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2013

-ban jelent meg „Ingatlanfejlesztés anno”
kiskönyvsorozatunk első kötete, amely
a Lánchíd történetét mutatta be.

Ezt követően a Budapesti Központi Vásárcsarnok, a budapesti
bérházépítés aranykora, a Szabadság tér, a Váci úti irodasugárút,

és Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló, majd a magyar Bauhaus
témakörét dolgoztuk fel egy-egy kötetben. 2020-ban a világot
megrengető Covid-járvány az egészségügyi ellátórendszert
állította fókuszba, így abban az esztendőben a főváros kórház
épületeinek történetére esett a választásunk.
Idén a belföldi turizmus örvendetes fellendülése elhozta a Balaton
második aranykorát, miközben az építési költségek és az építőanyagárak emelkedése, valamint az építési beruházások
időtartamának elhúzódása számos beruházónak komoly problémát
jelentett. Mindezek alapján érthető okokból kerültek érdeklődé-

HOTELEK FU TÓSZ AL AGON

sünk középpontjába az előregyártott szerkezet felhasználásával
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készült épületek, különösen a balatoni szállodai férőhelyek hiányát
enyhíteni hivatott panelszállodák.

A könyv igazi időutazás, rengeteg gazdaságtörténeti információval.
A szerző ismerteti az előregyártott szerkezetek, a házgyárak,
a lakótelep-fejlesztések történetét, valamint a balatoni fejlesztési
tervekre és a konkrét szállodafejlesztési projektek megvalósulásának a folyamatára is kitér.
Glázer Tamás munkáját megköszönve ajánlom olvasóink figyelmébe e kiadványt, bízva abban, hogy ismét érdekes és értékes
témával gazdagítjuk a magyar ingatlanfejlesztés történetét
bemutató sorozatunkat.
Budapest, 2021. november 20.

Dr. Takács Ernő
az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal
Egyesület elnöke
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I. fejezet
A panelépítészet

Bevezetés

K

evés olyan megosztó alapanyag létezik az építészetben, mint
a beton és az abból készült nagy méretű panelek (angolul Large
Panel System, LPS). A panelházak egyedi világát és semmivel

sem összetéveszthető hangulatát Magyarország is jól ismeri.
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A szocializmus idején sorra nőttek ki a földből a panelházak szürke
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rengetegei, és generációk ismerkedtek meg a „betondzsungel”
kifejezéssel. A házgyárakban készült óriási panelekből álló épületek
megítélése folyamatosan változott az elmúlt hetven évben (ekkor
építettek ugyanis a mai értelemben vett panelházat először),
ráadásul a tervezők és a magánemberek véleménye gyakran
homlokegyenest eltért egymástól. Noha eleinte a második világ
háború nyomán keletkezett lakáshiány hívta életre a panelépületeket,

I.1.

hamarosan mégis a modernség és a luxus megtestesítőiként
tekintettek rájuk, hogy azután néhány évtized elteltével a lecsúszottság és a szegénység mementói legyenek. Sok család
számára – ideiglenesen – a panelházak jelentették a kiszakadás
lehetőségét és a nyomornegyedek elhagyásának egyetlen útját.
Kezdetben a „város a városban” koncepció első fecskéi voltak
az LPS-lakótelepek, ahol nemcsak a lakóházak, de az azokat
kiszolgáló boltok, óvodák, bölcsődék is a szürke egyen
panelekből jöttek létre.
Bár tagadhatatlan előnyei miatt sokáig kedvelt építési módnak
számított Európa-szerte az LPS, a hátrányai igen megmutatkoztak,
és az első, hurráoptimizmus táplálta eufóriát hamar felváltotta
a letargia. Ráadásul a lakók életét megkeserítő hátrányos tulajdonságok mellett egyre gyakrabban merültek fel az épületek
minőségével és tartósságával kapcsolatos félelmek is, így mind
szélesebb körben terjedt az az elképzelés, hogy az LPS-házak
nemsokára elérik élettartamuk végét, és összeomlásuk lassan reális
veszéllyé válik. Ugyanakkor a területet jól ismerő mérnökök
korántsem ennyire pesszimisták a panelházak állapotát és kilátásait
illetően. Véleményük szerint a megfelelő karbantartások és
az elöregedő elemek (fűtés, nyílászárók stb.) cseréje esetén óvatos
becslések szerint is legalább százéves élettartammal lehet számolni,
ami a legkorábbi épületek esetében is minimum még harminc évet
garantál. Ha ehhez hozzávesszük az ilyen panelházak bontásának
nehézkességét és magas költségeit, valamint a bennük élő emberek
lakhatásának megoldhatóságát, akkor kijelenthetjük, hogy az LPS
még hosszú évtizedeken keresztül része marad az ország és
különösen a főváros arculatának.
A kötet további részében részletesen bemutatom, miként érkezett
Magyarországra és hogyan terjedt el itthon az LPS-technológia,
illetve hogy milyen folyamatok hívták életre a házgyárak után
a Balaton partjának szállodagyárait. Persze ez utóbbi téma nem

tárgyalható kizárólag építészeti szempontból. Ahhoz, hogy e
speciális üzemeknek a létjogosultságát megértsük, ki kell tekin
tenünk a magyar tenger sorsának alakulására az ötvenes évektől
a rendszerváltás időszakáig. Látnunk kell, hogy az országszerte zajló
lakótelep-építések mellett milyen szállodaépítési láz bontakozott ki
a Balaton partján is, különösen a hatvanas években, és ez hogyan
tette szükségessé a lokális gyártás beindítását.
A könyv utolsó felében azután részletesebben is kitérek majd
az akkoriban felépített, szinte felfoghatatlan mennyiségű LPS-épület
további kilátásaira is, hiszen ma egyre inkább foglalkoztatja ez
a téma a közvéleményt.

A házgyári
építésről

H

a mélyebben belegondolunk, akkor könnyedén beláthatjuk,
hogy a „házgyár” kifejezésnél jobban semmi sem fogja meg
az LPS-rendszer lényegét és előnyeit. A házak építéséhez

használt nagy méretű betonelemeket (paneleket) készítő üzemekben

folyó munka valójában az épületek előregyártása, ezért is kapták
ezek az elemek az „előregyártott” jelzőt. Ebben az esetben az
előregyártás azt jelenti, hogy az épületek egyes részeit (oldalfalak,
födém, tető, lépcső) az építés helyétől távol, a lehető legnagyobb
egybefüggő méretben gyártják le, majd az építkezésre már ebben
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a formában, készen szállítják el. Bár a Szovjetunióban születtek olyan
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ötletek is, hogy a lakások egyes komplett részegységeit, szobákat,
konyhákat is a házgyárakban szereljék össze, ilyen méretben már
a szállításnak és a helyszíni összeépítésnek is komoly nehézségei
voltak. Ennek megfelelően az LPS-építkezések „alapmértékegysége”
egy, a nyílászárók helyének kihagyásával készült falpanel lett. Mivel
az ilyen épületek esetében a költséghatékonyság az elsődleges
szempont, így még az első építkezések megindulása után is

folyamatosan keresték a kiadások csökkentésének a módját.
A számítások végül arra vezettek, hogy a néhány különböző elemre
szorítkozó, moduláris rendszerek házgyári „futószalag”-gyártása
esetében az egyfalas méret a legköltséghatékonyabb, melyet persze
úgy alakítottak ki, hogy szükség esetén több elem felhasználásával
hosszabb falszakaszok is felépíthetők legyenek. A nagyobb egységek
szállítását több okból is elvetették. Egyszobányi elem tömege
a szállító járműveket már igen komoly (ha nem megoldhatatlan)
kihívás elé állította volna, s a helyszínre jutás útvonalának megtervezése, szükség szerint lezárása túlzott logisztikai feladatokat jelentett
volna. A fennmaradó előnyök, mint az olcsóbb gyárthatóság és
az építkezések jóval alacsonyabb szakmunkaigénye, ebben
az esetben nem tudták volna ellensúlyozni a szállítás és a számot
tevően nagyobb darukapacitás költségeit.
Az ilyen építkezések elsődleges előnye tehát az olcsóbb, kevesebb
szakmai munkaerőt kívánó, valamint a hagyományosnál sokkal
gyorsabb kivitelezhetőség. A hátrányok azonban ennél messze
sokrétűbbek. Melyek ezek?
– Az elemek előregyártása és az építkezés gyakran az ország két
igen távoli pontján folyik. Ez a földrajzi tagolódás felveti a különböző
területek minőségi elvárásainak a különbözőségét, illetve az építés
helyszínén felmerülő problémák orvosolása lényegesen nehezebb.
– Az LPS-házak hőtartása rosszabb a hagyományos házakénál,
energiaigényük így általában magasabb.
– A falak utólagos alakítása (pl. nyílászárók), a mindennapi élethez
kapcsolódó problémák (fúrás stb.) jóval nehezebben kivitelezhetők.
– A lakások értéktartása többnyire alacsonyabb.
– A magasabb épületek kimenekítése körülményesebb.
Ezekhez a problémákhoz a keleti blokk országaiban néhány további,
speciális tényező is társult, mint a nemtörődőm hozzáállás a gyártás
és az összeszerelés során, illetve az alapanyagok rosszabb minőségűre (kohósalak) cserélése. Ennek dacára ezek az épületek hosszú
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évtizedeken keresztül igen népszerűek voltak a kormányzatok
szemében, ami a hátrányok elemzése nyomán (azok többnyire
a lakókat sújtják) érthetővé válik. De nézzük meg, hogy miként
alakult ki a panelépítészet ma is látható formája a kezdetektől!
A beton építészeti használata az ókori Rómában kezdetét vette,
hiszen a kor egyik legikonikusabb épületéhez, a Colosseumhoz már
használták ezt az alapanyagot. A panelek öntése azonban ennél
később, a 19. század legvégén kezdődött meg. Ma úgy tartják,
hogy az első ilyen technikával készült építmény egy betonutca volt,
melyet 1891-ben George Bartholomew készített. Érdekesség, hogy
a Bellefontaine-ben található Court Avenue máig létezik, és napi
használatban van. Európában azonban még néhány évet várni
kellett a nagyobb méretű betonpanelek feltűnésére. Auguste Perret
1902-ben tervezte az első olyan épületet, amelynek a gerendái és
a padlólemezei egyaránt vasbetonból készültek; az elképzelései
alapján épült lakóház ma is látható a párizsi Rue Franklin
25. szám alatt.
Amerikában két évvel később, 1904-ben épült fel az első mai
értelemben vett panel magasház, a Cincinnatiben található tizenhat
emeletes Ingalls toronyház. John Alexander Brodie angol mérnök
azonban 1905-ben már az olcsón gyártható panelrendszert is
kidolgozta, és terveit a közönség elé tárta az olcsó építkezési
lehetőségeket bemutató letchworthi Cheap Cottages kiállításon.
Akkoriban azonban az érdeklődés elmaradt, hiszen nem jelentkezett
komoly igény az ilyen jellegű építkezési módra. Az LPS-rendszer
elterjedésére így még várni kellett egészen a második
világháború végéig.
A nagy világégésben a korábbi épületek – különösen a városi
házak – jelentős része megsemmisült, vagy annyira megsérült,
I.2. KÖZÉPEN
LÁTHATÓ
AZ AUGUSTE
PERRET TERVEZTE
ÉPÜLET

hogy felújításuk, lakhatóvá tételük értelmetlennek bizonyult.
A legnagyobb településeken a földönfutóvá vált tömegek többnyire
szegénynegyedekben zsúfolódtak össze, ahol a szörnyű lakhatási

körülmények következtében folyamatosak voltak a lázongások,
ráadásul a higiénia szinte teljes hiánya a járványok állandó veszélyét
is magában hordozta. A kormányok hamar felismerték, hogy átfogó
bérlakásprogramokra van szükség, amelyek segítségével felszámolhatók a nagyobb szegénynegyedek, és amelyekkel az embereket
kulturált otthonokhoz lehet juttatni. Ehhez azonban kellett egy új,
költséghatékony és gyors építési mód, amely e célokat lehetővé teszi.
A megoldás Franciaországból érkezett.
Le Corbusier (Charles-Edouard Jeanneret) már az 1940-es években is
élénken érdeklődött az öntött beton építőipari használata iránt.
Olyan komponenseket szeretett volna alkalmazni, amelyeken
semmilyen színezés vagy külső díszítőanyag nincs. Ezek az elemek
az öntéshez használt zsalu mintáit jelenítették volna meg csupán, ily
módon is erősítve a minimalista hatást. Az autodidakta építőművész
az eljárásnak a béton brut, vagyis nyersbeton nevet adta, melyből
kifejlődött a brutalista irányzat. A század tízes éveiben Auguste
Perret is érdeklődött a vasbeton használata iránt, ő a már korábban
említett kísérleti lakóház mellett a Notre-Dame du Raincy templomot
is ezen anyag felhasználásával építette. A nála dolgozó Le Corbusier
így figyelt fel a vasbeton újszerű megközelítésére, hiszen ezt
az anyagot előtte csak ipari létesítményekhez használták.
Az építészzseni Nadir Alonso segítségével tervezett meg egy
lakáscélokra szolgáló, vasbeton magasházat, amely végül az ötvenes
évek elején épült meg, és teljesen átformálta az európai építészetet.
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Sokan ezt az 1947–1952 között Marseille-ben felépült Unité
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d’habitationt tekintik a panelházak közvetlen ősének, noha nem ez
volt az első átadott panelház.
A náci bombázások által különösen sújtott Nagy-Britannia már
a háború vége óta kereste a megfelelő módszert a megsemmisült
házak pótlására. Le Corbusier első próbálkozásai és különösen
a marseille-i épület felkeltette az ottani szakma érdeklődését, így
hamar kísérletezni kezdtek az LPS-ben rejlő lehetőségek

I.3. AZ UNITÉ
D’HABITATION
MARSEILLE-BEN

kiaknázásával. Meglepő módon igyekezetüket olyannyira siker
koronázta, hogy végül az Unité előtt egy évvel, 1951-ben már át is
adták az essexi Harlow-ban az első tízemeletes, lakáscélokra épült
panel toronyházat. A háború dúlta országban ekkor rendkívül sok
hajléktalan tengette az életét a belvárosi nyomornegyedekben, így
számukra a modern, karcsú és szellős toronyház maga volt a
megtestesült álom. Az első épületet még az egészségügyi
minisztérium is kitüntette egy éremmel, mert valóban a jövőt látták
ebben az építési módban. Közel két évtizeden keresztül a kormány
szociális elképzelései mind az LPS-házak körül forogtak. Eleinte új
kisvárosokat, külvárosokat képzeltek el ebben a formában, ám
a hatvanas években már a fővároson belül igyekeztek tartani
az embereket, így húsz emeletnél is magasabb tornyokban
gondolkoztak. Az 1975-ig tartó építési lázban összesen 440 ezer,

szociális bérlakásnak épült torony emelkedett az ég felé NagyBritanniában. A kijózanodás időszakában az emberek egyre inkább
érezték a panelházak hátrányait, így 1975 után az addig
„Égi sétánynak” nevezett tornyokat „Égi nyomornegyedekként”
kezdték emlegetni. Ekkorra a tehetősebb lakók mind elköltöztek
az LPS-házakból, és azok egyre inkább a lecsúszottság, a nincstelenség és a bűnözés melegágyává váltak. Ennek következményeként
a panelek építése gyakorlatilag leállt.
Az építési mód végül is sikeresnek bizonyult, és az ötvenes évektől
Európa szinte minden országában használták is. Bár – különösen
magyar szemmel – a panelházakat könnyű a szocialista országokhoz
kötni, ebben az időszakban – noha jóval kisebb arányban –
szinte minden országban épültek LPS-házak. Egyes becslések szerint
a 20. század második felében megvalósult házak közül NyugatEurópában átlagosan minden tizedik, míg a keleti blokkban minden
harmadik-negyedik épület panelból készült. Ráadásul nem csupán
lakóházakat építettek ezzel a technológiával, hanem például a könyv
témáját adó szállodagyárakat is a panel használata hívta életre.
Összességében megállapíthatjuk, hogy az ötvenes évektől kezdve
a szocialista régióban szinte nem volt olyan állami építésű ingatlan,
amelyhez ne használtak volna házgyári elemeket, legyen szó
uszodáról, pártházról, óvodáról, közértről vagy akár szállodáról,
SZOT-nyaralóról. Az építkezések szaporodásával párhuzamosan
hazánkban gombaként nőttek ki a földből a házgyárak, amelyek
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folyamatos túlterheltség mellett dolgoztak, és nemritkán évekre
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előre le volt kötve minden kapacitásuk. Aki élt már abban
az időszakban, az szinte biztosan látott olyan jellegzetes kamionokat,
amelyek az országot vagy a városokat járva hordták beépítési
helyükre a nagy méretű betonpaneleket. A panelházak építése
a szocialista „gazdasági csoda” egyfajta jelképévé vált, és lehetővé
tette, hogy a szegényebb vidéki térségekből komolyabb
népvándorlás indulhasson meg a városok irányába. Tulajdonképpen

ezekkel csalogatták a nagyvárosokba, az óriási üzemek, bányák és
egyéb ipari létesítmények közelébe a szükséges munkaerőt.
A rendszerváltás előtt és az azt követő években, a szocialista
termelési rendszer összeomlásával persze hazánkban is beindult
a panelházakból az elvándorlás, hiszen az ott ragadt néprétegek
számára a panel egyet jelentett a lecsúszással. Ám az új évezredben –
elsősorban a felújítási programoknak köszönhetően – elindult
a panelházak reneszánsza. Mára jócskán csökkent a különbség
a tégla- és LPS-házak négyzetméterárai között, a viszonylagos
olcsóság könnyebben értékesíthetővé és vásárolhatóvá tette ezeket
a lakásokat. Jelenleg a panellakások szinte ugyanazt jelentik
a fiataloknak, mint a világháború utáni időszakban: lehetőséget
az első lakás megszerzésére, a városi életre és az azzal járó
viszonylagos munkahelybőség elérésére. Vagyis az LPS-lakások ma is
ugródeszkát jelentenek a jövőbe, mely a saját család alapítását és
a közös életet ígéri.

