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A magyar buszgyártás
aranykora

Értékőrzés

FINTA LÁSZLÓ (1934–2018) TERVEZŐI MUNKÁSSÁGA

Finta László munkássága egybeesik az Ikarus-gyár 
történetének azzal a felívelő korszakával, amikor a 
vállalatot továbbfejlesztették, a kézműipari előállításról 
a nagyüzemi sorozatgyártásra tértek át. KGST-döntés 
nyomán elkezdődött a gyár kiépítése, nagy beruházások 
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Több kísérleti típus tervezése után kezdődött meg 
az Ikarus 200-as buszcsalád fejlesztése, a modellsorozat 
világszerte elismerést hozott a gyár és a tervező részére.

Ezt megelőzően már fontos tervek kerültek ki a keze 
alól: az 1959-ben készült Ikarus 303, az 1965-ben épített 
Ikarus 550, valamint az 1966-ban megjelent Ikarus 404-
es kísérleti buszok, melyek számos előremutató műszaki 
és formai elemet tartalmaztak. A 303-as jellemzője a 
nagyvonalú formálás és a karosszéria oldalán megjelenő 

art deco jellegű elem visszafogott alkalmazása, az 550-
es újítása a hátfal kialakítása, mely megakadályozza a 
szennyeződés lerakódását. A 404-es szerkezeti és formai 
jellemzője a „borulókeret”. E rövid és száraz felsorolás 
mögött mindennapos, aprólékos tervezői munka állt.

1966-tól 1969-ig folyt a 200-as buszcsalád tervező-
fejlesztő munkája.

A busztervezés szigorú kritériumait hazai és nemzet-
közi szabványok és biztonsági előírások rögzítik. 
Emellett számos műszaki és felhasználói igénynek kell 
megfelelni. A méretek, a szilárdság, a légellenállás, 
a tükröződés, a szellőzés, az utaskényelem és a 
technológiai lehetőségek mind befolyásolják a forma 
létrejöttét. A szükséges tervezési idő 3–5 év, a kocsik 
élettartama 10–12 év, tehát legalább 15 évre előre kell 
látni a tervezés során, hogy a konstrukció és a forma ne 
évüljön el idő előtt.

A 200-as család erőteljes, nagy hatású forma lett, és 
évtizedekre meghatározó elemévé vált városi és vidéki 
környezetünknek. Színvonalas kialakítása biztató 
kivétel volt a korabeli ipar többnyire igénytelen termékei 
között. Jellemzői a moduláris felépítés, a tiszta formálás, 
a téglatestforma finom ívekkel és élletörésekkel való 
feloldása, valamint a visszafogott részletek és a merész 
színhasználat.

Koczogh Ákosnak adott interjújában Finta László 
így fogalmazta meg ars poeticáját: „[…] karakteres, erős, 
sebességet, funkciót, gyárthatóságot, biztonságot, gyári 

vagy nemzeti jelleget kifejező formát kell alkotni, még 
az esetleges esztétikai vagy minőségi hibák ellenére is. A 
jellegtelen, önmagáért való szép nem vált ki érzelmeket, 
hiányzik belőle az, ami ismerősünkké, barátunkká teheti 
a szemlélt objektumot.”1

„Az autóbusztervezés, így a formatervezés egyik 
legfontosabb része a karosszéria keresztmetszetének meg-
rajzolása, ami jelentősen befolyásolja a busz összformáját, 
mégpedig annak jellegét. Amennyire meghatározó formai 
szempontból a keresztmetszet, éppoly fontos tényezője 
az utaskomfortnak is. Hatással van az ember minden 
komfortérzetére, fizikai, fiziológiai és pszichológiai 
összetevőjére” – írja Finta az Ipari Művészet 1971. évi 3. 
számában.2

Figyelemre méltó Michelberger Pálnak, a 
Budapesti Műszaki Egyetem tanárának, az Ikarus 
főkonstruktőrének véleménye, amely a terv műszaki 
és gazdasági oldalát világítja meg. „Elmondhatjuk, 
hogy a 200-as autóbuszcsaládhoz megvalósított, világ-
viszonylatban nem sok helyen elért gépesített gyártással 
lépett ki a kézmű-ipari gyártók sorából a hazai karos-
szériagyártásunk. A 200-as család így igen jó példát 
ad a konstrukció, a forma és a gazdaságos szériagyártás 
szemléletes bemutatására, arra a komplex tevékenységre, 
amire a korszerű gyártásban törekedni kell.”3

A méltán elért nemzetközi siker igazolta a tervezők 
elképzeléseinek helyességét.

Az 1980-as években az évente legyártott 10 ezer 

darab jármű a világ élvonalába emelte a céget mennyiség 
tekintetében is.

Finta László sikeres munkássága folytatódott 
számos variáció és változat kidolgozásával és új típusok 
tervezésével – csuklós buszok, luxusbuszok, biztonsági 
buszok formaterveit készítette el figyelve a cégstílus 
megteremtésére is. Feladatai a buszok mellett tranzitáru-
szállító kamionok, hűtőkocsik, városnéző buszok és egy 
tűzoltóautó tervezésére is kiterjedtek, melyeket nagy 
kreativitással valósított meg. 

FINTA László: Hűtőkocsi koncepcióterve | László FINTA: Conceptual design of a refrigerator truck
1961

FINTA László: Ikarus 550 kísérleti busz | László FINTA: Ikarus 550 experimental bus
1965, archív fotó

FINTA László: Városnéző kabrióbusz | László FINTA: Sightseeing cabrio bus
1963, archív fotó

FINTA László: A TEVE kamion vázlatai
László FINTA: Sketches for the TEVE container truck
1966
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Volt elképzelése a személyautók jövőjéről is. 1969-
ben Liener György az Autótípusok című könyvében 
publikálta Finta elképzelését a személyautók jövőbeli 
kialakításáról. „[…] a motor, maradjon akár dugattyús, 
turbinás vagy villamos szerkezet, már olyan kis méretűre 
zsugorodik, hogy nem foglal jelentős területet. Elférhet 
talán a padlózat alatt is… Ha pedig az apró kerekű jármű 
ilyen arányban hasznosítható, célszerű másként elhelyezni 
az üléseket. A vezető középre kerülne, és amikor kell, a 
hátsó üléseket könnyen kiemeljük, hogy több csomag férjen 
el. Ám ne gondoljunk, hogy most valami nagy kocsiról 
van szó. Éppen ellenkezőleg, egy kis autó válna meglepően 
tágassá az elképzelés realizálásakor.”4

Kiemelkedő szakmai tudását és formatervezői mun-
kásságát 1978-ban Munkácsy Mihály-díjjal ismerték el.
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