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Az a néhány könyvfejezet, cikkösszeállítás és kiállítás, 

mely az elmúlt évtizedek során az ún. „hosszú hatva-

nas évekbeli” építészet főbb tendenciáinak áttekintésére 

vállalkozott, szembetűnően keveset foglalkozik az ipari 

építészet témakörével. Ez elsősorban azért elgondolkod-

tató, mert jól ismert, hogy az óriási építkezésekkel járó 

iparfejlesztés a Kádár-korszak kezdete és az új gazdasági 

mechanizmus radikális megfékezése (vagyis nagyjából 

az 1957 és 1972) közötti időszakban Magyarország összes 

beruházásainak több mint egyharmadát, illetve az ipa-

ri épületek kivitelezése minden magas- és mélyépítési 

munka 10–12%-át tette ki (csak a lakóházépítés hányada 

volt nagyobb), következésképp az egyik legtöbb építészt 

igénybe vevő szektornak tekinthető.1 Noha kétségtelen, 

hogy az iparfejlesztés jelentős arányban csupán mű-

szaki jellegű építési tevékenység volt, azoknak a léte-

sítményeknek a száma, melyeket esztétikai, funkcio-

nális és mérnöki színvonaluk okán az akkori építészeti 

szakirodalom publikálásra érdemesnek tartott, s egy-

fajta kánont is összeállított belőlük, rendkívül magas az 

építészet többi területének reprezentációjához képest. 

Az újabb áttekintő munkák ezen szűkszavúsága azért 

is elgondolkodtató, mert egyes szerzők már az 1970-es 

években szükségét látták annak, hogy az építészettör-

ténet-tudomány szemszögéből vizsgálják meg az akkor 

még közelmúltbeli ipari építészeti fejleményeket – bár 

a kellő időtávlat hiányában csak felsorolásszerűen, de 

igencsak elismerő hangnemben.2

Ezek az újabb tanulmányok ugyanakkor mind hang-

súlyozzák az ipari építészetnek azt a rendkívüli jelentő-

ségét, melyet a Rákosi- és Kádár-korszak évtizedeinek 

szakmai folyamataiban betöltött. Vámossy Ferenc né-

hány – kényszerűen szűkre szabott, s ekképp túlzottan 

sommásnak tűnő – könyvfejezete kivételével mégsem 

vállalkoznak arra, hogy olyan válogatást készítsenek 

a magyar ipari építészet „nagy korszakaként” emlege-

tett 1950-es és 1960-as évek kiemelkedő alkotásaiból, 

amely a teljes időszak egyfajta keresztmetszetét nyújt-

hatná, és arányos lenne a többi szakterület bemutatá-

sához képest.3
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Félárnyékban
Az 1960-as évek magyar ipari építészete a kánonokon túl
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dapest, Műszaki Könyvkiadó, 1975. 393–405.
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András, Fehérvári Zoltán. Ringturm, Bécs, 2017. április 6. – május 
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pest, Terc Kiadó, 2008. 99.

5 Uo.

Mindez azonban nagyon is érthető a témakör művé-

szet-, illetve építészettörténeti vizsgálatának módszer-

tani problémáiból következően. A második világháború 

utáni magyar építészet történeti feldolgozásának mai, 

korai szakaszában – amikor a szöveges források, doku-

mentumok feltárása csak kezdeti stádiumában van, s a 

kutatások még a nagy összefoglalásokat megelőző rész-

témákra fókuszálnak – egyelőre nem láthatóak világosan 

azok a viszonyítási pontok, melyek az ipari építészet he-

lyét pontosan megjelölnék a hatalmas emlékanyagban. 

Ráadásul az ipari épületek – minthogy erősen függnek 

a gyakran változó gyártástechnológiai rendszerektől – 

nehezen közelíthetők meg a hagyományos értelemben 

vett autonóm műként, s többnyire még a legjelentősebb 

létesítmények sem köthetők egyetlen nagy tehetségű 

alkotó „zsenijéhez”. Az üzemi épületek tervezése során 

szinte minden esetben nagyszámú statikus, gyártás- és 

építéstechnológus, mélyépítő- és gépészmérnök csat-

lakozik többé-kevésbé egyenrangú félként az építész 

munkájához, gyakran egymás szakterületére is átlépve. 

Az építészek szerepköre csak bizonytalanul körvona-

lazható: ideális esetben ők válnak a különféle mérnöki 

szakterületek munkáját irányító koordinátorokká, de a 

gyakorlatban az ipari épületek alkotói legalább annyira 

a létesítmények látványában gyakran uralkodó szerepet 

viselő tartószerkezetek konstruktőrei vagy akár a tech-

nológiai-gépészeti rendszerek tervezőmérnökei, mint 

maguk az építészek. Az ipari épületek formarendje, tér-

struktúrája, egész esztétikai rendszere tehát elválaszt-

hatatlan egységet képez azokkal a bonyolult mérnöki 

konstrukciókkal és gyártástechnológiai rendszerekkel, 

melyek értelmezéséhez sokszor speciális – a művészet- 

és építészettörténészek számára nem egykönnyen meg-

szerezhető – szakismeret szükséges. Az ipari építészet 

igen sok eltérő jellegű épülettípust ölel fel, s ekképp el-

különülő műcsoportként való értelmezése is kérdéses 

– miközben a hazai emlékek túlnyomó részét egymással 

szoros szakmai kapcsolatban álló, hasonló elveket val-

ló tervezők, az Ipari Épülettervező Vállalat (IPARTERV) 

munkatársai alkották meg. Talán ennyi elég is annak 

magyarázatára, miért van „félárnyékban” ez a hatalmas 

emlékanyag a korszak építészetét vizsgáló művészet- és 

építészettörténeti kutatások számára.

Erre a problémakörre utal Bonta János, a háború utá-

ni évtizedek meghatározó elméleti szakembere is, aki 

az 1945 és 1960 közötti időszak építészetéről szóló – vál-

laltan szubjektív, de a nagylélegzetű áttekintés igényé-

vel megírt – könyvében egyenesen azt a súlyos kérdést 

teszi fel, hogy vajon „a gyártást […] megteremtő épít-

mények tervezése építészeti gondolkodást igényel-e?”4 

Véleménye szerint a magyar ipari építészet erre igenlő 

választ adott: „A munka épületei a korabeli technika, a 

konkrét technológia, a gazdasági-műszaki szemlélet, 

[…] a mérnöki-építészeti lehetőségek szintézisét fordít-

ják át az építés-építészet nyelvére. Kevésbé kötődnek a 

kor stílusképéhez, s így sikeresen vészelik át a váltásokat. 

Szorosabban kapcsolódnak a technikai, technológiai fel-

tételekhez.”5 Bonta János ennek ellenére röviden, felsoro-

lásszerűen tárgyalja a témát, és csak a Rákosi-korszakra 

szorítkozva. Ha az ipari építészet más kutatók számára is 

ilyesfajta értékes, de mégiscsak „kívülálló” szakterületként 

értelmeződik, akkor vélhetően a korszak általános épí-

tészeti tendenciáival való kapcsolatok megragadásához, 

illetve a komplex összefüggések megismeréséhez arra a 

bizonyos „félárnyékos” területre kellene merészkedniük.

Van ebben a tartózkodó attitűdben valami mélyen 

ellentmondásos: ahhoz az ipari építészethez viszonyul-

nak így a szerzők, melyet a művészet- és építészettör-

ténet-írás mindmáig változatlanul a modernizmus elv-

rendszereinek és esztétikai ideáljainak kialakulásában, 

majd kiteljesedésében alapvető forrásnak tekint, s nem 

vonja kétségbe – sőt, inkább hangsúlyozza – sajátos 

természetéből eredően mindenkor kísérleti, megújí-

tó szerepét, merev hagyományoktól szinte alig függő 

mivoltát.

A hazai építő- és építészmérnök-szakma természe-

tesen egészen máshogy – de nem kevésbé egyoldalúan 

– viszonyul a háború utáni ipari építészet témaköréhez. 

A Kádár-korszak kezdeti periódusában dolgozni kezdő, 

ma már idős építészek és statikus konstruktőrök szá-

mára a háború utáni évtizedek magyar ipari építészete 

elsősorban a nagyszerű szerkezeti vívmányokat, a „szo-

cialista iparosítás” roppant lendülete révén lehetővé váló 

hatalmas mérnöki fejlesztőmunka rendkívüli eredmé-

nyeit jelenti, mely még a nyugat-európai szakmai körök 

elismerését is kivívta. Ezt a nimbuszt örökítették át e 

mesterek fi atalabb tanítványaiknak, akik manapság már 

szintén ilyesfajta gondolatokat fogalmaznak meg. Az ő 

generációik számára az immár „hőskorként” értelmezett 

időszak szakmai teljesítménye azokban az épületekben 

és gyáregyüttesekben nyilvánul meg, melyet az 1960-as 

és 1970-es évek reprezentatív szakmai kiadványai kano-
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6 Az előbbi kötet a Műszaki Kiadó, az utóbbi a Corvina Kiadó gondo-
zásában jelent meg. Az Ipari építészetünk című könyvet Szendrői szer-
zőként jegyzi, de felsorolja a kötet összeállításában részt vevő ipar-

terves munkatársakat is: Bajnay László, Arnóth Lajos, Egyed Ferenc, 
Beöthy András, Egyedi András, Rojkó Ervin.

nizáltak. Ebben a vonatkozásban különösen fontos az 

IPARTERV főmérnöke, Szendrői Jenő által szerkesztett 

két közismert – és a korszak iránt érdeklődő építészek 

és építészettörténészek-művészettörténészek körében 

napjainkban is alapvető hivatkozási alapnak tekintett 

– kötet, az 1965-ben megjelent Ipari építészetünk című 

kézikönyv és az 1972-ben napvilágot látott Magyar építé-

szet 1945–1970 című album.6 A kötetek kritikai elemzése 

arra késztet, hogy egész szerkezetüket, illetve a bennük 

szereplő illusztrációkat és szövegeket – a tárgyszerű 

műszaki leírások kivételével – inkább egy letűnt korszak 

szakmai önképét tükröző forrásként, semmint tudomá-

nyos megállapítások bázisaként használjuk. Legfőkép-

pen az 1965-ös könyv szerkesztői koncepciója győz meg 

erről: annak ellenére, hogy a mű a hazai ipari építészet 

aktuális helyzetét, főbb feladatait és új alapelveit a cím 

által sugallt általános szinten, a maga egészében tár-

gyalja, a zárófejezet látványos válogatása kizárólag az 

IPARTERV 1948 és 1965 között megvalósult munkáiból 

áll. A könyv tehát mindenestül a vállalat tevékenysé-

gével azonosítja a magyar ipari építészetet, amely az 

1950-es évek végéig tartó időszak vonatkozásában még 

nagyjából-egészében elfogadható koncepció lenne, ha 

nem terelné el – nyilvánvalóan akaratlanul – a fi gyelmet 

arról, hogy az 1950-es évek elején alakult technológiai 

tervezőirodák éppen a Kádár-korszak első éveitől kezdve 

vették ki a részüket egyre gyakrabban az új üzemi létesít-

mények tartószerkezeti, illetve építészeti kialakításából 

(ezzel messze túllépve eredeti profi ljukon). A válogatás 

nem mutat rá arra sem, hogy ebben az időszakban a he-

lyi, kisebb léptékű ipari feladatokkal sok esetben már a 

regionális tervezőirodákat bízták meg, melyek idővel 

egy-egy országos jelentőségű új üzem megtervezésére 

is lehetőséget kaptak.

Jóllehet tagadhatatlan, hogy az IPARTERV tevékeny-

sége az 1960-as évek során mindvégig sokkal nagyobb 

mérvű és alighanem magasabb színvonalú volt, mint a 

technológiai és regionális tervezővállalatok ipari építé-

szeti produkciója együttvéve, e korszakkánon – miként a 

művészeti és építészeti kánonok általában – mégiscsak 

kissé egyoldalúnak bizonyul. Nem sokat változott ez 

az összkép az imént említett Magyar építészet 1945–1970 

című kötet ipari válogatásában sem: a szerkesztő az 

1965-ös kötetben szereplő épületeik közül szemezge-

tett, kiegészítve a sort néhány frissebb létesítmény-

nyel. Ez a későbbiek során is továbböröklődő – újabb 

és újabb cikkekben, könyvekben ismétlődő – kánon az 

IPARTERV munkái közül is számos fi gyelemre méltó 

épületet homályba borított – szándékosan vagy pusz-

tán a kényszerű szelektálás okán. A Magyar Építőművé-

szetben közölt épületek – kevés kivételtől eltekintve – a 

válogatásokban szereplő létesítményekkel egyeznek 

meg, így a folyóirat az ipari építészet kevésbé vagy egy-

általán nem propagált alkotásainak megismeréséhez 

érdemben nem járult hozzá. Jó néhány érdekes épület 

csak a szakmérnöki ágazatok zárt köreiben terjesztett, 

kis példányszámú kiadványokban vagy vállalati pros-

pektusokban jelent meg, így nemigen juthattak el a 

szélesebb szakmai közvélemény elé, mint ahogy a fo-

tóarchívumokban is számos, talán soha nem publikált 

létesítményre bukkanhatunk.

Világos tehát, hogy a második világháború utáni ipa-

ri építészet napjainkban amolyan „ismeretlen ismerős”. 

A művészet- és építészettörténet-írás a hagyományos 

szakmai vélekedés alapján tudatában van a jelentősé-

gének, de jobbára csak egy-egy emblematikus példára 

szorítkozva foglalkozik vele, a mérnöki szakmák idő-

sebb képviselői pedig az IPARTERV-hez kötődő szerke-

zeti vívmányokra és létesítményekre koncentrálnak, de 

magukat az épületeket ritkán szemlélik komplex építé-

szeti alkotásként. Erre tett kísérletet jelen sorok írója 

2017-ben megvédett doktori disszertációjában, illetve 

a hozzá kapcsolódó publikációkban.

A következő alfejezetek a feledésbe merülni látszó 

épületekből kínálnak válogatást, legfőképp abból a cél-

ból, hogy felhívják a fi gyelmet a legjelentősebbnek tűnő 

alkotásokban rejlő értékekre, s egyúttal kísérletet te-

gyenek arra, hogy ezeket – amennyire ma, a rendelke-

zésre álló szűkös adatok alapján lehetséges – történeti 

kontextusba állítsák. E „nem kanonizált” létesítmények 

feltárása és elemzése bizonyára hozzásegítheti majd a 

kutatást ahhoz, hogy az 1960-as évek ipari építészetéről 

és sokat ünnepelt „gyárikonjairól” pontosabb és meg-

alapozottabb összképet rajzoljon fel.

Az ismeretlen IPARTERV

Az IPARTERV irodáiban 1957 és 1972 között keletkezett 

tervanyag még erősen töredékes mivoltában is sok száz 

tékát tölt meg a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
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7 A szerkezettervezési gyakorlat e fordulatáról lásd Szendrői Jenő: 
Ipari épülettervezés sajátosságai. Ipari Építészeti Szemle, 20. sz. 1961. 
3–11; Ruzicska Béla: Hazai alkotások és létrejöttük körülményei. Ma-

gyar Építőipar, 13. 1964. 3. sz. 157–159; Uő: Az ipari építészet tehervise-
lő és térlezáró szerkezeteinek fejlődése Magyarországon. Ipari Építé-

szeti Szemle, 25. sz. 1969. 78–80; Egyed Ferenc: Gondolatok a magyar 
ipari szerkezettervezés 15 évéről. Magyar Építőművészet, 13. 1964. 2. sz. 
64–67. Az ipari építészet tervezési elveiben és kivitelezési módsze-
reiben bekövetkezett változásokat építészettörténeti szempont-
ból foglalja össze további szakirodalmi munkák és szövegforrások 

alapján: Haba Péter: Szerkezet, technológia, esztétika összefüggései 
a magyar ipari építészetben 1947–1970. Doktori disszertáció. Buda-
pest, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem–Csonka 
Pál Doktori Iskola, 2016. 63–70. https://repozitorium.omikk.bme.
hu/handle/10890/5348 (letöltve: 2018. 07. 30.); Uő: Autonomous 
universality. Attempts at systematization in Hungarian industrial 
architecture in the early Kádár period. Architektúra & Urbanizmus, 48. 
2014. 3–4. sz. 178–201; Uő: Nimbusz és identitás. Az IPARTERV tevé-
kenységének recepciója a korai Kádár-korszakban. Művészettörténeti 

Értesítő, 64. 2015. 2. sz. 387–408.

