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Mór és Pusztavám között aligha kerüli 
el az utazó figyelmét Árki ipartelepnél, 
a Pfiffer Bútor asztalosipari vállalkozás 
esztétikus épületegyüttese, funkcionális, de 
nem kirekesztő kerítése és nem utolsósor-
ban esztétikus – botanikai ritkaságokat 
sem nélkülöző – parkosítása. A negyvenes 
éveiben járó Pfiffer János gyerekkorá-
ban kedvelte meg a természetet, annak 
felboríthatatlan és irigylésre méltó példás 
rendjét, az erdőt, a fákat, az állatokat. Ezek 
az élmények maradandónak bizonyultak, 
hiszen hozadékai mai életében és különö-
sen vállalkozásában jól nyomon követhető 
formában jelen vannak. Kényesen ügyel a 
rendre, a harmóniára, a munka komfortjá-
ra, az ergonómiára, az ember és technika 
funkcionális egységére és még sorolhat-
nánk a szembetűnő pozitív emberi/vezetői 
tulajdonságokat. Mindezt elsősorban az 
alkotás öröméért, egy szakma felkarolá-
sáért, az alkalmazottak és saját családja 
boldogulásáért. A természetet – ahonnan 
erőt merít – soha nem engedte eltávolod-

Magyar fából, magyar termék, 
a magyar piacra…

ni magától, vállalkozását is a természet 
ölelésében tudja csak elképzelni egy általa 
„kijárt”, a természetbe illesztett ipartelep-
pé nyilváníttatott helyen, ahol az erdő, a 
vadak, a szőlő karnyújtásnyira vannak, és 
tudat alatti állandó közelségük alkotóerőt 
kölcsönöz a napi munkához.

Négy szakma után, az ötödi-
ket választotta

Pfiffer János állandóan barkácsoló 
gyerek volt, és nagyon hamar látókörébe 
kerültek a gépek is. Nem mulasztotta el 
azt a lehetőséget, hogy három szakmát 
– köszörűs, esztergályos, marós – tanulha-
tott meg általános iskola után ösztöndíjjal 
a fővárosban, majd a színvonalas kép-
zést követően azonnal munkát is kapott 
Móron. Igazán nagy megtiszteltetés volt 
számára, hogy másodéves korában gya-
korlaton lévő egyetemistáknak ő mutat-
hatta meg a köszörülés gyakorlati fogása-
it. Élvezte a munkahelyi vezetők bizalmát, 
amit a szakmai felkészültségével vívott ki 
magának. Másik meghatározó élménye a 
mérőszobához fűződik, ahol megértette 
az objektivitás fogalmát és alkalmazását 
a gyakorlatban. Nem befolyásolta többé 
az élet más területén sem az a pszichikai 
nyomás, ami a kismértékű pontatlanság 
elfogadásával a kerek méret felé hajlamos 
elvinni a megalkuvó embert. E felfede-
zésnek és következetes betartásának 
köszönhetően nincs megalkuvás többé 
a munkában, a méretekben, a szakmai 
döntések előkészítésénél, és az élet 
más területein sem. Négy vasas szakma 
– mivel hegesztésből is szakmunkásvizs-
gát tett – birtokában mégis az ötödik, a 
bútorasztalos szakmát választotta. Úgy 
érezte, hogy a fa mint természetes anyag 
közelebb áll a szívéhez, és megmunkálá-
sánál még néha a vasas szakma megol-
dásait is alkalmazni lehet. Az ember és a 
fa közelsége, egymásra találása nem sok 
magyarázatot kíván. Szívesen fogadja be 
az ember környezetébe a melegséget, a 