A szovjet
rendszer és
annak exportja
„Minden családnak legyen egy kicsi, de saját lakása!” – E jelmondat
indította útjára a Szovjetunióban és ezen keresztül a teljes keleti
blokkon átívelő panelházépítési programot. Joszif Visszarionovics
Sztálin halála után Nyikita Hruscsov rendszere következett, mely
eleinte csak csendben, majd egyre hangosabban bírálta az előd
elveit. Ez a folyamat 1955 után az építőiparban is megmutatkozott,
és mind gyakrabban hallatszottak olyan hangok, amelyek azt
hirdették, hogy a nagy vezér által építtetett ún. „sztálinka” bérházak
körül sok volt a túlkapás. Hivalkodónak titulálták őket, mert jól
jellemezték az előző rendszer pazarlását. Azért, hogy ez többé ne
fordulhasson elő, még 1955-ben beiktattak egy rendeletet, amely

„A tervezés és a kivitelezés túlkapásainak kiküszöbölése” címet
kapta. Ebben deklarálták, hogy a fentebb említett Sztálin kori
túlzások „Nem felelnek meg a párt és a kormány irányvonalainak
az építészeti és építési üzletágban”. Ez a rendelet gyakorlatilag
megalapozta a későbbi lakótelep-építési lázat, amely alapvetően két
gondolat mentén indult:
– Egynél több család együttélése egy lakásban rendellenes és
komoly társadalmi probléma.
– A lakhatással kapcsolatos gondok tömeges építéssel és az új
technológiák alkalmazásával megoldhatók.
A fentebb idézett jelmondat magától Nyikita Hruscsovtól származik,
és ezt a két elvet, valamint a sztálini túlkapásokkal szembeni
fellépést foglalta össze. Meglepő módon azonban az LPS-építési
mód utáni kutatás már Sztálin életében megindult, ráadásul éppen
Hruscsov felügyelete alatt. A problémát, miszerint a hagyományos
falazattal történő építkezés munkaigényes, lassú, és ezért nem felel
meg a városi túlnépesedés megoldására, már korábban felismerték.
1947–1951 között szovjet építészek különböző technológiákat
értékeltek költség és építési idő szempontjából. Az ötvenes évek
elején számos, a probléma megoldását kereső szervezet jött létre,
olyanok, mint a Központi Kutatóintézet a Lakásfejlesztési és
Kísérleti Kutatási Intézethez, valamint a Speciális Építészeti
és Építési Iroda, amelyet később Moszkvai Kutatási és Tervezési
Intézetnek neveztek el.
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Noha Moszkvában már a harmincas években is foglalkoztak a gyors

18

és olcsó építés gondolatával, a komoly kutatás csak ekkor indult meg.
Előkerült például egy 1932-ben épült ház, amelyhez a tervezői –
Porfirjev és Kucserov építészek – tégla helyett salakos blokkokat
használtak. Szintén szóba jött egy vázalapú, 1949-ben emelt
moszkvai épület, amelyet a New York-i felhőkarcolók mintájára
fémszerkezetre építettek. Ez azonban nemcsak a háború utáni
időszakban, hanem az ötvenes években is elképzelhetetlenül magas

költséget jelentett volna. A megfelelő irány viszont már ekkor is
látszott, és az LPS használata, vagyis a nagy méretű betonpaneles
építés lett a befutó. Az alapelvet végül (francia mintára) a Natan
Osterman vezette, különleges építészeti és építési irodai csapat
dolgozta ki. Az ő elképzeléseikhez nem volt szükség keretre: a nagy
panelek önhordók voltak. Ugyanezt a módszert alkalmazták később
az ötemeletes lakóépületek („hruscsovkák”) nagyszabású építésére
az egész országban. A panelek gyártásához két betonüzemet
létesítettek Moszkvában (Presnyenszkij, 1953; Korosevszkij, 1954).
1954–1961 között Vitalij Lagutenko mérnök – aki 1956 óta töltötte be
Moszkva főtervezői posztját – tervezte meg és tesztelte a tömeges,
iparosított építési folyamatot. Ez a rendszer a betonpanelgyárakra
és a gyors összeszerelési ütemezésre támaszkodott. 1961-ben
a Lagutenko által vezetett intézet kiadta a később híressé vált K7
épület típustervét, melyből összesen 64 ezer darab épült Moszkvában
az elkövetkező hét évben. Ez a K7 lett a „hruscsovka” néven ma is
ismert épületek mintapéldánya. A tervezéskor pedig az egyetlen
lényeges szempont az volt, hogy kevesebb pénzből biztosítsanak
minimális lakhatást. Az épület magasságát például az határozta meg,
hogy a szovjet egészségügyi szabályok legfeljebb ötemeletes házaknál
tekintettek el a lift beszerelésétől, az építészek pedig ennek a
használatát mindenképpen meg akarták spórolni. De nem ez volt
a nyilvánvaló spórolás egyetlen jele.
A „hruscsovkák” belmagasságát a sztálini korban megszokott 3-ról
2,5 méterre csökkentették, és a lakásokban nem volt saját WC.
A falak belülről semmilyen hangszigetelést nem kaptak, egyetlen
extra felszerelésként egy apró fürdőszobát építettek be. Ez utóbbit
a házgyárban szerelték készre, majd az építkezés helyszínén
beemelték őket, így csupán a csöveket kellett összekötni a falakban
futókkal. A spórolás ebben az esetben azt jelentette, hogy a normál
méretű kádak helyett csak kis méretű ülőkádakat terveztek a
lakásokhoz. A K7 házakban 30, 44 és 60 négyzetméteres (egy-, két-

vagy háromszobás) lakások voltak, ám a későbbiekben ezek
méretét tovább csökkentették. E lakások nyilvánvalóan nem
képviseltek semmilyen komoly értéket, céljuk csupán a lakhatási
gondok gyors és olcsó megoldása volt. Bár Hruscsov utódja, Leonyid
Iljics Brezsnyev más irányvonalakat jelölt ki a szovjet építészetben,
a „hruscsovkák” építése végül csak 1971-ben fejeződött be, így egy
ideig párhuzamosan valósultak meg Brezsnyev tíz-tizenkét emeletes,
jóval nagyobb „luxust” jelentő toronyházaival. Ez utóbbiak adták
a mintát a magyar „tízemeleteseknek” vagy „paneleknek”.
Már a korai Brezsnyev-érában nyilvánvalóvá vált, hogy az urbanizáció, a munkaerő-szükséglet és a szociális problémák által
fojtogatott nagyvárosok számára rövid távon sem lesz elegendő
a „hruscsovkák” által biztosított lakhatási lehetőség. Mivel az
építkezések és a panelek gyártásának időtartamát nem sikerült
jobban lefaragni, és a városi beépítetlen területek mérete is vészesen
fogyott, így a megoldást csak az jelenthette, ha a meglévő erőforrásokat jobban koncentrálva használják fel. A középmagas és magas
épületek nagy előnye, hogy bizonyos dolgokból (tető, bejárat,
víz- és elektromos csatlakozás stb.) ugyanannyit szükséges
megépíteni hozzájuk, miközben közel azonos alapterületen jóval
több lakás alakítható ki bennük. Ezenfelül a paneleket, darukat,
munkaerőt kevesebb helyre kell szállítani, mivel azok nagyobb
mennyiségű lakáshoz lesznek felhasználva egyetlen építkezésen.
Az így készült lakótelepekhez a kiszolgáló épületeket (boltokat,
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óvodákat stb.) is jóval költséghatékonyabban lehet kivitelezni.
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A fenti gondolatmenet hívta életre a „brezsnyevkákat”, bár ez
korántsem tekinthető teljesen új irányvonalnak, inkább csak
a hruscsovi elképzelések hatékonysági és költségszempontokból
történő továbbfejlesztésének. A „brezsnyevkák” igazi újdonsága
a valamivel magasabb komfortszint volt. Ezekben a toronyházakban
már volt lift, a lakásokban WC, és itt debütált a központi szemét
ledobó rendszere is, igaz, ez a mai napig sem tűnik tökéletes ötletnek.

A rendszer ugyanis egy vastag csőből állt, amelyen emeletenként egy
külön helyiségben ajtókat alakítottak ki. Az itt beöntött szemét
a földszinten betolt nagy méretű hulladéktároló konténerbe ömlött,
amelynek a kiürítéséről a kukát a kerekein húzva a házmester
gondoskodott. Noha ez a rendszer kényelmesebbé tette az életet,
és száműzte a liftekből az ott szállított szemetesládákat, -zsákokat,
állandó forrása volt a csótányok és egerek terjedésének, így
a legtöbb házban egy idő után beszüntették a működését.
Az LPS-építési módszer propagálása és terjedése a keleti blokkban
azonban nem a „brezsnyevkákkal” kezdődött, ennél jóval
korábban megindult.
Az első magyar küldöttség 1955 végén látogatott el a Szovjetunióba,
hogy tapasztalatokat gyűjtsön a nagy paneles gyors és olcsó építési
módról. A tanulmányútról három szakember, Király György,
az Építésügyi Minisztérium Műszaki Főosztályának főmérnöke,
Rudnai József, a 21. Vállalat főmérnöke és Weisz Gyula, az Iparterv
főstatikusa számolt be az Építőipari Tudományos Egyesület
Magasépítési Szakosztályának ülésén 1956 januárjában.
A küldöttség tagjai meglátogatták többek között a Peszcsanaja utcai
lakónegyed építkezését, ahol az épületek vázas-paneles szerkezettel
készültek. Az alapokat és a vázat előregyártott blokkok adták, míg
a pincefal előregyártott betonfal blokkokból készült. Az alapozások
befejezése után az említett épület teljes szerelését száznégy nap
alatt végezték el. Hasonló tanulmányutakat tettek a magyar
szakemberek Európába is, így a francia „Camus”, „Tracoba” és
„Coignet” rendszert, a dán Larsen–Nielsen cég szabadalmát, és más
téglapanelgyártó rendszereket is megtekintettek. Az információk
beszerzése után hosszú elemzés és – meglehetősen lassú – döntéshozatali folyamat indult meg, s a szovjet látogatás után több mint öt
évvel készült el az első LPS-ház Magyarországon.
A döntéshozók rendkívül szerteágazóan vizsgálták meg a már
működő rendszereket. Figyelembe vették a létszámigényt, az építési

időtartamot, a beruházási igényt és az egy lakásra eső építési
költséget is. Az hamar nyilvánvalóvá vált, hogy költséghatékonyság
terén a paneles építési módnak nincsen konkurense. A szak
munkaerő- (kőműves-) létszám ennél a módszernél drasztikusan
csökken, hiszen az ő munkájukat itt betanított munkásokra lehet
bízni. Szintén jelentősen mérséklődik a rezsi, a felvonulási és
útiköltség, emellett az építési idő alig kétharmada egy hagyományos
épületének. Az egy lakóegységre jutó költségek esetében arra
a következtetésre jutottak, hogy azok csak hosszabb távon tudnak
majd mérséklődni, mivel az új építési rendszerre való átállás komoly
ráfordítással jár. A váltás költségeit (házgyárak építése, szállítási
megoldások kialakítása, helyszíni felszerelések cseréje) a vizsgálatban 2,1–2,5 milliárd forintra becsülték, mely összeget az egyéb
költségmegtakarítások folyamatosan csökkentették.
A vizsgálódás elején így nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar kormány
ambiciózus terveinek (tizenöt év alatt 1 millió új lakás) a megvalósítására csak az LPS-rendszer használatával van reális esély. Azonban
az említett magas befektetési arány miatt a rendszer kiválasztását
további elemzések előzték meg. Vizsgálták a gyárak műszaki
színvonalát, az előállított termékek készre gyártási fokát, illetve
a rendszer használatával épített ingatlanok számát, azok gyakorlati
(építési és használati) tapasztalatait. Mivel a keleti blokk már ekkor
sem dúskált túlzottan a nyugati valutákban, így a kiválasztáskor
fontos szempont volt a hazai kereskedelmi és pénzügyi lehetőségek
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A rostán végül két házgyárrendszer maradt fent, így a hatvanas évek
elején a magyar kormány mindkettő megvásárlására szerződést
kötött. A két nyertes a szovjet 1-464 és a dán Larsen–Nielsen-féle
szabadalom lett. Ez utóbbi Nyugat-Európában és Törökországban
igen elterjedt volt, de Hongkongban is sok toronyház épült e
rendszerben. A két szabadalom segítségével ezután magyar
szakemberek dolgozták ki a hazai sajátosságoknak leginkább

megfelelő nagy paneles építési rendszert, amely jobban figyelembe
vette országunk földrajzi helyzetét, klimatikus viszonyait és
a rendelkezésre álló könnyen hozzáférhető alapanyagok összességét.
A sikeres fejlesztések nyomán nálunk is megkezdődhetett
a házgyárak építése és a kísérleti építkezések beindítása, így
Magyarország is belépett az LPS-korszakba.

A magyar
panelgyárak

A

hogyan a Szovjetunióban, úgy hazánkban sem a paneles
építési rendszer volt az egyetlen megvizsgálandó lehetőség,
és a házgyárak is csupán a hatvanas években kerültek képbe.

A kísérletezés folyamata elsősorban az 1958–1964 közötti időszakra
esett, amikor több helyen is építettek prototípusházakat. Ezeken
igyekeztek a lehető legtöbb építőanyagot és rendszert kipróbálni,
melyek közül – ekkor még – csupán az egyik lehetőség volt a
panelrendszer. Az átmeneti bizonytalanságnak és az útkeresésnek
végül 1964 februárjában lett vége, amikor a Központi Bizottság
határozatot hozott a témában. Az építőipar fejlesztéséről szóló
anyagban egyértelmű célként fogalmazták meg, hogy a harmadik
ötéves terv keretén belül a lakásépítések legalább 30 százalékát már
paneles technológia használatával kell kivitelezni.
Nyilvánvalóvá vált tehát, hogy hazánk is belép az LPS-korszakba,
így megindulhatott az átállást előkészítő érdemi munka.
A hatalmas ráfordítás következtében a szokásosnál is alaposabb
tervezés zajlott, hiszen egy olyan – méregdrága – rendszert kellett
a magyar viszonyokra alkalmazni, amely még világviszonylatban is
meglehetősen újnak számított. Mivel a határozat 30 százalékos
határt jelölt meg a paneles építés kívánatos arányaként, így először
azt kellett kijelölni, hogy az ország bizonyos pontjain mi az ideális
aránya a különböző építési technológiák használatának.

Ehhez előzetesen tizenhét körzetre osztották az országot,
az erőforrásokat, a meglévő és a telepítendő üzemeket, gyártó
bázisokat, valamint a szállítások optimálisnak tekinthető határait
figyelembe véve. A blokkos előregyártó telepek közvetlen környezetében minden ötszintes vagy annál alacsonyabb épületet
falblokkokból kellett építeni. Az ennél magasabb épületek táblás
zsaluzatú öntött falakat kaptak. Ebben az időszakban egyébként
a tíz-tizenkét emeletes épületek kerültek a középmagas kategóriába, hiszen ekkor még komolyan számoltak az ennél jóval
magasabb toronyházak kivitelezésével is.
Más volt a helyzet azokban a körzetekben, amelyekben esetleg már
működött vagy tervezés alatt állt a panelüzem vagy házgyár. Az ilyen
régiókban az épületek magasságától függetlenül (ötszintes és
középmagas épületek) a paneles építési módot jelölték meg
kötelezőként a kivitelezést illetően. A tervezet nemcsak a gyártásra,
hanem a szállításra és az építésre is kitért, és ezekkel kapcsolatban is
összefoglalta a célokat, hiszen az LPS megköveteli mindezek
magasabb szintű összhangját. Ezért a házgyárak üzembe helyezése
összekapcsolódott egy új rendszerű építőipari szervezet, a házépítő
kombinát létrehozásával.
A házgyárak esetében ekkor még egyértelműen két típus szerepelt
a tervekben, lévén hogy egyszerre két helyről szerezték be a szabadalmat. A megosztást tekintve egy dán mintájú gyárral számoltak,
míg a többi üzemet szovjet mintára tervezték felállítani. A határo-
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kapacitású) szovjet és egy Larsen–Nielsen-rendszerű (évi ezerhatszáz
lakás paneljeit gyártó) házgyár kialakításával kalkuláltak. A kitűzött
célok szerint 1970-ig el szándékozták érni az évi 21 400 lakás
kapacitást, melyet 1975-ig 41 ezerre kívántak bővíteni, további
gyárak üzembe helyezésével. A tervezet optimizmusát jól mutatja,
hogy ebben az átlagban a szerencsétlenül járt, salakkal dolgozó
pécsi üzem utódjával is számoltak.

A szóban forgó üzemet a Baranya Megyei Állami Építőipari Vállalat
mérnökcsapata hozta létre, Juhász Gyula vezetésével. Itt egy
csehszlovák tanulmányi út nyomán egy saját fejlesztésű rendszerrel kísérleteztek, amely a bezárt erőmű után maradt salak
felhasználására épült. A – házgyári léptékkel mérve – aprócska
üzem alig tíz-tizenkét dolgozóval 1957-ben kezdte meg
a működését, és 1958-ban már az első panelek is elkészültek.
A következő év végéig több kísérleti családi házat építettek Pécsen
és a környékén, majd 1960-ban, a budapesti Általános
Épülettervező Vállalat (ÁÉTV) tervei alapján az első háromemeletes épületet is tető alá hozták. Az üzem szép jövő előtt állt, és
a régióban mind nagyobb szerepet töltött be, amíg be nem ütött
a baj. 1962. szeptember 12-én késő délután óriási robbanás
történt, amely szinte az egész gyárépületet romba döntötte.
A pécsihez hasonlatos salakhegyek ugyanis a felszín alatt
folyamatosan égnek, aminek során robbanékony gázok keletkeznek. A gyár dolgozói mintát szerettek volna venni a salakhegy
belsejéből, így lyukat fúrtak az oldalába. Ennek hatására az izzó
gázok levegőhöz jutottak, és azonnal berobbantak. A detonáció
akkora volt, hogy – számítások szerint – 10 ezer köbméter salakot
dobott a levegőbe, és súlyosan megsebesítette a domb mellett
rakodást végző nyolc és a távolabb tartózkodó huszonhét személyt.
A helyi orvosok szerint a négy halálos áldozat bőre száz százalékban megégett, mintha lávába estek volna. A robbanás
nyomán az üzem használhatatlanná vált, így teljesen újjá kellett
építeni, a tervezet pedig ennek megfelelően már valódi, nagy
méretű házgyárként számolt vele, ahogyan a kalkulációkban
a dunaújvárosi üzem is szerepelt.
Az 5. számú Épületelemgyár 1954-ben kezdte meg a működését,
és hét év alatt az egyik legnagyobb beszállítójává vált az
építőiparnak, a szénbányászatnak és a mezőgazdaságnak. Ezen
idő alatt közel 10 millió négyzetméternyi födémgerendát

készítettek az üzemben, így a nagyüzemi termelésben már komoly
tapasztalatokkal rendelkeztek. A gyárnak olyan nagy volt
a jelentősége, hogy az 1961-ben indult átépítés ideje alatt is
garantálni kellett a folyamatos működést, amire komoly figyelmet
fordítottak. A teljes értékű házgyárrá alakítás folyamata
a meglévő üzemcsarnok jelentős megmagasításával és egy új,
2000 négyzetméteres épületegység felépítésével járt. Ebben
a csarnokban kaptak helyet a nagy paneles rendszer előregyártó
berendezései. Az üzem a bővítés nyomán már mindenféle házelem
gyártására fel lett készítve, így lehetővé vált, hogy szobafal
nagyságú falelemeket, válaszfalakat és födémet állítsanak elő
habosított kohósalakból, illetve betonból. Emellett az üzem
felkészült az úgynevezett „térbeli elemek”, vagyis a fürdőszobák
gyártására is. Ezekbe az előregyártás során beépítették a kádat,
a mosdót, a WC-t, a tükröt, a piperepolcot, sőt a törülközőtartót is.
A közel 6 négyzetméteres helyiség egyik határolófalának külső
részére a konyhai mosogatót és a vízlefolyót is beszerelték.
A szóban forgó ötéves tervezetben szerepelt ennek a két gyárnak
a várható kapacitása is, ami a Baranya Megyei Állami Építőipari
Vállalat pécsi üzeme esetében évi 600, a Betonelem Gyártó
Vállalat dunaújvárosi gyáregységében évi 800 lakáshoz elegendő
panel legyártását jelentette. Noha ezek meglehetősen magas
számok, az állami építésű lakásoknak alig 4 százalékát tették ki.
Nem csoda, ha a hivatalos sajtóban az új építési rendszer
születésnapjaként az első budapesti gyár próbaüzemének
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hőszigetelő réteggel is készíteni házelemeket. Az itteni