Levéltárának Lángliliom utcai épületében. A tékajegy-

zékek szinte alig áttekinthető tömegben sorolnak fel 

olyan tervezői megbízásokat, melyekről nemhogy a 

fentiekben említett válogatásokból, de a vállalat belső 

terjesztésű kiadványaiból sem értesülünk. Ezek között 

szemlátomást nemcsak jelentéktelen munkák vannak, 

hanem az IPARTERV sokat méltatott, ünnepelt épüle-

teivel léptékeikben és építészeti komplexitásukban ve-

tekedni látszó feladatok is. A vállalat több mint 17 000 

darabot számláló fotóarchívuma szintúgy több publiká-

latlan, ma már nehezen azonosítható épületet rögzít.

A vállalat reprezentatív arculata mögött tehát felsej-

lik az IPARTERV ismeretlen oldala. Persze ezek a terv- és 

fotóanyagok még évtizedes feltáró munkát igényelnek 

– egyelőre csak bizonytalan feltevéseink lehetnek ar-

ról, mi minden szunnyad a tékákban. Az elmúlt évek 

vizsgálatai során azonban felbukkant sok olyan ipari 

létesítmény, amelyeket ugyan a vállalat vezető szak-

emberei nem emeltek piedesztálra, mégis érdemesek 

a fi gyelmünkre, mert valamennyit megvilágíthatnak 

az „ismeretlen IPARTERV-ből”.

Mielőtt sorra vennénk (természetesen a teljesség 

igénye nélkül) ezeket az épületeket, röviden át kell te-

kintenünk a korszak ipari építészetét meghatározó szak-

mai alapelveket és tendenciákat is. Mindenekelőtt az a 

mélyreható paradigmaváltás hangsúlyozandó, amely 

1957–1958 táján indult, szoros összefüggésben az ek-

kortájt végbemenő gazdaság- és iparpolitikai változá-

sokkal. A Rákosi-korszak ipari építészetét a helyszíni 

vasbeton-előregyártás technológiája, illetve az azon 

alapuló épületszerkezet-tervezési innováció dominál-

ta. A helyszíni vasbeton-előregyártást a feszített üte-

mű iparfejlesztési program jegyében, illetve a súlyosan 

eszköz-, anyag- és forráshiányos építőipar lehetőségei-

hez alkalmazkodva vezették be, tekintettel arra, hogy 

gyors és takarékos kivitelező munkát biztosított, s 

elősegítette az építkezések észszerű organizációjához 

szükséges modulkoordinációt. Ez az építéstechnoló-

gia azonban nemcsak építésgazdaságossági, hanem 

formai-esztétikai szempontból is rendkívül gyümölcsö-

zőnek bizonyult. A Mátrai Gyula és Gnädig Miklós körül 

szerveződő mérnökcsoportokhoz kötődő fejlesztő- és 

tervezőmunka sikerén felbuzdulva az állami építőipari 

szervek mindinkább csökkentették – sőt, bizonyos épü-

lettípusok, főleg a nagyszabású üzemi csarnokok terén 

háttérbe is szorították – az acélszerkezetek és a hagyo-

mányos monolitikus építéstechnológiák alkalmazását. 

A Kádár-rendszer első éveiben fordult a kocka: az építő-

ipar állapotának javulásával és az iparosítási program 

koncepcióváltásával párhuzamosan a helyszíni vasbe-

ton-előregyártás az 1960-as évek elejére fokozatosan 

elvesztette korábbi dominanciáját, mind nagyobb sze-

repet adva a monolitikus technológiák fejlesztésének, 

illetve az IPARTERV-nél elhelyezkedő Menyhárd István 

vezette munkacsoportban kidolgozott héjszerkezet-ter-

vezési és -kivitelezési eljárásoknak. Ismét lehetővé vált 

a gyártócsarnokok tervezése során az acélszerkezetek 

alkalmazása. Ugyanakkor a helyszíni előregyártás gya-

korlatának innovatív ereje és alkalmazkodóképessége 

nem szűnt meg, így még sok éven át jelentékeny – igaz, 

a korábbiaknál fokozatosan egyre kisebb – részt kép-

viselt a vállalat mérnöki tevékenységében. Jellemzővé 

vált, hogy a helyszínen előregyártott épületelemeket 

más szerkezeti és kivitelezési metódusokkal (monolit 

vasbetonvázakkal, üzemben gyártott elemekkel, acél-

struktúrákkal stb.) kombinálva alkalmazták – azaz egyre 

ritkábban alkottak belőlük teljes épületszerkezeteket. 

Az újabb építőipar-fejlesztési irányelvek hatására az ipa-

ri építészetben is kiemelten kezelt feladat lett a tipizált 

épületszerkezetek üzemi előregyártása (vagyis az ún. 

univerzális típuscsarnokok bevezetése és a nagyobb 

gyártelepek építkezései számára kifejlesztett, egységes 

modulrendszeren alapuló szerkezetielem-készletek al-

kalmazása). A gyártástechnológiák egyre gyorsabb el-

avulásával egyidejűleg növekedett az igény az egyedi 

fl exibilis ipariépület-szerkezetek iránt is, melyek a gyors 

funkcióváltásokat és gépátszereléseket jelentősebb épí-

tőipari beavatkozás nélkül biztosították.7

Valamennyi itt felsorolt új tendencia jól szemléltet-

hető az „ismeretlen IPARTERV” munkáival is. A helyszíni 

előregyártáson alapuló szerkezettervezés és építészeti 

formálás megváltozását például nemcsak a Dunaújvárosi 
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8 Az említett épületek alkotói és tervezésük-megépítésük évei: Duna-
újváros – Böhönyey János, Südi Ernő, Takátsy Béla és társaik, 1957–
1962; Baja és Békéscsaba – Csaba László, Komlóssy István, 1960-as 
évek eleje, illetve 1962–1966; Óbuda – Szabó Árpád, Borsi Béla, Szir-
tes György, 1963–1965.

9 Az épület műszaki leírását lásd Szalay János: Raktárcsarnok az 
EMAG-ban. Magyar Építőipar, 9. 1961. 6. sz. 286–288.

10 Az említett épületek tervezési és építési időpontjai: pécsújhelyi 
erőmű – 1955–1959; Ikarusz Autóbuszgyár – 1958–1959; Kábel- és 
Sodronykötélgyár – 1960–1962; berentei gázszilikátgyár – 1961–

1963; Vörös Csillag traktorgyár –1959–1960 körül.
11 Szerkezettervezési és gyártástechnológiai szempontból ismerteti: 

Lőke Endre: Feszített héjszerkezetű csarnoktető. Magyar Építőipar, 
15. 1966. 6. sz. 346–350.

12 Az építészek szerkezettervező-munkatársai: Welsz József, Szontág 
László, Márton Botond. Az épületegyüttest ismerteti: Kovács Tibor–
Szontág László: Új üzemi épületek a Zagyvapálfalvai Üveggyárban. 
Magyar Építőipar, 8. 1959. 4. sz. 229–235. A gyárat az 1960-as évek ele-
jétől (vagyis attól az időszaktól kezdve, amikor Zagyvapálfalvát Sal-
gótarjánhoz csatolták) Salgótarjáni Síküveggyárnak nevezték.

Szalmacellulózgyárban épült raktárcsarnokok, a bajai és 

békéscsabai hűtőházak vagy az óbudai házgyár8 rend-

kívül könnyű, részben áttört elemekből összeállított, s 

gazdaságosságuk, formai eleganciájuk kapcsán sokat 

emlegetett szerkezetei tükrözik, hanem az Első Magyar 

Gazdasági Gépgyár budapesti csarnokának (1. kép) struk-

túrája is (Gerlóczy Gedeon, Szalay János, 1960–1961). 

A teljesen rendhagyó szerkezeti konfi guráció új terve-

zői szemléletre utal: a csúcsára állított háromszöget 

formázó pillérek szinte törékenynek tűnően karcsú rá-

csostartókat és szintén háromszögű felülvilágító-ke-

reteket hordoznak.9 Miközben a pályája utolsó szaka-

szába lépő Gerlóczy másik fontos munkáját, a MAHART 

óbudai hajójavító csarnokát (Kollár Lajossal, 1958–1960) 

az IPARTERV kiadványai több alkalommal bemutatták, 

ezt az épületet – érthetetlen módon – egyáltalán nem.

A vállalat szakemberei az 1960-as évek során időnként 

nagyfesztávú héjszerkezetek helyszíni előregyártásával 

is kísérleteztek. Elsősorban Mátrai Gyula és munkatársai 

értek el jelentős eredményeket a pécsújhelyi erőmű, a 

budapesti Ikarus Karosszéria- és Járműgyár, a szintén bu-

1. Gerlóczy Gedeon–Szalay János: Az Első Magyar Gazdasági Gépgyár 

csarnoka, Budapest, 1960–1961
(Modern) (Ipari) Építészetért Alapítvány – IPARTERV Fotóarchívum, 
No. 4434

2. Király-Nagy Sándor–Lőke Endre: A Tiszamenti Vegyi Művek 

szuperfoszfátérlelő csarnoka, Szolnok, 1962–1966 körül
(Modern) (Ipari) Építészetért Alapítvány – IPARTERV Fotóarchívum, 
No. 7441

dapesti Kábel- és Sodronykötélgyár és a berentei Gázszi-

likátgyár bőséges mennyiségű szakcikkben ismertetett 

építkezésein, de nevezetessé vált az a dongahéj is, melyet 

Gnädig Miklós és Kollár Lajos tervezett a budapesti Vö-

rös Csillag Traktorgyár egyik csarnoka számára.10 Ritkán 

jelent meg e lenyűgöző látványt nyújtó épületek között 

a szolnoki Tiszamenti Vegyiművek nem kevésbé izgal-

mas szuperfoszfát-érlelő csarnoka (2. kép) (Király-Nagy 

Sándor, Lőke Endre, 1962–1966 körül), melyet a tervezők 

koszinuszgörbe keresztmetszetű elemek sorával fed-

tek le, lendületes, hullámvonalú szerkezetet alkotva.11

Az alapanyagukban és építéstechnológiájukban egy-

aránt vegyes szerkezetű épületek talán legérdekesebb, 

mégis szinte teljesen feledésbe merült példája a Zagyva-

pálfalvai Üveggyár hatalmas épületegyüttese (Kovács 

Tibor, Nabicht Ernő, Szabó István és társaik, 1958–1959).12 

Az üzemi csarnokok monolitikus és helyszínen előre-

gyártott pilléreit acélból készült rácsostartók és felülvi-

lágító-szerkezetek gazdag rajzolatú struktúrái hidalják 
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13 Az említett épületek alkotói és tervezésük-megépítésük évei: Duna-
újváros – Rácz György, Czuppon Éva, Takátsy Béla és munkatársaik, 
1964–1966; Budapest – Székely Károly, Nagy József, 1965 körül; Ajka 
– Vörösmarty Kálmán, Nagy József, 1955–1960; Oroszlány – Bereczky 
László, Pomogáts József, Péry Vilmos, Ugrai Miklós et al. 1959–1960; 
Budapest-Kőbánya – Resatkó Endre, Völgyes Frigyes, Szűcs Sándor, 
1958–1960.

14 Az említett épületek tervezői: Dunai Vasmű, meleghengermű – 
Pásztor Viktor, Springer Antal, Nagy József és munkatársaik, va-
lamint a Kohó és Gépipari Minisztérium Tervező Irodái (KGMTI) 
Vasszerkezeti Osztálya (a tervezőket név szerint lásd a követke-

ző alfejezetben); Dunai Vasmű, hideghengermű – Pásztor Viktor, 
Balázs János, Szvath György és munkatársaik, valamint a KGMTI 
Vasszerkezeti Osztálya (a tervezőket név szerint lásd a következő 
alfejezetben); Nyergesújfalu – L. Márfai Rozália, Márton Botond, 
1960–1962; Angyalföld – Szluha Márton, Papp Béla, 1960–1964 
körül.

15 Az acélszerkezeteket bemutatja: Marosi István: Ózdi martinmű 
acélvázas csarnokszerkezete. Ipari Építészeti Szemle, 19. sz. 1961. 11–17; 
Könnyűszerkezet. Szerk. Orbán József. Budapest, IPARTERV, 1974; 
Inokai János: Gépipar. In: Nagyipari létesítmények 1945–1975. Szerk. 
Szabó János. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1975. 48–50.

át. A háromszintes, teljes egészében előregyártott szer-

kezetű generátorház oldalfalai a gyártástechnológiát 

szolgáló nyílásokkal áttört, játékos mértani plasztiká-

val élénkített vasbeton panelekből állnak (3. kép). A gyár 

az acél- és vasbeton elemek kombinációjára alapozódó 

épületszerkezeteknek abba a hosszú sorába illeszkedik, 

melyet a Ferroglobus Vasfélgyártmány Értékesítő Válla-

lat budapesti vasraktára, a dunaújvárosi Dunai Papírgyár 

gépterme, az Erőmű Javító és Karbantartó Vállalat bu-

dapesti csarnoka, vagy az ekkortájt épült három nagy-

erőmű (Ajka, Oroszlány, Budapest-Kőbánya) fémjelez.13 

A generátorház homlokzata a korai Kádár-korszak nagy 

kísérletező kedvről tanúskodó egyedi panelkonstrukciói-

nak fontos példája, mely rámutat arra, hogy ekkoriban 

az ipari építészeti szerkezetek előregyártásában még 

sok lehetőség volt az esztétikai szempontból autonóm 

rendszerek kialakítására.

A népszerűsítő építészeti kiadványok nagy propa-

gandát fejtettek ki a tisztán acélszerkezetű ipari csar-

nokok széleskörű megismerése érdekében – aligha-

nem kivitelezés-technológiai újszerűségük okán és az 

építőanyagot szolgáltató hazai acélgyártó bázis nagy 

fejlődését szemléltetendő. A Dunai Vasmű hideg- és 

meleghengerművének korábban soha nem látott mé-

retű acélkonstrukcióját, vagy a nyergesújfalui Eternit 

Művek csarnokának és a Magyar Hajó- és Darugyár 

angyalföldi kazángyártó épületének szinte hálószerűen 

könnyed shed-szerkezetét ábrázoló hatásos fényképek 

az iparfejlesztés eredményeit bemutató cikkek, könyvek 

visszatérő illusztrációi voltak.14 Éppen ilyen kiemelkedő 

jelentőségű, noha gyártástechnológiai kötöttségei mi-

att kevésbé egységes formavilágú – s ekképp ritkábban 

bizonyult alkalmasnak a látványos reprezentációra – az 

Ózdi Kohászati Üzemek martinműve (4. kép) (Marosi 

István, Papp Béla, 1960–1961 körül) és a Magyar Hajó- 

és Darugyár óbudai (hajógyári-szigeti) telepén épült 

ún. szekciócsarnok (Rácz György, Korda János, Kovács 

László, 1966–1970).15

3. Szabó István–Baka Endre–Márton Botond: A Zagyvapálfalvai 

Üveggyár generátorháza előregyártott homlokzati panelszerkezettel, 
1958–1959
(Modern) (Ipari) Építészetért Alapítvány – IPARTERV Fotóarchívum, 
No. 5341

4. Marosi István–Papp Béla: Az Ózdi Kohászati Üzemek martinműve, 
keresztmetszet és homlokzati rajz, 1960–1961 körül
Ipari Építészeti Szemle, 19. 1960. 14.
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16 Az említett épületek alkotói és tervezésük-megépítésük évei: Székes-
fehérvár – Menyhárd István, Farkas Ipoly, Semsey Lajos és munka-
társaik, 1958–1960; Csepel – Semsey Lajos, Menyhárd István, Bánszky 
Balázs, Reisch Róbert, Horváth Csongor, 1960-as évek első fele.