természet közvetlen közelségét sugárzó, 
megtestesítő, lényegében „tovább élő” 
fabútorokat. Nélkülözhetetlenek, életünk 
részévé válnak – fogalmaz Pfiffer János, 
aki a ’90-es évek elején egy helyi, nagy 
szakmai tekintélynek örvendő mester mű-
helyében tanulta meg az asztalosszakma 
fogásait. Ezek az impulzusok úgy tűnik, 
egy életre szóltak, hiszen hamarosan egy 
saját kis műhely kialakítása, egy gyalugép, 
egy szalagfűrész, egy marógép elkészítése 
követte. Cseppet sem zavarta, hogy kez-
detben még nem volt faipari képzettsége, 
hiszen autodidakta módon szinte mindent 
megtanult. Egy fémmegmunkálás iránt 
elkötelezett és gyakorlattal is rendelkező 
szakembernek nincs tartanivalója sem-
mitől – gondolta –, hiszen számos jól 
alkalmazható megoldást hozott magával, 
amit a faiparban nem ismertek. A vasas és 
faipari ismeretek ötvöződtek tehát, és igen 
erős asztalosipari elkötelezettséggé értek 
össze az elmúlt másfél évtizedben.
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Végleg az asztalosszakma 
mellett döntött

A gépipari és az asztalosipari tevékeny-
séget egy ideig párhuzamosan gyako-
rolta, majd előbbi fokozatosan háttérbe 
szorult. Természetesen, az időközben 
nagyobb részt saját célú kisbútor- és egyéb 
asztalostermék-gyártás mellett hivatalosan 
is elsajátította az asztalosszakmát – igaz 
önképző módon – és 1992-ben levizsgá-
zott ugyanazon feltételek mellett, mint akik 
4 évig iskolában tanulták a szakmát.

 Aztán a kezdeti garázsműhely kicsinek 
bizonyult, és az egyébként is esedékes 
családiház-építés alsó szintje lett a 100 m2-
es következő műhely, ahol a saját kezűleg 
gyártott gépei már elfértek. A ház összes 
nyílászárója, bútorai és belsőépítészeti 
megoldásai természetesen már mind saját 
kezűleg készültek. És jött az „új műhely” 
számára az első nagy felkérés, a kárpitos-
vázak készítése, amely a magas szintre 
fejlesztett gépesítés mellett alkalmazottat 
is igényelt. Ahogy az lenni szokott az élet-
képes vállalkozásoknál, a műhely mérete 
jelentette rövid idő múltán ismét a szűk 
keresztmetszetet. Móron is tönkrement az 
állami gazdaság, s a felszabaduló telephely 
nagy lehetőséget kínált. A helyzet azonban 
úgy hozta, hogy egy másik alkalmas hely is 
kínálkozott és a biztosra törekvés jegyében 
két pályázat futott egyidejűleg. Mindkettő 
nyert, így némi külső segítséget – tőkeinjek-
ciót – is igénybe kellett venni a vásárláshoz. 
Az egyikben – az infrastruktúra megléte 
miatt – szinte azonnal lehetett dolgozni, 
míg a másik a perspektívát jelentette. 1995-
ben jött a Suzuki-gyár megkeresése, ami 
óriási megtiszteltetés volt és alapos lökést 
is adott a vállalkozásnak. Pótkeréktakaró, 
ajtókárpitlemezek, térelválasztók előállítá-
sa kezdődött és tartott hét éven keresztül 

saját technológia 
kifejlesztése mel-
lett mindkét fél 
teljes megelége-
désére. 1998-ra 
kinőtték a máso-
dik 1600 m2-es 
telephelyet is, no 
meg a fejlesz-

tések is időszerűvé váltak. Így indokolttá 
vált az Árki pusztai mezőgazdasági terület 
birtokba vétele, iparterületté nyilváníttatá-
sa, amely valóban új perspektívát nyitott. 