Ez a gyáregység az óbudai Szentendrei úton épült meg, szovjet
technológiával. Az üzem kapacitása (ezernyolcszáz lakás/év)
egymagában több volt, mint a pécsi és dunaújvárosi kibocsátás
összesen (igaz, ezek később jócskán bővültek). Ráadásul a gyár

gyártmányokat először a budafoki lakótelep ötszintes házaihoz
használták. Persze az üzem megnyitását megelőzően már létrejött
a Budapesti Házépítő Kombinát, amely a házgyáron kívül a
szállító- és emelőrészleget, valamint a kivitelező építésvezetőséget is magában foglalta.
A hatvanas évek végéig a fővárosban és az agglomerációban
három új házgyár épült, melyek a Budapesti Házépítő Kombinát 1–3.
nevet kapták. Az első, Szentendrei útit a ferencvárosi követte
1967-ben, majd két év múlva, 1969-ben csatlakozott hozzájuk
a dunakeszi üzem. Eközben vidéken a pécsi és dunaújvárosi telep
kiegészült a Győr Megyei Állami Építőipari Vállalat (GYÁÉV) győri
üzemével 1968-ban. E házgyárak közös jellemzője, hogy csúcsra
járatva háromezer lakás/év feletti teljesítményre voltak képesek.
Kivételt ezalól csupán a ferencvárosi, 2. számú üzem képezett,
melynek legnagyobb kibocsátása is csupán kétezer-ötszáz lakás/év
volt, ami az eltérő technológia alkalmazására vezethető vissza.
Ez az üzem használta ugyanis az országban egyedüliként a dán
Larsen–Nielsen-metódust, amely valamelyest időigényesebb volt
a szovjet rendszernél. Ám az, hogy 1970-ben ezt a telepet is
átállították a szovjet szabadalom szerinti panelgyártásra, nem
elsősorban a kisebb teljesítmény számlájára volt írható. Az átállás
leginkább egy angliai katasztrófa miatt következett be.
A szóban forgó ház a Ronan Point nevű huszonkét emeletes
toronyház volt a kelet-londoni Newhamben, Canning Townban,
amely 1968. május 16-án, alig két hónappal a megnyitása után
részben összeomlott. Egy technológiai vagy szerelési hiba miatt
bekövetkezett gázrobbanás egyszerűen kiütött néhány teherhordó
falat, ami az épület egyik sarkának teljes összeroskadását okozta.
A katasztrófában négy ember meghalt, és további tizenhét
személy sérült meg súlyosan. A kudarc látványos jellege (mind
a rossz tervezés, mind a rossz építés miatt) megrengette
a lakosság bizalmát a sokemeletes lakóépületekben, és jelentős

változásokat eredményezett az Egyesült Királyság építési
szabályzatában. A házat a dán rendszer szerint építették, ami
árnyékot vetett a Larsen–Nielsen-metódusra. A magyar mérnökök
azonnal reagáltak, és felülbírálták az eddigi gyakorlatot. Az ered
mények nyomán a paneleket tömörebbekre készítették, és
megerősítették a kapcsolódási pontjaikat is. Azonban ezek
a fejlesztések az eddigieknél még körülményesebbé és költségesebbé tették a dán rendszer használatát, így annak az alkalmazása
alig másfél évvel a Ronan Point katasztrófája után, 1970-ben
végleg megszűnt Magyarországon.
Ez az átállás egybeesett a házgyárak igazi aranykorának
nyitányával is, hiszen azok túlnyomó része 1970 után kezdte meg
működését. Rögtön az első évben elkészült a vidéki üzemek közül
holtversenyben a legnagyobb kapacitású Miskolcon. A Borsod
Megyei Állami Építőipari Vállalat komplexumának évi négyezerkétszáz lakásos kibocsátásával csupán a dunakeszi üzem
tudta tartani a lépést. A képzeletbeli dobogó következő fokára
kerülő két gyár maximális teljesítménye egyenként háromezerötszáz lakás/évvel jócskán elmaradt az előző két monstrum
mögött. 1971-ben éppen ezek közül az egyik, a Hajdú Megyei
Állami Építőipari Vállalat (HÁÉV) debreceni üzeme kezdte ontani
a házgyári elemeket. Szintén 1971-ben kezdett működni
a Dél-magyarországi Magas- és Mélyépítő Vállalat (DÉLÉP)
szegedi egysége.
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a hangsúlyt a kormányzat, hiszen 1970 után egyetlen fővárosi
mellett hat vidéki házgyár létesült az ország különböző részein.
A szóban forgó budapesti üzem (Budapesti Házépítő Kombinát 4.)
1974-ben, Budafokon állt munkába, háromezres maximális
kibocsátással. Az évtized második felében először a veszprémi
(1975), majd a kecskeméti és az egri gyár épült fel (mindkettő
1976-ban), és ezzel be is fejeződött a házgyári rendszer létesítése.

Hely

Működtető

A termelés Technológiai Kibocsátókezdete
berendezés képesség
(lakás/év)

Budapesti Házépítő
43. sz. Állami
Kombinát 1. (Szentendrei út) Építőipari Vállalat

1964

szovjet

1800–
2300–3300

Budapesti Házépítő
Kombinát 2. (Ferencváros)

43. sz. Állami
Építőipari Vállalat

1967

dán (Larsen– 1700–2500
Nielsen)

Győri Házépítő Kombinát

Győr Megyei
Állami Építőipari
Vállalat (GYÁÉV)

1968

szovjet,
keletnémet
és hazai

3000–3500

Budapesti Házépítő Kombinát 3. (Dunakeszi Házgyár)

43. sz. Állami
Építőipari Vállalat

1969

szovjet
és hazai

3600–4200

Miskolci
Házépítő Kombinát

Borsod Megyei
Állami Építőipari
Vállalat (BÁÉV)

1970

szovjet
és hazai

3600–4200

Debreceni
Házépítő Kombinát

Hajdú megyei Állami
Építőipari Vállalat
(HÁÉV)

1971

szovjet
és hazai

2500–3500

Szegedi Házépítő Kombinát Dél-magyarországi
Magas- és Mélyépítő
Vállalat (DÉLÉP)

1971

szovjet
és hazai

2500–3000

Budapesti Házépítő
Kombinát 4. (Budafok)

43. sz. Állami
Építőipari Vállalat

1974

szovjet
és hazai

2800–3000

Veszprémi
Házépítő Kombinát

Veszprém Megyei
Állami Építőipari
Vállalat (VÁÉV)

1975

szovjet
és hazai

2500

Kecskeméti
Házépítő Kombinát

Bács Megyei Állami
Építőipari Vállalat
(BÁCSÉP)

1976

szovjet
és hazai

2500

Egri Házépítő Kombinát

Heves Megyei Állami
Építőipari Vállalat

1976

szovjet
és hazai

3100–3500

1976 után több ilyen üzem már nem létesült az országban.
De nemcsak a komplex házgyárak, hanem a kisebb és egyszerűbb
panelüzemek is elkészültek néhány éven belül. A már említett
dunaújvárosi és pécsi telephez 1969-ben csatlakozott Szolnok,
majd 1970-ben Békéscsaba, 1972-ben Szekszárd, és 1973-ban
Kaposvár. Ezek a telepek négyszáz–hatszáz lakás/év kapacitásúak
voltak, tulajdonképpen ennél kisebb üzemek már nem létesültek
az országban.

Hely

Működtető

A termelés Technológiai Kibocsátókezdete
berendezés képesség
(lakás/év)

Dunaújváros Beton- és Vasbetonipari Művek (BVM)

1962

hazai

1200

Pécs

Baranya Megyei Állami Építőipari Vállalat

1963

hazai

1300

Szolnok

Szolnok Megyei Állami Építőipari Vállalat

1969

hazai

400

Békéscsaba Békés Megyei Állami Építőipari Vállalat

1970

hazai

400

Szekszárd

Tolna Megyei Állami Építőipari Vállalat

1972

hazai

600

Kaposvár

Somogy Megyei Állami Építőipari Vállalat

1973

hazai

450

A házgyárak és a panelüzemek többsége még a rendszerváltás előtt
leállt, hiszen a nyolcvanas évek második felére kifulladt a panelépítési
program. A házgyárak egyik pillanatról a másikra hatalmas és leküzdhetetlen problémákkal szembesültek. Mivel a legnagyobb megrendelő,
az állam egyre kevesebb panelt kért, az üzemekben mind több
paneltermék állt eladatlanul, és a készletek egyre csak halmozódtak.
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kevésbé akarta megfizetni a házgyárak által megjelölt árakat, hiszen
ekkor már a piacon szinte semmilyen kereslet sem mutatkozott
panellakásokra. Az emberek erre az időszakra teljesen kiábrándultak
belőlük, és csak végszükség esetén költöztek ilyenekbe. Persze
a házgyárak vezetői látták és értették a problémát, talán képesek is
lettek volna az emberek bizalmát visszaszerezni a minőség emelésével,
csakhogy a terület ördögi körbe, negatív spirálba került.
A csökkenő eladások okozta pénzhiány lehetetlenné tette az üzemek
felújítását vagy a géppark lecserélését. A házgyárak így tétlenül
szemlélték, hogy a piac végképp megszűnik, és az üzemek a csőd felé
rohannak, mivel képtelenek váltani. A nyolcvanas évek közepén egy
üzem felújításához nagyjából 100 millió forintra lett volna szükség,
ám az erre fordítható keret a 10 milliót sem érte el. A rendszer végül
túlszárnyalt minden tervet, hiszen a csúcsán, 1976-ban közel 94 ezer
paneles építésű lakást adtak át a boldog tulajdonosoknak, ám
I.4.
A KECSKEMÉTI
HÁZGYÁR

ez a szám a szocialista éra végére már az évi 15 ezret sem érte el.
A szocializmus összeomlása után a félig kész házakat még befejezték,
de újakat már nem kezdtek építeni. A panelépítés fénykora 1993-ban
végérvényesen lezárult.

A panel
lakótelepek

A

ki élt valaha lakótelepen, az pontosan tudja, hogy ezeket
a sokszor „betondzsungelnek” csúfolt kolóniákat nem lehet
egyszerűen a számok nyelvén bemutatni. Az emberek

többsége vidékről vagy a városok lebontásra ítélt, elavult házaiból
költözött ezekre a helyekre, így egy teljesen új életformával kellett

megismerkedniük. Az LPS-lakások többnyire szűkebbek és alacsonyabbak voltak, mint a korábbi lakások, házak. A Magyarországon
felépült közel 830 ezer panellakás átlagos alapterülete 54 négyzetméter volt, míg az országos lakásméret átlag 78 négyzetméter.

Bár nálunk nem a „hruscsovka”, hanem a „brezsnyevka” típusú
panelházak terjedtek el, ezek 2,6 méteres belmagassága is szokatlan
lehetett azoknak, akik, mondjuk, egy régi bérházból érkeztek.
Az első időszak boldogsága után a panellakók mind több dolgot
kezdtek kritizálni a lakásokon. A legtöbbet a hő- és zajszigetelésre,
a folyamatos rágcsáló- és bogárinvázióra, valamint a kis méretű
konyhákra panaszkodtak. Ez utóbbi azonban nem kényszerűségből
vagy éppen spórolásból alakult ki, hanem egy tervezési filozófia
hozománya volt.
A szocializmusban a modern társadalmat némileg másképpen
képzelték el, mint ahogyan az a valóságban kinézett. Az LPS-házak
tervezésekor úgy gondolkodtak, hogy a lakásokba költöző emberek
nem fognak otthon ebédelni, hanem ezt megoldják az üzemi
étkezdében vagy akár a lakótelepeken épülő éttermekben.
A lakásokba így inkább teakonyha jellegű helyiséget terveztek, ahol
egy hideg reggelit és egy igen egyszerű vacsorát lehet csak összeütni.
A vidékről jövők esetében azonban az étkezés a család egyik
legfontosabb közösségi tevékenysége volt, így számukra komoly
problémát jelentett az aprócska konyha. Eleinte persze a pozitívumok
bőven ellensúlyozták ezeket a furcsaságokat.
A lakótelepi házakban már akkor hideg-meleg folyó víz és saját WC is
járt a lakásokhoz, amikor a városi bérházak lakásai és a vidéki kertes
házak csak udvari vagy szintenként elhelyezett közös WC-vel
rendelkeztek. A kor házainak, lakásainak nagy részében nem volt
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érkeztek, azoknak a modern életet ígérte a panellakás. Szintén
hatalmas pozitívumnak számított az akkor még kevésbé ismert „város
a városban” koncepció, amelyet ezeken a lakótelepeken előszeretettel
alkalmaztak, így minden a közelben helyezkedett el, a bolttól kezdve
egészen az iskoláig. Ezzel szemben vidéken nem volt ritka, hogy
a legalapvetőbb dolgok beszerzéséhez vagy az iskolába is a falu túlsó
végébe vagy akár egy másik településre kellett utazni.

A lakótelepeket tehát igyekeztek minden szükséges közösségi térrel
és infrastruktúrával ellátni. Különösen a nagyobb telepek esetében
eleve terveztek bölcsődét, óvodát, iskolát, játszótereket, boltokat
(köztük patikákat is), sőt több helyen rendelőintézetet is. Bár eleinte
helypazarlónak tűntek a hatalmas parkolófelületek, az autóhoz jutás
könnyebbé válásával ezek a terek lassan megteltek négykerekűekkel.
Az új építésű lakótelepek valóban lehetővé tették, hogy az emberek
bármit könnyen elérhessenek, és a munkába járáson kívül mindent
a telepen intézzenek el. Ráadásul nem is túlzás ezeket a kolóniákat
városnak nevezni, hiszen például az egyik legnagyobbnak számító
Újpesti lakótelep több mint 30 ezer embernek adott otthont, míg
az ország legkisebb városában, Pálházán mindössze 1060-an élnek.
De nem csupán a jobb megélhetés reménye vagy egy új munkahely
miatt a városba költöző vidékiek számára volt előrelépés a lakótelepi
élet. A statisztikák azt mutatják, hogy 1960-ban a fővárosi lakások
60 százaléka egyszobás (akkoriban úgy hívták: szoba-konyhás) volt,
ami a lakótelepek építése nyomán 25 százalékra csökkent a rendszerváltás idejére. Emellett ugyanebben a harminc évben a három- vagy
többszobás lakások (nem kertes házak) aránya 9-ről 35 százalékra
emelkedett. A legutolsó adatok szerint Budapesten ma a lakások
22,6 százaléka panellakás, ami közel 190 ezer ilyen otthont jelent.
Azonban a főváros még ezzel sem rekorder, hiszen ugyanez az arány
Komárom-Esztergom megyében ennél is magasabb, 25 százalékos.
Annak ellenére van ez így, hogy a tíz legnagyobb panelrendszerrel
épített lakótelep közül egy sincs Komárom-Esztergom megyében
(csupán a tizenkettedik legnagyobb, a Tatabánya-újvárosi), míg
Budapestről hat telep került fel erre a listára. Persze aki elolvasta
a könyv házgyárakról szóló alfejezetét, annak ez nem lehet
meglepetés. A panelek gyártásáért felelős gyárak közül hét épült
vidéken, míg négy a fővárosban vagy annak agglomerációjában
működött. Értehető módon a házgyárak és a lakótelepek szaporodása között jól látható az összefüggés. Noha az első panelház

Dunaújvárosban készült el, a legnagyobb lakótelepeket a Szentendrei
úti házgyárral kezdődő időszakban emelték. Kivételnek tekinthető
a pécsi Megyeri lakótelep (a harmadik legnagyobb az országban),
amelynek az építése 1970-re befejeződött – ám tudjuk, hogy
az ország egyik első panelgyára Pécsen épült meg. Tekintsük is át
időrendben a legnagyobb lakótelepek létrejöttét, hiszen ez jól
visszaadja a paneles építési mód terjedését.
Noha éppen a már említett tatabányai és a budapesti József
Attila-lakótelep építése kezdődött meg először, ezek egy időben
nagyon elhúzódó kivitelezés eredményei voltak (az utóbbi huszonöt
évig épült). Ráadásul kevesebb mint 10 ezres lakásszámával e kettő
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Városrész

Település

Lakás

Népesség

Újpesti lakótelep

Budapest

16 840

36 000

Épült
1969–1986

Újpalota

Budapest

15 886

33 000

1969–1977

Megyeri lakótelep

Pécs

34 065

1960–1970

Óbuda-Városközpont

Budapest

13 736

29 000

1968–1976

Békásmegyeri lakótelep

Budapest

13 394

28 000

1971–1983

Füredi utcai lakótelep

Budapest

12 547

26 000

1967–1978

Avas-déli lakótelep

Miskolc

11 498

28 000

1973–1985

Kispest-Városközpont

Budapest

11 464

24 000

1977–1986

Széchenyiváros lakótelep

Kecskemét

8 673

21 000

1968–1985

Uránváros

Pécs

9 651

25 000

1956–1974

Kelenföld-Városközpont

Budapest

9 494

20 000

1965–1983

Tatabánya-Újváros

Tatabánya

8 862

19 000

1950–1975

József Attila-lakótelep

Budapest

8 440

17 000

1957–1981

A sorban előttük álló kelenföldi telep szintén a koraiak (1965) közé
sorolható, az óbudai házgyár első paneljei ide kerültek. Az igazán
nagy kolóniák építése (a már említett pécsi kivételével) 1968–1969ben vette kezdetét. Ekkor indult a legtöbb lakásos Újpesti lakótelep
mellett a második (Újpalota) és a negyedik (Óbuda-Városközpont)
kivitelezése is. A legnagyobb itthoni panelépületet is ebben
az időszakban kezdték építeni.

A szóban forgó épület, a fővárosban található óbudai „faluház”
egy kicsinyítés eredménye. Manapság a Szőlő utcai épület ugyan
valóban impozáns 884 lakásával, 3000 lakójával és 315 méteres
hosszával, ám csupán kísérletként építették meg a legnagyobb
egybefüggő ház tervezett építése előtt, amely a Zalotay Elemér által
1958-ban tervezett „szalagház” lett volna. Ez az épület már nem egy
várossal, hanem egy egész kerülettel kelhetett volna versenyre,
ugyanis a 40 emeletes és 3 kilométer hosszú monstrumban
egyidejűleg 80 ezer ember élhetett volna, ami meghaladja Csepel
76 ezres lakosságát vagy a három legkisebb kerület összlélekszámát.
A szalagház ezekkel a befoglaló méretekkel négyszer magasabb és
közel tízszer hosszabb lett volna a faluháznál, így joggal mondhatjuk,
hogy az óbudai próbaépület csak egy kicsinyített modell a szalagházhoz. Az utóbbi nem csupán épületként, hanem egy komplett
lakótelepként valósult volna meg.
Az építményben (noha minden lakást konyhával terveztek) lett
volna egy közös, üzemi étkezde, ahonnan ételliftek szállították volna
a megrendelt ételt. Külön liftek várták volna a szennyes ruhát,
melyet a (szintén házon belüli) mosodába vittek volna, és visszafelé
a tiszta ruhák is ugyanígy érkeztek volna meg. Ezenfelül a házban
tízemeletenként egy közösségi árkád futott volna végig, bölcsődéknek, boltoknak, edző- és tornatermeknek, filmszínházaknak,
orvosi rendelőknek, szolgáltató- és javítóboltoknak adva helyet.
A házban a személyközlekedést olyan liftek biztosították volna,
amelyek a negyvenedikre egyetlen perc alatt értek volna fel.
A különös elképzelést éppen az előzőekben már említett költség
számítások indokolták volna. Zalotay számításai szerint a lakótelepi
közutak elmaradása, a közművek egyszerűsödése, valamint a fal- és
tetőfelület csökkenése folytán az egy lakásra jutó ár 30 százalékkal
lett volna alacsonyabb, mint egy lakótelep kialakítása esetén,
tízemeletes házakkal kalkulálva. Noha Zalotay „ideológiailag”
nemkívánatos személy lett a hatvanas évekre, a faluház valóban

makettként épült meg az elvei kipróbálására, ám már ekkora
méretben is bebizonyosodott, hogy a szocialista ipar nem képes
ilyen csúcsteljesítmény létrehozására. Az egy perc alatt negyven
emeletet száguldó csodalift helyett kis túlzással már egy olyan
felvonónak is örültek volna, amelyik egy hetet lehúzott volna
meghibásodás nélkül. Már ha egyáltalán épült lift!
A lakótelepi életnek ugyanis egy természetes, de igen kellemetlen
összetevője volt az építési hibák és hiányosságok felfedezése.
A szocialista ipar egyik legfontosabb jellemzője (különösen
a hatvanas évektől) a nemtörődömség lett. A selejttermelés,
a hajmeresztő gyártási hibák és bizonyos dolgok kifelejtése
mindennapos jelenséggé vált, s ez az építőipart sem kerülte el.
A rohammunka, amit a lakótelepek építésénél megköveteltek, pedig
csak tovább rontotta az amúgy sem túl rózsás helyzetet. Ép ésszel
nehéz megmagyarázni az olyan dolgokat, mint hogy egy lakótelepi
boltban a megnyitást követő télen derül ki, hogy a teljes fűtési
rendszert elfelejtették kiépíteni, vagy hogy a helyi vendéglőből,
ABC-ből kihagyták a komplett vizesblokkot. Ezek a problémák ugyan
nem érintették közvetlenül a lakókat, ám a javítás ideje alatt bezárt
vagy a már a házak építésekor is késésben lévő és csak évekkel
később elkészülő óvodák, iskolák stb. mégis zavaróak lehettek.
Persze hibák nemcsak a kiszolgáló intézményekben, hanem
magukban a toronyházakban is bőven előfordultak.
Az imént említett liftprobléma például pont az Óbudai lakótelep
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egy épületében esett meg. Itt az épület átadásakor jöttek rá, hogy
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egyszerűen elfelejtették beépíteni a liftet. A frissen beköltöző
lakókat csupán egy tábla fogadta, mely a másik lépcsőházban
működő felvonót javasolta használatra. De emellett is szinte
hetente jelentek meg hírek kihagyott vezetékezésről (amit
a kőművesek szemrebbenés nélkül vakoltak be), vagy a falból
közvetlenül folyó vízről, amikor a csövezés valahol a panelen belül
hiányzott. Ezek a gondok együttesen okozták azt az egyre

intenzívebb bizalmatlanságot, melyet az emberek a panellakásokkal
szemben éreztek. A bizalmatlanság pedig éppen akkor szült
elutasítást, amikor – a szocialista rendszer utolsó időszakában –
a kiürült államkassza következtében a hatalom kihátrált
a panelprogram mögül. Ekkor úgy gondolták, hogy az eddigi
rászorultságalapú kiutalások helyett a piacnak építik a panellakásokat, ám az emberek egyáltalán nem akartak ilyen lakásokban és
házakban lakni. Ezt a folyamatot kiválóan bemutatja a házépítések
számának alakulása.
AZ ÉPÍTETT
LAKÁSOK SZÁMA
ÉS TÍPUSA.
FORRÁS: KSH

