. Ezzel kiemelkedő szerepet töltenek be az eladás tekintetében. A 

fent említett gazdasági szempontok mellett a tervezés során az is világossá 

vált számomra, hogy az ezek mentén zajló tervezés a bútor alkatrészeinek 

kialakításakor is fontos tényezővé válik, hiszen a gyártás költségeit nagyban 

befolyásolja, és ezzel a végső árat is, ami a bútor piacképességét erősítheti 

vagy gyengítheti. Ezekre a részletekre bővebben a műleírásban térek majd ki. 

Az első konzultációk során számtalan fontos részlet került átbeszélésre, csak 

ezek tanulságainak feldolgozása után készítettem el az első vázlatterveket. 

Ezekbe a vázlattervekbe igyekeztem 

beleépíteni mindazokat az alapokat is, 

amelyek az előzetes megbeszélések 

alkalmával már elfogadásra kerültek. Ezek 

az ergonómia és a geometrizáló formálás 

mentén kialakított bútortípusok vázlatai 

voltak, amelyek egy bútorcsalád 

kialakításának irányát vetítették előre. Itt a 

karfa nélküli és különböző karfás variációk 

kialakításának kísérleteivel jelentkeztem. A 

konzultáció eredménnyel zárult, ekkor 

kerültek kiemelésre a bemutatott 

variációkon megjelenő karakteres elemek, 

amelyek a tervezés további menetét is 

meghatározták. Ezek az elemek az ülőbútor 

S pontjának kiemelése, valamint a 

háttámla és az üléslemez együtt kezelése 

voltak. Az ezen kezdeti vázlatmodelleken 

látható csővázas lábmegoldások olyan formai ellentmondásban voltak 
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a felépítmény szögletes kialakításával, amelyek egy másik lábmegoldás 

keresése felé indítottak. Megvizsgálva a vállalatnál alkalmazott 

lábmegoldásokat egy, a tervemhez legközelebb álló, e bútortípusoknál már 

alkalmazott lábat választottam ki, így valamivel nagyobb összhangot tudtam 

elérni, szemben az ezt megelőző megoldással. E lábtípus alkalmazásának 

megfontolása szintén meghatározó döntésnek számít, hiszen bejáratott és 

nagy darabszámban rendelhető alkatrészről van szó, ami a bútor utóéletét 

szintén nagyban befolyásolhatja. Idővel azonban kiderült, hogy az említett 

láb magassága és a csomóponti megoldása nem alkalmas arra, hogy az 

általam tervezett bútorba beépítésre kerüljön. Így egy új lábat terveztem, 

amelyben a kör keresztmetszetű alátámasztást is kiválthattam egy négyzetes 

zárt szelvényre, amit a végső terv szempontjából a legharmonikusabb 

megoldásnak találtam. Továbbhaladva a tervezéssel, a háttámla és az 

ülőfelület megoldásának kialakítása következett, amelyet egy darabból 

oldottam meg a már fent említett gazdasági és technológiai megoldások 

egyszerűsítésére való törekvés okán. Ehhez a kialakításhoz a rétegelt lemezt 

választottam, mert ezt a technológiát tartottam a 

legmegfelelőbbnek a kívánt funkcióhoz 

rendelni. A tervezett rétegelt lemez formai 

kialakításának alapját az ergonómiai táblázat 

általam felhasznált és kiemelt szempontjainak a 

figyelembe vétele határozta meg. Ezen kiemelt 

pontok a deréktámasz és az ülőfelület 

meghatározott szögeinek kiemelése, a 

deréktámasz S pontjának pontos 

meghatározása, a beülési mélység és a 

háttámla megfelelő magasságban való 

elhelyezése, valamint a térd hajlatánál 

szükséges íves felület kialakítása.  
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A felsorolt szempontok megfelelő 