Forradalmi változásokra 
vágyott

A Pfiffer Bútor – amelyet az egyéni 
vállalkozás és a Profi-Fer Kft. fémjelez 
– igazán komfortosan berendezkedett az 
Árki-ipartelepen. A régi gazdasági épületet 
felújították és felgépesítve fűrész- és 
szárítóüzemnek rendezték be, zöld épület 
néven. További három csarnokot pedig 
felépítettek, kék (1000 m2 bútorgyártó 
üzem), karamell (1600 m2 tömörfa-meg-
munkáló üzem) és sárga épület (lakatos-
műhely és szárított alapanyag raktár) elne-
vezéssel. A régi telephelyen a bútorgyártás 
és a tömörfa ajtófrontok gyártása folytató-
dott, míg 1999-ben már az új telephelyen 
is megindult a munka. Itt a Suzuki-termé-
kek, szekrénysor-kiegészítők gyártása, 
valamint fűrészáru-előállítás és szárítás 
kezdődött. 2005-ben viszont megszületett 
a döntés a gyártás egy telephelyre történő 
összevonására, amelyet azonnal tett 
követett. Pfiffer János ebben az időszak-
ban különösen sokat töprengett, német és 
japán példák forogtak a fejében, valami 
forradalmi megoldásra vágyott, ami az 
immár kitűnő adottságokkal rendelkező fa-
ipari vállalkozást mássá teszi, mint a hazai 
legtöbb. Szeretett volna jobban megfelelni 
elsősorban önmagának, és „a legjobbat 
vagy semmit” vezérelv foglalkoztatta. 
De munkaszervezési, termékfejlesztési 
kérdések is permanensen foglalkoztatták 
annak érdekében, hogy történjen valami 
igazán újszerű, valami nagyon csattanós 
szakmai dolog, ami megváltoztatja, kieme-

li, megkülönbözteti, vagy mássá teszi a 
vállalkozást. Pfiffer János hisz abban, hogy 
az igazán nagy szakmai áttörések a közös 
gondolkodásból származnak, ennek meg-
felelően vesznek részt a munkatársai saját 
szintjükön a közös fejlesztési munkában, 
és mindenki tesz hozzá valamit. 

Gépesítettség magas szinten
A legfinomabb technikát jelentő új 

gépeket saját maga telepíti és szinte biztos, 
hogy mindegyik némi átalakításra szorul, 
hogy azután a mester gépész vénája szerint 
és célirányos elvárásainak megfelelően 
dolgozzon a gép az elérhető maximális 
precizitással – így lehetne leginkább 
jellemezni amit csinál. A „gép az ember ba-
rátja” szlogenre felépített koncepció bevált, 
melyet zömmel az SCM-gépek testesítenek 
meg a Pfiffer Bútor faipari vállalkozásban. A 
megnövekedett gyártási igények kiszolgálá-
sára és a további automatizálás érdekében 
a közelmúlt döntése volt két db CNC-
megmunkálóközpont beszerzése, amelyek 
egyikét most telepítették, a másik – ötten-
gelyes – telepítése néhány hét múlva lesz 
esedékes. Összességében a teljes faipari 
vertikumot kiszolgáló újszerű géppark 
található, amely kiváló műszaki állapotú. Ez 
annak köszönhető, hogy a gépek állandó 
műszaki kontroll alatt állnak, karbantartási 
napló vezetése dokumentálja a saját szer-
vizelések időpontját, ill. esedékességét. Az 
automatizálás gondolata már az épület ter-
vezésének időszakában is felmerült, és meg 
is valósult. Gombnyomásra indul a központi 
elszívórendszer, a motoros szelepek pedig 
a gépek indulásakor automatikusan nyitnak. 
Az energiatakarékosság jegyében kialakí-
tott körforgást hoztak létre, ahol a gépektől 
elszívott forgácsot brikettálják, kis helyen 
tárolják, majd környezetbarát automata ka-
zánban égetik el a hőtermelés céljából. Az 
átadott energia pedig, meleg víz formájá-
ban a mennyezetre szerelt infrasugárzókon 
keresztül fűti a csarnokokat és a szárítót. 
A tökéletes forgácselszívás miatt, így tiszta 
a munkahely, nincs a munka végeztével 
takarításra fordított holtidő. 

Pfiffer János számára a gépek jelentik a 
továbblépés egyik lehetőségét. Miközben 
egy munkafolyamatot figyel, már azon gon-
dolkodik, hogyan lehetne azt másképpen, 
még jobb gépi/megmunkálási módszerrel 
kiváltani, hiszen – véleménye szerint – a 
faipar további tartalékai ebben rejlenek. 