Időszak

Lakások
összesen

Panel

Blokk

Tégla,
kerámia

Vályog,
vert fal

1971–1975

438 138

110 173

34 114

188 762

32 029

1976–1980

452 715

154 457

28 345

150 251

4 396

1981–1985

369 684

129 975

13 879

133 922

888

1986–1990

272 452

64 157

3 250

85 477

490

1990

43 771

6 533

536

14 013

119

1991

33 164

3 476

422

11 687

119

1992

25 807

1 513

206

10 788

175

A táblázatban jól látható, hogy a panelépítési láz csúcspontja
1971–1985 közé esett. Ha ötéves szakaszokra bontjuk ezt
az időszakot, akkor látjuk, hogy a legintenzívebb bővülés
1976–1980 között zajlott le. Ebben az öt évben összesen
154 457 lakás készült LPS-technológiával és további több mint
28 ezer panelblokkokból. Ezután azonban elkezdődött a hanyatlás.
A következő öt évben már 25 ezerrel kevesebb panelt adtak át, és
15 ezerrel csökkent a blokkházak elkészült mennyisége is. A két
típus rohamosan kezdett visszaszorulni a piacon a pánikszerű
elutasítás következtében. Noha 1986–1990 között még csak alig
100 ezerrel kevesebb lakás épült, mint az előző ötéves terv idején,
ez a csökkenés gyakorlatilag megfelezte a korábbi panel
mennyiséget, és még nagyobb, 75 százalékos zuhanást generált
a blokkházaknál. A rendszerváltás után újabb lakótelepek

építésébe már nem fogtak bele, így az akkor átadott lakások száma
csak a félbehagyott és később befejezett paneles és blokkos
épületeket jelöli.
Mennyire volt megfelelő döntés az ország panelházakkal történő
elárasztása? Erre pró és kontra érveket is felhozhatunk. Ráadásul
a közelmúltban a panelfelújítások és a gazdasági válság kapcsán
az ilyen épületek elismertsége újra emelkedésnek indult. A panelházak öröksége nem kizárólag Magyarországot érinti, így érdemes
a külföldi példákat is figyelemmel kísérni. Vannak olyan országok,
mint Oroszország, ahol még csak tervezik a panelházak felszámolását, és akad olyan ország is, mint Németország, ahol már meg is
indultak a bontások. Az országok nagy része azonban a magas
költségek vagy a társadalmi elutasítás csökkenése következtében
nem tervezi komolyabban a lakótelepek felszámolását. Minden
esetre felelős döntés csupán a probléma összes rétegének
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vizsgálata után hozható meg.
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II. fejezet
Az aranykor

Milyen
volt a Balaton
aranykora?

A

könyv első részében elsősorban a főváros és a nagyobb
vidéki városok lakhatási problémáiról esett szó, hiszen ez volt
az az igény, amely elősegítette a paneles és különösen

az LPS-házak elterjedését Magyarországon is. Fő témánk azonban
a szállodagyárak kialakulása, így ebben a fejezetben már sokkal
inkább a Balatonra fókuszálunk. Itt az ötvenes évek végétől indult el
az addig és azóta is példátlan szállodaépítési láz. A korábban
visszafogott turistaforgalmat bonyolító kis tóparti települések szédítő
iramban fejlődtek a nyaralóvárosi életmódhoz vezető úton.

A többnyire csendesen zajló vidéki mindennapokat a Palma
gumimatracot cipelő, boltok előtt sorakozó vagy vendéglőkben
éneklő tömegek látványa váltotta fel. Sok település hamar elérte
a teljesítőképessége határát, ám nem volt megállás. Az eleinte
inkább magyar turisták áradata csakhamar külföldi nyaralókkal
bővült. Az aranykor csúcsán több településen az állandó lakosok
számának sokszorosa zúdult a partokra a nyári időszakban.
A megnövekedett forgalom újabb és újabb épületeket kívánt, ennek
építőanyag-szükségletére pedig a korábban ismertetett házgyári
rendszer képtelen volt választ adni. Az eredetileg – a kor viszonyai
között különösen – kiválóan megtervezett ház- és panelgyári hálózat
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nem számolt, nem számolhatott a magyar tenger környékén egyik
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pillanatról a másikra jelentkező óriási paneligénnyel. Ha az átadások
dátumait böngésszük, akkor közel egy évtizeden keresztül nőttek ki
a földből a déli és északi part szállodái, majd újabb tíz év alatt a SZOT
(Szakszervezetek Országos Tanácsa) óriás üdülőkomplexumai. Ezek
az építkezések pedig gyakran a kisebb panelházas lakótelepek
igényeivel vetekedtek. Ahhoz, hogy megértsük e helyzet kialakulásának a körülményeit, tisztában kell lennünk azokkal a tényezőkkel,

II.1.

amelyek életre hívták és formálták a korszakot, amit ma előszeretettel nevezünk a Balaton aranykorának.
Ha gondosabban megvizsgáljuk a korabeli történéseket,
akkor világossá válik, hogy 1956 vízválasztónak számított a Balaton
fejlődésének szempontjából. A forradalom rendszerre gyakorolt
hatásáról könyvek tucatjai születtek már, és számunkra nem is
releváns annak tárgyalása. Ami azonban nyilvánvaló, hogy az akkori
államhatalom belátta a feszültségek levezetésének a szükségességét, és egyfajta motivációs rendszer létrehozásának a sürgető
igényét. Ezek az elképzelések indították el egy elvileg bárki számára
aránylag könnyen elérhető nyaralási rendszer felállításának
a megkezdését. Az elmélet szerint a nyaralásán (néha hideg) sört
kortyolgató munkásréteg kedélyállapota jelentősen javul, így
könnyebben viselik a szocialista rendszer elnyomásának a következményeit, magyarul kevésbé akarnak lázadozni.
Emellett a látványos zuhanásnak indult munkahelyi teljesítményeknek is jót tesz a komoly ösztönzés: a kedvezményes üdülés.

Noha a vállalati üdültetések céljaira az ország több pontján is
kialakítottak létesítményeket, a nagyüzemi nyaraltatáshoz mégis
a Balaton nyújtotta a legkiválóbb lehetőséget.
A Balaton az 1800-as évekig meglehetősen álmos környéknek
számított. Bár a felsőbb rétegeknek voltak ott parti villáik, a tóra
legfeljebb hajózási lehetőségként tekintettek. Némi változást
jelentett 1786-ban a balatonfüredi savanyúvíz forrásának
a felszínre törése, ami életre hívta a gyógyfürdőt, a későbbi
szívkórház ősét. Azonban akkoriban csak a forró gyógyvízzel
számoltak, mivel a hideg vízben való fürdést károsnak tartották,
s az úszást a katonaemberek elfoglaltságának tekintették.
Egy 1825-ben megjelent orvosi könyvben például az szerepel,
hogy a balatoni fürdőzéstől a bőr összezsugorodik és ráncossá
válik. A jég csak lassan tört meg az első, cölöpökre épült
fürdőházak megjelenésével. A Hévízi-tavon látható díszes
épületekhez hasonló „lebegő strandok” kis számban épültek meg
a magyar tengeren. Az áttörés végül az 1880-as évektől indult
meg, amikor a gazdagabb rétegek is csatlakoztak a fürdőzők mind
népesebb táborához, és egyre gyakrabban építettek saját
fürdőházakat is a tóra. A Balaton első fénykora erre az időszakra
tehető, és az első világháborúig tartott. Ám a fejlődés ekkor
félbeszakadt, és a második világégés végéig a tó tetszhalott
állapotba került.
A felépített villák nagy részében az alapvető infrastruktúra
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(villanyvilágítás stb.) aránylag épen maradt, így ezekre lehetett
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alapozni az új üdültetési rendszer kialakításakor. A SZOT első
intézkedései között éppen a korábbi, időközben államosított
nemesi nyaralók és kastélyok viszonylagos felújítása és üdülővé
alakítása szerepelt. Az első SZOT-beutaltak így a korábbi villákban
töltötték a vakációjukat. Az országot irányító Központi Bizottság
azonban látta, hogy a Balatonban jóval több potenciál rejlik
a korábbi épületek kihasználásánál, de az igazi fejlődéshez

komolyabb beruházásokra lesz szükség. Így hát a tervek kidolgozására életre hívták a Balatoni Intéző Bizottságot (BIB), amely
tulajdonképpen az 1920-as évek Királyi Balatoni Intéző Bizottsága
utódjának tekinthető.
1957-es megalapítása után a bizottság már az első tervekben
felvetette, hogy a tó (más európai édesvízi tavakhoz hasonlóan)
alkalmassá tehető a magyar idegenforgalom lebonyolítása mellett
külföldi vendégek fogadására is, ami a kormányzatnál nyitott
fülekre talált. Ehhez viszont valóban komoly munkálatokra volt
szükség az addig meglehetősen álmos térségben. A már meglévő
infrastruktúra bővítése, új szállodák tucatjainak felépítése, a
SZOT- és vállalati üdülők számának drasztikus emelése mind
a megoldandó feladatok közé került. Noha a várható valutabevételek és a hazai rekreáció áldásos hatásai miatt a Balaton
fejlesztése kiemelt projektté vált, a munka így is már-már
túlságosan nagy falatnak ígérkezett. A hagyományos építési módok
használatával legalábbis biztosan.
Az eddig elmondottakból világosan látszik, hogy a magyar tenger
partján hasonló – ha nem erősebb – igény jelentkezett egy minden
korábbinál gyorsabb és költséghatékonyabb építési módszer
alkalmazására. A tervek ugyanis igen dinamikus növekedéssel
számoltak. A tempóra jellemző, hogy míg 1958-ban alig száznyolcvan szállodai ágy várta a vendégeket Siófokon, addig
a későbbi szállodasor befejezése után ez a szám kétezer-negyvenre
nőtt. Ehhez pedig a SZOT Ezüstpart üdülőkomplexum még plusz
háromezer-hatszáz férőhelyet adott hozzá, ami harmincegyszeres
bővülés alig több mint húsz év alatt. Országos szinten az 1949-es
évi 85 ezer beutaló száma dinamikusan növekedett, és 1978-ban
már 381 ezren örülhettek SZOT-nyaralásnak, míg a vállalati
üdültetés rendszere további 1 millió férőhelyet biztosított
a dolgozók számára, és ezek jelentős hányada a Balaton környékén
összpontosult. Emellett a vendégek ellátására szolgáló

létesítményeket is fel kellett építeni. A tó környékén ma is látható
boltok, éttermek, jegypénztárak stb. egytől egyig ebben
az időszakban készültek el. A hirtelenjében életre hívott Delta- és
Touring-program pedig még jobban fokozta a tempót. Mind
a balatoni piramisok (háromszög formájú, a Delta-programban
épült éttermek), mind a házgyári elemekből összerótt Touring
hotelek nyersanyagigénye igen jelentős volt.
Ezeket az építkezéseket pedig úgy kellett kivitelezni, hogy közben
a szükséges infrastruktúra is követni tudja a fejlődést. Az ország
első autópályájának építése, a vasút fejlesztése, a víz- és elektromos hálózat bővítése és még számos más feladat növelte
a szükséges munkaráfordítás mértékét. Hamar nyilvánvalóvá vált,
hogy az akkoriban kialakuló paneles építési módszerek használata
lehet a Balaton partján is az egyetlen megoldás.
A fentiek tükrében az 1956-tól a rendszerváltásig, vagy szűkebben
a hatvanas évek első felétől a nyolcvanas évekig tartó időszakot
méltán nevezhetjük a Balaton aranykorának, hiszen az akkor
átadott épületek és infrastruktúra máig meghatározzák a tó
környékének arculatát. Ugyanakkor ez a kijelentés más szempontból is igaz. A Balaton idegenforgalma (különösen a külföldi
vendégek aránya) a nyolcvanas években érte el a tetőpontját.
Az 1986-os rekordévben összesen 1 008 000 vendég kereste fel
a tavat, és ebből közel 700 ezer érkezett külföldről (többnyire
a keleti blokk országaiból). A vendégéjszakák száma ebben
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az évben megközelítette a 8 milliót, ami egészen elképesztő adat.
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Összehasonlításképpen: a vendégforgalom majd húsz évvel később
(2005) megközelítette ugyan az 1 milliót, ám ebből csupán
kevesebb mint 400 ezer vendég érkezett külföldről. Még látványosabb a vendégéjszakák csökkenésének a mértéke, hiszen 2005-ben
ez a 4 milliót sem érte el, vagyis átlagban négy napot töltöttek
a nyaralók a Balatonon, míg a nyolcvanas években ennek
a dupláját – akkor még nem volt jellemző a hétvégi nyaralás.

KERESKEDELMI
SZÁLLÁSHELYEK
FORGALMA
A BALATON
RÉGIÓBAN,
EZER FŐ.
FORRÁS: KSH

1980

1986

1990

2000

Vendégek összesen

825

1008

725

823

2005
976

Ebből külföldi

473

686

561

419

386

Vendégéjszakák összesen

6188

7897

5341

3735

3941

Ebből külföldi

3358

5492

4280

2457

2189

Külföldi turisták aránya %

57

68

77

51

40

Külföldi vendégéjszakák %

54

70

80

66

56

A fejlesztések eltúlzott sebessége viszont itt is megbosszulta
magát. A tervszerűen megkezdett építkezések helyét egyre inkább
a kapkodás és a folyamatos „tűzoltás” vette át. Az infrastruktúra –
a folyamatos fejlesztések ellenére – nem volt képes lépést tartani
a vendégforgalom rohamos fejlődésével. Folyamatosak lettek
az áramkiesések, de a legégetőbb problémát az ivóvíz mind
fenyegetőbb hiánya jelentette. A gondok mértékét jól mutatja
Balatonfüred példája a hetvenes években. Az 1900-as évek
elején – Füred első aranykorában – évente hatezer nyaraló fordult
meg a településen, mely 1971-re ennek a harmincszorosára, vagyis
180 ezerre növekedett. Noha a település 1970-ben nagyközség,
majd egy évvel később város (!) lett, a 10 ezer állandó lakos
mindegyikére tizennyolc nyaraló jutott a nyári hónapokban. Ennek
egyik oka, hogy a település két év leforgása alatt kapott két
szállodát (Annabella, Marina), melyek ráadásul a tó két legnagyobb
ilyen jellegű építményei voltak.
Balatonfüred ekkor a fonyódi, Nosztori-forrásból származó ivóvízen
osztozott Fonyóddal. Noha a szállodák átadása után a fonyódi ágat
egyszerűen elzárták (víz nélkül hagyva azt a települést), ez nem
bizonyult elegendőnek. 1971 júliusában háromhetes szükségállapotot kellett hirdetni. Ekkor a település nagy részén nem volt
vízellátás, és a Marina Hotelben is csak az ötödik emeletig volt
víznyomás, feljebb lavórokban hordták a vendégeknek az ivóvizet
a vadonatúj luxushotelben. Később szivattyúkkal növelték a nyomást,
ám az Alsóörsről és Lovasról érkező lajtoskocsik nem bírták

kielégíteni a vízigényt. A kialakult problémát előbb egy, a Balatonba
telepített mobil vízművel próbálták orvosolni, de az nem tudott
emberi fogyasztásra is alkalmas vizet szolgáltatni. A környék
valamennyi építkezését leállítva tizenkilenc nap alatt felépítettek
ugyan egy vízművet Lovason, ám ez újabb problémákat hívott életre.
Bár a szállodában megszűntek a vízhiányok, ekkor a szennyvíz
hálózat vált túlterheltté. Abban az évben a Tagore sétányt háromszor
öntötte el a bűzös szennyvíz. Ezek a problémák pedig az idő
előrehaladtával csupán gyakoribbakká és komolyabbakká váltak.
Hiába épültek ABC-áruházak, ha az áruellátás akadozott, és
folyamatossá vált a sorban állás, illetve az üresen kongó polcok
látványa. Emellett a szállás- és vendéglátóhelyek exponenciális
növekedése mind nagyobb szakemberhiányt vont maga után. Füred
példájához visszatérve: a Hotel Annabella első vezérigazgatója
például huszonhárom esztendős volt, és nyolc évvel korábban még
a közeli Arany Csillag szálló cipőtisztítójaként dolgozott. Az első
recepciós egyébként az Ablak című televíziós műsorból ismert Papp
Endre újságíró volt, szállodai tapasztalat nélkül. Mindezek ellenére
a BIB továbbra is fontolgatta a város forgalmának növelését.
Az akadály – szerintük – a strandok kis befogadóképessége és a part
nehéz autós megközelíthetősége volt. A két gond megoldására
természetesen ötletek is születtek, bár jobb, hogy ezek már nem
kerülhettek át a gyakorlatba. A strandok területét ugyanis farkasfog
mintájú bevágásokkal és az így kitermelt iszapból épített mesterséges
szigetlánccal tervezték megnövelni. A szigetekre ráadásul stégek
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vezettek volna, ami minden vízi közlekedést ellehetetlenített volna,

szerint az új út egy ófalura vagy lakóövezetre és egy nyaralóövezetre
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osztotta volna a várost. A kétszer kétsávos pályán 110 km/óra

a panoráma tönkretétele mellett. A megközelíthetőség problémájának
megoldása azonban még ennél is nagyobb lázálomnak bizonyult,
ugyanis eredetileg egy autópályát (M71) terveztek az északi partra,
amely Fürednek éppen a közepén haladt volna keresztül. Az ötlet

megengedett sebességgel haladtak volna a járművek, ami a
gyalogátkelőhelyek (hidak) kis számával együtt szinte lehetetlenné
tette volna a két terület közötti forgalmat. Ráadásul az építkezéshez le
kellett volna tarolni hatvankilenc villát, 30 hold kertet, 300 hold szőlőt
és 12 ezer hold szántóföldet. A megvalósításra végül mégsem
az akkoriban szokatlanul nagy lakossági ellenállás miatt nem
kerülhetett sor, hanem a pénzhiány akadályozta meg.
Az aranykornak valójában nem is a rendszerváltás vetett véget.
A tó körüli problémák mellett a realizált bevételek csökkenése is
megkezdődött már a hetvenes évek közepén. A csúcsév ebben
a tekintetben 1975 volt, amikor 107 milliárdos bevételt termelt
a régió. Ezután az összeg egészen a rendszerváltásig nem haladta
meg többé a 80 milliárdot, ami az inflációt is figyelembe véve
jelentős visszaesés. Ezt az évet nevezhetjük választóvonalnak is,
hiszen a BIB által kezelt összeg is ekkor kezdett jelentősen csökkenni.
Az építkezések leálltak, és az állagmegőrzésre is egyre kevésbé jutott
forrás. Ez a folyamat a szállások és a vendéglátóhelyek állapotának
gyors leromlásához vezetett, ami egyre inkább elriasztotta a
nyaralókat, különösen a külföldi turistákat. A szocialista rendszer
felbomlása után a keleti blokk országaiban élők (a magyarok is)
ráadásul megkapták a szabad külföldi utazás lehetőségét, amellyel
éltek is. Olyan helyekre akartak utazni, ahová eddig nem mehettek,
így a Balaton vonzereje rohamosan csökkent.
A rendszerváltás több szempontból is hátrányosan érintette a balatoni
régiót: úgy kellett volna új országok turistáit magához vonzania,
hogy az infrastruktúra a hetvenes évek vége óta csak romlott, és
az épületek elmaradottsága szembeszökő volt. Egy új jelenség,
a bűnözés megugrása (vadkelet) tovább rontotta a tó imidzsét.
Érthető hát, hogy az állami tulajdonú épületek és területek magánkézbe adása rendkívül lassan haladt. A szükséges ráfordítás mértéke
és a várható vendégforgalom nem tette vonzóvá a balatoni ingat
lanokat. Ez pedig az épületek további állapotromlásához vezetett.