kiszerkesztése után kapott vonal volt a 

meghatározó az alaplemez kialakításakor, 

amely azután a végső legyártandó alkatrész 

tervrajzát is meghatározta. Az alapot adó 

rétegelt lemez két oldalát különböző 

minőségben kellett meghatározni. A látszó, 

egyben a bútor hátulsó része színfurnérral 

került kialakításra, ellentétben a belső, a 

kárpitozott alkatrészek fogadására kialakított felülettel, aminek a felületi 

minősége nem fontos, hiszen ezen a kárpitozás foglal majd helyet. Az itt 

kialakított felületre kerülnek a kárpitozott elemek, amelyeket három darabból 

terveztem meg. Ezzel a formálással az ülőbútor különlegesen fontos funkcionális 

elemeinek és pontjainak kiemelését kívántam vizuálisan hangsúlyozni. A 

formálás következtében kialakított vonalak olyan meghatározó elemeivé 

válnak a bútornak, amelyek a funkciók különválasztásán és kiemelésén kívül 

lehetővé teszik az eltérő anyaghasználatot, ami a kárpit anyaga alá kell, hogy 

kerüljön. Itt a háttámla és a deréktámasz, valamint az ülőfelületre kerülő hab 

anyagának eltérő volta is indokolja az alkatrészek külön kezelését, hiszen 

mindenhol a funkcióknak megfelelő keménységű habok alkalmazása 

szükséges. Az így kialakított formahabok felületét a már előzőekben 

meghatározott célterület és 

felhasználói csoport igényeinek 

megfelelően bőr bevonó 

anyagban határoztuk meg. 

A tervezés további kérdéses 

része a karfa nélküli és a karfás 

variációk megoldása volt. Az itt 

felmerülő kérdés a karfa 

alátámasztását szolgáló felület 

kialakítására vonatkozott.  
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Így a gyártandó rétegelt lemezt két formában szükséges majd legyártani. 

Egyik formája a karfa nélküli variáció alapját jelenti, amely kontúrjának 

formája egyszerűbb, mint a karfás variációé. A karfával ellátott variációk 

rétegelt lemezének kialakításakor a karfa alátámasztásához szükséges felület 

meghagyásával szükséges a lemezt kialakítani, amely a statikai problémák 

kiküszöbölése mellett egy fontos formai jegy megőrzését is szolgálja. Itt annak 

a hangsúlyos vonalnak a végigfutását kívántam megőrizni a tervemben, 

amely a rétegelt lemez oldalán fut végig és ez a harmonikusan végigvitt 

vonal választja el a két, funkciójában és anyagában is különböző alkatrészt 

egymástól. Az eltérő formájú alkatrészek kialakítása CNC marón elvégezhető, 

és függően a megrendelt típustól lehet a későbbiekben a megrendelésekhez 

igazítani a lefuttatandó programot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fentiekben vázolt különbségek a tervekben meghatározott szempontoktól 

eltérően kerülnek majd kialakításra, ami a diplomadarabot illeti. Ennél a 

megoldásnál a karfák alátámasztásához szükséges rész külön alkatrésszel kerül 

rögzítésre majd a karfa alulsó részéhez. E megoldás az eredeti elképzeléstől  
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pusztán annyiban tér el, hogy az adott kinyúlást nem a rétegelt lemez saját 

anyagából alakítják ki. E döntés nem eredményez olyan radikális formai 

eltérést, ami a végső formai megjelenésre negatívan hatna, sőt a későbbi 

előállítás folyamatánál megfontolandó szempont lehet. 

Az említett különbségek a karfás variációkon belül is bővülnek, hiszen a 

karfák formái is eltérő módon kerültek kialakításra, ami a termék változatos 

megjelenését is lehetővé téve ad különböző választási lehetőségeket a 

felhasználóknak. 

 
A tervek elfogadásával együtt két típusa került kiválasztásra az ülőbútornak, 

amelyek a karfa nélküli és a karfás variációk. Ezek prototípusainak legyártása 

elkezdődött, de a tervezési szakasz nem ért véget, és nyitott kérdései, 

amelyek az időkorlát miatt még nem kerültek megválaszolásra, előrevetítik a 

további munkát, amik a továbbfejlesztésre, valamint a variációk bővítésére 

irányulhatnak. 
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A terv megoldásainak részletes ismertetése, műleírás 

 

A műleírást a diplomaprezentációra kikerülő bútordarabokra vonatkoztatva 

készítem el. E két bútordarab a bútorcsalád karfa nélküli és karfás 

variációjának ismertetésén, azon belül is a tele kárpitozással elkészülő bútor 

alkatrészeinek bemutatásán keresztül történik meg. 