Profilt kellett választani
A vállalkozás kezdeti időszakában sok 

mindennel próbálkoztak, ami a faipar-
ról szólt. Ezen változtatni kellett, mert a 
szervezési folyamatok szétfolytak, állandó 
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kapkodás és bizonytalanság jellemezte a 
munkát. Pfiffer János egyéniségével, elve-
ivel ez a gyakorlat szembement, ezért úgy 
gondolta más utat kell választani, „nem 
kell mindenáron mindent csinálni”, sokkal 
inkább egy letisztult profil kell, amiben 
kiemelkedőt lehet produkálni. Ez a szem-
lélet beérett, mára csak olyan termékeket 
gyártanak, amit jó minőségben, határidőre 
vállalnak, és azt pontosan teljesítik. Ez így 
egyszerűen hangzik, azonban e vállalás és 
letisztulási folyamat mögött nagyon sok 
kompromisszum és szervezési munka áll. 
Tudni kell egyes megrendelésekre nemet 
mondani annak érdekében, hogy a határ-
idők és a minőség tartható legyen anélkül, 
hogy a munkatársaknak a hétvégi pihenő-
jüket kelljen feláldozni. Nem volt soha cél 
a nagy létszámú üzem, sem a csillagászati 
árbevétel, ezzel szemben a hatékony, 
minőségi termékgyártás és a magas szintű 
szervezettség, igen. Ez az igazi motiváló 
tényező Pfiffer János számára, és mellette 
mindig a környezet rendje, amit soha nem 
felejt el megjegyezni.

A termékfejlesztés következik
A vállalkozás életében az elmúlt évtized-

ben nagyon sok és gyors változás következett 
be, amelyet minden tekintetben nehéz volt 
lekövetni. Igen nagy szellemi erőt vont el az 
abszolút EU-konform telephely kialakítása, a 
beruházások bonyolítása, a környezet formá-
lása, a személyi feltételek biztosítása. Emellett 
egy kicsit háttérbe szorult a termékfejlesztés, 
amely a foghíjas terméksorokban nyilvánult 
meg elsősorban. Ennek megszüntetése folyik 
gőzerővel – mondja a mester –, hiszen most 
már jól tudja, hogy az alapos munka befolyá-
solja a vállalkozás mindenkori teljesítményét. 
Kétségtelen, hogy a beköszöntött recessziós 
folyamat sem segíti általában a faipari cégek 
előmenetelét, de át kell lépni ezen az akadá-
lyon is, meg kell találni a piac igényeit.

Reprodukálni a terméket
A Pfiffer Bútor-vállalkozások által 

gyártott termékek – bútorok, bútorfron-
tok, lépcsők – nagyon népszerűek a 
magyar piacon, ami a visszajelzésekből 
egyértelműen kiderül. Jól döntöttek tehát, 
amikor hosszú évek során ezt az eszté-
tikailag is kifogástalan termékcsoportot 
kifejlesztették. Ebbe sűrűsödik a gyártás 
során a szakma szépsége, a szakmai tudás 
kiteljesedése, a kihívás, a technikai háttér 
hathatós segítsége és nem mellékesen 
megfelel a profitorientált elvárásoknak. 

Ezeket a termékeket, nem kis  feladat gyár-
tani és kiváltképp nem ebben a minőség-
ben. Pedig nincs nagynevű tervezőstúdió 
a háttérben, aki sugallja az irányváltást, a 
divatot, az innovatív megoldásokat. A ve-
zetők és az alkalmazotti állomány – amely 
17 fő jelenleg – ötletei segítik a termékek 
megújulását, sikerrel. Ehhez fontos a belső 
információáramlás – rövidesen egy moni-
tor sugároz ebédidőben aktualitásokat –, 
hiszen nincsenek titkok a vállalkozásban, 
éppen a nyitottság segíti az eredményes-
séget. Ami igazán figyelemre méltó, az a 
termékreprodukció. Egy bútort igényesen 
legyártani szép teljesítmény ugyan, de 
igazán nagy dolog ugyanazt a minőséget 
és pontosságot több száz bútor esetében 
megismételni. Nos, ez történik a Pfiffer 
faipari vállalkozásban évek óta… 

A termékek zöme a kereskedelmi 
partnereken keresztül talál gazdára, de 
saját bemutatóterem is rendelkezésre áll 
az üzemben. A cég üzletpolitikája nagyon 
egyszerű és logikus, hiszen mindenütt az 
ajánlott árak vannak érvényben – kereske-
dőnél, gyártónál –, bárhol vásárol a vevő 
az ország területén. 