Az aranykor, amikor a kelet- és nyugatnémet turisták a Club
Aligában vagy a Paprika csárdában adtak egymásnak randevút, és
a magyar Casanovák az NDK-s lányok kegyét keresték, végérvényesen lezárult. Bár a tó azóta újra fejlődésnek indult, egy ennyire
meghatározó korszak esélye egyre kisebb. Noha a Balaton ma is
kiemelt turisztikai régió, most már elképzelhetetlen, hogy olyan
nagy összegek áramoljanak a fejlesztésekbe, mint a hatvanas–
hetvenes években. Persze mindez nem feltétlenül ad okot
a búslakodásra. Az aranykor időszakának tárgyalásakor nem
mehetünk el szó nélkül az átgondolatlanul óriásira, a régió
képességeit meghaladóra növelt tömegturizmus környezetkárosító
hatásai mellett. A tó és környéke élővilágának átformálása talán
örökre megváltoztatta a Balaton arculatát, ahogyan a környezet
kizsákmányolásának más formái is. Azok számára azonban, akik
gyermekként egy vagy két hetet tölthettek nyáron a SZOT
valamelyik nyaralójában vagy egy vállalati üdülőben, a Balaton
aranykora mégis boldog emlék marad.

A
rendezési
terv
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z 1957-ben életre hívott Balatoni Intéző Bizottság (BIB)
a szocializmus korszakára egyáltalán nem jellemző módon
és meglepő intenzitással kezdett munkához, mivel tisztában

voltak azzal, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek bár
valóban óriásiak, közel sem elegendők a tó környékének egyidejű

fejlesztéséhez. Éppen ezért először feltérképezték, hogy melyek
azok a települések, amelyek a legkisebb ráfordítással a legkön�nyebben igazíthatók a turizmus igényeihez, legyen szó
tömegturizmusról vagy magasabb minőségű nyaraltatásról.
Az elemzés során kirajzolódtak a települések közötti különbségek

úgy földrajzi, mint egyéb adottságokban. Az akkori koncepció a mai
napig érezteti a hatását, hiszen például a nyugati és keleti szakasz
fejlettségét tekintve az utóbbi ma is előnyösebb helyzetben van,
noha az eredeti okok mára jóval kevésbé állnak fenn.
Az adottságok alapján készült rangsorokban először kétfelé
osztották a településeket. Így a tó körül tizenkilenc területet neveztek
meg, amelyeket a legrövidebb időn belül alkalmassá kellett tenni
a terv későbbi szakaszaiban meghatározott funkciók betöltésére.
A kiemelt települések a következők voltak (betűrendben):
– Alsóörs

– Balatonfüred

– Révfülöp

– Badacsony

– Balatonkenese

– Siófok

– Balatonakarattya

– Balatonlelle

– Tihany

– Balatonalmádi

– Csopak

– Zamárdi

– Balatonboglár

– Fonyód

– Zánka

– Balatonfenyves

– Hévíz

– Balatonföldvár

– Keszthely

A térképre pillantva láthatjuk, hogy a települések – Hévíz és Keszthely
kivételével – inkább a Balaton keleti felében vagy a tó képzeletbeli
felezővonala környékén helyezkednek el. Ennek a ténynek meglepően
logikus a magyarázata: a tervek készítésekor még egyáltalán nem
számoltak a nyugatról érkező autós forgalommal. Ezt jelzi az is, hogy
az ország első autópályái az Ausztria felőli forgalmat előbb a fővárosba
vezették, majd onnan lehetett könnyebben és gyorsabban eljutni
a Balatonra. Az autós turistákra így elsősorban Budapest irányából
számítottak a tervek, ami azonnal érthetőbbé teszi a kiemelések
földrajzi elkülönülését. Egyszerűen nem számoltak azzal, hogy a tóra
érkező nyaralóvendégek továbbutaznának a nyugati medence
irányába azért, amit kevesebb kényelmetlenséggel is el lehet érni.
Érdekes tény, hogy egy ideig komolyan számoltak Akarattya jelentős
fejlesztésével, mely – az elképzelés szerint – tehermentesíthette

volna Siófokot. A fővároshoz legközelebb eső települést 1964-ben
a Balaton kapujaként kezdték emlegetni, és ennek megfelelően egy
olasz stílusú lidót készültek kialakítani a tóparton. Azonban
a terveket valószínűleg úgy készítették el, hogy csupán a főváros
közelsége vezette a gondolatmenetet, így nem vették figyelembe
a realitásokat. Az egyik és talán legfontosabb tényező Akarattya
teljesen egyedi mikroklímája, amely a Balaton környékének
legszárazabb területévé teszi ezt a vidéket. E tényező tehetett
elsősorban arról, hogy a többi Balaton-parti településhez képest
Akarattya már a hatvanas években is erősen elmaradottnak
számított, amiből minden más probléma adódott.
Az alacsony lakosság és a minimális turistaforgalom ugyanis nem
indokolt más fejlesztéseket. A közvilágítás annyira gyenge és ritka
volt a hatvanas években, hogy a helyiek inkább bíztak a főúton
közlekedő autók lámpáiban, mint a kandeláberek fényében.
Ezenkívül nem volt orvos (hetente kétszer jött egy kenesei orvos
néhány órára), patika, és szezonon kívül csak két bolt működött,
illetve étterem sem volt. Ennek ellenére a település felkerült a fenti
listára, így megkezdték az akkori szóhasználattal egy víkendközpont kialakítását. A munkálatokból végül a parti beton védmű és
egy kemping felállítása valósult meg. De az aszályos klíma folytán
a kutakból hamar kifogyott a víz, így ebben az időszakban
általános volt az utcán vödörrel kéregető táborozók látványa.
Ők ráadásul – bolt és étterem híján – az élelmükről is előre voltak

HOTELEK FU TÓSZ AL AGON

kénytelenek gondoskodni.
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Felmerülhet még egy kérdés a kiemelt települések listája alapján,
mégpedig hogy Hévíz és Keszthely miként kerülhetett ide.
A magyarázatot egy korábban született elképzelésben kell keresni.
A Hévízi-tavat ugyanis már a század eleje óta próbálták népszerűsíteni a külföldi vendégek körében, ám a világháborúk előtti
időszakban nem sikerült az elit fürdőhelyek – például BadenBaden – ismertségével versenyre kelnie. Ráadásul az ötvenes évek

közepéig a Központi Bizottság sem számolt komolyabban a meleg
víz gyógyhatására épülő turizmussal, ezért a helyzet sokáig nem
változott. Az ötvenes évek közepén aztán (nem sokkal a Balaton
rendezési terveinek készítése előtt) a korábbi reklámtevékenység
elkezdett beérni, és mind nagyobb számban érkeztek
vendégek Hévízre.
Az hamar kiderült, hogy a szálloda nélküli település nem fogja bírni
a növekvő idegenforgalmat, így ebben a régióban is szükség lesz
valamilyen szálláshelyre. Ekkor született meg a zseniális ötlet, hogy
a szálló Keszthelyen épüljön fel! Hogy miért volt ez kiváló kezdeményezés? Mert a szállodaépítési láz idején felhúzott épületeket
kizárólag nyári használatra szánták, hőszigetelés és komolyabb fűtés
híján azokat télire le kellett zárni. A forgalom alakulása (mint
napjainkban az M7 esetében) nem indokolta a téli időszakban
a kapacitások fenntartását. Más volt a helyzet azonban a Hévízi-tó
közelében fekvő Keszthelyen. Itt ugyanis télen saját buszokkal
lehetett a szállóba (Helikon) fuvarozni azokat a turistákat, akik
Hévízen nem találtak szállást, míg nyáron ez a hotel is részt vett
a balatoni igények kielégítésében. Ennek megfelelően tehát az itt
építendő szállodát eleve négy évszakosra tervezték. Ez után a kis
kitérő után térjünk vissza a rendezési tervhez!
A terv a kiemelt települések meghatározása után tovább elemezte
az azokban rejlő lehetőségeket. Számoltak azzal, hogy noha
a külföldi valutára égető szüksége volt az államkasszának,
a magyar emberek keveredése a nyugati turistákkal már korántsem
volt kívánatos. Igyekeztek az ilyen találkozások számának esélyét
a lehető legalacsonyabban tartani, hiszen a nyugati életmód,
viselkedés, anyagi helyzet megtapasztalása könnyen nem odaillő
gondolatokkal terhelhette volna a proletárok fejét. Ennek a gondolatmenetnek megfelelően a kiemelt településeket két csoportra
osztották. Az elsőbe kerültek az olyanok, amik külföldi vendégek
fogadására is megfelelőeknek tűntek, míg a második csoportba

azok, amik a SZOT által beutalt magyarok tömegeinek feleltek meg
inkább. A külföldiek fogadására alkalmas települések közé került:
– Badacsony

– Hévíz

– Balatonföldvár

– Keszthely

– Balatonfüred

– Tihany

– Zamárdi

E településeken tehát csak korlátozott számban vagy egyáltalán nem
épültek SZOT- és vállalati üdülők. Emellett ebben a környezetben
a rendőri jelenlét is erősebb volt (a kémtevékenységről valószínűleg
nem is beszélve).
Ha megengednek nekem egy rövid gondolatot, akkor elárulom,
hogy nagy rajongója vagyok Bujtor István Ötvös Csöpi-filmjeinek,
mivel egyszerre szórakoztatók, bemutatják és (előre megszabott határok között) ki is figurázzák a nyolcvanas évekbeli
Magyarországot. Nos, ezek a filmek akaratlanul is rávilágítanak
bizonyos, háttérben zajló folyamatokra, mint amilyen a szóban
forgó terv fentebb említett vetülete. Az Ötvös-filmekben ugyanis
(nevelő célzattal) egyértelműen csak külföldi, vagy ami még
rosszabb, külföldre emigrált magyar emberek állhattak a bűncselekmények mögött kitervelőként. Ami miatt azonban ez a rövid kitérő
beleillik a témánkba, az a filmek helyszíneinek kiválogatása. Ezek
nagy része ugyanis valóban a külföldiek számára kiemelt települések közül került ki. Bujtor István (mint forgatókönyvíró) akaratlanul
is alátámasztotta ezt a megosztottságot a saját tapasztalatai
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következtében: a Balaton szerelmeseként pontosan tudta, hogy

sággal, amely lehetővé tette a minőségibb nyaraltatás kivitelezését.
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Csak néhány ilyet említve: Földvár mint magasabb igényeket

merre forgolódnak szívesen a külföldiek.
Ha azonban azt gondoljuk, hogy külföldi turizmus céljaira kijelölt
települések kiválogatása véletlenszerűen történt, akkor tévedünk.
Ezek a települések egytől egyig rendelkeztek valami olyan sajátos-

II.2. BALATONFÜRED MINDIG
A VITORLÁSÉLET
KÖZPONTJA VOLT

kielégítő szórakozóhely kerülhetett be a listára; az itteni Kurszalon
és más hasonló vendéglátóhelyek mind alkalmassá tették e szerepre.
Fürednek korábban is volt külföldi idegenforgalma a szívkórháznak
köszönhetően, ehhez csatlakozott az egykoron számottevő hajós
kultúra újjáélesztése, így a település lett a nemzetközi vitorlásélet
hazai központja.
Hévíz szerepéről már esett szó, ahogyan Keszthelyről is. Az utóbbi
esetében a magas színvonalú kulturális örökség is fontos oka volt
a listára kerülésnek, ami Tihanyról is elmondható.
A tizenkilenc kiemelt település közül tizenkettő olyan maradt, ahol
a Balatoni Intéző Bizottság a rendezési tervben nem számolt komoly
külföldijelenléttel. Ezek:
– Alsóörs

– Balatonfenyves

– Fonyód

– Balatonakarattya

– Balatonkenese

– Révfülöp

– Balatonalmádi

– Balatonlelle

– Siófok

– Balatonboglár

– Csopak

– Zánka

A listáról némileg kilóg Siófok, hiszen itt az első hullámban épültek
olyan szállodák is, amelyek elsősorban külföldi vendégeket fogadtak,
s e településre már az ötvenes években is a Balaton fővárosaként
tekintettek. A listán külön szerepel Balatonboglár és Balatonlelle,
mert az első rendezési terv idején még két települést alkottak.
Egyesülésük Boglárlelle néven 1979. január 1-jén következett be,
ám a közös lét csupán tizenkét évig, 1991-ig tartott. Ekkor ugyanis
egy népszavazás az újbóli szétválás mellett döntött.
A rendezési terv a Balaton kiépítésének kétségkívül óriási munkálatait
tovább rendszerezte, és a kiemelt települések sorrendjén belül is
hagyatkozott a korábban már tárgyalt földrajzi megközelítésre. Ennek
megfelelően a szállodák, boltok és vendéglátóhelyek kivitelezése
a keleti medence Budapesthez közelebb eső részén kezdődött meg.
Amikor ezek a települések a túlzott idegenforgalom hatására
túltelítettekké váltak, újabb, nyugatabbra fekvő települések fejlesztésébe kezdtek bele. Ráadásul az erőforrásokat először inkább a déli
partra koncentrálták, mert sokáig az északi partot a nyaraltatásra
kevésbé alkalmasnak tekintették, és a beutalt dolgozók körében sem
volt annyira népszerű. Jól követhető ez a gondolatmenet, ha
a legikonikusabb szállodák átadásának dátumait megvizsgáljuk.
A szállodaépítési hullám, mint említettem, Siófokon indult meg.
Itt épült fel a három „iker” (Balaton, Lidó, Hungária) és az exkluzív
Európa alkotta híres szállodasor. Az első épületet 1962-ben adták át,
és négy évvel később már az összes szálloda fogadta a vendégeit.
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Auróra volt, amely 1967-re készült el. A földrajzi megközelítés
használata teszi érthetővé, hogy a lényegesen kisebb Almádi miként
előzhette meg a már akkor is jelentős Balatonfüredet a fejlesztésekben. Ott ugyanis csak egy évvel később kezdett működni
az Annabella, és 1969-ben nyitotta meg kapuit a Marina.
A szállodaépítési láz befejezését a keszthelyi Helikon átadása
jelentette, 1971-ben.

A LEGJELENTŐSEBB BALATONI
SZÁLLODA
ÉPÍTÉSEK
A HATVANAS–
HETVENES
ÉVEKBEN

A szálloda neve

Az építés helye

Az átadás éve

Balaton Szálló

Siófok

1962

Lidó Szálló

Siófok

1964

Hungária Szálló

Siófok

1964

Hotel Európa

Siófok

1966

Auróra Hotel

Balatonalmádi

1967

Hotel Annabella

Balatonfüred

1968

Hotel Marina

Balatonfüred

1969

Hotel Helikon

Keszthely

1971

Az ezt követő időszakban az építkezések esetében már inkább
a SZOT-üdülőkre koncentrálták a forrásokat, ami az Ezüstpartprojektben érte el csúcspontját. Noha a tervekben további jelentős
fejlesztések is helyet kaptak, ahogyan fentebb már kiderült,
a hetvenes évek közepétől az anyagi források jelentősen beszűkültek.
Ettől az időszaktól pedig inkább a meglévő infrastruktúra fenn
tartása került a fókuszba. A pénzelvonásnak több olyan projekt is
áldozatául esett, amelyről néha évekkel korábban döntés született.
Ilyen volt például a korábban már szóba került M71-es, a Füredet
kettéosztó autópálya is. Ha folyamatában vesszük végig a sztráda
tervezését, akkor azt mondhatnánk, hogy a Balatoni Intéző Bizottság
és a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium (KPM) által megbízott
mérnökök a legnagyobb körültekintéssel jártak el, hiszen az M7
autópálya siófoki kapcsolata mellett igyekeztek az északi part
legjelentősebb települését is bekapcsolni a gyorsforgalmi hálózatba.
Ráadásul az M7 és az M71 együtt egy teljes körgyűrűt alkotott volna
a tó partján, többnyire a vízpart közvetlen közelében.
Az új, északi parti út tervezésének az időszakában négy lehetséges
útvonalat vizsgáltak meg. Az első eshetőség a 71-es út sztrádává
alakítását, a második a vasúti nyomvonalat követő kialakítást
jelentett, míg készült egy, a tótól távolabb futó betonszalagot
tartalmazó terv is. Ennek ellenére végül nem ezek, hanem egy
negyedik lehetőség mellett döntöttek, amely maga volt a katasztrófa.
Ezt a tervet, az ún. „piros nyomvonalat” valóban elfogadták, csak

nem reklámozták. Hivatalosan persze – főként a fürediek heves
tiltakozása miatt – egy igen széles körű vitanapot is összehívtak.
Ezen az egyeztetésen az építészeken, megyei és helyi vezetőkön
kívül még művészek és irodalmárok is megjelentek. A felületes
szemlélő számára úgy tűnhetett, hogy komolyan ki akarják kérni
a társadalom legnagyobb részének a véleményét. Azonban hamar
kiderült, hogy mindez csupán színjáték, hiszen a 71-es út mentén
már a találkozó előtt irtani kezdték a jegenyesort. Noha a munkát
a közvélemény nyomására csakhamar abbahagyták, ez már
előrevetítette, hogy mi az ország vezetésének a véleménye az új
nyomvonalról és a társadalmi vitáról. Végül magán az eseményen
felütésként egyszerűen bejelentették, hogy a KPM már engedélyezte
is a piros nyomvonalat, de a véleményét azért nyugodtan elmondhatja bárki. A települést csupán a már említett pénzhiány mentette
meg a végleges ellehetetlenüléstől.
Ugyanezen okból elmaradt viszont egy sor olyan fejlesztés is,
amelyek megvalósulása mai szemmel vizsgálva sem lett volna rossz.
Ilyen volt a Sopron–Keszthely autópálya megépítése. Ez az útvonal
nagyjából a mai 84-es út pályáján haladt volna, és Szigliget
környékén érte volna el a tavat, majd Keszthely és a déli part
irányába futott volna tovább. A cél itt egyértelműen a nyugateurópai autósok Balatonra jutásának elősegítése lett volna.
Talán még hatékonyabb lehetett volna az az irányvonal, amelynek
értelmében a pálya Soprontól az országhatárral nagyjából párhuza-
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az elképzelésnél a Balaton egy – szintén autópályával megoldott –
leágazást kapott volna.
A Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumban úgy gondolkodtak,
hogy a jugoszláv tengerpart irányába haladó, osztrák és egyéb
nyugati forgalom egy részét Magyarországon is keresztülvezethetnék, amivel a Balaton jóval kedvezőbb pozícióba kerülhetett volna
a tengerparti üdülőhelyekkel folytatott harcban. Emellett egy ilyen

összeköttetés a Balaton nyugati medencéjének forgalmát és
közvetve a délnyugati országrész gazdaságát is támogathatta volna.
Bár a 84-es út fejlesztését részben megvalósították, az autópálya
építése végül elmaradt, a rendszerváltást követő években a Balaton
iránti külföldi érdeklődés csökkenése pedig végképp levette
a napirendről ezt az ügyet. Talán érdemes lenne újra elgondolkodni
az akta leporolásán…
A Balaton rendezési tervét ilyen távlatból már könnyebb megítélni,
és úgy tűnik, talán túlságosan ambiciózusra sikeredett. Egy
gyakorlatilag alig létező üdülőrégiót kevesebb mint húsz év alatt
komoly üdülőhellyé fejleszteni a nagyokat álmodó szocialista
rendszerekben is hatalmas falatnak bizonyult. Ráadásul ez a terv
nem számolt a pillanatok alatt a környékre zúduló forgalom
környezeti hatásaival és a szükséges infrastruktúra méretével sem.
Ha részletesen végigtekintjük a tó aranykorának fejlesztéseit, akkor
azt kell látnunk, hogy az első elgondolások kivitelezése során
a Balatoni Intéző Bizottság többnyire csak loholt az események
után. Próbálták az átgondoltnak tűnő, de valójában elhamarkodott
tervek okozta problémákat megoldani, többször esetleges
újratervezések segítségével. Ugyanakkor az elsődleges koncepció
és fejlesztési stratégia – némi modernizálás után – a mai napig
életképesnek tűnik.
A könyv további részében még részletesebben kitérek a fentebb
említett szállodák építésének történetére, és felvázolom lehetséges
sorsukat is. Ahogyan a mai tapasztalatok mutatják, a házgyári
elemekből épített toronyházak, éttermek vagy éppen szállodák
megfelelő karbantartás mellett még hosszú évtizedekig szolgálhatják eredeti céljukat, vagy kaphatnak más, merőben új feladatot,
mint ahogy az a Delta-program piramisaival is történt. Valójában
már csak egy újabb rendezési elképzelésen múlik, hogy az aranykor
építményei megújulva folytatják-e pályafutásukat, vagy egy idő után
eltűnnek a történelem süllyesztőjében.

