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A lakás- és telekárak évek óta emelkednek, a városok egyre zsúfoltabbak, nő az egy fős háztartások 
száma, a lakóingatlanok területe viszont világszerte csökken. A kis lakásokból sokan kikívánkoznak a 
szabadba, a friss levegőre, így a jövőben mind az utcabútorok, mind a kültéri, közösségi pihenőbútorok 
szerepe felértékelődik. A kültéri bútorok piacára is begyűrűzik a digitalizáció és az innováció, mely ideális 
esetben környezettudatossággal és közösségi élményekkel párosul.

Cikkünk megírásának fő irányvonalát az a 
kérdés adta, hogy milyen tendenciák várhatók 
a jövőben az utcabútorok vonatkozásában. 
Manapság a kültéri pihenők tekintetében is több 
elvárásnak kell megfelelni. Különböző generáci-
óknak különbözőek az igényei. A tágabb érte-
lemben vett bútorpiac célcsoportjai főként az 
ezredfordulósok, X-generáció, baby boomerek 
és szeniorok. Az ezredfordulósok (Y-gene-
ráció) alacsonyabb rendelkezésre álló jöve-
delme, magasabb tartozásai eredményeképpen 
kitolódik a saját háztartás indítása. Vásárlási 
szokásaik is eltérőek, sokkal online-centri-
kusabbak és előnyben részesítik a fenntart-
ható termékeket. A termékeket diverzifikálni 
kell, hogy minden korosztály speciális igényeit 
kiszolgálják (Linville, 2005). Az innovatív kültéri 
pihenők elsődleges felhasználói célcsoportjai 
a Z-generáció, valamint az Y-generáció egész-
ségtudatos és kisgyermekes tagjai.
„A bútoriparnak át kell rendeződni a magyar 
piac fontosabb fogyasztói szegmensei sze-
rint. Ezek a rétegek az ezredfordulón még 
egyáltalán nem voltak kialakultak… A közeli és 
főleg a távolabbi jövő piacán csak az a vállalat 
maradhat versenyben, amely jól körülhatárolt 
piaci szegmensben a tömeggyártás techno-
lógiájával képes lesz a differenciálódó egyéni 
szükségletek kielégítésére.” (Molnár & Józan, 
2001, old.: 142; 146).
A bútoripari ágazatot vizsgálva megállapítható, 
hogy növekszik a luxusbútorok iránti kereslet. 
Európa a legnagyobb luxusbútor-piac, de a fej-
lődő országok, Kína, India sincs sokkal lema-
radva. Sok kereskedő „zöldre vált”, a luxussal 
együtt jár a környezetbarát bútorok iránti 
igény. Az erdőirtás és egyéb környezetvédelmi 
aggályok befolyásolják a vásárlási döntést. 
Bár a környezetbarát bútorok drágábbak, a 
kereslet irántuk növekszik. A kültéri bútorok 
piaca 2009 óta folyamatos növekedést mutat, 

mely tendencia az előrejelzések szerint tovább 
folytatódik (Freedonia Group, 2018).
A hazai kültéri padok és pihenők elemzése során 
azt tapasztaltuk, hogy a közterületek bútorzata 
elsősorban építészeti-tájépítészeti projekt, ame-
lyeket adott helyszínre terveznek a helyi adott-
ságok figyelembevételével, vagy egyszerűbb 
kivitelű tömegtermékek beszerzésére kerül sor, 
amelynek során az ár az elsődleges szempont.
A környezetvédelem fontossága évről-évre 
nő, a környezettudatos emberek is egyre 
többen vannak. Divat lett a „zöld óvoda”, az 
iskolásoknál a szabadtéri környezetismeret 
óra is. Sorra létesülnek tanösvények és isme-
retterjesztő erdei sétaútvonalak. Hazánk 
nyugati részén, Dozmaton is találhatunk 
egy tanösvényt, melyet kelta fahoroszkóp- 
pal tettek különlegessé. A kelták a napévet 
13 hónapos holdnaptárként számolták, egy 
szökőnappal. Az egyes hónapokat szent növé-
nyeikről nevezték el, így a különböző fák nem 
csak szent, hanem kozmikus szimbólumokká 
is váltak. A kelták szerint az ember része, de 
nem ura a természetnek, s a növekedéshez 
ugyanúgy fényre, vízre, napsütésre van 
szükség, mint a növényeknek, ezért az eltérő 
időpontokban viruló növények s az ugyanekkor 
született emberek között komoly hasonló-
ságok vannak (Harmonet, 2018). Az asztro-
lógia és az ezotéria világszerte népszerű és 
számos területen befolyásolja a termékter-
vezést is. Már olyan kerti bútorok is kaphatók, 
melyek a csillagjegyek alapján vannak megne-
vezve és összeállítva.
Münchenben több parkban is megfigyelhető, 
hogy a padok rendkívül tiszták, jó állapotúak, 
karban vannak tartva, ami a különleges ado-
mányozóknak is köszönhető. Az Englischer Gar-
tenben, a Nymphenburg Parkban és ezen kívül 
még a város számos parkjában találhatunk a 
szépen gondozott padokon egy kis gravírozott 