Versenyképes magyar bútor-
frontok 

Bútorfront gyártása lényegében 1996 
óta folyik a Pfiffer Bútor-nál, ami azt jelenti, 
hogy komoly hagyományokkal rendelkez-
nek és több neves nagy hazai cégnek is 
beszállítanak. A tökéletes munka elvégzésé-
ben a legkorszerűbb gépek segítenek, mert 
a fejlesztés is ebbe az irányba folyt. A nagy 
áttörést, a közelmúltban megkezdődött 
hajlítottajtó-gyártás jelenti, ami a termék-
skálát bővíti, és nagy reményekre jogosít 
a frontforgalmazásban. A bútorfrontok 
esetében a konyhastúdiók és bútorasz-
talosok mind nagyobb számban fedezik 
fel a kizárólag saját feldolgozású magyar 
faanyagból készült magyar termékek 
előnyeit. Ha tudatosulna a piacon, hogy 
kiváló minőségű magyar termékről van szó, 
ami versenyképes, és nem utolsósorban az 
egyedi méretek gyors legyártására lehet 
számítani, bizonyára még nagyobb vevő-
kört vonzana.

 A Pfiffer Bútornál „csak” háromféle 
fával dolgoznak – tölgy, bükk, cseresznye 

– amelyet a vásárlói igények és a válogatott 
minőségű hazai fafajok egymásra találása 
alakított így. Rönköt vásárolnak, amelyet 
saját fűrészüzemükben dolgoznak fel, egy 
évig levegőn, majd használatbavétel előtt 
mesterségesen szárítanak. Tölgyből négy 
színre, bükkből kettőre és cseresznyé-
ből egy színre végeznek felületkezelést. 
Nem indokolja igazán semmi a több szín 
alkalmazását e fafajoknál, annál is inkább, 
mert ezek színtartása a legstabilabb és jól 
reprodukálható. 

Családi támogatással…
965 növényt – közte sok örökzöldet 

és ritkaságot – ültettek a telephelyen, két 
kútról működő automata öntözőrendszert 
szereltek fel, ami hajnalonként az öntö-
zés idejére kiemelkedik a gyep síkjából 
– hogy később a nyírást ne akadályozza 
– és persze az élősövények és cserjék 
sem maradnak szárazon. Ez nagy öröm 
Pfiffer János számára, mert mostaná-
ban többet van a munkahelyén, mint a 
családja körében. Célja otthonossá tenni 
a munkahelyet is – vallja – és tesz is érte. 
Úgy fogalmaz, hogy most nagyon neki 
kell feszülni a munkának, mert a fejleszté-
sekhez felvett jelentős hitelállomány ledol-
gozása ezt követeli meg, aztán visszaáll 
egy korábbi szelídebb munkatempóra. 
Ehhez a családjától nagy támogatást él-
vez, hiszen felesége, vállalkozói főiskolán 
tanuló Krisztina lánya, most érettségizett 
és asztalospályára készülő Balázs és az 
általános iskolás Dani fiai egy emberként 
állnak mögötte. Nem nehéz kitalálni, hogy 
a bútorok a gyerekekről kapták neveiket, 
ami nagy családi kohéziót jelez, és csaló-
dás lenne az apa számára, ha az utánpót-
lás nem a családból oldódna meg. Addig 
is, kevés szabadidejében eljár vadászni, és 
zavaros, gondokkal teli napjain szívesen 
tölti idejének egy részét az irodája melletti 
vadászszobában, ahol zömmel afrikai 
nemes vadak trófeái díszítik a falakat. 
Szereti, és nagyra értékeli a jó móri bort, 
ugyanis van 2 ha-os szőlője is. Igazi alko-
tásra a magányos hajnali órák a legalkal-
masabbak, letisztult gondolatokkal, mert 
bizony előfordul, hogy már a napfelkelte 
is a vállalkozása telephelyén éri…

Nagy Zoltán
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