Befektetések
a magyar
tenger partján

A

fejlesztési terv tehát már 1957-ben elkészült, és megkezdődött a felkészülés az érdemi munkára. A fejlesztések
volumenének megértéséhez meg kell néznünk, hogy

a – méltán – aranykornak nevezett időszakban a magyar állam
összesen mennyit fordított minden idők egyik legnagyobb szabású
turisztikai programjára. Ebben az alfejezetben ennek járok utána;
az árak esetében az akkori összeget és a mai árfolyamra számolt árat
egyaránt szerepeltetem. Fontos tudni, hogy a Balaton arculatának
kialakítása nem csupán a Balatoni Intéző Bizottság és az érintett
minisztériumok befektetései nyomán történt meg. Az állam
figyelemmel kísérte a magánemberek által építkezésekre szánt
összegeket is, melyekről a becslések szintén szerepelnek majd
a kalkulációmban.

Az alfejezetben egy külön részt szentelek az M7 autópálya
építésének is, hiszen az aranykori idegenforgalom kiteljesedésében
komoly szerepe volt az ország első ilyen építményének. Ugyanakkor
ez a projekt nem tartozott akkoriban a balatoni büdzsébe, attól
teljesen külön kezelték. Végezetül kitérek arra is, hogy a rendszerváltást megelőző időszakban a ráfordítások milyen eredménnyel jártak,
vagyis akkoriban mekkora összeget termelt hivatalosan ez a régió.
Ha mélyebben belenézünk a számokba, azonnal kibontakozik egy
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ambiciózus terv, mely valóban a mai napig hatást gyakorol a Balaton

2,4 milliárd forintot fordított a tó környékére. Persze ezt a kiadást
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csak akkor tudjuk értékelni, ha mai árfolyamra hozzuk az árindex

egészére. Az akkori építkezések és infrastruktúra-fejlesztések nélkül
a tó ma egészen más arcát mutatná a külvilág felé. A rendezési terv
első időszakát a Balatoni Intéző Bizottság az 1957 és 1967 közötti
évtizedben határozta meg, amikor a népgazdaság összesen

segítségével. Az összeg így ma nagyjából 165 milliárd forint lenne.
Összehasonlításképpen: a Tisza-tó 2017 óta számít kiemelt turisztikai
régiónak, és e négy év alatt összesen 10 milliárdnyi támogatást
kapott, ami még így is látványos változásokat eredményezett.
Az említett 165 milliárdból a szállás- és vendéglátóhelyek építése
mellett komoly összeg jutott a vízellátás megteremtésére,
a csatornázásra, az áramellátás kiépítésére, a partfal, a járda és
a parkok kialakítására. Az állam igyekezett a magánemberek
építkezéseit is figyelemmel kísérni, és a becslés szerint ebben
az időszakban ők is jócskán hozzátettek a régió felvirágoztatásához.
Az ő ráfordításuk akkori árfolyamon nagyjából 1,9 milliárd forint
lehetett (mai árfolyamon nagyjából 130 milliárd), ami éppen csak
elmarad az állami befektetések összegétől. Valóban komoly
kiadásokról beszélünk, ám a grandiózus terv ennél még jóval
komolyabb tempót követelt meg. Azonnal más szemmel nézhetjük
az első évtizedben elköltött pénzt, ha tovább böngésszük a
számsorokat. 1968–1969-ben ugyanis két év alatt vándorolt
2 milliárd forint a magyar tengerhez. Ez még akkor is szédítő összeg,
ha mai árfolyamon „csak” 120 milliárdot tesz ki, hiszen így is közel
négyszerese az előző évtized éves átlagának. Ebben a két évben
a szokásos munkálatok mellett jóval nagyobb hangsúly került
az útépítésekre, ezek költsége végül a teljes összeg 40 százalékára
rúgott. Mindezt az M7-projekt árai nélkül kell értelmezni, noha
az autópálya-építés is 1969-ben pörgött fel.
Az ország első sztrádájának építését 1961. október 17-én tették
hivatalossá. Ezen a napon jelent meg ugyanis a Magyar Közlönyben
a rendelkezés, amely előírta az akkor még VII. út néven szereplő
betonszalag első szakaszának kivitelezését (kezdetben így – római
számmal – különböztették meg a magyarok számára még ismeretlen
úttípust a korábbi főutaktól, és csak 1966. január 1-jétől nevezik azt
M7 autópályának). A kezdés azonban korántsem sikerült olyan
lendületesre, mint a Balaton kapcsán látható. Valójában kínosan

II.3.
ÉPÜL AZ M7

lassan haladt az autópálya építése. Az 1962-ben megindult munka
ugyanis három év alatt hozta az első látványosabb eredményt, ekkor
ért el a pálya Törökbálintig, ami pontosan 11 kilométert jelentett. Bár
az aránylag könnyebb terep kedvezett a következő rész építésének,
1966-ra mindössze 17 kilométerrel lett hosszabb a sztráda, így
Martonvásárig nyújtózkodott. A velencei-tavi nyaralók és ingatlan
tulajdonosok öt évvel a kezdés után örülhettek csak, mivel ennyi idő
alatt érte el az akkor már M7 néven szereplő autópálya a környéket.
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korábbi útjai és így – tapasztalat híján – az első autópálya is
úgynevezett makadámalappal készültek. Munkások százai dolgoztak
két kezükkel és egyszerű szerszámaikkal az utakon.
Először készítettek egy töltést, majd erre vasvillákkal hordták fel
a zúzott követ. Bár a következő stádiumban lapátokkal szétterített
betont már egy finisher nevű gép dolgozta az alapra, a beton
minősége és a terítés egyenletessége meg sem közelítette a tökéletest.

1968-ban megvásárolták az első NSZK-ban készült útépítő gépsort,
amely – akkori szemmel – hihetetlenül meggyorsította a munkát.
A munkagép az épülő út két szélén lefektetett síneken mozgott, és
az egyes részmunkálatokat végző komponenseit egymás után
kapcsolták, innen kapta a betonvonat nevet. Ez az eszköz gyakorlatilag 8,5 méter széles, beton járdalapokat készített, aminek
eredményeként nemzedékek élhették meg az M7 jellegzetes
döcögését. Bár a gép nem igényelt túlságosan sok kiszolgálást,
az akkori rendszerben még az a kevés is komoly problémákat okozott
a kivitelezőknek. Ideális mennyiségű és minőségű zúzalékkő és
beton betöltése esetén a vonat napi 300 méternyi út építésére lett
volna képes, ám ezt a tempót megközelíteni sem sikerült.
Bár a munka felgyorsítására egy idő után komplett betonüzemeket
telepítettek az épülő sztráda mellé, sem a pontos szállítást, sem
a kiegyensúlyozott minőséget nem sikerült biztosítani. Ráadásul
a Velencei-tó vagy a Balaton közelsége sem használt a sebességnek,
mert a korabeli beszámolók szerint ezeken a területeken gyanúsan
sok betonszállító „tévedt el”, és rakta le szállítmányát egy-egy épülő
magánnyaralónál. Bár a 300 méteres napi átlagnak csupán a felét
tudták stabilan tartani, 1968 és 1971 között így is 71 kilométert
sikerült építeni. A munka sebessége persze jócskán elmaradt
a forgalom növekedése mellett, ami az átadás idején is látható volt.
A pálya 1971-ben ért el Zamárdiig, de már a következő nyári
szezonban be kellett vezetni az egyirányúsítást. Ennek megfelelően
vasárnap 14 és 22 óra között csak Budapest felé volt járható,
80 km/óra sebesség mellett (máskor nem volt érvényben semmilyen
sebességkorlátozás).
Persze fontos megjegyezni, hogy az első ütemben csupán
az útpálya fele épült meg Zamárdiig. A későbbi szélesítés
eredményeként 1975-től lehetett 2 × 2 sávon autózni a főváros és
a magyar tenger között. Az Aliga–Zamárdi közötti szakasz
befejezéséhez pedig további huszonhét év volt szükséges (addigra

az M3 Polgárig, az M1 a határig ért el). Mivel jelen alfejezet
témája az aranykor költségeinek elemzése, így az M7 kapcsán
az ár a legfontosabb tény. A KPM kilométerenkénti 30 millió
forintos költséget adott meg annak idején, így ezzel számolva
az 1968–1971 közötti 71 kilométeres szakasz több mint
2,1 milliárdot tett hozzá a balatoni kiadásokhoz; gyakorlatilag közel
megduplázta azokat.
Az 1968–1969 közötti két évben tehát az összesen 2 milliárd forint
40 százaléka ment el útépítésekre, felújításokra az autópálya
nélkül. Emellett a büdzsé 10 százalékát vitte el a MÁV, mivel
a partok környékének vasúti arculatát többnyire ebben a két évben
alakították ki. A fennmaradó részt újra csak szállás- és vendég
látóhelyek építésére, a partvonal átszabására, a védművek
kivitelezésére fordították. Ebben a két évben már a SZOT is
bekapcsolódott a munkálatokba, és ők további 162 milliót
(mai áron mintegy 1 milliárdot) csaptak hozzá a kerethez, új
szakszervezeti üdülők létrehozása érdekében. A tempó pedig még
mindig nem csökkent!
Az előző két év mai áron 60 milliárdos befektetése után még
nagyobb mennyiségű pénzt forgattak a balatoni „álomprojektbe”.
A következő időszakaszban, az 1970–1975 közötti öt esztendőben
7 milliárd forint folyt a tó környékére. Ez ma 375 milliárdot, vagyis
évente 75 milliárd forintot tenne ki. Az igazán megdöbbentő
azonban az, hogy ebből az összegből már leginkább csak
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szállodai beruházás, a keszthelyi Helikon építése 1971-ben
fejeződött be. Az öt év alatt elköltött horribilis pénzek legnagyobb
hányada ekkor már a meglévő infrastruktúra állagmegőrzésére
és a – többnyire hanyagul végzett munka miatti – felújításokra
ment el. Ez pedig jól szemlélteti, hogy mennyire túlvállalta magát
az ország a mesterségesen felgyorsított tempóval és a régió
lehetőségeit jócskán meghaladó fejlesztésekkel.

Összegezve: az aranykor legmarkánsabb időszakában, az 1957
és 1975 közötti tizennyolc évben mai árfolyamon 660 milliárdot
fordítottak fejlesztésekre. Tulajdonképpen ennyibe került
a Balaton tömegturizmusra is alkalmas üdülőövezetté fejlesztése.
Ha az akkori szállodaépítési láz termékeit vizsgáljuk, akkor
láthatjuk, hogy maguk a hotelek ennek meglehetősen kis
hányadát tették ki. A balatonfüredi Annabella, az északi part első
luxusszállodájának 1968-as építése mai áron 5,6, míg a Helikon
kivitelezése 4,5 milliárdba került. Ráadásul ezek a legdrágább
szállodák közé tartoztak.
A BALATON
KÖRNYÉKI
FEJLESZTÉSEKRE
FORDÍTOTT
ÖSSZEGEK,
1957–1975

Évkör

Főbb munkálatok

Állami kiadások
mai értéken

Kiadás/év

1957–1967

Szállás- és vendéglátóhelyek építése
Víz, csatorna, áramellátás kiépítése
Partfal-, járda- és parképítés

165 Mrd Ft

16,5 Mrd Ft

1968–1969

Útépítések, felújítások (M7 nélkül)
Vasúti fejlesztések
Szállás- és vendéglátóhelyek építése,
partfal-kialakítás

120 Mrd Ft

60 Mrd Ft

1970–1975

Partfal- és strandépítés
Felújítások, állagmegóvás

375 Mrd Ft

75 Mrd Ft

Összesen:

660 Mrd Ft

Persze ha csupán a ráfordított összegeket nézzük, akkor nem
láthatjuk a teljes képet. Ehhez meg kell vizsgálnunk azt is, hogy
mennyit termelt a balatoni régió a fejlesztéseknek köszönhetően.
Elsőre nem tűnik túlságosan jónak egy olyan körzetbe több mint
660 milliárd forintot ölni, amely legjobb esetben is inkább csak
három hónapig (június–augusztus) termel bevételeket. Ugyanakkor
ezt a szempontot már a tervezésnél is figyelembe vették. Ahogyan
korábban esett róla szó, a hatvanas–hetvenes években alig épültek
a Balaton környékén olyan szállodák, amelyek alkalmasak lettek
volna a teljes éves működésre. Az éttermek esetében pedig
a bizonyos fokig rugalmasan alakítható belső tér lehetővé tette,
hogy azok csökkentett kapacitással is működőképesek legyenek.

Természetesen a hatvanas–nyolcvanas években is igyekeztek
a szezont kibővíteni a legkülönbözőbb ötletekkel.
Mivel a jégkorcsolya a Sallay–Regőczy-páros sikerei révén az egyik
legnépszerűbb sporttá vált hazánkban a Kádár-kor végére –
legalábbis nézői szinten –, erre igyekeztek alapozni a Balatonnál is.
Az IBUSZ egynapos túrákat szervezett a magyar tengerhez, ahol
a nagyérdemű megtekinthetett egy-egy szabadtéri korcsolyakűrt,
megebédelhetett az alkalomra kinyitó közeli étteremben, majd egy
délutáni korizás vagy fakutyázás után vonattal visszautazhatott
Budapestre. Ez az elképzelés elég jónak bizonyult, de csak akkor,
ha kellően hideg volt a jéghez.
Szintén a jéghiány okozta a nagyszabású jégvitorlásverseny-tervek
elhalását is. Pedig a jégvitorlázás évszázadok óta jellegzetes
balatoni sportág volt. Az első jégvitorlást 1886-ban építették meg
a füredi hajógyárban, tulajdonosa Gyapai Nándor volt. Még abban
az esztendőben három másik is készült, de ezek a primitív
alkotmányok nemigen hasonlítottak a mai áramvonalas járműhöz.
Utasa még deszkalapra feküdt, kormányuk sem volt az eszközöknek. Ehhez képest a Kádár-kori versenygépek már 100–120 km/
órás sebességgel szelték a jeget. Ennek nyomán a füredi sportegylet szerette volna idehozni valamelyik európai
jégvitorlásversenyt a Balatonra, de a kiszámíthatatlan telek miatt
erre nem került sor. Még a szomszédos Fertő tó osztrák versenyzői
sem jöttek át egy kis megmérettetésre, mivel a Balaton jóval
nehezebben fagyott be, mint nyugati társa, és gyorsabban ki is
HOTELEK FU TÓSZ AL AGON

olvadt. Így a sportversenyekből végül nem lett semmi.

Az Annabella hotel szobái fűthetők voltak, így itt még az elszállá-
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solás sem jelentett problémát. De emellett a téli hónapokban

Balatonfüred a többi településtől eltérően nagy fantáziát látott a téli
Balatonban. Ilyenkor is változatos műsort kínáltak az állandó
filmszínházban, az irodalmi presszóvá előlépett Kedves cukrászdába
pedig neves fővárosi művészeket hívtak meg vendégszerepelni.

bátorították, sőt anyagilag is támogatták a – nyáron gyakran
üldözött – magánszállásadókat. A lakáscélokra épített magáningatlanokban ugyanis el lehetett helyezni a vendégeket, és nem volt
szükség a hotelek, SZOT-üdülők téliesítésére. Gyakran előfordult,
hogy a télen is használható szállodákban – ha vendég híján nem
volt értelme megnyitni – gasztrofol (előrecsomagolt, gyorsfagyasztott) ételeket gyártott a személyzet.
Az ötletparádé és a számtalan próbálkozás ellenére azonban
a balatoni szezon meghosszabbítását a mai napig sem sikerült
megoldani, így az aranykor befektetéseinek többnyire a már
említett három hónap alatt kell megtérülniük. A bevételeket
tekintve – eleinte – jól látszott a növekedés. A mai árfolyamon
szemlélve 1966-ban 41 milliárd forintot hozott a régió, ami
1970-re 53, míg 1975-re 107 milliárdra hízott. Ha az utolsó vizsgált
öt évet nézzük, akkor 1970 és 1975 között a vendégek összesen
400 milliárdot hagytak a magyar tengernél. Ez a befektetett
375 milliárdhoz képest elég szerény többletnek tűnik, ráadásul
nem profitról, csupán bevételekről beszélünk. A helyzet ennél
némileg összetettebb.
Az aranykort bemutató alfejezetben már tárgyaltam a Balaton
idegenforgalmának alakulását a szocialista éra utolsó éveiben.
Ebből jól látszott, hogy a tó vendégforgalma folyamatosan
növekedett, és 1980-ban több mint 800 ezer, 1986-ban pedig
1 millió feletti vendég fordult meg a magyar tengernél. Noha 1975
után új építkezések már csak ritkán indultak a régióban, a vizsgált
tizennyolc év alatt kivitelezett infrastruktúra továbbra is bevételeket termelt. Ráadásul ez az összeg folyamatosan növekedett,
egészen a rendszerváltásig. Emellett sok szálloda a privatizáció
idején visszahozott az árából valamennyit. A régió működése ma is
nagyban épül az akkor kialakított infrastruktúrára, melynek
a felépítése most már jóval nagyobb nehézségeket okozna, és
komolyabb ráfordítást igényelne, mint a karbantartása. Nem

egyszerű tehát megválaszolni a kérdést, hogy megérte-e tizennyolc
év alatt mai árfolyamon 660 milliárd forintot invesztálni
a Balatonba. Ha csak rövid távon nézzük, akkor semmiképpen sem.
Ha azonban a máig tartó hatásokat elemezzük, vagy a már említett
életszínvonal-emelő, rekreációs célokat is beleszámoljuk, akkor
valószínűleg igen. Más kérdés azonban, hogy maga a rendezési
terv és annak kivitelezése, illetve az arra szánt idő mennyire volt
átgondolt. Ha a tervezés sokkal mélyebb, és nem csupán a
megoldandó feladatokat, hanem azok környezeti hatásait is
figyelembe veszi, akkor valószínűleg ezt az összeget hatékonyabban is el lehetett volna költeni. Gondoljunk csak bele: ha eleve
kalkulálnak a hatalmas vendégforgalom okozta vízhiánnyal, akkor
nem kellett volna kényszermegoldásokat keresni és azok pluszköltségét vállalni, ráadásul az elijesztett külföldi vendégek kemény
valutája is a kasszában landolt volna.
Szintén fontos szempont, hogy – különösen a hetvenes évektől –
óriási összegek mentek el a hibák javítására, a gyenge minőségű
munka káros hatásainak a felszámolására. Persze a szocialista
berendezkedéssel együtt járó nemtörődöm hozzáállás nemcsak
a Balaton környékét sújtotta, hanem országos jelenség volt.
Ugyanez igaz az építkezésekről – kis csúszópénz fejében – eltűnő
alapanyagokra, alkatrészekre is. Ha ezeket sikerült volna idejében
kiküszöbölni, a 660 milliárd forint valószínűleg sokkal többre lett
volna elegendő, mint ebben a formában. Ennek ellenére (vagy
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éppen ezért) érdemes egy pillanatra eljátszani a gondolattal, hogy
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mi lenne, ha ma állna rendelkezésre ekkora összeg a tó fejlesztésére. Vajon mit lehetne ma fejleszteni a tavon, és hogyan festene
tizennyolc év múlva ennek hatására a Balaton...?