táblát, rajta különböző személyes szövegekkel. 
Valaki ajándéknak szánta üzenetét, valaki 
megemlékezésnek, valaki csak közölni akart 
a világgal valami „fontosat”. Születésnap, 
évforduló, eljegyzés, esküvő, gyermekszületés 
és még számos alkalomból kedves kis üze-
netek olvashatóak a padokon (Breze, 2018). 
A perszonalizáció a padok esetében is meg-
tapasztalható, a táblák sikere valószínűleg a 
megszemélyesítésnek köszönhető. A közösségi 
médiákon gyakran megosztják az emberek, 
hogy van egy „saját” padjuk.
Az innovatív utcabútorok egy új dimenziója 
figyelhető meg Angliában, ahol a digitalizációs 
megoldásokra található példa. Kétoldalas érin-
tőképernyők, citylight poszterek, telefonfel-
töltés, WiFi szolgáltatás, ezek mind fellelhetők 
az angliai Manchesterben felállított zöld busz-
megállóban. Az érintőképernyőn hírek, utazási 
és városi információk, valamint hirdetések 
váltják egymást (JCDecaux, 2018).
Egy modern pihenőpad tökéletes hely-
színt biztosít a bizalmas beszélgetéseknek, 
barátok vagy romantikára vágyó párok 
között. A jövő kültéri bútora környezetbarát, 
továbbá játékosságával, lendületességével, 
formabontó külsejével közelebb vonzza a 
fiatalabbakat és az idősebbeket egyaránt. 
Amennyiben tömörfából készül, a termé-
szet részévé válik és még kreatív reklámok 
elhelyezésére is alkalmas. Az ideális kültéri 
pihenőbe esős és napos időben is be lehet 
ülni, mint például a moszkvai Gogol pihenőbe 
(Bolshoj Vopros, 2018), mely az 1. ábrán 
látható. A Ruetemple moszkvai építészeti 
stúdió Gogol-modul kültéri kuckója köny-
vespolcokat rejt, kis asztallal van ellátva, 
könnyen tisztítható, lécezett fa padlója van, 
és fényáteresztő fala gondoskodik az olva-
sáshoz szükséges megvilágításról. Időnként 
a moszkvai parkokba helyezik ki őket.
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A Philadelphia-i Dis-section tervezőiroda díj-
nyertes ökológiai városi bútora a 2. ábrán lát-
ható LIFT (SustentArqui, 2018). A repülőgépek 
vonalvezetését idéző moduláris pad szétszed-
hető, zöldfelületet biztosít, az úttest irányából 
zöld akadályt képez. A pihenőbútorba ültethető 
növények révén, olyan helyen is képesek zöld 
területet létrehozni, ahol egyébként nem lenne 
lehetséges, így üdítő színfolt lehet egy városi 
környezetben.
A kültéri bútorok növekvő piacát gerjesztő főbb 
tényezők között van a bővülő vendéglátóipar, 
szabadtéri sportlétesítmények, irodaépületek 
és a nyilvános parkok generálta egyre nagyobb 
vásárlás. Továbbá a változó életmód és a 
fogyasztói vásárlóerő növekedése is erősíti a 
piaci növekedést. Akadályt a magas anyagkölt-