A karfa nélküli variáció ülőbútorának három külön alkatrészcsoportra 

bonható egysége van, amelyek a karfával rendelkező bútornál a karfával 

bővülnek. 

Láb 

Rétegelt lemez palást 

Kárpitozott elemek 

– háttámasz 

– deréktámasz 

– ülés 

Karfa 

 

Láb 

A láb alkatrésze négy fő darabból áll, amelyeket oldható és oldhatatlan 

kötéssel rögzítenek egymáshoz. Ezek a hegesztés és csavarozás eljárásainak 

megfelelően kialakított csomóponton keresztül kerülnek rögzítésre 

egymáshoz. A lábtalp alaplemeze 8 mm vastag, korrózió elleni 

felületkezeléssel megfelelően ellátott vasból készített alkatrész, amely 

középpontján az erre kerülő burkolat és konzolelem rögzítéséhez szükséges 

csomóponttal van ellátva. Erre kerül egy 0,5 mm vastag rozsdamentes 
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acéllemez burkolat. Ezekre kerül felszerelésre a szék alátámasztását szolgáló 

rozsdamentes acélból vagy krómozott felületkezelés alá vetett 60×60 mm-es 

zárt szelvény, amely 400 mm magasságban kerül méretre vágásra úgy, hogy 

a szék üléslemezéhez kerülő részen 3 fokos dőlésszöggel találkozzon. Erre kerül 

felhegesztésre az a lemez, amely 250×250 mm befoglaló méretű, 6 mm 

vastagságú, és lézervágással készül. Ennek közepén kerül vágással és 

marással kialakításra az a pozicionálónyílás, amely a szerelést leegyszerűsíti, és 

lehetőséget nyújt arra, hogy a hegesztés varrata az alkatrész nem látható 

oldalán kerüljön elhelyezésre. Ugyanezen a lemezen 4 furat készül, amelyeken 

keresztül a bútor összeszerelésre kerül. A bútornak ez része az a szerelési 

csomópont, amelyen keresztül a láb, a rétegelt lemez palást, a kárpitozott 

üléslemez és a karfás variációnál a karfa is összeszerelésre kerül. Ezt négy 

csavar és a kárpitozott elembe belőtt anya húzza össze a karfamerevítésben 

kialakított menetes részen keresztül a megfelelő helyre, és az elkészített 

alkatrészek előre meghatározott helyének pozícionálásában is segítenek. 

Ezzel jótékonyan hozzájárulnak az összeszerelés idejének és pontosságának 

optimalizálásához, valamint az alkatrészszám csökkentésével a kialakítás 

költségeire is pozitívan hatnak. 

 

Rétegelt lemez palást 

A rétegelt lemez palást kialakításakor a hajlítás formáját illetően a 

kétdimenziós prés lehetőségeihez alkalmazkodó formát terveztem. E préselési 

technika a háromdimenzióssal szemben költségkímélőbb megoldás, ami az 

előzetes megbeszélések eredményeképpen e technika adta lehetőségek 

felhasználása felé vezetett. Az elkészítendő rétegelt lemez palást 12 mm 

vastagságban kerül végső funkciójában felhasználásra, de a kárpitozás 

alapjainak alkatrészéül szolgáló vaklemezzel együtt kerül lehajlításra. E lemez 

5 mm vastagságú, amely a lehajlítás és a végső felhasználásnak megfelelő 

körbevágás után leszedhető az alaplemez síkjáról azon a ponton, ahol a 
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ragasztó a rétegek közül kihagyásra került. Az így eltávolított rétegelt lemez 

ezek után a kárpit alapjához szükséges méreteinek megfelelően leszabásra 

kerül. A vaklemez eltávolítása után, miután a formára vágás megtörtént, a 

megadott méretek alapján a lemez éleinek lekerekítése következik, ami a 

felhasználás szempontjainak megfelelő minőséget biztosít. A legyártandó 

rétegelt lemez a bútor karakterének egyik jelentős és meghatározó eleme, 

amely a látszó oldal minőségének kialakításánál fontos tényező. A látszó oldal 

felülete színfurnérral készül, amely a megrendelő igényeinek megfelelően 

eltérő fatípusok furnérjaival burkolható. A nem látható felületen kerül 

kialakításra a műszaki rajzokon megadott méretek alapján a kárpitozott 

elemek befogadó furatainak, a kartámlát tartó szerkezetet befogadó árkok 

és a már említett láb csomópontjainál található átmenő furatok. A 

diplomamunka elkészített prototípusára bükk furnérozás került, dió páccal és 

selyemfényű lakkal felület kezelve. 