Szállodaépítési
láz a Balatonon

H

a az ország egészét tekintjük, akkor az 1960–1989 közötti
időszakra nem igazán jellemző a szállodai férőhelyek
számának kiugró növekedése. Bár a Központi Statisztikai

Hivatal adatai nem teljesen egyértelműek (változott a szállodák

meghatározása), mégis jól látszik, hogy a későbbiekben nagyobb
kapacitásbővülés következett be.
KERESKEDELMI
SZÁLLÁSH ELYEK
BEFOGADÓKÉPESSÉGE
ORSZÁGOSAN (FŐ).
FORRÁS:
KSH ÉS SAJÁT
KALKULÁCIÓ

Év

Férőhelyek
száma

Változás

Átlagolva
évente

1960

15 410

–

–

1962

16 380

970

485

1965

19 035

2 655

885

1970

27 572

8 537

1 707

1972

28 146

574

287

1975

29 358

1 212

404

1989

54 170

24 812

1 772

1999

102 538

48 368

4 837

A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy 1960 és a rendszerváltás éve
között 15 410-ről 54 170-re nőtt a szállodai férőhelyek száma, míg
a következő tíz év elegendő volt a mennyiség közel megduplázására
(1999 – 102 538 férőhely). Nem jutunk más eredményre akkor sem,
ha a könyvben leggyakrabban emlegetett évtizedet (1962–1972)
nézzük, hiszen ekkor is csupán 12 ezerrel nőtt az ágyak száma, amit
a következő két dekád is aránylag könnyedén tartott. Akkor miért
beszélünk mégis a balatoni szállodaépítési láz időszakáról?
Az adatok értelmezése során több dolgot is figyelembe kell vennünk.
Az egyik ilyen, hogy az adatsor szállodaként kezeli a moteleket,
fogadókat és turistaházakat is, ezért nem lehet pontosan tudni,
hogy a férőhelyek közül mennyi volt klasszikus értelmezés szerinti
szállodai ágy. Az mindenesetre beszédes, hogy az Idegenforgalmi

adattár szerint a szállodai fogalom alatt felsorolt egységek fele volt
valóban szálloda. A másik torzító tényező, hogy ezek az adatok nem
tükrözik a férőhelyek bővülésének regionális megoszlását, és éppen
ez az, ami miatt mégis építési lázról beszélhetünk.
Ugyanis ha összevetjük a bővülés arányát az 1962 után épült
balatoni szállodák befogadóképességével, akkor könnyen beláthatjuk, hogy ebben az időszakban a kiemelt státuszt élvező magyar
tenger környékére összpontosult az építkezések nagy része. Azonban
nem csupán ez indokolja a „láz” kifejezés használatát. A magam által
alkotott „szállodaépítési láz” szerkezetet azért érzem találónak, mert
kiválóan visszaadja annak az évtizednek a túlpörgetett légkörét.
Gondoljunk csak bele, hogy milyen gyakran fordulhatott elő
a szocializmus időszakában olyan eset, amikor egy átadás nemhogy
nem csúszott, de az adott épület a tervekhez képest jóval hamarabb
készült el! Márpedig a Balaton két partján gombamód szaporodó
szállodaépületek esetében ez egyáltalán nem volt ritkaság.
Ráadásul a magyar építőipar akkori fejlődésének a kísérleti laborja
és a melegágya is a tó környéke volt. Példaként említhetjük
a következő alfejezetben részletesebben tárgyalt Touring hotelek
vagy a Delta éttermek kialakulását. Ezek a kezdeményezések
kiválóan mutatják azt a – szocializmusra nem jellemző – törekvést,
amellyel megpróbálták az egyébként is gyilkos tempót a paneles
rendszer kreatív használatával még tovább fokozni. De nyugodtan
idesorolhatjuk a SZOT által először használt, time share jellegű
megoldást, hiszen az ő nyaralóházaik kapacitásai szintén a szállodai
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férőhelyek rubrikában jelentek meg. Emellett a könyvünk alap

A lázas, lehetséges akadályokkal előzetesen nem számoló és csak
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az eredményt szem előtt tartó munka mellékhajtásaira itt is bőven

témáját adó „szállodagyár” születése is elsősorban a SZOT
Ezüstpart-projektjéhez köthető. A „láz” szó azonban pejoratív
értelemben is használható, és az 1962-ben kezdődő évtizedre ebben
a formájában is jócskán megállja a helyét.

II.4. AZ EGYIK
DELTA ÉTTEREM

találunk példát. Az ebben az időszakban kivitelezett épületek
ugyanúgy nem voltak mentesek a hibáktól, mint a szocializmus
legtöbb terméke. Sőt! A lázas munkatempó következtében
a hatvanas–hetvenes évek balatoni építkezéseit talán az átlagosnál
is jobban sújtotta ez az átok. A tó környékén átadott épületek
hemzsegtek a tervezési és kivitelezési hibáktól. Kifelejtett vezetékezés, a falban nyitottan végződő vízcsövek, az épületekből kihagyott
liftek, nem záródó ablakok borzolták az első vendégek idegeit. De
példaként említhetjük a típusterv alapján épült majd tucatnyi boltot
is, amelyekből a komplett vizesblokk maradt ki. Persze a tervezők
más baklövéseket is elkövettek, amelyeket a szállodákat részletesen
bemutató fejezetben külön is tárgyalni fogunk.
Szintén a lázas tempó rovására írhatók a hotelek átgondolatlan
koncepciójából adódó problémák. Itt elsősorban arra gondolok,

hogy miként áldozták fel a férőhelyek mind gyorsabb növelésének
oltárán a szállodák négy évszakos használhatóságát. Olyannyira
törekedtek a rendelkezésre álló forrásokból a legyorsabban és
a legnagyobb számban új szobákat kialakítani, hogy nem is
számoltak télen is használható hotelekkel. Ez a kijelentés annyira
igaz, hogy az épületekben nemcsak hogy szigetelés és fűtés nem
volt, de annak kialakítására a lehetőséget sem építették ki.
Gyakorlatilag az összes akkoriban épült szállodát alig három
hónapos használhatóságra tervezték. Ezt a helyzetet ugyan
a Touring- és Delta-programban már próbálták orvosolni, ám
az édes kevés volt a probléma feloldásához.
Persze itt felmerülhet az az érv, hogy egy kiválóan átgondolt stratégia
határozta meg a hotelek egy évszakos kialakítását, lévén csak ebben
az időszakban volt valódi forgalom a tó partján. Azonban ennek
ellentmond az előző alfejezetben tárgyalt törekvés a szezon teljes évre
történő kiterjesztésére. Mivel az állam folyamatosan támogatta a téli
időszakban is elérhető magánszálláshelyeket, így nehéz lenne
kijelenteni, hogy ebben az időszakban ne lett volna – még ha jóval
kisebb mértékben is – fizetőképes kereslet. Ráadásul egy télen is
aránylag rugalmasan üzembe helyezhető szállodalánc kiváló hátteret
nyújthatott volna az intenzívebb kísérletezéshez. Azonban az egy
évszakos üzemeltetés más problémákat is magával hozott.
Ezek közül a legfontosabb, hogy a rövid szezonban üzemelő
szállodáknak igen alacsony volt a munkaerő-megtartó képességük.
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Kevés olyan embert lehetett találni Somogy, Veszprém és Zala
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megyében, aki képes lett volna éves háromhavi munkára berendezkedni. Sokan gondolkodtak úgy, hogy hiába kerestek volna jobban
nyáron a turizmusban, inkább a biztos, bár szerényebb anyagi
lehetőséget választották valamilyen más munkahelyen. Persze ezt
a dilemmát is próbálták feloldani a szállodák konyháinak téli
üzemeltetésével, amikor a már említett gasztrofol ételeket készítették a szoba- és konyhalányok a szezonon kívül.

A koncepció lényegében úgy nézett ki, hogy a szállodák nem
engedték szélnek a dolgozóikat a szezon végén, hanem a konzervés mélyhűtöttétel-készítés lehetőségét ajánlották fel nekik. A hotelek
konyháiban ilyenkor olyan előfőzött ételeket gyártottak, amelyek
lefagyasztva könnyedén elálltak a következő nyárig. Bár ezért
a munkáért jóval alacsonyabb bért fizettek a szezonban megszokottnál, mégis sokan választották ezt a lehetőséget. A koncepció
nem is emiatt esett a kútba. A probléma az volt, hogy a szállodák
nem rendelkeztek az ételek tárolásához szükséges méretű hűtőkapacitással. Az elkészült fogásokat a Mirelit pesti hűtőházaiban kellett
elhelyezni, amit hűtőkamionos szállítással oldottak meg. A nyári
szezonban az addig fagyasztott termékeket azután újra hűtő
kamionokra rakták, és így szállították vissza a tó partjára, ahol
a legnagyobb igény volt rájuk. Hamar bebizonyosodott, hogy ez az út
nem járható, mivel a Mirelit egyébként is rendelkezett gyártókapacitásokkal, amelyek így részben kihasználatlanokká váltak, és
munkásokat ott könnyebben tudtak volna toborozni. A kamionok
útiköltsége pedig túlságosan megdrágította a folyamatot.
Vizsgálhatjuk persze más szemszögből is a szállodaépítési láz
eredményeit. Megnézhetjük például, hogy a szállodai kapacitások
tervezése és az épületek elhelyezése mennyire volt pontos. Ha itt
eltekintünk az olyan átgondolatlanságoktól, mint az Almádiban épült
Auróra esete, akkor azt kell mondanunk, hogy bizony meglehetősen
jó munkát végeztek az akkori mérnökök és döntéshozók. Az Auróra
esetében ugyan nem számoltak azzal, hogy a szállodából egy nagy
forgalmú úton és a vasúti síneken keresztül lehet csak elérni a partot,
ám az utólag épített és ma is használatban lévő gyaloghíd kiköszörülte a csorbát. Ettől eltekintve azonban a tények az akkori
elképzeléseket igazolják. 1962-től a rendszerváltásig összesen 202,
klasszikus szállodaként értelmezhető beruházást fejeztek be.
Ha ezekből kivonjuk a SZOT számára készült üdülőket, akkor azt
látjuk, hogy az akkori beruházások több mint 80 százaléka ma is

szállodaként funkcionál. Ennél ékesebben semmi sem képes
alátámasztani az akkori rendezési tervek meglátásainak a helyességét, ráadásul ezek az épületek a megfelelő karbantartással még
hosszú évekig, évtizedekig termelhetnek bevételeket.

A Touring
hotelek

Á

tutazószálloda. Így próbálták magyarítani a Touring hotel nevet
a hatvanas években, de ez a kifejezés végül nem terjedt el.
Pedig tökéletesen kifejezi azt a célt, amire ezeket a meglehe-

tősen egyszerűen kivitelezett épületeket szánták. Azt, hogy az utak

mellé építve várják az átutazókat, akik csupán egy-két éjszakát
szeretnének egy adott helyen, aránylag olcsón eltölteni, és ezért
hajlandóak a nagyobb kényelemről lemondani. Valójában az amerikai
autós motelek, illetve a Balaton első moteljei adták az ötletet
a kategória életre hívásához. A tó partján ugyanis még a nyolcvanas
évek elején is léteztek azok az épületek, amelyeket az 1958-as
brüsszeli világkiállításon vásárolt a magyar állam, ahol kiállítási
standként funkcionáltak. Bár az ilyen módon készült moteleket csupán
átmeneti megoldásnak, ötéves időtartamra tervezték felállítani,
lebontásukra végül csak negyed évszázad után került sor.
A hatvanas években ugyanakkor hamar nyilvánvalóvá vált, hogy
szállodaépítési láz idején felhúzott hotelek nem a magyar pénztárcának készültek. Akármennyire kiterjedt volt is a SZOT hálózata,
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a legtöbben csak két-három évente jutottak negyedárú nyaralást
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biztosító beutalóhoz (sőt volt olyan, aki egy újság levelezőrovatában
azon kesergett, hogy tizenhat éve vár már erre a lehetőségre).
Világosan látszott, hogy szükség lesz egy köztes megoldásra
a SZOT / vállalati üdülés és a méregdrága, külföldieket célzó hotelek
közötti űr betöltésére. Sok magyar család ugyanis meg tudta és meg
is akarta fizetni egy kedvezőbb árú szállodai nyaralás költségeit.
A megoldást végül a Touring-program nyújtotta.

Ez több, teljesen újszerű megközelítést használt egy időben azért,
hogy az addigra jócskán megszaladt balatoni és egyéb szállásáraknál
kedvezőbb lehetőségeket nyújtson. A hatvanas évek második felében
erősen mutatkoztak a telekhiány és a -spekuláció hatásai a magyar
tenger környékén. Ezt felismerve a program kidolgozói eleve azzal
számoltak, hogy az új hotelek a vízparttól távolabb, elsősorban
a forgalmas utak közelében elérhető olcsóbb telkeken fognak
felépülni. E szabály alól csak a kevésbé frekventált üdülőhelyeken
volt kivétel, ahol az árak nem szálltak el nagyon. Ráadásul az ilyen
területeken általában még egyetlen szálloda sem épült, így a teljes
szálláshiányra is megoldást kínáltak a Touring hotelek, tehermente
sítve a nagyobb üdülőközpontokat.
A könyv témájához szorosan kapcsolódnak ezek az épületek, hiszen
jó részüknél előregyártott, házgyári LPS-elemeket és modulárisan
bővíthető típusterveket használtak. Az alapokat adó panelek
sorozatgyárthatósága, valamint az egyedi tervezés költségeinek
a megspórolása volt ugyanis a másik összetevője a Touringok
kedvező árának. Az ötlet egyébként a Pannónia Szálloda és
Vendéglátó Vállalat (PSZVV) köreiből érkezett, ám később más állami
cégek is átvették és előszeretettel használták.
1967 októbere fontos dátum a történetben, hiszen ekkor adták át
a vállalat új és teljesen újszerű munkásszállóját, mely a Touring
hotelek mintapéldányaként épült. A PSZVV ekkor jelentette be, hogy
meg kívánja reformálni a hazai szállodaipart, és egy itthon teljesen
ismeretlen koncepció nyomán épült láncot szeretne kialakítani. A terv
ismertetésekor már a hotellánccal kapcsolatos elképzelések is tisztán
körvonalazódtak: azt Budapest határától Velencén át a Balaton déli
csúcsáig akarták kiterjeszteni. Ekkor mutatták be a forradalmian új
hotelrendszer elvi alapjait is.
Az egyenként százhúsz–százötven férőhelyes, többnyire két-három
emeletes, házgyári elemekből álló Touring hotelek típustervei négy
változatban készültek, mégpedig fürdőszobás, téli-nyári üzemeltetésre

és idényjelleggel; vagy emeletenként közös zuhanyozóhelyiségekkel,
szintén téli-nyári üzemeltetésre és idényjelleggel. Az épületek
földszintjére drinkbár és egy nyolcvan–száz férőhelyes eszpresszóbisztró is elhelyezhető volt, de az építésüket többnyire már meglévő
éttermek közelébe tervezték. A végső cél a turistaforgalom jobb
kihasználása, a tranzitútvonalakon az egyszerűbb és olcsóbb
elszállásolási, gyors étkezési igények kielégítése volt.
A háromemeletes Touringok általában hatvan–hetvenkét szobásak
voltak, és szemben a nagyszállók két-három éves építési idejével,
ezek öt hónap alatt tető alá kerültek. Egy-egy ilyen épület bekerülési
költsége átlagosan a harmada volt egy hagyományos szállodáénak,
hiszen míg azok általában 120-180 ezer forintba kerültek férőhelyenként, addig a Touring egy ágyra jutó költsége alig 40 ezer forint volt,
de előfordult 33 ezer forintos ár is. Ez pedig lehetővé tette,
hogy a Siófokon akkoriban megszokott 180-200 forintos éjszakánkénti árakkal szemben a minihotelekben 120 forintért adhassa
a szobát a Pannónia.
A vállalat annyira bízott az elképzelésben és a piaci igényekben, hogy
igen ambiciózus terveket tűztek ki a Touring-lánccal kapcsolatban.
Úgy számoltak, hogy az 1968–1970 közötti években 1942 új
szállodai férőhelyet alakítanak ki ezzel a megoldással. Ha most egy
pillanatra visszatekintünk az előző alfejezetnek a szállodai férőhelyek
növekedését elemző táblázatához, akkor látjuk igazán, hogy
mennyire nagyot álmodtak a Pannóniánál. A terv azt jelentette
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a Touringok segítségével, ami jócskán felülmúlta az 1960–1962
közötti 485, sőt meghaladta az 1962–1965 közötti 885 férőhelyes
pluszproduktumot. Ráadásul ezek országos számok voltak, és nem
csak a Pannónia-hálózat által épített hoteleket takarták. Az első
Touring-lánc az alábbi településeket érintette: Budaörs, Agárd, Siófok,
Fokihegy, a szántódi rév, a balatonföldvári kilátó környéke és
Balatonmáriafürdő (itt három szálló építésével számoltak).

A második hotelláncot a Dunakanyar környékére és a János-hegyre
tervezték, ám ez utóbbi szálloda nem készült el.
A Pannónia azonban nemcsak tervezgetett, hanem valóban ki is
használták a gyors építkezésben rejlő előnyöket. Az első Touringok
ugyanis már a következő évben, az 1968-as szezonban elkészültek.
Ebben az évben nyílt új Touring Szántódon, Zamárdiban, illetve
a siófoki Fokihegyen. A vendégek örülhettek a Velencei-tónál is,
mivel Agárd is 1968 nyarán kapta meg a maga hotelét. Az épületekben csupán minimális eltérés volt, de a Zamárdiban épült és
a siófoki szálló emeletenként közös fürdőszobákat kapott, míg
az agárdi és szántódi Touring minden szobához külön zuhanyzót
kínált. Az agárdi hotel egyébként abban a tekintetben is egyedi volt,
hogy a Touring-program eredeti célkitűzéseitől eltérően nem egy
tranzitút mellett, hanem közvetlenül a vízparton helyezkedett el.
Ehhez hasonló mini hotel csak Máriafürdőn létesült, ahol a település
első szállója lett a Touring, mely 1969-ben nyitotta meg a kapuit.
Ezek voltak azok a kivételek, amelyeknek a megvalósulását az adott
településen még kedvező vízparti telekárak tették lehetővé.
Nem csupán a Pannónia látott fantáziát a Touring hotelekben.
Az agárdi szálloda átadásán például a Szakszervezetek Országos
Tanácsának (SZOT) képviselői is megjelentek, és hamarosan aláírtak
egy szerződést a Touring hotelek saját célú használatára. Ez azt
jelentette, hogy a Pannónia ezekben a szállodákban a kezdetektől
fogadott SZOT-beutalóval érkező vendégeket is. A tanács viszont ennél
is tovább ment, és később a saját SZOT-hálózat-fejlesztésüknél már
jócskán volt példa házgyári elemek és típustervek használatára. Ezzel
a Touring kilépett a Pannónia keretei közül, és a korábbi szállodák
mellett SZOT- és vállalati üdülők is épültek ilyen megközelítéssel.
A Touring hotelek paneljeit kezdetben ugyanazokon a gépeken és
gyárakban állították elő, mint a lakótelepek LPS toronyházainak
komponenseit. Ráadásul nem csupán orosz technológiával gyártott
panelekből készült ilyen épület. 1968 végén a Típustervező Intézet

II.5. EGY EGYEDI
TOURING,
A HOTEL WIEN

dolgozói is jelentkeztek egy korszerű és rövid idő alatt felépíthető
turistaszálló típusának a tervével. Személy szerint Farkasdy Zoltán
Ybl-díjas építész és dr. Fésűs János statikus a 2. számú Budapesti
Házgyár Larsen–Nielsen-szerkezetű lakóház paneljeiből tervezte meg
a saját háromemeletes Touring hotelét. A földszinti épületrész – a hall,
a társalgó, a büfé, a presszó stb. – hagyományos módon, helyszínen
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összeszerelt három emeletet. A középfolyosóról nyíló szobákban pedig
összesen kétszáznegyven vendéget lehetett elszállásolni. Mivel a dán
rendszer használatát az 1968-as, angliai Ronan Point-i gázrobbanás
után, 1970-ben befejezték Magyarországon, így nem csoda, hogy
csupán egyetlen ilyen Touring épült fel. Szerencsére az idő nem
igazolta az aggodalmakat, és az eredetileg Aero néven, a Ferihegyi
gyorsforgalmi út és az Üllői út találkozásánál álló hotel ma is működik.