17 Blázi János: A zsolcai elemgyár csarnokszerkezete. Műszaki Tervezés, 

2. 1962. 4. sz. 4–6; dr. Menyhárd István: Héjszerkezetek számítása és 

szerkesztése. Budapest, Műszaki Kiadó, 1966. 382–384.
18 A kutatás jelen állása szerint az épület elsősorban fotódokumentá-

ció és helyszíni szemle alapján vizsgálható: Magyar Ipari Építészetért 

Alapítvány – IPARTERV Fotóarchívum, No. 5379–5384.

Az 1960 körüli években épült monolit héjszerkeze-

tű gyártócsarnokok elsősorban a Menyhárd István és 

Semsey Lajos által kidolgozott, forradalmian új építés-

technológiájuk és formai virtuozitásuk miatt érdemel-

ték ki az építész- és építőmérnök-szakma kitüntetett 

fi gyelmét. A Székesfehérvári Könnyűfémmű és a Cse-

pel Vas- és Fémművek számára épült csarnokok épít-

kezésein speciális mozgóállványokat és többszörösen 

felhasználható zsaluzatokat alkalmaztak, melyek az 

egyes héjelemek folytatólagos, szinte szériagyártás-

szerű kivitelezését tette lehetővé, rendkívüli mértékben 

meggyorsítva a munkát, megtakarítva az építőanya-

got.16 Természetesen voltak, akik igyekeztek Menyhár-

dék tapasztalatait felhasználni, illetve módszerüket 

valamilyen módon követni vagy a saját céljaikra átér-

telmezni, ám munkáik – talán mert személyüket nem 

övezte olyan fényes szakmai nimbusz, mint Menyhárdét 

– mégsem gazdagíthatták az ipari építészet kánonját. 

A Zsolcai Épületelemgyár (5. kép) (Vellay István, Nagy 

József, Blázi János, 1961–1963) négyhajós csarnokának 

keresztirányú dongahéjait acél rácsostartókból készí-

tett zsaluzattartó szerkezettel építették meg, melyet 

az épület darugerendái segítségével lehetett mozgat-

ni.17 A héjszerkezeten kialakított nyílások a legkevésbé 

sem zavarják meg a csarnok egyöntetű formavilágát – 

sőt, inkább hangsúlyozzák azt: a héjakba épített üveg-

beton mezők és a pillérek között hosszirányban húzó-

dó – felülvilágítóként is működő – szellőzők fi noman 

belesimulnak a szerkezet ívelő formáiba. Míg ezt az 

épületet néhány szűk szakmai körben terjesztett cikk 

rögzítette a számunkra, addig a lágymányosi Kismotor 

és Gépgyár egyik derűs hangulatú, magas színvonalú 

héjszerkezet-tervezési megoldásokat mutató csarnokát 

(6. kép) – mai ismereteink szerint – teljesen elfeledte a 

szakirodalom. Az épületet csehsüvegboltozat alakú héj-

szerkezetek fedik, melyek között síklemezekkel kialakí-

tott bevilágító sávok húzódnak. A lefedőszerkezetet ék 

alakban felfelé szélesedő, gombafejezetszerű elemekkel 

lezárt pillérek hordozzák. Az egymást keresztező bevi-

lágító sávok egyenletes rasztere, a közéjük illeszkedő 

héjak „ívritmusa” és a lunettákon beömlő bőséges fény 

gazdag – egy ipari épület esetében talán túlságosan is 

gazdag – látványélményt nyújt.18

A gép-, műszer-, élelmiszer- és vegyipar (különösen a 

gyógyszeripar) rendkívül változékony és mind nagyobb 

fokon automatizálódó gyártástechnológiai rendszerei 

5. Vellay István–Nagy József–Blázi János: A Zsolcai Épületelemgyár 

üzemi csarnoka, 1961–1963
(Modern) (Ipari) Építészetért Alapítvány – IPARTERV Fotóarchívum, 
No. 6928

6. A Kismotor és Gépgyár szerelőcsarnoka, Budapest, IPARTERV, 1960 körül
(Modern) (Ipari) Építészetért Alapítvány – IPARTERV Fotóarchívum, 
No. 5384

2018-2.indd   1712018-2.indd   171 2018. 10. 09.   21:48:322018. 10. 09.   21:48:32



HABA PÉTER

172 ars hungarica 44. 2018 | 2

19 A gyártástechnológiai rendszerek gyorsuló elavulása és az auto-
matizáció által okozott tervezésmódszerbeli változásokat számos 
szövegforrás világítja meg. Csak néhány példa: Bajnay László: Több-
célú üzemi épületek tervezési irányelvei. Ipari Építészeti Szemle, 22. sz. 
1964. 32–36; Böhönyey János: Földszintes ipari csarnokrendszerek. 
Magyar Építőipar, 13. 1964. 12. sz. 752, 760, 771; Szendrői Jenő: Ipari épí-

tészetünk. Budapest, Műszaki Kiadó, 1965. 23; Korszerű ipari építészeti 

irányzatok. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 483/1963 számú „Ipa-

ri építkezéseink műszaki fejlesztési irányai” című tanulmánya alapján. Bu-
dapest, IPARTERV, 1965. 34–36; Arnóth Lajos: Az automatizálás és az 

ipari építészet. Magyar Építőipar, 17. 1968. 10. sz. 612–617. A jelenséget 
építészettörténeti összefüggésben elemzi: Haba 2016 (ld. 7. j.) 87–96.

20 Juhász Jenő: Ötszintes fi nommechanikai üzemi épület. Ipari Építé-

szeti Szemle, 26. sz. 1972. 22–23.
21 Erre engednek következtetni az Arnóth Lajos hagyatékában fennma-

radt dokumentációk. A hagyaték kutatása folyamatban van.
22 Sz. J.: Gyógyszergyár, Debrecen. Magyar Építőművészet, 12. 1963. 2–3; 

ifj . Janáky István: Biogal Központi Gyógyszerkiszerelő üzem labora-
tóriuma. Ipari Építészeti Szemle, 24. sz. 1967. 50–53.

számára az 1960 körüli időszaktól egyre kevésbé felel-

tek meg a Rákosi-korszak tökéletesen testreszabott 

– vagyis az adott termelési szisztémához precízen és 

általában meglehetősen mereven hozzáigazított – épí-

tészeti szerkezetek. Ezeknek a létesítményeknek immár 

a lehető legrugalmasabb konstrukcióvá kellett válniuk, 

melyekben a gyártóberendezések és az építészeti szer-

kezetek közötti fi zikai kapcsolat a lehető legkötetle-

nebb, és amelyek jelentősebb átépítések nélkül lehetővé 

teszik a technológiai rendszerek átalakítását. A terve-

zők a cél elérése érdekében többféle szakmai stratégi-

át dolgoztak ki. Készültek olyan épületek, melyek a fi x 

makrostruktúrán belül változtatható mikrostruktú-

rákkal (mozgatható-eltávolítható szerkezeti elemek-

kel) és univerzális megoldású gépészeti-energetikai 

hálózattal rendelkeznek.19 Ezt a rendszert a már-már 

IPARTERV-szimbólumként emlegetett budapesti Be-

loiannisz Híradástechnikai Gyár (BHG) Arnóth Lajos, 

Szendrői Jenő és Pozsgai Lajos tervei szerint megvaló-

sult üzemi főépülete (1961–1964) és a szentesi Kontakta 

Alkatrészgyár szintén Arnóth vezetésével készült csar-

noka (1965–1968) testesítette meg, de számos további 

fontos épület is követte. A Gamma Művek budapesti 

fi nommechanikai épülete (Juhász Jenő, Pozsgai Lajos, 

1965–1970) ugyan esztétikai szempontból nem éri el a 

BHG színvonalát, de funkcionális és szerkezeti érte-

lemben mégis annak méltó utódja.20 Maga Arnóth is 

folytatta a BHG-ban kialakított szisztémát későbbi – 

valószínűleg soha nem publikált – terveiben.21 A deb-

receni Biogal Gyógyszergyár kiszerelőüzeme számára 

készült, de végül nem megvalósított tervek (7. kép) (Gu-

lyás Zoltán és Szendrői Jenő, 1962–1963; Csics Miklós, ifj . 

Janáky István, Lőke Endre, 1965–1967 körül) a teljesen 

egységes modulhálón alapuló tartószerkezethez precí-

zen idomuló, rugalmasan átalakítható térelválasztó- és 

álmennyezet-szisztémát javasoltak – a rendszerelvű 

tervezés legjobb nemzetközi példáival is összevethető 

komplexitással és formai színvonallal.22

Az építőipari üzemekben előregyártott univerzális 

típuscsarnokok szintén a fl exibilitás iránti igényt igye-

7. Gulyás Zoltán–Szendrői Jenő: A debreceni Biogal Gyógyszergyár 

kiszerelőüzemének terve, 1962–1963
Szendrői 1965 (ld. 19. j.) 151. 

8. Bokor Mihály–Kovács Tibor–Heff er János–Steiner Imre: 

A Mechanikai Mérőműszergyár üzemi csarnokának részlete, 
Szekszárd, 1961-től
(Modern) (Ipari) Építészetért Alapítvány – IPARTERV Fotóarchívum, 
No. 7105
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23 A típusszerkezetet ismerteti: Bajnay László–Szendrői Jenő: Ipari 
építészeti típustervek. Magyar Építőipar, 8. 1961. 8. sz. 353–354; Uni-

verzális daruzatlan üzemi épület (pillérállás 9,00×9,00 méter). Tervezési 
Tájékoztató–IPARTERV. 1961. augusztus.

24 Az épületek műszaki leírásait lásd Bokor Mihály: Szekszárdi Mecha-
nikai Mérőműszergyár. Műszaki Tervezés, 4. 1964. 10. sz. 1–4; Csics 
Miklós: Megvalósult hazai típusépítmények. Magyar Építőipar, 13. 

1964. 12. sz. 723–733.
25 A két épület műszaki leírásai: Ramocsai István: Nyékládházi Mező-

gazdasági Épületelemgyár (Istállógyár) „Mezőpanel”. Ipari Építésze-

ti Szemle, 26. sz. 1972. 31–33; Elekes Keve István: Kábelművek gyára. 
Ipari Építészeti Szemle, 25. sz. 1969. 49–51.

26 Orbán József–Schulteisz Imre: Bőrgyár krómos és színező üzem. 
Műszaki Tervezés, 8. 1968. 4. sz. 1–4.

keztek kielégíteni, de fordított értelemben. Ezek az 

épületek nagyrészt merev szerkezetet képeztek, ám 

mégis utat engedtek a rendeltetésbeli változásoknak, 

minthogy építészeti, gépészeti és szállítási rendszereik 

nagyrészt függetlenek maradhattak a bennük elhelye-

zett konkrét gyártástechnológiai struktúráktól, illetve 

kellően általános méretrendűek és elrendezésűek voltak 

ahhoz, hogy sokféle ipari funkció számára optimálisak 

legyenek. Noha az IPARTERV az első ilyen típus-csarnok-

szerkezetet (tervezők: Bajnay László, Gnädig Miklós, 

1960–1961) sokat méltatta, a sikeres adaptációk nem 

váltak széles körben ismertté – nyilván azért, mert a 

szakma egyre táguló körei a típustervek és előregyár-

tott szerkezetek alkalmazását az építészei autonómia 

feladásával azonosították.23 Vitathatatlan, hogy a szak-

politikai előírások nyomán egyre nagyobb tömegben 

épülő típusszerkezetek jelentős mértékben korlátoz-

ták a tervezők szabadságát az ipari építészetben, de 

nem állítható, hogy ezek az építési rendszerek ne ad-

tak volna módot funkcionális és esztétikai értelemben 

egyaránt jó minőségű épületek megalkotására – még 

akkor is, ha különleges, egyedi elgondolások megvaló-

sítására valóban csak ritkán és korlátozottan nyílt út. 

Ezt tanúsítja a Szekszárdi Mechanikai Mérőműszer-

gyár (8. kép) (Bokor Mihály, Kovács Tibor, Heff er János, 

Steiner Imre, terv: 1961) és a Medicor Művek debreceni 

Orvosi Műszergyára (Csics Miklós, Kollár Lajos, 1962–

1963 körül), melyek – tekintettel arra, hogy a nevezett 

típusszerkezet első adaptációi közé tartoznak – még 

számos műszaki hiányossággal terhesek, funkcioná-

lis rendszerük, tömegkompozíciójuk és részletviláguk 

meglepően fi nom, egységes és kiegyensúlyozott, jó 

példát nyújtva a későbbi „típusépítési” gyakorlat szá-

mára.24 Az 1960-as évek közepén és második felében 

bevezetett további típusszerkezetek az ipari építészet 

fokozódó sematizálódásához vezettek, de még 1970 tá-

ján is viszonylag sok olyan létesítményt találunk, me-

lyek tervezői – a kötött rendszer kínálta lehetőségeket 

maximálisan kihasználva – oldott, változatos tömeg-

kompozíciókat, illetve a gyártástechnológiai és emberi 

szempontokhoz egyaránt érzékenyen igazodó térrend-

szert mutatnak. A legfontosabb példák közé tartozik a 

méltatlanul ritkán emlegetett Nyékládházi Mezőgazda-

sági Épületelemgyár (9. kép) (Ramocsai István, Farkas 

Endréné, 1970 körül) lépcsőzetes tömegelrendezésével 

és a Magyar Kábelművek balassagyarmati gyáregysége 

(10. kép) (Elekes Keve István, Korda János, Takátsy Béla 

és munkatársaik, 1969-től) a formailag szinte semleges-

nek mondható típuscsarnok és a dinamikus tagolású 

szociális épület közötti érdekes összjátékkal.25 A Pé-

csi Bőrgyár krómcserző üzeme (11. kép) (Orbán József, 

Ramocsai István, H. Soós Györgyi és munkatársaik, 

1964–1967) a korszak egyszerre jellemző és rendhagyó 

műve: a típuscsarnok fölé emelkedő magas épületrész 

hatalmas méretű, több szinten átvonuló gépsorokat 

rejt magában, a tömegforma mégis teljesen tiszta és 

fegyelmezett. A komplexum az 1960-as évek ipari építé-

szetében minduntalan emlegetett „tömbösítés” (vagyis 

a gyártás összes technológiai szakaszát, segédüzemét 

és szociális funkcióját egyetlen építészeti egységbe ren-

dező tervezés) jellemző példája, amely ezúttal nem tette 

valamiféle furcsa építészeti „öszvérré” a létesítményt, 

hanem éppenséggel segített az egyszerű, jól áttekint-

hető kompozíció megformálásában. A monumentális 

hatású összképet a szalagablakok és profi lüveg sávok 

mozgalmas ritmusa teszi egyedivé, ráirányítva a fi gyel-

münket arra, hogy a korszak szerény választékú szak-

ipari típustermékeivel is lehetett az évről évre egyre szür-

külő átlagból kiemelkedő ipari épületeket létrehozni.26 

9. Ramocsai István–Farkas Endréné: A Nyékládházi Mezőgazdasági 

Épületelemgyár makettje, 1970 körül
(Modern) (Ipari) Építészetért Alapítvány – IPARTERV Fotóarchívum, 
No. 10295

2018-2.indd   1732018-2.indd   173 2018. 10. 09.   21:48:322018. 10. 09.   21:48:32



HABA PÉTER

174 ars hungarica 44. 2018 | 2

27 Rácz Endre–Böjthe Tamás: Beremendi Cementgyár. Ipari Építészeti 

Szemle, 27. sz. 1973. 10–11.
28 Sz. Pusztai Éva: Tatabányai Cement- és Mészművek aknakemencés 

mészüzeme. Ipari Építészeti Szemle, 19. 1961. 69–69; R. I.: Téglagyár ka-
zánháza, Fehérgyarmat. Magyar Építőművészet, 19. 1970. 6. sz. 36–37; 
A. O.: Magyar Viscosagyár – Poliakrilnitril Szálüzem, Nyergesújfalu. 
Magyar Építőművészet, 23. 1974. 2. sz. 26–29.