ségek jelentenek elsősorban. Az előrejelzések 
szerint a kültéri bútorok globális piaca elké-
pesztő növekedést mutat 2024-ig, az Amerikai 
Egyesült Államokban a várható összetett éves 
növekedési rátája (CAGR) 5% körül alakulhat. 
A kültéri bútorok globális piaca a következő 
öt évben elérheti a 23 milliárd amerikai dol-
lárt, ezen belül a fából készült termékek piaca 
2024-ig meghaladja a 12 milliárd dolláros 
bevételt. A kültéri bútorok termékportfóliójából 
a fa bútorok a legkedveltebb anyagok közé tar-
toznak (Verma & Rawat, 2018).
A parkok tervezésénél legfontosabb az emberi 
dimenzióval való törődés, hogy a park élhető 
legyen, azaz minél többen kint tartózkodjanak, 
minél több embert vonzzon, hogy ott töltsék 
el szabad idejüket. Ehhez biztosítani kell a 

feltételeket, változatos, ingergazdag környe-
zetet kell megteremteni. Hogy van-e kedve 
az embereknek egy parkban sétálni, elidőzni, 
annak a függvénye, mennyire hangsúlyos az 
emberi tényező a tervezés során. Jó dolog úgy 
félrevonulni a város forgatagából, hogy közben 
a szabad levegőn vagyunk.
A jövőben tehát nem lehet csupán az alapvető 
kényelmi funkcióra fókuszálni, ennél többre 
vágynak a megrendelők és a felhasználók egy-
aránt. Egy nehezebb, robusztusabb bútor akár 
szoborszerű megjelenéssel is bírhat, mintegy 
installációs elemként díszítve a környezetet, 
ugyanakkor tartós, nehezen rongálható, nem 
szedhető szét és nem mozdítható. A pihenés 
és az esztétikum mellett fontos, hogy a bútor 
a környezetbe illő legyen, továbbá nagy előny, 
ha terrorveszély esetén forgalmi akadályként 
is funkcionálhat. 

Irodalomjegyzék
Bednárik, É. (2010). A fogyasztói magatartás 
vizsgálati módszerek és azok alkalmazásának 
lehetőségei a bútorpiacon vevőorientált stra-
tégiák kialakításakor, PhD értekezés. Sopron.
Bolshoj Vopros. (2018. 06. 20.). Forrás: http://
www.bolshoyvopros.ru/questions/752843-ch-
to-takoe-gogol-modul.html
Breze. (2018. 06. 21.). Bajorságaim Blog-
spot. Forrás: http://bajorsagaim.blogspot.
com/2009/05/fogadj-orokbe-egy-padot.html
Buzás, N. (2007). Innovációmenedzsment a 
gyakorlatban . Budapest: Akadémiai Kiadó.
Freedonia Group. (2018. 06. 14.). Forrás: 
https://www.freedoniagroup.com/indust-
ry-study/outdoor-furniture-grills-3344.htm
Harmonet. (2018. 06. 06.). Forrás: Kelta faho-
roszkóp: https://www.harmonet.hu/horoszkop.
php?page=kulonleges&hkulonleges_id=4
JCDecaux. (2018. 05. 28.). Forrás: JCDe-
caux-Kik vagyunk?(Outdoor média): https://
www.jcdecaux.hu/ceg/kik-vagyunk
Linville, J. (2005. 12. 05.). PBM Stra-
tegic Insights & Research. Forrás: Furni-
ture Today: http://www.furnituretoday.com/
article/413590-generation-y-versus-ba-
by-boomers/
Molnár, L., & Józan, A. (2001). A bútoripar és 
– kereskedelem helyzete az évezred elején. 
Budapest: Magyar Bútorszövetség.
SustentArqui. (2018. 06. 20.). Forrás: https://
sustentarqui.com.br/lift-mobiliario-urba-
no-ecologico
Verma, V., & Rawat, A. (2018. 11.). Global 
Market Insights. Forrás: https://www.
gminsights.com/industry-analysis/outdo-
or-furniture-market

1. ábra: Gogol kültéri pihenő

2. ábra: „LIFT” városi pad