 

Kárpitozott elemek 

– háttámasz 

– deréktámasz 

– ülés 

Az előzőekben említett gyártástechnológiai sor után, amely a kárpitozás 

alapját képező lemezek legyártása és a méretre vágás után következik, az a 

kárpitozás. Ennek az első lépése a felszerelést biztosító csapok elhelyezése az 

alaplemezen, amelyek egy csavarból és egy műanyag tipliből állnak. Ezek a 

csapok a már említett furatokba pattintással kerülnek, így rögzítve a 

kárpitozott elemeket a megfelelő helyükre. Ezek után a megfelelő 

keménységű poliuretán hab kiválasztása következik, amely az elvárt 

funkciótól függően eltérő keménységben és tulajdonságokban választható 

meg. A habok tulajdonságait a mérőszámok jelzik, amelyeket a funkcióknak 
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megfelelően szükséges kiválasztani. A háttámasz és a deréktámasz a 

K 65 140-es mérőszámú habból, az ülőfelület pedig a K 110 310-es mérőszámú 

habból kerül kialakításra. Ezek az anyagok a kemény habok közé tartoznak, 

amelyekre a funkció mellett a formatartó tulajdonságuk miatt esett a 

választás, hiszen ezekkel a kárpitos elemeken megjelenő élek időtállóságát és 

formálását lehetett biztosítani. A formahabok kialakítása a megkívánt műszaki 

rajzok alapján készül CNC vezérlésű vágógépekkel, majd a formára vágás 

után ragasztással kerülnek rögzítésre az alaplemezhez. A kárpitozás folyamata 

a megfelelő anyag kiválasztásával folytatódik, amely a diplomán látható 

bútorokon bőrből készült. A kiválasztott marhabőrök minősége első osztályú. A 

karfa nélküli variációnál kiválasztott bőr színe, a cég által alkalmazott vörös, a 

karfás variációnál alkalmazotté pedig fehér színű. 

 

Karfa 

A karfa kialakításának módja hasonlóan az ülőfelületnél alkalmazott 

technológiai sorhoz történik a megadott tervrajzok alapján. A karfák 

elhelyezése és szerelése a tervek alapján történik, az ülőfelület alatt végigfutó, 

fémszerkezetre szerelve. A karfákat a rétegelt lemez palástba belemart vájat 

pozícionálja a megfelelő helyre. A karfát rögzítő fém alkatrész 6 mm 

vastagságú lemezből készül hajlítással. Ennek az elemnek a karfák oldalára 

felhajló része rögzül a kárpitozás alapját képező lemezre, amelyet a már 

előzőekben vázolt módon kárpitoznak. A kiértékelésen látható bútor karfa 

kialakításának alsó részére utólag kerül fel az a takaró lemez, amely a rétegelt 

lemez műleírásában szerepel, azzal a különbséggel, hogy az nem külön 

alkatrészként gyártandó le és nem utólag szerelendő fel, hanem egybe 

kezelendő a lemezpalásttal. 
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Összegezve tehát mindazokat a lépéseket, amelyekkel a diplomadolgozat 

kapcsán az adott tárgy tervezésétől a kivitelezésig találkoztam, egy 

örökérvényű és a formatervezés minden területére érvényes munkamódszer 

körvonalazódását mutatja, ami számomra tanulságként szolgál. S ez nem 

más, mint az a közös munka a tervező és a megbízó között, ami abban az 

esetben, ha egyensúlyban képes egy tárgy megszületéséig, gyártásáig 

maradni, olyan követendő példákkal járhat előttünk, tervezésre készülők előtt, 

amit érdemes megfontolni és beépíteni mindabba a tudásanyagba, amit az 

egyetem falai között elsajátíthattunk. 
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