Ugyanezzel szembesít – talán még meggyőzőbb erővel 

– a Beremendi Cementgyár raktár- és karbantartóüze-

mi csarnoka (12–13. kép) (Rácz Endre, Borsi Béla, Hidvégi 

Zoltán, Massányi Tibor, 1968–1971), melynek T kereszt-

metszetű típustetőelemeit közel azonos keresztmet-

szetű, teherhordó falpanelek támasztják alá. Az épület 

szerkezeti esztétikája – az elemek nagyvonalú egyön-

tetűségén és fi nom részletein túl – főként a falpanelek 

szellemes formajátékában bontakozik ki. A panelsorok 

minden negyedik tagja – a többivel ellentétben – bor-

dájával a belső tér felé néz, hogy alátámasztó elemet 

képezhessen a tetőszellőző-szerkezeteknek.27

Nem illeszkednek az ipari építészet e nagy vonula-

taiba, sajátos szerkezeti megoldásaik és formaviláguk 

kapcsán mégis érdemes kitérni azokra az épületekre, 

melyekben a gigantikus – sok esetben önmagukban is 

épületnyi méretű – gépek és az azokat körbefogó épí-

tészeti szerkezetek teljesen összefonódnak. Ezek az 

épületek – nem annyira tervezőik tudatos formálási 

elvei okán, mint inkább sajátos természetükből ere-

dően – a modernizmus hőskorának „gépi esztétikáját”, 

a konstruktivizmus és a futurizmus utópisztikus épí-

tészeti vízióit idézik vissza és a high-tech építészet „ki-

fordított” (a technológiai berendezéseket a homlokzat 

megformáláshoz felhasználó) kompozícióit vetíti előre. 

A korszak első építészettörténeti összefoglalásai nem 

véletlenül méltatták több alkalommal is az egyik leg-

nevezetesebb példát, a Hejőcsabai Cement- és Mész-

mű aknakemence-épületét (Balázs György, Borsi Béla, 

1963–1965). Hasonlóan extravagáns és a gépi formák 

sokszor bizarr alakzatait felvállaló formálás jellemzi a 

Tatabányai Cement- és Mészművekben létesített ke-

menceépületet (Pusztai Éva, Hollai István, 1960-as évek 

első fele), a fehérgyarmati téglagyár kazánházát (14. kép) 

(Ramocsai István, Langi László, 1966–1968) és a nyerges-

újfalui Magyar Viscosagyár polimerizáló és regeneráló 

üzemét (15. kép) (Almstaier Ottó, Borsi Gyula, Kovách 

Ervin, 1969–1972).28 Az első mű a hejőcsabai épületnél 

sokkal kevésbé kiérlelt kompozíciót mutat, de külö-

nös lépték- és szerkezetváltásaival mégis emlékezetes-

sé válik, a második a hazai ipari építészetben teljesen 

szokatlan expresszionisztikus „szertelenségével” kelt 

feltűnést, az utolsó pedig – a futurisztikus hangulatú 

metropolisz-víziókra emlékeztetve – felszakadt hom-

lokzatú felhőkarcolók és tekergőző csövekkel átszőtt, 

high-tech „épületgépek” sorának tűnik.

Ipari építészet az IPARTERV-en kívül

Miként arról a bevezetésben már szó esett, az 1950-

es végétől a technológiai tervezővállalatok is bekap-

csolódtak az ipari beruházások építészeti munkála-

taiba. Ez az új tevékenységkör az ipari létesítmények 

teljes körű megtervezését jelentette, melyek – áttörve 

a vállalatok eredeti profi lját – a gyártástechnológiai 

rendszerek kialakításán, illetve a beruházások generál-

10. Elekes Keve István–Korda János–Takátsy Béla és munkatársaik: A Magyar Kábelművek balassagyarmati gyáregységének makettje, 1969-től
Ipari Építészeti Szemle, 25. 1969. 49.
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29 Az előbbi Kubinszky Mihály szerkesztésében jelent meg a Műszaki 
Könyvkiadónál, az utóbbit Schéry János főszerkesztésében az 

Építésügyi Tájékoztatási Központ publikálta.

tervezésén túl a gyártelepek beépítési struktúrájára, 

valamint az üzemi és szociális épületek megalkotá-

sára is kiterjedtek. A komplex tervezési megbízások a 

tervezőirodák szakemberállományának jelentős bő-

vítését követelték meg, viszont sok előnnyel jártak, 

hiszen nem volt szükség a hosszadalmas és gyakorta 

szakmai konfl iktusokkal terhelt „vállalatközi” (többnyi-

re az IPARTERV-vel lefolytatandó) tervegyeztetésekre. 

A technológiai tervezők és az építészek szempontjai 

„házon belül”, sőt, akár egyazon munkacsoport tagjai 

között – vagyis gyorsabban és hatékonyabban – ösz-

szehangolhatók voltak. Mindazonáltal a technológiai 

tervezőirodák nagyobbrészt csak alkalomszerűen vagy 

egy-egy speciális épülettípusra korlátozva kaptak épí-

tészeti feladatokat, így ritkán volt lehetőségük arra, 

hogy hosszú időn át egységes tervezési elvrendszerek 

vagy épületszerkezet-fejlesztési koncepciók alapján 

dolgozzanak. Munkáik tehát nem alkotnak olyan szo-

rosan összefüggő „épületfűzért”, s talán nem is annyi-

ra innovatívak és látványosak, mint az IPARTERV-éi. 

Ez azonban semmit nem von le ipari építészeti tevé-

kenységük értékéből – abból az értékből, melyet az 

IPARTERV hangos sikerei újra és újra „láthatatlanná” 

tettek. Elkerülve annak látszatát, hogy a technológiai 

tervezőirodák építészeti tevékenységének bemutatása 

valamiféle bizonytalan hitelű minőségi mérce alapján 

történik, az alábbi sorrend – hozzávetőlegesen – az 

egyes iparágak 1960-as évekbeli gazdaságpolitikai je-

lentőségét és az egyes iparágak közötti összefüggések 

logikáját követi. Mindazonáltal az elemzés menetét, 

illetve az alfejezet egész felépítését jelenlegi ismere-

teink és adatbázisaink – remélhetően csupán ideigle-

nes – szórványossága, töredékessége is befolyásolta.

Mi sem szemlélteti ezt jobban, mint a legnagyobb 

erőkkel fejlesztett kohászati és gépipari ágazatok tech-

nológiai tervezéséért felelős – s ekképp elsőként emlí-

tendő – intézmény, a Kohó- és Gépipari Minisztérium 

Tervező Irodái (KGMTI) építészeti tevékenységével kap-

csolatos adathiányok hosszú sora. A KGMTI épületter-

vezési munkáinak feltérképezéséhez még hosszadalmas 

alapkutatásokra (a vonatkozó levéltári állagok, vállala-

ti kiadványok, dokumentumok feltárására és elemzé-

sére) van szükség. A történészi munkát az is nehezíti, 

hogy a KGMTI a Modern Építészeti Lexikonból (1978) és 

A magyar tervezőirodák története című (2001) kötetből 

egyaránt kimaradt.29 Mindenesetre annyi biztosan ál-

lítható, hogy – miközben a kohászati és gépészeti fej-

lesztőprogramokhoz kapcsolódó legjelentősebb épí-

tészeti projekteket nagyrészt az IPARTERV vezette a 

KGMTI technológiai tervei alapján –, maga a KGMTI az 

1960-as évek során változó mértékben ugyan, de mind-

végig hozzájárult a korszak nagy horderejű nehézipari 

beruházásainak építészeti-konstruktőri munkálatai-

hoz. Ezek sorából az acélgyárakban épült nagyszabású 

csarnokok emelendők ki. A Dunai Vasmű két gigantikus 

11. Orbán József–Ramocsai István–H. Soós Györgyi és 
munkatársaik: A Pécsi Bőrgyár krómcserző üzeme, 1964–1967
Szabó 1975 (ld. 15. j.) 112.

12. Rácz Endre–Borsi Béla–Hidvégi Zoltán–Massányi Tibor: 

A Beremendi Cementgyár raktár- és karbantartóüzemi csarnoka, 
1968–1971
(Modern) (Ipari) Építészetért Alapítvány – IPARTERV Fotóarchívum, 
No. 10604

2018-2.indd   1752018-2.indd   175 2018. 10. 09.   21:48:332018. 10. 09.   21:48:33



HABA PÉTER

176 ars hungarica 44. 2018 | 2

30 Az IPARTERV tervezőit az előző alfejezetben közöltük. Az épületek 
műszaki leírásai: Pásztor Viktor: Dunai Vasmű meleghengerműve. 
Ipari Építészeti Szemle, 19. sz. 1961. 1–10; P. V.: Dunai Vasmű Hideghen-
germűve. Magyar Építőművészet, 13. 1964. 2. sz. 50–52.

31 Az épületek rövid műszaki leírásai: Korda János: Acélszerkezetek al-
kalmazása ipari épületekben. Magyar Építőipar, 17. 1968. 10. sz. 655; 
dr. Pozsgai Lajos: Korszerűségi törekvések a hazai acélszerkezet épí-
tésben. Magyar Építőipar, 20. 1971. 7. sz. 377.

épülete, a háromhajós meleg- és az öthajós, 550 mé-

ter hosszú (!) hideghengermű acélszerkezetét a KGMTI 

mérnökei tervezték az IPARTERV építészeivel együtt-

működve (1955–1960 és 1960–1963, szerkezettervezők 

az előbbi esetében: Szirmai Ferenc, Szántó Józsefné, 

Ötvös Imre; az utóbbi esetében: Ötvös Imre, Szirmai 

Ferenc, Furmann Ferenc).30 Tekintettel arra, hogy ezek 

a létesítmények a korai Kádár-korszakban új lendületet 

kapó acélszerkezetes ipari építés lenyűgöző szimbólu-

mai voltak, az építészeti szaksajtó több alkalommal is 

nagy terjedelemben számolt be róluk. Sokkal keveseb-

bet olvashatni a diósgyőri Lenin Kohászati Művek és az 

Ózdi Kohászati Üzemek több ütemben zajló, giganti-

kus méretű – az IPARTERV számára is hosszú időn át 

sok feladatot adó – rekonstrukciója és bővítése során 

épült acél- és vasbeton szerkezetű építmények hosszú 

soráról. A diósgyőri gyár ún. húzó-hőkezelő csarnoká-

nak és nemesacél-fi nomhengerművének a dunaújvá-

rosi épületekéhez hasonló léptékű acélszerkezeteit a 

KGMTI-nél rajzolták (feltehetően az IPARTERV építé-

szeinek közreműködésével), de a pontos tervezői listák 

egyelőre még nem ismertek.31 A Dunai Vasmű ún. fo-

lyamatos acélöntőművét (16. kép) az ország egyik leg-

magasabb – akár az Erzsébet híd pülónjait is magába 

fogadni képes! – és legnagyobb terhelésű csarnokaként 

13. Rácz Endre–Borsi Béla–Hidvégi Zoltán–Massányi Tibor: 

A Beremendi Cementgyár raktár- és karbantartóüzemi csarnoka, 
1968–1971
Szabó 1975 (ld. 15. j.) 253.

14. Ramocsai István–Langi László: A fehérgyarmati téglagyár 

kazánháza, 1966–1968
(Modern) (Ipari) Építészetért Alapítvány – IPARTERV Fotóarchívum, 
No. 9644
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tervezte meg a KGMTI (Palágyi Pál, Pethő Lenke, Kaka-

sy Árpád, Czabafi  Lajos és munkatársaik, terv: 1960-as 

évek vége), különleges, külső támszerkezeteken alapuló 

statikai rendszerben, összetett épületfi zikai követelmé-

nyekhez igazodóan.32 Az 1970-es években is folytatódó 

diósgyőri és dunaújvárosi építkezések az ún. könnyű 

acélszerkezetes építés hazai bevezetésének fontos ál-

lomásait jelentik innovatív mérnöki megoldásaikkal. 

Minden bizonnyal jelentős szerepet viselt a két gyár fej-

lesztésének tervezésében-kivitelezésében a KGMTI-nél 

1952 és 1968 között dolgozó Szakállosy György és az 

általa vezetett mérnökcsoport.33 A hazai technikatör-

ténet meghatározó műveként számon tartott ózdi IV. 

számú kohó létesítéséhez kapcsolódó építészeti mun-

kálatokban Szakállosy partnerei Cseresznyés Imre és 

Taslár Tibor voltak. Az 1960-as évek elején kivitelezett 

épületrészek elsősorban a kohóüzem kiszolgáló funk-

cióit látják el, s ekképp erősen technológiai jellegűek.34 

A KGMTI tervezőcsoportjai számára legfőképpen a sa-

jókeresztúri Borsodi Ércelőkészítő Mű (17–18. kép) (ve-

zető tervezők: Bánszky Balázs, Horváth László, Zádor 

Zoltán, 1963–1969) megalkotása során nyílt lehetőség 

arra, hogy a szerkezetalkotás, a térszervezés, a telepí-

32 Kakasy Árpád: Dunai Vasmű folyamatos acélöntőművének csarnok-
szerkezete. Műszaki Tervezés, 10. 1970. 12. sz. 30–31; Inokai János: Ko-
hászat. In: Szabó 1975 (ld. 15. j.) 29.

33 Szakállosy tevékenységéről: Balázs György–Borosnyói Adorján–
Tóth Ernő: Műegyetemen végzett építőmérnökök és munkásságuk 1943–

1951. Budapest, Műegyetemi Kiadó, 2007. 87.
34 Az ózdi IV. számú kohó átépítése. Magyar Építőipar, 11. 1962. 1. sz. 44.
35 A csarnokszerkezeteket ismerteti: Zádor Z. et al.: Borsodi Ércelőké-

szítő, Miskolc – Sajókeresztúr. Magyar Építőművészet, 19. 1970. 1. sz. 32.

tés és az építészeti részletformálás terén egyaránt teljes 

értékű művet hozzon létre. A hatalmas, több mint húsz 

nagyobb épületből és számos kisebb technológiai mű-

tárgyból álló együttes létrehozásában az IPARTERV, az 

Út-, Vasúttervező Vállalat (UVATERV) és a MÁV Tervező 

Intézet (MÁVTI) is részt vett néhány szociális, segéd-

üzemi és mélyépítő-mérnöki létesítmény megterve-

zésével. A felettébb látványos komplexum nem kerülte 

el az építészeti szaksajtó fi gyelmét: a két 40 méteres 

fesztávú elegyátlagosító csarnok, valamint az ún. da-

rabosító és exhaustor épület impozáns szerkezetei és 

monumentális gépi struktúrái az építész-szerkesztőket 

is magukkal ragadták. A csarnokokat az 1960-as évek-

beli monolitikus technológiájú ipari építés csúcspontjai 

közé sorolhatjuk: a teljes egészében gördülőállványzat-

tal készült, 40 méteres fesztávú parabolaívek sorából 

és a közéjük feszített huzalhálóra rögzített, áttetsző 

hullámpoliészterből álló építmények hatásos bizonyí-

tékai annak, hogy a szerkezetformák könnyedsége és 

nagyvonalúsága terén a KGMTI monolitikus szerkeze-

tei könnyedén kiállják a versenyt az IPARTERV virtuóz 

héjszerkezeteivel is.35 A darabosító és exhaustor épület 

acél- és vasbeton elemek kombinációjából álló szerke-

zete egységes modulrendszer szerint tervezett falpanel 

konstrukciókat hordoz. A tervezők a szerkezetek követ-

kezetes méretkoordinációjával, az eltérő léptékű épü-

letrészek összefogott, de dinamikus hatású tömegfor-

mákba rendezésével és a funkcióváltásokat érzékeltető 

15. Almstaier Ottó–Borsi Gyula–Kovách Ervin: A Magyar Viscosagyár 

polimerizáló és regenerálóüzeme, Nyergesújfalu, 1969–1972
Magyar Építőművészet, 23. 1974. 2. sz. 26.

16. Palágyi Pál–Pethő Lenke–Kakasy Árpád–Czabafi  Lajos és 
munkatársaik: A Dunai Vasmű ún. folyamatos acélöntőművének 

tömeg- és szerkezeti vázlata, 1960-as évek vége
Műszaki Tervezés, 10. 1970. 12. sz. 30.
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36 Az épület műszaki leírását lásd Uo.
37 A Tiszai Vegyi Kombinát vezető tervezői: Bajnay László, Gnädig Mik-

lós, 1959–1964. A Dunai Szalmacellulózgyár tervezőit az előző alfeje-
zetben közöltük.

38 Pető–Szakács 1985 (ld. 1. j.) 585.
39 Az almásfüzitői timföldgyár 1960-as évek második felében zajló bő-

vítésének tervezőit egyelőre nem ismerjük név szerint. A timföldgyá-
rak szabadtéri technológiai rendszereiről, illetve az ajkai és almásfü-
zitői üzemek műszaki megoldásairól: Farkas Ipoly: Alumíniumipar. 
In: Szabó 1975 (ld. 15. j.) 165–174; Martin Ferenc: Timföldipar és 
alumíniumkohászat. In: Ipartelepek építészete, V. Szerk. Rados Kornél. 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979. 301–344.

nyíláskiosztással alakították koherens építészeti struk-

túrává a téri és formai tekintetben egyaránt rendkívül 

szerteágazó gyártástechnológiai rendszert magába 

foglaló épületet.36 A szalagszerűen elnyúló nyílásokkal 

váltakozó, nagy, zárt panelfelületek „absztrakt” kom-

pozíciója a sok természetes fényt igénylő vagy éppen a 

külvilág hatásainak kizárását megkövetelő gyártástech-

nológiai szakaszokat követi, s egyúttal az emberi jelen-

lét „sávjait” is a homlokzatra rajzolja. Hasonló homlok-

zatalakítási módszert alkalmaztak a kádári iparpolitika 

centrumában álló, s ekképp a népszerűsítő sajtóban és 

a szakirodalomban egyaránt intenzíven kommunikált 

Tiszai Vegyi Kombinát és a Dunai Szalmacellulózgyár 

iparterves építészei is.37

Az alumíniumipar fejlesztéséhez a kádári gazdaság-

politika éppúgy nagy reményeket fűzött, ahogy a Rá-

kosi-rezsim is: 1957–1958-tól nagyszabású beruházá-

sok indultak az alumínium-félgyártmányokat termelő 

ágazatok fejlesztésére, majd az 1960-as évek középső 

harmadától – a szovjet–magyar timföld-alumínium 

egyezmény megkötését követően – új lendületet vett 

a timföldgyártás bővítése.38 Az Alumíniumipari Tervező 

Intézet (ALUTERV) mindkét fejlesztési programban alap-

vető szerepet vállalt – az előbbiben főként technológiai 

tervezőként, az utóbbiban az építészeti munkálatok 

vezetőjeként is. Az ajkai és almásfüzitői timföldgyárak 

új üzemegységei (az előbbi tervezői: Bunyitai Jánosné, 

Gera Lőrinc, József Dénes, Juhász Péter, Tömösi Károly, 

1965–1972) esetében a korábbi telepek hatalmas vasbe-

ton építményeit már túlnyomórészt szabadtéri techno-

lógiai rendszerek váltották fel, melyek immár nem vagy 

csak jóval kisebb mértékben igényelték a termelőberen-

dezéseket teljesen körbezáró, hagyományos építésze-

ti szerkezeteket.39 E radikális műszaki változás követ-

kezményeként jócskán leszűkült az építészeti tervezés 

szerepe az új gyáregységek létesítése során: az építész 

elsősorban egyfajta „rendteremtő” szerepet játszott, ő 

volt az, aki koordinálta a különféle mérnöki szakterü-

letek képviselőit, aki a technológussal együttműködve 

megrajzolta a gépek jól áttekinthető, hatékonyan és 

kényelmesen megközelíthető, egyben a gyártási vo-

nalakhoz is illeszkedő térbeli elrendezését, s aki szük-

ség szerint gondoskodott a különféle készülékhordozó 

acél- és vasbeton vázak, kisebb-nagyobb zárt helyiségek 

(vezérlőszobák, szociális épületek, raktárak stb.) meg-

felelő funkcionális, szerkezeti és formai kialakításáról, 

17. Bánszky Balázs–Horváth László–Zádor Zoltán és 
munkatársaik: A Borsodi Ércelőkészítőmű elegyátlagosító csarnoka, 
Sajókeresztúr, 1963–1969
Magyar Építőművészet, 19. 1970. 1. sz. 33.

18. Bánszky Balázs–Horváth László–Zádor Zoltán és 
munkatársaik: A Borsodi Ércelőkészítőmű ún. darabosító és exhaustor 

épülete, Sajókeresztúr, 1963–1969
Magyar Építőművészet, 19. 1970. 1. sz. 30.
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40 A Budapesti Ipari Vásár alumíniumszerkezetű kiállítási pavilonjai: 
Alumínium- és vegyipari pavilon – Kádár István, Ozorai Imre, 1961; 
Idegenforgalmi pavilon – Kádár István, 1963; Francia pavilon – Sere-
gi György, Harcos Ilona, 1963; Szovjet pavilon – Kádár István, Seregi 
György, Ozorai Imre, 1963. Az ALUTERV szerkezetkutatási ered-
ményeit összefoglalja és a pavilonokat bemutatja: Kádár István: 
Alumínium vázú kupolacsarnok a Budapesti Ipari Vásáron. Magyar 

Építőipar, 10. 1961. 11. sz. 524; Uő: Az alumínium mint az építészeti 
alkotások nagytérlefedő szerkezeteinek anyaga. Műszaki Tervezés, 
4. 1964. 5. sz. 30–34; Seregi György: Teherviselő alumíniumszerke-
zetek tervezése. In: Az ALUTERV jubileumi évkönyve 1955–1965. Szerk. 
Selmeczi Béla et al. Budapest, Alumíniumipari Tervező Intézet, 
1965. 105–111. Az ALUTERV pavilonjait építészettörténeti összefüg-
gésükben elemzi: Péter Haba: The Rise of Aluminum. Pavilions by 
ALUTERV at the Budapest City Park Trade Fair Center. In: Ephemer-

al Architecture in Central-Eastern Europe in the 19th and 20th Centuries. 
Szerk. Miklós Székely. Paris, L’Harmattan, 2015. 253–264; Péter 

Haba: Pavilion Architecture in Hungary between 1957 and 1970. 
Structural Aesthetics, Technological Innovation, Politics.
CENTROPA – A Journal of Central European Architecture and Related

Arts. 13. 2013. 1. sz. 64–82.
41 A csarnok műleírását lásd Kádár István: Raktárcsarnok alumínium 

térbeli rácsszerkezettel. Műszaki Tervezés, 6. 1966. 4. sz. 27–29; K. I.: 
Tiszamenti Vegyiművek térbeli szerkezetű raktárcsarnoka. Magyar 

Építőművészet, 16. 1967. 5. sz. 12–14.
42 A kiállítási pavilonok külföldi publikációi: István Kádár: Skelettkup-

pelhalle aus geschweißten Aluminiumelementen. Die Bautechnik, 
40. 1963. 4. sz. 123–127; Ausstellungspavilion in Budapest. Bauwelt, 55. 
1964. 47–48. sz. 1335; Zygmunt Stanisław Makowski: A survey of re-
cent three-dimensional structures. Architectural Design, 56. 1966. 
1. sz. 10–41; György Seregi: Neuere Beispiele aus dem Metallbau und 
Ingenieurbau in Ungarn. Aluminium – Fachzeitschrift der Deutschen 

Aluminiumindustrie, 43. 1967. 5. sz. 300–303.

illetve a nagy, bonyolultan kanyargó gyártóberendezé-

sek sajátos látványával való összehangolásáról is. Ezek 

a létesítmények tehát elsősorban abban az értelemben 

közelíthetők meg építészeti alkotásokként, ahogy az 

IPARTERV hejőcsabai, tatabányai, fehérgyarmati vagy 

nyergesújfalui épületeire fentebb rátekintettünk.

Az ALUTERV építészeti tevékenysége azonban nem 

merült ki ebben a szerepkörben. A vállalat egyik mér-

nökcsoportja a timföldgyárfejlesztési programokat 

megelőző években az alumínium tartószerkezeti anyag-

ként való felhasználásának lehetőségeivel kezdett fog-

lalkozni. Kutatási eredményeiket a városligeti Budapesti 

Ipari Vásár kiállítási pavilonjaiként 1960–1963-ban meg-

valósított kísérleti épületekkel szemléltették40 (19. kép). 

A Kádár István, Seregi György, Kelecsényi Zoltán, Ozorai 

Imre és társaik által tervezett térbeli erőjátékú, alumí-

nium rúdelemekből, illetve szekrénytartókból össze-

hegesztett konstrukciók tanulságai alapján készült 

a szolnoki Tiszavidéki Vegyiművek nyersfoszfát rak-

tárának 32 méteres fesztávú térrácsszerkezete (Kádár 

István, Cser Károly, Gaubek József, 1964–1965). Ez az 

épület formai komplexitásával és lélegzetelállító köny-

nyedségével már-már Konrad Wachsmann megastruk-

túráit idézte fel – talán ezért is kerülhetett be (egyet-

len ALUTERV-épületként) a Magyar Építőművészetbe és 

az említett kánongyűjteményekbe.41 Megjegyzendő, 

hogy az alumínium tartószerkezeti anyagként való 

hasznosítása az 1950-es és 1960-as évek során világ-

szerte kurrens kutatási téma volt. Azt, hogy az ALU-

TERV munkái lépést tartottak e tendenciával, s nem 

maradtak el a nemzetközi színvonaltól, az említett 

épületek nyugat-európai publikációi is bizonyítják.42 

19. Kádár István–Ozorai Imre: A Budapesti Ipari Vásár alumínium- 

és vegyipari pavilonja alumínium rudakból összeállított, kupolaszerű 

szerkezettel, Budapest (Városliget), 1961
MTI Fotóarchívum, FGOBA19630519004

20. Kelecsényi Zoltán–Jankovich Oszkár–Seregi György: 

A Budapesti Nemzetközi Vásár alumíniumipari pavilonja, Budapest 
(Városliget), 1966–1967. Seregi György jóvoltából
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43 Az épületet bemutatja: Semsey Lajos: Könnyűfémszerkezetű fedett 
teniszcsarnok. Ipari Építészeti Szemle, 18. sz. 1960. 55–58.

44 A szerkezet műszaki ismertetései: Seregi György: Nagy fesztávolsá-
gú, lemezszerkezetű, alumínium csarnoktető. Magyar Építőipar, 15. 
1966. 6. sz. 293–298; Uő: Íves alumínium lemezszerkezetek gyárt-
mánycsaládjának alkalmazási lehetőségei a könnyűszerkezetes épí-
tésnél. Magyar Építőipar, 19. 1970. 8. sz. 483–492.

45 Minderről lásd Seregi 1970 (ld. 44. j.).
46 Dr. Borostyánkői Mátyás–Barna Krisztina: IPARTERV. In: A magyar 

tervezőirodák története. Szerk. Schéry Gábor. Budapest, Építésügyi 
Tájékoztatási Központ Kft., 2001. 153.

47 Az épületegyüttes műszaki sajátosságait összegzi és a tervezés kö-
rülményeit felvázolja: Rácz–Böjthe 1973 (ld. 27. j.); R. E.–P. É.: 
Cementgyár, Beremend. Magyar Építőművészet, 23. 1974. 2. sz. 14–24.

A kísérleti folyamatban egyetlen – de annál jelentő-

sebb mérnöki újításokat alkalmazó – szerkezet kidol-

gozásával az IPARTERV is részt vett: a pasaréti tenisz-

csarnok (Menyhárd István, Papp Béla, Semsey Lajos, 

1955–1960) alumínium hullámlemezekből álló, tórusz 

alakú héja egyszerre anyagtakarékos és felettébb att-

raktív megoldást jelentett, s ösztönzőleg hatott abban 

az irányban, hogy a hazai könnyűszerkezetes építésbe 

az alumíniumot ne csupán burkolatként és héjazatként 

használják, hanem teherviselő funkciót ellátó konst-

rukciók anyagaként is bevezessék.43

Ha nem is nemzetközi szinten, de a belföldi porondon 

szintúgy az ALUTERV legsikeresebb építészeti vonat-

kozású munkái közé tartozik, egyszersmind az építő-

ipari termékfejlesztés és az alumínium-alkalmazás-

technika terén is fontos „design műnek” tekinthető az 
Aludonga néven ismertté vált gyártmánycsalád (Seregi 

György, Kelecsényi Zoltán, Jankovich Oszkár, 1964-től). 

Az alumínium dongahéjakból álló elemrendszer mini-

mum 9, maximum 48 méteres fesztávolságú csarnok-

terek lefedésére volt alkalmas, s az 1960-as évek végé-

től számos alkalommal használták fel országszerte.44 

A bevilágító- és szellőzőszerkezetekkel kiegészíthető, 

hőszigetelhető, sokféle felmenő szerkezettel össze-

kapcsolható elemkészletet a nehéziparban éppúgy 

alkalmazták (például az Inotai Alumíniumkombinát 

húzómű csarnoka, Ürögi József, Seregi György, Janko-

vich Oszkár, 1968–1969), ahogy különféle mezőgazda-

sági feldolgozóüzemek, hodályok, terményraktárak 

és hűtőházak céljára is (például sertéstelepi csarnok, 

Szakály, Ürögi József, Jankovich Oszkár, 1969–1970; a 

Debreceni Állami Gazdaság és a Nyírmadai Állami Gaz-

daság hűtőházai, előbbi: Preisich Katalin, Seregi György, 

1968–1969, utóbbi: Ürögi György, 1969–1971). A rend-

szer multifunkcionalitását és rugalmasságát igazol-

ja, hogy még a Budapesti Nemzetközi Vásár hatalmas 

üvegfalakkal kialakított alumíniumipari pavilonjaként 

(20. kép) (Kelecsényi Zoltán, Jankovich Oszkár, Sere-

gi György, 1966–1967) és a budapesti Császár-Komjádi 

Uszoda mozgatható tetőszerkezeteként is adaptálták 

– már az 1970-es években.45 Az évtized végétől, de kü-

lönösen az 1970-es évek elejétől az ALUTERV építészeti 

tevékenysége meglehetősen kiterjedtté vált, s mindin-

kább kilépett az alumíniumipari beruházások köréből.

A nehézipari ágazatok fejlesztése során az építő-

anyag-gyártás bővítése az acél-, alumínium- és gépipari 

építkezésekhez képest kisebb részt kapott ugyan, ám 

az 1960-as évek második felétől mégis izgalmas építé-

szeti tervezőmunkák terepévé vált – a korszak számos 

fontos tendenciáját magába sűrítve. A beruházások 

mérnöki feladatainak elvégzésében a Szilikátipari Köz-

ponti Kutató és Tervező Intézet (SZIKKTI) 1966–1967-től 

– megalapításának időszakától kezdve – vett részt. Az 

intézmény ekkor olvasztotta magába – minisztériumi 

utasításra – az IPARTERV építőanyag-ipari tervező-

irodáját.46 Nyilván e közvetlen szakmai-személyi kap-

csolat indokolta, hogy a Beremendi Cementgyár (21. 

és 38. kép) hatalmas építkezéseit a SZIKKTI és az IPAR-

TERV szoros együttműködésben tervezze (1968–1971). 

A SZIKKTI építészcsoportját a volt iparterves Pusztai 

Éva, az IPARTERV mérnökeit Rácz Endre és Böjthe Ta-

más vezették. A tervezők a létesítményt annak dacá-

ra is viszonylag feszes építészeti rendszerbe szedték, 

hogy a formálásbeli lehetőségeket erősen korlátozta 

a gyártástechnológia, mely egymástól lényegesen kü-

lönböző formarendű és szerkezetű építmények (hosz-

szan elnyúló vagy toronyszerűen felmagasodó töm-

bök, nyitott vázszerkezetek, erősen feltagolt tömegű 

építményláncolatok stb.), valamint különféle szabad-

téri műtárgyak heterogén halmazát indukálta. Akár-

csak a KGMTI munkatársai a sajókeresztúri Borsodi 

Ércelőkészítő Mű esetében, úgy a SZIKKTI tervezői is az 

épülettömegek aránybeli és formai összehangolására, 

a homlokzatok egyöntetű felületkezelésére, a techno-

lógiai és esztétikai szempontokat szintetizáló beépítési 

struktúra megalkotására és az egységesítést lehetővé 

tevő szerkezeti elemek tipizálására koncentráltak.47 Az 

1960-as évek ipari építészetének egyik legfőbb törek-

vését, a teljes ipartelepekre kiterjedő modulkoordi-

nációt és szerkezetegységesítést annyiban sikerült e 

beruházás során megvalósítani, hogy a létesítmények 

nagy részét a gyáregyüttes építkezése számára terve-

zett típusfalpanelekkel és az országszerte alkalmazott, 

T keresztmetszetű típustetőelemekkel lehetett meg-
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48 Rácz–Böjthe 1973 (ld. 27. j.) 2, 10–11.
49 Erről átfogóan: Somló György: Vegyipar. In: Szabó 1975 (ld. 15. j.) 

61–90; Száva István: A szabadtéri termelés építési vonatkozásai. 
Magyar Építőipar, 18. 1969. 1. sz. 112–117.

50 A telep tervezésének építészeti kérdéseit is részletezi: Dérföldi 

László–Mohay Károly–Száva István: Földgázüzem építése Hajdúszo-
boszlón. Magyar Építőipar, 17. 1968. 2. sz. 92–100.

51 Erről részletesen, technológiai és építészeti szempontból egyaránt: 
Száva István–Arányi István: Gyógyszeripari csarnokok tervezésének 
kérdései. Magyar Kémikusok Lapja, 1959. 3. sz. 44–52.

építeni. Ezt példázza az előző alfejezetben bemutatott 

raktár- és karbantartóüzemi csarnok is.48

Tekintettel arra, hogy a Kádár-rendszer első másfél 

évtizedében óriási volumenben fejlesztették a vegyipar 

szinte minden ágazatát, az építészeti feladatokból az 

IPARTERV mellett a Vegyiműveket Tervező Vállalatnak 

(VEGYTERV) is jelentős részt kellett vállalnia. Ebben 

az időszakban azonban ez már nem folyhatott a ha-

gyományos szakmai szempontrendszerek alapján. Az 

alumíniumipar gyártási rendszereiben bekövetkezett 

változásokhoz hasonlóan a vegyipart is mindinkább 

meghódították a szabadtéri gyártástechnológiák: az 

új tervezési elvek és műszaki megoldások terjedése 

pontosan nyomon követhető az IPARTERV építészeti 

közreműködésével hosszú időn át folyamatosan fej-

lesztett-bővített műtrágya- és műanyaggyárak, kén-

sav-, kőolaj- és földgázüzemek struktúráin, melyek az 

évek előrehaladtával egyre „meztelenebbé” váltak.49 

A gépészmérnökök és az építészek eltérő konstruálá-

si elvrendszereinek összekapcsolására tettek érdekes 

kísérletet Arányi István, Pénztáros Barna és munka-

társaik a Hajdúszoboszlói Földgázüzem létesítésekor 

(1963–1966), az egyik leghumánusabban formált hazai 

szabadtéri gyárat hozva létre.50 A mű szemlátomást 

sokkal több, mint puszta gépészmérnöki struktúra: sa-

játos építészeti installációként is értelmezhető.

Az IPARTERV-ről szóló alfejezetben már szó esett ar-

ról, hogy a gyorsan avuló és változékony gyártástechno-

lógiai rendszerek a vegyiparban is fl exibilis konstrukció-

kat követeltek meg. A VEGYTERV ebben a feladatkörben 

hozta létre a legelőremutatóbb építészeti struktúrákat, 

melyek – sajátos természetükből fakadóan – általában 

nem annyira formai, mint inkább funkcionális és mű-

szaki aspektusból jelentettek újító és messze ható meg-

oldásokat. A gyógyszergyárak gravitációs elven zajló 

(vagyis vertikális irányú) gyártási folyamatai számára 

kifejlesztett épületszerkezetek a javarészt több szinten 

átnyúló berendezések számára rugalmasan átszerel-

hető acélfödémeket és folyamatosan újrarendezhető 

gépészeti-energetikai struktúrát biztosítottak, sőt, a 

nagy méretű gépek gyakorta szükségessé váló cseréjét 

a homlokzatokon át (a mozgatható üvegfal elemek fel-

nyitásával) tették lehetővé.51 Az IPARTERV azonos ren-

deltetésű épületeihez sokban hasonló és több verzióban 

kidolgozott rendszert többek között a budapesti Chinoin 

Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára, a Kőbányai 

Gyógyszerárugyár és a debreceni Biogal Gyógyszergyár 

1960-as évekbeli, több ütemű, zömmel Arányi István, 

21. Pusztai Éva–Rácz Endre–Böjthe Tamás és munkatársaik: 

A Beremendi Cementgyár, 1968–1971
(Modern) (Ipari) Építészetért Alapítvány – IPARTERV Fotóarchívum, 
No. 12818

22. A 120 kV feszültségű transzformátorállomások számára készült típusterv 

adaptációja, Pomáz, ERŐTERV, 1960-as évek
Fotó: Haba Péter, 2018

2018-2.indd   1812018-2.indd   181 2018. 10. 09.   21:48:342018. 10. 09.   21:48:34



HABA PÉTER

182 ars hungarica 44. 2018 | 2

52 Az épületeket elsősorban technológiai nézőpontból ismerteti:
Száva István: Gyógyszeripari üzemek. In: Rados 1979 (ld. 39. j.) 

445–467.
53 A szerkezetet ismerteti: Sámsondi Kiss György: Alkalmazkodóképes 

térrendező szerkezetek a vegyiparban. In: II. Ipari Építési Konferen-

cia. Elhangzott előadások és hozzászólások. Kézirat gyanánt. Budapest, 

IPARTERV, 1968. 334–340; Száva István: A szabadtéri termelés építési 
vonatkozásai. Magyar Építőipar, 18. 1969. 1. sz. 112–117.

54 Száva István: Hungária Műanyagfeldolgozó V. gyáregysége, Debre-
cen. Műszaki Tervezés, 10. 1970. 12. sz. 20–21. A kutatás során eddig – 
néhány rövid említéstől eltekintve – nem került elő a Szegedi Gumi-
gyárról szóló részletes szakmérnöki ismertetés.

Aczél Viktor, Száva István és munkatársaik építészeti 

vezetésével zajló bővítése során alkalmazták.52 A válla-

lat egyik munkacsoportja a totális építészeti fl exibilitás 

megvalósításával is kísérletezett. A Balogh Antal, Rácz 

Piroska, Szőke György és Sámsondi Kiss György által 

kidolgozott – de csupán néhány alkalommal adaptált 

– típusszerkezet voltaképpen egy építőszekrényelven 

működő készülékhordozó állványrendszer volt, mely-

nek acélból készült, térbeli erőjátékú Vierendeel-pillérei, 

nagy teherbírású gerendái és speciális kapcsolóelemei az 

adott gyártástechnológiai struktúrához igazodó modul-

háló és szintszám alapján voltak összeállíthatók, illetve 

átalakíthatók és bővíthetők (természetesen bizonyos 

méretbeli és konfi gurációs határok között). A struktúra 

szükség esetén tipizált falelemek beszerelésével körbe-

zárható – „épületté” alakítható – volt.53

A VEGYTERV számtalan további épületegyüttesének 

felsorolására nincs módunk, ezért csak két fontosabb, 

a fenti tendenciákhoz érintőlegesen kapcsolódó léte-

sítményt említhetünk. A Hungária Műanyagfeldolgozó 

Vállalat debreceni gyárát (Száva István, Aczél Viktor, 

Rentz Ferenc, Popovits János, 1960-as évek második 

fele) a függőkonvejoros belső szállítórendszer fl exibilis 

használatához alkalmazkodó vasbeton csarnokszerke-

zet műszaki és formai megoldásaiért méltatta a kortárs 

mérnöki irodalom, a Szegedi Gumigyárat (Arányi István, 

Surján Gyula, Balogh Antal, Rentz Ferenc és munkatár-

saik, 1962–1964) pedig a repetitív funkcionális rendszer-

hez és a kötött szerkezetformákhoz képest változatos 

és szellemes homlokzati kompozíciói teszik feltűnővé.54

Az 1960-as évek két legnagyobb szabású villamos-

energia-ipari beruházásaként számon tartott száz-

23. Lestyán Ernő–Herczegfy Dezső: Transzformátorállomás, 
Budapest–Erzsébetváros, 1966–1969
ERŐTERV Közlemények, 12. 1975. 226.

24. Transzformátorállomás, Budapest–Újpest, ERŐTERV, 1960-as évek 
vége – 1970-es évek eleje
ERŐTERV Közlemények, 12. 1975. 228.
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55 Az épületek tervezéséről és technológiájáról: Irsy László: Dunamenti 
Erőmű. Műszaki Tervezés, 6. 1966. 10. sz. 8–10; Cziprián Ferenc: Épí-
tészeti feladatok az elmúlt 25 évben. ERŐTERV Közlemények, 1975. 12. 
sz. 208–212; Csiki Béla: Különleges építészeti megoldások. ERŐTERV 

Közlemények, 1975. 12. sz. 213–223.
56 Tóth József: Az alállomások tervezésének fejlődése az elért eredmé-

nyek alapján. ERŐTERV Közlemények, 1975. 12. sz. 163–164.

57 Pesterzsébeti 120/10 kV-os transzformátorállomás. Magyar Építőipar, 
14. 1965. 2. sz. 50–51.

58 Az említett épületeket ismerteti: L. E.: Transzformátorállomás, Bu-
dapest. Magyar Építőművészet, 15. 1966. 1. sz. 32–35; L. E.: Erzsébetvá-
rosi transzformátorállomás, Budapest VII., Dob utca. Magyar Építő-

művészet, 19. 1970. 3. sz. 30–31; Lestyán Ernő: Nagy, zárttéri, városi 
transzformátorállomások épületei. ERŐTERV Közlemények, 1975. 12. 
sz. 224–229.

halombattai és gyöngyösvisontai hőerőmű építészeti 

tervei az Erőmű Tervező Iroda (1964-től Erőmű- és Há-

lózattervező Vállalat, ERŐTERV) és az IPARTERV ko-

operációjában készültek.55 A vállalat önálló építészeti 

tevékenysége elsősorban az elektromos elosztóhálózat 

főbb létesítményeinek tervezését jelentette, melyet 

jelentős részben Lestyán Ernő és munkatársai végez-

tek el. Ezek sorából a 120 kV feszültségű transzformá-

torállomások számára az 1950-es évek végétől több 

változatban is kidolgozott, illetve adaptált típusterv 

(22. kép) emelkedik ki. A tervezők a részben előregyár-

tott, részben monolit szerkezetű, vöröstégla burkola-

tú, magas és karcsú ablakokkal áttört épületek kom-

pozíciójába gondosan beillesztették a homlokzatokon 

futó technológiai elemeket, a belső térben elhelyezett 

kapcsoló- és vezérlőberendezéseket szolgáló vezeték-

hálózatokat, kábelcsatornákat, csatlakozóelemeket, 

különféle szerelvényeket is.56 A többnyire természeti 

környezetben vagy mezőgazdasági terület közelében 

felépített transzformátorházak léptékeikkel, anyagaik-

kal, „házszerű”, de mégis felismerhetően ipari jellegű 

tömegformáikkal szelíden alkalmazkodnak a hazai táj 

karakteréhez. Hasonló kvalitású és rendszerű épület-

együttest képez az igen fi nom részletekkel teli pest-

szenterzsébeti 120/10 kV-os transzformátorállomás is 

(Lestyán Ernő, Szőke Loránd, elkészült 1964 körül).57 

Az ERŐTERV legismertebb épületei azonban az 1960-as 

évek közepétől több mint tíz éven át létesített belvárosi 

transzformátorállomások. Bár jobbára csak az első két 

budapesti épületet, a Csarnok téren és a Dob utcában 

felépült transzformátorházat (23. kép) (előbbi: Lestyán 

Ernő, Szőke Loránd, 1965–1966; utóbbi: Lestyán Ernő, 

Herczegfy Dezső, 1966–1969) szokás emlegetni, az évti-

zed végétől számos további hasonló rendszerű és szint-

úgy jó építészeti színvonalú terv valósult meg a főváros-

ban és több megyeszékhelyen (Budapest: Újlipótváros, 

Krisztinaváros, Újpest, [24. kép] Pestszentlőrinc; Szeged 

[25. kép], Pécs, Szolnok, Debrecen). A budapesti létesít-

mények magas, tagolatlan és nagyrészt teljesen zárt 

hasábjai meghökkentő látványt nyújtanak a gazdagon 

díszített régi bérházak között, gondos mérlegelésen ala-

puló telepítésük és tömegelrendezésük azonban meg-

akadályozza, hogy építészeti környezetük struktúráját 

és léptékeit szétvessék. A Csarnok téri, erzsébetvárosi, 

újpesti és szegedi épületek az összképet meghatározó 

formai elemek tekintetében közel állnak egymáshoz: a 

hatalmas, sík téglafelületeket csak egy-egy hosszú pro-

fi lüveg sáv és technológiai elem (szellőzőnyílások sora, 

függőleges rögzítő sínek stb.) bontja meg.58 A Dob ut-

cai épület szerkezeti szempontból is meghatározó mű: 

25. Transzformátorállomás, Szeged, ERŐTERV, 1960-as évek vége – 
1970-es évek eleje
ERŐTERV Közlemények, 12. 1975. 229.

26. Szabó Ferenc–Fogarassy Gyula: Kenyérgyár, Szerencs, 1965–1967
Walkó 1971 (ld. 60. j.) 151.
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59 Lestyán 1975 (ld. 58. j.) 228.
60 A vállalat építészeti tevékenységéről tájékoztat: Az Élelmezésipari Ter-

vező Vállalat jubileumi évkönyve. Szerk. Ráduly Endre et al. Budapest, 
ÉLTERV, 1968; ÉLTERV évkönyv 1966–1970. Szerk. Walkó Attila et al. 
Budapest, Élelmezési Tervező Vállalat, 1971; Élelmezésipari Tervező Vál-

lalat 1951–1976. Szerk. Walkó Attila et al. Budapest, ÉLTERV, 1978.

61 A típustervezési folyamatot és a típusterveket ismerteti: Ráduly 
1968 (ld. 60. j.) 136–148.

62 Az épület műszaki leírását lásd Berey Katalin: Kenyérgyár. In: Rados 
1979 (ld. 39. j.) 927–929.

63 Walkó 1971 (ld. 60. j.) 126–128.; Berey 1979 (ld. 62. j.) 934.

a tervezés során elvégzett méretegységesítés lehetővé 

tette, hogy az épület vasbeton keretszerkezetei, vala-

mint a kapcsolócella- és válaszfalak építőipari üzemben 

készüljenek, s ezáltal elkerülhetők legyenek a rendkí-

vül kis építési terület következtében túlbonyolódó és 

lelassuló kivitelezési folyamatok. A későbbi transzfor-

mátorházak építése során is alkalmazott szisztéma a 

többszintes ipari épületszerkezetek előregyártásának 

fejlesztése számára fontos tanulságokkal szolgált.59

Meglepően változatos és kiterjedt építészeti te-

vékenységet folytatott ebben az időszakban az Élel-

mezésipari Tervező Intézet (ÉLITI, 1968-tól: Vállalat, 

ÉLTERV). A vállalat építészeti munkacsoportjai első-

sorban a hús-, cukor-, konzerv- és söripari üzemek re-

konstrukciójával és bővítésével, továbbá a különféle 

termény- és takarmánysilókhoz kapcsolódó kiszolgá-

lóépületek kialakításával foglalkoztak, de a sütő- és 

tejipar terén számos nagyszabású új épületegyüttes 

komplex tervezését is vállalták.60 A belső használatra 

kidolgozott kenyérgyár típustervek adaptációi között 

számos fi noman formált variánssal találkozunk. Épí-

tészeti nézőpontból az ún. félvertikális – vagyis lisztsi-

lóval kiegészített – technológiával rendelkező típusok 

a legigényesebbek.61 A szerencsi kenyérgyár (26. kép) 

(Szabó Ferenc, Fogarassy Gyula, 1965–1967) esetében 

a földszintes sütőcsarnokból magas toronyként emel-

kedik ki a lisztsilók tömbje. Míg a csarnok tömegét a 

homlokzati síkok elé kilépő vasbeton keretszerkezetek 

plasztikája és a tetőlemez alá mélyen behúzott pro-

fi lüveg falak árnyékos, de áttetszően derengő sávja 

élénkíti, addig a silótömb szinte teljesen zárt és tago-

latlan hasábját a fi noman bordázott fémlemez burko-

lat fénylő felülete oldja. A két épületrész egységét az 

arányok kiegyensúlyozottsága, a különböző minősé-

gű felületek mozgalmas váltakozása és a tömegfor-

mákat átható, már-már brutalista súlyosság teremti 

meg.62 A siklósi sütőüzem (27–28. kép) (Szabó Ferenc, 

1967–1969) esetében három eltérő formátumú kubus 

– a szélesen elterülő, nagyrészt előregyártott szer-

kezetű sütőcsarnok, a fölé magasodó lisztelőkészítő 

épület és a merőlegesen csatlakozó, monolitikus épí-

téstechnológiával készült silótömb – alkot dinamikus 

térbeli kompozíciót, érzékeny, de az üzemi formáknak 

megfelelően fegyelmezett és takarékos részletekkel.63 

Hasonló építészeti formálásmód jellemzi a Nagykani-

zsai Sörgyár rekonstrukciója és bővítése során emelt 

új épületeket (29–30. kép) (Dobl Géza, Molnár Géza, 

27. Szabó Ferenc: Sütőüzem, Siklós, 1967–1969
Walkó 1971 (ld. 60. j.) 135.

28. Szabó Ferenc–Altorjai Elemér: a siklósi sütőüzem terveinek alapjául 

szolgáló típusterv makettje, 1966–1967 körül
Ráduly 1968 (ld. 60. j.) 147.
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64 Ráduly 1968 (ld. 60. j.) 115–121.
65 A három épületről, illetve az ÉLITI/ÉLTERV további tejipari tervezé-

seiről: Uo. 168–176; Walkó 1971 (ld. 60. j.) 133–134; Walkó 1978 
(ld. 60. j.) 36–52.

66 Ráduly 1968 (ld. 60. j.) 85.
67 A vállalat tevékenységéről átfogó, de építészeti szempontból sajnos 

kissé adatszegény képet ad: Könnyűipari Tervező Iroda. Szerk. Gáti Gá-
bor. Budapest, KIPTERV, 1973.

1961–1965). Az árpasilók hatalmas hengersorának ele-

mentáris plaszticitását az ún. manipulációs (a tárolt 

anyag tisztítását és mozgatását végző gépeket magá-

ba foglaló) torony könnyed üvegfala ellenpontozza, de 

a részletek szintjén igazodnak is egymáshoz: a silókat 

alátámasztó V-pillérek ugyan túlságosan törékenynek 

hatnak a súlyos betontömeghez képest, viszont fel-

idézik az üvegfalak karcsú, felfelé törő vázszerkezetét. 

A szomszédos ún. tengericsírátlanító üzem és a hozzá 

csatlakozó pótanyagraktár éppilyen bátor kontrasz-

tokkal, meglepő formatársításokkal teli épület.64 Az 

1960-as évek második felében épült miskolci, szegedi 

és székesfehérvári tejüzemek közel azonos alapelvek 

és szerkezeti szisztéma szerint emelt épületegyüttesei 

(31. kép) a technológia által megkövetelt tér- és méret-

rendből következően egyhangúbbak ugyan, mint az 

előbbiekben említett üzemek, a tömegformákban, a 

tartószerkezetekben és a homlokzatok struktúrájában 

megnyilvánuló racionalitás és szelíd visszafogottság 

mégis egyenletesen jó minőségű, humánus létesítmé-

nyekre vall. (Az épületek tervezői kollektívája: Dom-

bai Lászlóné, Fodor Béla, Gulyás Béla, Altorjai Elemér, 

Cseh Gellért és munkatársaik.)65

Az ÉLITI a Békéscsabai Konzervgyár raktár- és tank-

tároló csarnokainak (Megyaszay István, 1960-as évek 

első fele) megépítésével bekapcsolódott a monolitikus 

héjszerkezet-építést megújítani igyekvő törekvésekbe 

is. Az épületet a ritkán alkalmazott, ún. koporsótető 

formájú héjakkal építették meg sorozatosan felhasz-

nálható zsaluzatokkal.66 A lefedőszerkezeteket alkotó 

torznégyszög felületű egységek két egymást metsző, 

egyenes gerincben találkoznak és külső peremeikkel 

timpanonszerű oromzatokat alkotnak.

A Könnyűipari Tervező Iroda (KIPTERV) építészeti 

portfóliójának legnagyobb részét a textilipari létesít-

mények átfogó modernizálásához és bővítéséhez kap-

csolódó feladatok tették ki. A megbízások általában a 

speciális légminőséget igénylő textilipari gyártástech-

nológiákhoz igazodni képes, teljesen zárt rendszerű, 

klimatizált fonó- és szövőcsarnokok kialakítására szólt. 

Az épületek szerkezetét egyfelől a meglehetősen nagy 

területet elfoglaló, monoton gépsorok, másfelől az 

egész térrendszert behálózó légtechnikai berendezé-

sek, illetve a zajcsökkentést szolgáló akusztikai meg-

oldások határozták meg.67 A Hazai Pamutszövőgyár so-

roksári üzemének részben monolit, részben helyszínen 

29. Dobl Géza–Molnár Géza: A Nagykanizsai Sörgyár árpa- és 

malátasilói a közöttük lehelyezkedő ún. manipulációs toronnyal, 
1961–1965
Ráduly 1968 (ld. 60. j.) 116.

30. Dobl Géza–Molnár Géza: A Nagykanizsai Sörgyár árpasilói az ún. 

manipulációs toronnyal (a háttérben), valamint a tengericsírátlanító 
üzem és a pótanyagraktár (az előtérben), 1961–1965
Ráduly 1968 (ld. 60. j.) 117.
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68 Az épület tervezői a kutatás jelen állása szerint nem ismertek. Mű-
szaki leírások: Gáti 1973 (ld. 67. j.) o. n.; Lehr Ferenc: Könnyűipar. In: 
Szabó 1975 (ld. 15. j.) 108.

69 A KIPTERV említett épületeiről: Gáti 1973 (ld. 67. j.) o. n.; Lehr 1975 
(ld. 68. j.) 108–109. Perger László: Textil- és ruhaipar. In: Rados 1979 
(ld. 39. j.) 719. Az IPARTERV épületéről: A. O.: Danulon selyem üzem. 

Ipari Építészeti Szemle, 23. sz. 1965. 70–73.
70 Az épületet ismerteti: Gáti 1973 (ld. 67. j.) o. n.; Perger 1979 (ld. 69. j.) 

718–719; Lehr 1975 (ld. 68. j.) 109.
71 Részletes műszaki leírást ad: Gáti 1973 (ld. 67. j.) o. n.; Lehr 1975 

(ld. 68. j.) 112–114.

előregyártott szerkezetű szövőcsarnokában a befúvó 

klímacsatornákat az üregesen kialakított főtartóge-

rendákban alakították ki. Az épületszerkezetek és a gé-

pészeti rendszerek ezen integrációja nemcsak rendkívül 

anyag- és helytakarékos megoldás volt, hanem statikai 

tekintetben is előnyös megoldást kínált a gépsorok ál-

tal megkövetelt nagyfesztávú (12×18 méteres pillérállá-

sú) térszakaszok áthidalására.68 A szisztéma esztétikai 

értelemben is újszerűnek bizonyult, hiszen nyugodt, 

tiszta, mégis változatos formavilágot eredményezett 

– szemben a régi, sokszor átalakított textilcsarnokok 

csövekkel, vezetékekkel, közbülső tartógerendákkal sű-

rűn átszőtt, kaotikus látványával. Bizonyára mindezen 

pozitívumok okán alkalmazták a KIPTERV munkatársai 

e csarnokrendszer különféle verzióit a későbbiekben fel-

épített textilüzemek megtervezésekor (például a Ma-

gyar Posztógyár Dunaújvárosi Fésűsfonodája, 1960-as 

évek vége [32. kép]; a tolnai Pamuttextilművek szövödéje, 

Kiss András és munkatársai, 1968–1972), s ezért vezetett 

be az IPARTERV is hasonló megoldást a nyergesújfalui 

Magyar Viscosagyár danulonselyem-üzemében (Alm-

staier Ottó, Barabás Tibor, Kovách Ervin, 1962–1965).69

Az üzemben előregyártott, univerzális típusszerke-

zetek textilipari alkalmazásának szemléletes példája a 

Kenderfonó és Szövőipari Vállalat szegedi és a Magyar 

Selyemipari Vállalat szentgotthárdi szövödéje. Az 1960-

as évek végétől alkalmazott, 12×18 méteres pillérállá-

sú ipari vázszerkezet a soroksáritól eltérő légtechnikai 

struktúrát hívott létre: a csarnokok terébe beállított 

klímagépek csatornái a tetőszerkezeten át jutottak ki 

a kültérbe.70 Egyedi vasbeton szerkezeteket követeltek 

a különleges tűzbiztonsági és légminőségi szabályok 

a Győri Pamutszövő és Műbőrgyár 130 méter hosszú 

gépterme (Laczkovics László, Leinwatter István, Lend-

vai István, 1968–1972) esetében, mely a sok műszaki 

kötöttség ellenére formai szempontból is gondosan 

kidolgozott mű: a tetőelemek plasztikus bordázata, a 

klímacsatornák gazdagon tagolt struktúrája, a hosszan 

elnyúló világítótesteket hordozó szerkezetek, valamint 

a pszichológiai alapokon álló színdinamika elvei szerint 

tervezett gép-, fal-, mennyezet- és padlófestések fi gye-

lemre méltó kompozíciót alkotnak.71

Részben típusszerkezetet használtak fel a Pécsi Bőr-

gyár rostműbőrüzemének (Tihanyi Kálmán, Pávó Endre 

és munkatársai, 1965–1969) építkezése során. Az elő-

regyártott vasbeton elemekből összeállított csarnok 

tömegéből – az előző alfejezetben említett krómcser-

zőüzemhez hasonlóan – többszintes, vertikális techno-

lógiájú épületrész emelkedik ki. A magas páratartalmat 

követelő gyártási eljárás érdekében háromrétegű profi l-

31. Dombai Lászlóné–Fodor Béla–Altorjai Elemér–Cseh Gellért: 

A miskolci tejüzem makettje, 1968–1971
Ráduly 1968 (ld. 60. j.) 168. 32. A Magyar Posztógyár Dunaújvárosi Fésűsfonodájának üzemi csarnoka, 

KIPTERV, 1960-as évek vége
Szabó 1975. (ld. 15. j.) 109.
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72 Orbán–Schulteisz 1968 (ld. 26. j.)

73 Dr. Winkler Oszkár: Forgácslapgyár. In: Rados 1979 (ld. 39. j.) 857–858.
74 Dr. Winkler Oszkár: Farostlemezgyár. In: Rados 1979 (ld. 39. j.) 

774–777.

üveg falak készültek, hogy a közbülső rétegek között 

melegített levegőt áramoltathassanak.72 Habár a terve-

zők a korszak ipari építészetében általánosan alkalma-

zott anyagokat és szerkezetek alkalmaztak, a derűsen 

színes összkép, a kellemes ritmusú homlokzattagolás és 

a jó tömegarányok mégis egyedivé teszik az épületet.

A könnyűipar egyik speciális szektorában működött 

az építészszakma által szinte alig észlelt Erdőgazdasá-

gi és Faipari Tervező Vállat (ERFATERV). Az intézmény 

legnagyobb munkái a dunántúli farost- és forgácslap-

gyárak voltak, melyek nem annyira építészeti formálá-

suk, inkább funkcionális komplexitásuk és szofi sztikált 

térrendszerük okán tartandók számon. A Szombathe-

lyi Forgácslapgyár bővítéseként épült csarnok (Ma-

gonyi András és munkatársai, 1961–1963) négy hajója 

egy-egy gyártástechnológiai szakasz munkafolyama-

tait szolgálja, melyek az épületben meandervonalat le-

írva haladnak végig. A részben előregyártott vasbeton 

szerkezetű épületrészek változó belmagassága a nagy 

méretű gépek méreteihez igazodik.73 Az épület vezető 

tervezője volt felelős a Hárosi Falemezműveknek még 

a Rákosi-korszakban megkezdett rekonstrukciójáért is. 

A Mohácsi Farostlemezgyárban két, egymással közvet-

lenül összekapcsolódó, de különálló – és jórészt eltérő – 

gyártástechnológiai rendszert magába foglaló csarnok 

épült (Vass Dénes és munkatársai, 1962–1964). Míg az 

elsőként épült csarnok egyszerű, földszintes, kéthajós 

struktúra, addig az újabb épületrész szintén kéthajós 

csarnokából kétemeletes építmény emelkedik ki, mely a 

7–9 méter magas gyártóberendezések tartószerkezete-

ként is működik.74 A csarnokok előregyártott vasbeton 

szerkezete az IPARTERV Mátrai Gyula vezette konst-

ruktőrcsoportja által még az 1950-es évek első felében 

kifejlesztett szerkezeti konfi gurációkra emlékeztetnek 

T alakú pilléreikkel és az azokra támaszkodó, П formá-

jú felülvilágító-kereteikkel.

A legnagyobb technológiai tervezőirodák tevékenysé-

gének felvázolásával még közel sem jutottunk el az IPAR-

TERV-en kívüli ipari építészeti tervezés áttekintésének 

végére. Azok a mérnöki vállalatok ugyanis, melyek az 

üzemi beruházásokkal gyakran érintkező tevékenység-

körrel rendelkeztek, időről időre jelentősebb ipari – vagy 

legalábbis ipari jellegűnek tekinthető – létesítmények 

33. a–b. Bandl Ferenc–Varga Árpád: A MÁVAUT karbantartóüzemi 

csarnoka, Budapest–Kelenföld, tervezés: 1963–1964
Rados 1979 (ld. 39. j.) 1156.

34. Bandl Ferenc–Szomolányi Tibor–Detre Dezső: A 13. számú 

Autóközlekedési Vállalat szerelőcsarnoka, Kaposvár, 1960-as évek 
második fele
© Fortepan, No. 96936 / UVATERV, 1968
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75 Dr. Németh Antal: Autóbuszforgalmi műszaki telepek. In: Rados 
1979 (ld. 39. j.) 1155–1156, 1158–1159. A tervezőket megnevezi: Bretz 

Gyula: UVATERV. In: Schéry 2001 (ld. 46. j.) 371.
76 A tervezőket megnevezi: Uo.

megtervezésére szóló megbízásokat is elnyertek. Ezen 

irodák közül mindenekelőtt a közlekedési és szállítási 

infrastruktúra fejlesztésével foglalkozó két intézmény, 

az UVATERV és a MÁVTI, a mélyépítési műtárgyak terve-

zésére specializált, de a magasépítés világában szintúgy 

aktív Vízügyi Tervező Vállalat (VÍZITERV), a villamos-

energia-hálózat bővítéséből számottevő részt vállaló 

Épületgépészeti és Villamossági Tervező Vállalat (ÉVI-

TERV), a bányászati komplexumok felszíni épületeit is 

megtervező Bányászati Tervező Intézet (BÁNYATERV), 

a mezőgazdasági feldolgozóipar terén nagyszabású fel-

adatokat vállaló Állami Gazdaságok Műszaki-tervezési 

és Üzemszervezési Vállalata (1958–1959-től: Mezőgaz-

dasági Tervező Vállalat, AGROTERV), valamint a szer-

kezeti esztétika tekintetében rendkívül érdekes vízmű-

telepek egész sorát alkotó Mélyépítési Tervező Vállalat 

(MÉLYÉPTERV) ipari építészeti tevékenysége tűnik a 

legjelentősebbnek. A terjedelmi korlátok okán a továb-

biakban szorítkozzunk az UVATERV-re, s villantsunk fel 

néhányat e tervezővállalat azon üzemi jellegű épületei 

közül, melyek az ipari építészet egészére vonatkozóan 

különösen fontosnak bizonyulnak.

Az UVATERV a nagyfesztávú üzemi csarnokszerke-

zetek terén kimagasló, mégis csak elvétve – és inkább 

a közlekedéstudományi irodalomban – publikált ered-

ményeket ért el. Ezeket a konstrukciókat leginkább az 

infrastruktúra-fejlesztési beruházások kapcsán szüksé-

gessé váló járműjavító műhelyek, garázsok és hangá-

rok számára fejlesztették ki. A MÁVAUT két budapesti 

karbantartóüzemi telephelyén – Óbudán és Kelenföldön 

– építették fel azt a minden tekintetben rendhagyó vas-

beton csarnokszerkezetet (33. kép) (Bandl Ferenc, Var-

ga Árpád, tervezés: 1963–1964), mely közel 53 méteres 

fesztávolságával a maga nemében a legnagyobbak közé 

tartozott a hazai terepen. A csarnokokat előregyártott 

elemekből álló íves bordarácsok hidalják át, melyek rom-

busz alakú tetőpaneleket és felülvilágító-rácsozatokat 

hordoznak.75 Ezt a – mai ismereteink szerint Magyar-

országon páratlan – megoldást talán Pier Luigi Nervi és 

Rudolf von Halász ívrács-szerkezetű csarnokai vagy az 

azokat követő kortárs héjszerkezet-variánsok ihlették. 

Kisebb léptékű, de ugyanolyan innovatív szellemű a 13. 

számú Autóközlekedési Vállalat kaposvári szerelőcsar-

noka (34. kép) (Bandl Ferenc, Szomolányi Tibor, Detre 

Dezső, 1960-as évek második fele).76 A shed-rendszerű 

lefedőszerkezetet rácsos acél ívtartókon nyugvó előre-

gyártott, konoid alakú vasbeton héjelemek sora alkotja. 

Szintén acélelemekkel kombinált vasbeton héjszerke-

35. a–b. Fábián Árpád–Kónya József: A Kelenföldi Patyolat 

mosodaüzemi csarnoka, 1966–1969
Magyar Építőipar, 18. 1969. 2. sz. 76–77.

36. Rátky György–Libor Rajmund: A Magyar Kábelművek szegedi 

gyáregységének üzemi csarnoka, 1963–1966
Műszaki Tervezés, 6. 1966. 6. sz. 17.
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77 Szende László: Kelenföldi Patyolat mosodaüzeme. Magyar Építőipar, 
18. 1969. 2. sz. 73–77.

78 Tükrössy Attila: Magyar Kábelművek konoid-héj lefedésű csarnoka, 
Szeged. Műszaki Tervezés, 6. 1966. 6. sz. 17–18.

79 A GYŐRITERV ipari építészeti tevékenységét összefoglalja: dr. Wink-
ler Oszkár: A regionális tervező vállalatok munkájáról (A 15 éves ÉM 
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zeteket alkalmaztak több további, formai szempontból 

is nagyon alaposan kiérlelt autóbusz-forgalmi csarnok 

építkezése során Pécsett és Egerben.

Mindazonáltal nem csak az UVATERV és az ÉLITI/

ÉLTERV gazdagította a héjszerkezetes ipari épületek 

azon látványos sorát, melyet az IPARTERV – jóval szé-

lesebb körben ünnepelt – alkotásai kezdtek meg. Az 

1950-es évek közepétől meglepően nagyszámú ipari 

épületet létesítő, s a helyszíni előregyártás fejlesztésé-

ben is jeleskedő Általános Épülettervező Vállalat (ÁÉTV) 

tervezte a Kelenföldi Patyolat mosodaüzemi csarnokát 

(35. kép) (Fábián Árpád, Kónya József, 1966–1969) se-

gédüzemben előregyártott és helyszíni utófeszítéssel 

összekapcsolt „héjszeletekből” álló, shed-rendszerű le-

fedőszerkezettel.77 A Csongrád Megyei Tanácsi Tervező 

Vállalat (CSOMITERV) munkája a Magyar Kábelművek 

szegedi gyáregységének rendkívül elegáns, konoid ala-

kú héjakkal áthidalt csarnoka (36. kép) (Rátky György, 

Libor Rajmund, 1963–1966), mely feltehetően a fentebb 

említett Semsey–Menyhárd-féle mozgóállványos kivi-

telezési módszer ismeretében készült el.78

A regionális, illetve nem szakosított tervezőirodák kö-

rében zajló ipari építészeti tevékenység terén azonban 

minden bizonnyal a Győri Tervező Vállalat (GYŐRITERV) 

töltötte be a vezető szerepet, nemcsak a megvalósult 

épületek számát, hanem szakmai minőségét tekintve 

is. A GYŐRITERV különleges volt abban a tekintetben, 

hogy szinte minden iparágban aktív volt, s az általa 

tervezett üzemi épületek közül számos a győri, illetve 

észak-dunántúli térségen messze túl, különféle orszá-

gos kiterjedésű iparfejlesztési programok keretében 

valósult meg.79 A korszak nagy, egységes koncepcióba 

illeszkedő járműipari beruházásainak egyik legjelen-

tősebb projektjét, a győri Magyar Vagon- és Gépgyár 

több ütemben zajló bővítésének építészeti feladatait 

sem az IPARTERV, hanem a GYŐRITERV kapta. Míg a 

helyszínen előregyártott szerkezetű ún. hőkezelő üzem 

(Hegyi György, Bödök Tamás, Magyar József, 1959–1960) 

még az IPARTERV Rákosi-korszakbeli struktúráit idéz-

te fel, addig az állami dízelprogram kapcsán épült – s 

mindvégig a GYŐRITERV legnagyobb szakmai elisme-

résekben részesült létesítményei közé tartozó futómű- 

és tehervagongyártó csarnokok (Lőrincz József, Máté 

János, Szalai Kálmán és munkatársaik, 1960-as évek 

második fele) már a legfrissebb acélszerkezet-tervezé-

si tendenciákba illeszkedtek.80 Szintén a korai 1950-es 

évek ívtartós, helyszínen előregyártott vasbeton ke-

retszerkezeteit fejlesztette tovább a Nyugat-Magyar-

országi Fűrészek szombathelyi csarnokának tervezője 

(Winkler Oszkár, 1956–1958).81

Az északnyugat-dunántúli régió számos pontján lé-

tesült jármű-, gép-, textilipari és kohászati-öntészeti 

épületek felsorolása helyett zárjuk le az áttekintést a 

GYŐRITERV azon feladatkörével, melyet e nagy megbí-

zások propagandája – méltatlanul – perifériára szorított. 

A vállalat még az 1950-es évek elején kezdett különböző 

kapacitású kenyérgyárak tervezésével foglalkozni, s az 

1970-es évek elejére mintegy félszáz létesítmény lépett 

üzembe az ország szinte minden régiójában. A gyára-

kat a vállalat saját fejlesztésű típustervei alapján létesí-

tették. Az 1960-as években alkalmazott típusok magas 

építészeti színvonalát reprezentáló példája a részben 

előregyártott, részben monolit szerkezetű lágymányo-

si kenyérgyár (37. kép) (Hegyi György, Bálványos Csaba, 

Bödök Tamás, Galambos László, 1960-as évek második 

fele), mely az ÉLITI három építészeti egységből álló, 

37. Hegyi György–Bálványos Csaba–Bödök Tamás–Galambos László: 

Kenyérgyár, Budapest–Lágymányos, 1960-as évek második fele
Harmati é. n. (ld. 82. j.) 18.
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félvertikális rendszeréhez hasonló elrendezést mutat, 

de a lisztsiló különáll. A földszintes gyártócsarnok – az 

ÉLITI kenyérgyáraihoz hasonlóan – egyöntetű alapraj-

zi raszterhálóra szerkesztett, előregyártott vasbeton 

szerkezet. A hatásos tömegkompozíció precíz részlet-

formákkal, élénk ritmust adó felületi kontrasztokkal 

társul.82 Az épület nemcsak a GYŐRITERV, de az egész 

1960-as évekbeli hazai ipari építészet jelvénye lehetne: 

a korszak világszerte kurrens építőipari-szerkezettipi-

zálási és technológiai szempontrendszereit követő, de 

az építészeti autonómiát semmi szín alatt feladni nem 

hajlandó, s a klasszikus modernizmus esztétikai ideál-

jaihoz hű tervezői gondolkodást tükröz.

*
Hosszasan lehetne sorolni még az IPARTERV, a tech-

nológiai tervezőirodák és a regionális építészműhelyek 

kevésbé ismert munkáit, mint ahogy külön alfejezetet 

– sőt önálló tanulmányt, ha éppen nem könyvet – le-

hetne szentelni a ma már homályba vesző exportter-

vezési megbízások hosszú soráról, de itt most meg kell 

állnunk. Talán ennyi elég ahhoz, hogy világossá váljon 

számunkra: az a kép, mely a vizsgált időszak magyar 

építészetének „sikerágazataként” ünnepelt szakterüle-

téről a korabeli szaksajtóban kialakult, főként az 1960–

1970-es évek vezető szakembereinek értékválasztásait 

tükrözi, s mint ilyen, feltétlenül revideálandó.
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Half in Shadow
1960s Hungarian Industrial Architecture beyond the Conventional Canon

The small number of book chapters, article compilations and 

exhibitions that have aimed, in recent decades, at an overview 

of the main trends in Hungarian architecture during the so-

called “long 1960s” have devoted remarkably little attention 

to the subject of industrial architecture. This reticence on 

the part of researchers is surprising for two reasons: fi rstly, 

because it is widely known that the industrial development 

that took place between the dawn of the Kádár era and the 

radical halt of the new economic mechanism (that is, roughly 

between 1957 and 1972), which involved enormous amounts 

of construction, accounted for more than a third of all the 

investments in Hungary during this period, and consequent-

ly can be regarded as one of the sectors where architects 

were in greatest demand. The second reason is because the 

number of facilities that were, due to their high aesthetic, 

functional and engineering standards, considered worthy 

of publication in the architectural literature of the day, and 

which came to constitute a kind of canon, was extremely 

high compared with the other branches of architecture. The 

process of canonisation was ushered along by the political 

prestige that industrial architecture enjoyed in the sixties, 

and by the international acclaim it garnered within the pro-

fession. Present-day works on the history of architecture – if 

they touch upon industrial architecture at all – tend to rely 

on earlier publications, which concentrate on the canonised 

industrial buildings, even though the illustrations and texts 

in them are more useful today as refl ections of the profes-

sional self-image of a long-lost age than as sources for sci-

entifi c fi ndings.

This study, besides detailing epistemological questions per-

taining to the topic, deals with a selection of industrial build-

ings that have been cast “half in shadow” by the conventional 

canon, and which seem to be fading into oblivion as a result. 

The main objective in doing this is to draw attention to the 

hidden values of the works that seem to be the most signif-

icant, and also to conduct an experiment in placing them in 

the historical context, to the extent that this is possible, given 

the sparsity of data available today. Uncovering and analysing 

these “uncanonised” facilities may help future researchers to 

delineate a more accurate and well-founded overall picture of 

the industrial architecture of the 1960s and the decade’s much 

feted “factory icons”.

The fi rst sub-chapter deals, one by one, with the less – if at all 

– celebrated buildings produced by IPARTERV (Industrial Build-

ing Design Company), the main centre of Hungarian industrial 

architecture in the sixties, and sketches out the unknown side 

of the institution’s professional activities. This section also 

shows that certain elements within the conventional image 

of the history of Hungarian industrial architecture could be 

refi ned – or even substantially rewritten – by taking these 

buildings into account.

The second sub-chapter looks beyond the boundaries of IPAR-

TERV, which dominated the industrial architecture of the time, 

to examine the activities of some smaller design institutions, 

which were likewise involved in major industrial construction 

projects. This section focuses mainly on technological design 

institutions, such as the engineering groups whose original 

profi le was to plan the manufacturing processes of industrial 

plants, but who occasionally undertook to build entire indus-

trial buildings or complexes. The order in which the techno-

logical design offi  ces are presented follows their “ranking” in 

the economic and political system of the 1960s, based on the 

logical connections between the diff erent branches of industry. 

We begin, therefore, with the Design Offi  ces of the Ministry of 

Metallurgy and Engineering, which were involved in the larg-

est investments in heavy industry, which at the time meant 

expanding Hungary’s enormous steel factories. The facilities 

built to exploit Hungary’s signifi cant reserves of bauxite were 

the work of the Aluminium Industry Design Institute. From 

the second half of the 1960s, the factories producing materials 

for the building industry, necessitated by the major wave of 

housing construction and industrialisation, were designed by 

architects and structural engineers from the Central Research 

and Design Institute of the Glass and Ceramics Industry. In-

vestments that fostered the production of artifi cial fertilisers, 

to serve the “chemical revolution” in agriculture, as well as the 

growing pharmaceutical and plastics industries, were largely 

associated with the Design Company for Chemical Works. The 

large-scale electrifi cation of the country took place thanks to 

the work of the Power Station Design Offi  ce, which was re-

sponsible for building numerous vast power plants. The Design 

Institute for Food Industries and the Design Offi  ce for Light 

Industry enjoyed their golden age during this period: during 

the Rákosi regime, these branches of industry had been rel-

egated to the background, but under Kádár, important pro-

grammes of development were also launched in these sectors 

of the economy. The study concludes with a brief overview of 

the considerable industrial architectural activities of the Road 

and Railway Design Company and the Győr Design Company.
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