A kísérleti Touringot ma Ibis Budapest Citysouth Hotelként kell keresni,
és háromcsillagos besorolással rendelkezik. De az igazsághoz
hozzátartozik, hogy nem ez az egyetlen kísérleti Touring az országban.
Még a hatvanas évek végén tettek tanulmányi túrát a magyar
építőipar döntéshozói Franciaországban, ahol az előregyártott
elemek használatának legújabb technológiáit tanulmányozták.
1970-ben döntés született, hogy az ott látott parapetelemes építési
módszert élesben is kipróbálják, és a választás az Osztapenkoemlékműnél (az M1–M7 közös szakaszán) épülő Hotel Wienre esett.
A parapetpanelek három legnagyobb előnye az LPS-elemekhez
képest az alacsonyabb súlyuk, a helyszíni gyárthatóságuk és a külön
szigetelőanyagot nem kívánó kiváló hőtartásuk volt. Azonban
az építés költségesebb volt, és jóval több időt kellett az építkezésre
fordítani a házgyári elemekből kivitelezett épületekhez képest.
A ma Accor Ibis Style néven működő hotelt 1970 elején kezdték
építeni, és az átadására csak a következő év őszén került sor.
Ez valóban lassabb tempó, mint az LPS-Touring hotelek esetében.
A Pannónia és később a SZOT a Touring hotelekkel bebizonyította,
hogy a lakóházaknál már jól bevált LPS-technológiának van
létjogosultsága a szállodaépítésben is, különösen az olcsón,
típustervek alapján épült hotelek esetében. Ezek alig néhány hónapos
kivitelezési ideje igazi áldás volt a szállodaépítési láz időszakában, ám
nem számoltak a hazai házgyári rendszer áteresztőképességével.
Mivel a Touring hotelek ugyanazon paneleket használták, mint
az akkoriban elképesztő mennyiségben épülő lakótelepi toronyházak,
jókora terhet róttak az erősen túlpörgetett gyárakra. Ráadásul a
technológia kiváló tulajdonságai következtében már születőben volt
egy, a korábbiaknál hatalmasabb projekt is, a SZOT Ezüstpart.
A következő alfejezetben részletesebben is bemutatom ezt
a hazai szállodaiparban valóban rendhagyó projektet,
nyersanyagigényével, egyedi megoldásaival és a hazai építőiparra
gyakorolt hatásával. Sorra veszem, hogy milyen megoldandó

problémákat okozott ez a gigaprojekt, és hogyan igyekeztek
azokat megoldani, majd miképpen kristályosodott ki egy új
házgyártípus, a szállodag yár ötlete.

A SZOT
ezüstparti
befektetése
A könyv eddigi részében már sokszor tettem említést a Szakszer
vezetek Országos Tanácsáról, ám a rendszerváltás környékén vagy
azt követően születettek számára nem mond túl sokat ez a név és
a rövidítés. Úgy gondoltam, hogy ha nem is a SZOT tevékenységét és
múltját, de a már többször emlegetett beutalórendszert érdemes egy
kicsit jobban körüljárni. Ugyanis a Kádár-korban a Balatonra utazók
többsége a szülőket foglalkoztató vállalatoknak vagy éppen
a SZOT-nak köszönhette kellemes élményeit. A tanács munkájának
legalább felületes ismerete nélkül pedig nehéz lenne megérteni
a Balaton aranykorának kétségkívül egyik legnagyobb befektetését.
Bár ejtettem már szót a kezdetekről, de elevenítsük fel egy kicsit
a második világháború utáni időket! A szocialista rendszer hatalomra
jutásának 1948-as dátuma egyben a nyitánya volt a magántulajdon
mind nagyobb mértékű felszámolásának, vagyis közkeletűbb nevén
az államosításnak is. Noha azok, akiknek a családi tulajdonát,
vállalkozását, gyárát vagy éppen balatoni nyaralóját állami kezelésbe
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pillanattól jól jártak vele. A Szakszervezetek Országos Tanácsa,
melynek egyik legfőbb feladata a munkások motiválása volt
különböző juttatásokkal, sok államosított villát és kúriát kapott meg
kezelésre. A SZOT-beutalós nyaralások alapját éppen ezek
az épületek adták, hiszen az első szerencsések többnyire az
átalakított főúri lakokban tölthettek el egy vagy két hetet, a magyar
tengernél vagy az ország más pontján.

A beutalók nem csupán az eleinte illusztris helyszínek miatt voltak
kelendők, hanem a melléjük társuló támogatások miatt is. Bár
az ilyen lehetőségek nem voltak teljesen ingyenesek, a szállás- és
étkezési költségek háromnegyedét a SZOT és rajta keresztül az állam
finanszírozta. A dolgozók így a piaci ár negyedéért vagy néha még
annál is olcsóbban nyaralhattak családjukkal a megadott helyen.
A rendszer kiválóan működött a negyvenes évek végétől,
de az 1956-os forradalom itt is változást hozott. Ahogyan már
említettem, az ország vezetése hamar rájött, hogy a néptömegek
nyaraltatása kiválóan ki tudja húzni a lázadozás méregfogát, így
a SZOT-ra minden korábbinál nagyobb feladat hárult: meg kellett
teremteniük a magyar tömegturizmus alapját.
A Szakszervezetek Országos Tanácsa óriási lendülettel látott
munkának, ám csodát ők sem tudtak tenni. Hiába nőtt az 1949-es
évi 85 ezer beutaló száma dinamikusan 1978-ra már 381 ezer
SZOT-nyaralásra, ez a szám még mindig elenyésző volt a tanács
4 milliós tagságához képest. A probléma nagyságát pedig az sem
tudta érdemben mérsékelni, hogy a vállalati üdültetés további
1 millió férőhelyet biztosított a dolgozók számára. Könnyű kiszámolni,
hogy még az utóbbival is csupán minden harmadik évben kerülhettek volna sorra az egyes dolgozók, ám ez is inkább csak elméleti
lehetőség volt. Hogy miért volt ilyen népszerű a SZOT-beutaló? Jól
megvilágítja a helyzetet, ha megnézzük a korabeli balatoni árakat,
és összevetjük őket a szerencsések által befizetett összeggel.
A SZOT-beutalóval rendelkező dolgozók naponta 21 forintot fizettek
egy balatoni szálláshelyen az éjszakai szállásért és a teljes ellátásért
(valójában ma inkább soft all inclusive-nak neveznénk, hiszen az
étkezésekhez ital is járt). Ha ennyi pénzzel a zsebünkben besétáltunk
volna a kor legelőkelőbb tóparti szállodájába, a siófoki Európa
szállóba, akkor az étlapról egy kéttojásos rántottát, egy zsemlét és
egy citromos teát választhattunk volna 20 Ft 80 fillérért. Ráadásul
a SZOT-üdülőkben az étkezésre sem lehetett panasz, hiszen egy

szokványos napi menü így nézett ki: reggelire tejeskávé vagy
citromos tea, főtt kolbász mustárral, ebédre csontleves, sertésborda
parasztosan, saláta, linzer; uzsonnára karamella, lekváros kenyér,
vacsorára székelykáposzta és üdítőital. Mindezt szállással együtt
294 forintért, két hétre. Csak összehasonlításként: a már említett
Európában ugyanez 231 forintba került egyetlen napra.
Ezek után nem nehéz belátni, hogy a SZOT-üdülés nagyon népszerű
lehetőség volt, de egyértelműen lefektetett szabályok mondták ki,
hogy ki az, aki jogosult a beutalóra. SZOT-várományos lehetett,
aki a szakszervezetnek legalább egy éve tagja volt, és nem volt
tagdíjhátraléka; aki legalább egy éve a vállalat dolgozója volt;
aki a munkáját kiemelkedően végezte; akinek a magatartása példás
volt; és aki a megelőző naptári évben – főidényben – nem üdült.
Ők elvben bekerültek a nagy kalapba. Az elvi lehetőségeket
valamelyest szűkítette, hogy az üdülések kiosztásakor előnyben
kellett részesíteni – többek között – a nagycsaládosokat, az egyedülálló szülőket, az egészségre káros környezetben dolgozókat, valamint
az alacsony keresetűeket. Azonban a legtöbb esetben a SZOTüdülést leginkább jutalmazásra fordították, és gyakran inkább
az irodai dolgozók egymás között osztogatták.
Ez utóbbit jól példázza a Telefongyár 1978-as kimutatása, amely
szerint az állományuk kétharmada végzett abban az évben fizikai
munkát, ám a beutalók szétosztásakor ők már csak alig több mint
40 százalékban képviseltették magukat. A helyzet pedig azáltal vált
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tudott szétosztani a vállalat. Ez a kevés pontosan 315-öt jelentett,
melyből 210-et vehettek igénybe felnőttek. Ráadásul ebből
102 darab január–februárra, 62 darab október–decemberre szólt.
Végül – a további időpontokat levonva – összesen 32 darab
SZOT-beutaló járt a főszezonra, 5000 dolgozónak!
Ez az arány nem tekinthető szélsőségesnek, hiszen nagyjából
mindenhol így viszonyult a beutalók száma a dolgozókéhoz.

Ők ezenfelül – ha volt – még választhattak vállalati üdülőt, ám ezek
jóval gyengébb szolgáltatásokat nyújtottak, és 60 százalékukban
még konyha sem állt rendelkezésre (jobb esetben egy másik üdülőbe
kellett átmenni étkezni), mindezt magasabb árért. Ezen túl lehetőség nyílt még a csereüdültetés keretén belül egy-egy külföldi
nyaralásra is, ám ez például az NDK-ban, a 800 forintos szakszervezeti támogatás levonása után, 3400–6000 forintba került. Sok munkás még négy-öt hónap alatt sem kapott ennyi fizetést. Néhány
vállalat azzal hozta kedvezőbb helyzetbe a dolgozóit, hogy beszállt
egy-egy új SZOT-szálloda építésébe, és ezért cserébe tizenöt-húsz
éven keresztül szállodai helyeket kapott.
Ezt a rendszert 1963-ban találta ki a Szakszervezetek Országos
Tanácsa. Gyakorlatilag itt timeshare- (üdülésijog-) alapú nyaralásokat
kezdtek szervezni a vállalatoknak, ami ráadásul működőképesnek is
bizonyult. Abból az egyszerű megfigyelésből indultak ki, hogy
mindenki szeretne főszezonban a Balatonnál nyaralni, de sok
olyan kisvállalat van az országban, amely egyedül képtelen lenne
egy saját szakszervezeti üdülő építésére és fenntartására. Ha ezek
a cégek egyesítenék az erőfeszítéseiket, akkor közösen sokkal
költséghatékonyabban húzhatnának fel néhány komolyabb
befogadóképességű épületet. Így született a SZOT-üdülősor
létrehozásának az ötlete, melyhez éppen kapóra jött a Balatontól
éppen visszahódított földdarab Széplakon, az Ezüstpart nevet viselő
telken. Az elképzelés csodás volt, de közbejött egy több helyen is
felmerülő gond: a víz kérdése.
Egy évvel korábban ugyanis már elkezdték építeni a szomszédos
Aranyparton a siófoki szállodasor impozáns épületeit, ami hamar
nyilvánvalóvá tette, hogy a város vízhálózata képtelen kiszolgálni
a további nagy volumenű ingatlanfejlesztéseket. Ezért a város
1967-ben be is jelentette, hogy az Ezüstparton csak akkor lesz víz,
ha azt a SZOT saját költségén vezeti oda. A dátum persze gyanúsan
egybecseng az aranyparti szállodasor első idényének végével

(az utolsó hotelt, az Európát 1966-ban adták át). A megszerzett
tapasztalatok (meleg időben folyamatosan akadozó vízellátás, néha
csak a második emeletig elegendő nyomás), éppen elég óvatossá
tették a város vezetését, különösen annak tudatában, hogy míg
a szállodasor csak kétezer, a SZOT üdülősora több mint háromezerhatszáz férőhelyet jelentett. Végül a költségek újrakalkulálása, több
állami forrás és még néhány vállalat (összesen tizenhét) bevonása
megoldotta a víz- és csatornatöbblet költségét. Így a tanács
1968-ban megadta a jelet az építkezés megindítására.
Végül a Lakóterv építésze, Molnár István által tervezett komplexumban
a már említett több mint háromezer férőhely összesen öt (három
alacsonyabb és két magasabb) épületben kapott helyet. A három
kisebb, ötemeletes üdülőházból kettőt két évvel később, 1970. május
14-én, míg az utolsót egy hónapra rá, június 11-én vehették birtokba
a nyaralók. A következő épület a komplexum legmagasabb, tízemeletes óriása, az Ezüstpart SZOT üdülő I. volt, amelyet a kicsikkel
nagyjából egyszerre kezdtek el felhúzni. Itt azonban már erős késés
mutatkozott. 1971 áprilisában még az év végére ígérte a kivitelező
az átadást, ám erre végül csak 1972 augusztusában került sor.
Az épület felhúzása éppen úgy négy évig tartott, mint amennyi időbe
telt az Aranypart szállodasorának négy luxushotelét megépíteni.
Ráadásul a minőség sem vetekedhetett azokéval. Ez hamar ki is derült.
1972. augusztus 3-án ugyanis két nevezetes dolog is történt.
Megérkeztek az első SZOT-beutalt vendégek, és egyszerre elromlott

HOTELEK FU TÓSZ AL AGON

mindkét lift. A boldog dolgozók persze sejthettek valamit, mert még
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az indulás előtt többen reklamáltak, hogy nem akarnak a 10. emeleten
lakni. De a lépcsőmászás mellett a nem záródó ajtók és a folyamatosan csöpögő csapok is keserítették az életüket. Az alulméretezett
lefolyók miatt a fürdőszobákban gyakran megállt a földön a víz,
s a kevés és apró felvonó már akkor sem bírta a forgalmat, ha éppen
működött. Persze egy normál szállodai hely árának alig 10 százalékáért (a többit a SZOT állta), sokat tud nyelni az ember...

Az eredetileg megálmodott ötépületes komplexum végül csak jó tíz
évvel később, 1984-ben készült el teljesen, aminek az oka elsősorban az anyagiakban keresendő. Valószínűleg a csatornázás és
a vízellátás nem javult érdemben 1972 után sem, így ezt ismét meg
kellett oldani, illetve a SZOT-nak újabb vállalatokat kellett csatasorba
állítania, hogy a teljes üdülősor legnagyobb épülete finanszíroz
hatóvá váljon. Az Ezüstpart SZOT üdülő II. ugyanis önmagában több
mint ezer férőhelyet tett hozzá a sor addigi ezerötszázas kapacitásához (így a befogadóképesség végül elmaradt a tervezett
háromezer-hatszáz főtől). A teljes üdülősor és a hozzá kapcsolódó
munkálatok 140 millió forintos költségéből a kilencemeletes utolsó
ház önmagában 60 millióba került, így sok vállalatot kellett bevonni
a munkálatokba.
Ez a szám egyébként egészen hajmeresztő, hiszen a Touring hotelek,
amelyekről az előző alfejezetben részletesen írtam, ágyanként
40 ezer, az Aranypart luxushotelei pedig 120-180 ezer forintba
kerültek. Ehhez képest a II-es épület egy ágyra jutó költsége 60 ezer
forint volt. Nem csoda, hogy sokáig tartott összeverbuválni az olyan
vállalatokat, amelyek elhitték, hogy anyagilag jobban járnak a
közösködéssel. Ám az Ezüstpart-projekt nem csak a SZOT számára
volt igen nagy feladat. A teljes magyar építőipart komolyan
megterhelte ez a nagy léptékű munka. Ahogyan már korábban is
elemeztem, a paneles építkezések szállodaiparba való átültetése
azonnal kaotikus állapotokat okozott az eredetileg nem erre
méretezett panelgyártó kapacitásban. Ráadásul hiába igényelt
kisebb szakmunkát a paneles építkezési mód, az akkori mega
építkezések munkaerőigénye így is hatalmas volt.
Emellett arról se feledkezzünk meg, hogy a paneleket és házgyári
elemeket előállító üzemek hálózatát kombinátok összessége alkotta.
Ahogyan az I. fejezetben már írtam erről, az ilyen csoportok feladatai
között az elkészült elemek szállítása és helyszíni mozgatása is
szerepelt. Elhelyezkedésük megállapításakor pedig fontos szempont

volt a felhasználás várható helyének távolsága. Csakhogy ez
a rendszer nem számolt a Balatonon hirtelen megnövekedő
paneligénnyel. A kész elemeket így gyakran igen távolról kellett
a helyszínre szállítani, ráadásul a kombinát kapacitásának nagy
részét is el kellett vonni a közeli építkezésektől. A megnövekedett
szállítási távolság lassította a munkát, ez pedig az addig is túlterhelt
rendszerben mindennapossá tette a csúszásokat.
Ugyanakkor a tó körüli építkezések száma és a szükséges panelek
mennyisége nem indokolta, hogy a környéken újabb házgyárat
alakítsanak ki komoly költséggel. A helyzet jó darabig megoldhatatlannak tűnt, ám hamarosan megszületett a kisebb, kevésbé
költséges és igen mobilis szállodagyár ötlete, amely legfontosabb
szerepét éppen az Ezüstpart SZOT-üdülőjének a kivitelezésekor
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töltötte be.
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III. fejezet
A szállodagyár

Az
ötlet
születése

M

ielőtt belekezdünk a szállodagyár témájának tárgyalásába,
először is meg kell határoznunk, hogy mit is takar ez
a fogalom. Ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor

tulajdonképpen egyetlen telephelyről beszélünk, mely ezt a nevet
kapta a magyar sajtótól. Mire azonban a névadás megtörtént,

az üzem már több mint másfél évtizede termelt. Látni fogjuk
a fejezet későbbi részeiben, hogy nem véletlenül nevezték el így
éppen 1968 után, hiszen ettől az időponttól kezdve egészen
speciális szerepet töltött be a hasonló üzemek között.
Már többször is céloztunk rá, hogy a szállodagyárat bővebb
értelemben az aranykor balatoni építkezései, szűkebben véve,
konkrétan a SZOT Ezüstpart projektje hívta életre. Ez a nagyarányú
fejlesztés ugyanis komoly lyukat ütött a házgyári rendszeren.
A házépítés nagyüzemi módszerét, az épületek futószalagtermelését biztosító kombinátrendszer túlságosan rugalmatlan volt
ahhoz, hogy képes legyen választ adni egy olyan komoly lokális
igényre, mint amilyen a háromezer férőhelyesre tervezett
üdülőkomplexum volt. A szállodagyár tulajdonképpen kapacitás
válasz a felmerülő többletigényre.
Korábban már említettem, hogy a paneles építési rendszert,
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a házgyárakat kombinátokba szervezték, melyek a szükséges
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elemek termelésén túl azok szállítását és helyszíni beépítését is
elvégezték. A hatékony működés érdekében meghatároztak egy
közúti hatótávot, amelyen kívül már nem volt költséghatékony
a speciális, többtonnás betonelemek trélerekkel történő szállítása.
A túlságosan hosszúra nyúló útvonal jelentősen megterhelte
a kombinátokat, és drasztikusan lecsökkentette pont azt a
termelékenységet, amely annak idején életre hívta a rendszert.

A házgyári kombinátok elhelyezkedése nem számolt a Balaton
partjain fellépő komolyabb igény megjelenésével, hiszen ide
eredetileg nem terveztek paneles lakótelepeket.
HÁZ- ÉS
PANELGYÁRAK
NYUGAT-MAGYARORSZÁGON

Telepítés helye

Jellege

Távolsága
az Ezüstparttól

Indulás
éve

Dunaújváros
Pécs

Panelüzem

100 km

1962

Panelüzem

116 km

1963

Győr

Házgyár

140 km

1968

Szekszárd

Panelüzem

95 km

1972

Kaposvár

Panelüzem

74 km

1973

Veszprém

Házgyár

53 km

1975

A fenti táblázatban összegyűjtöttem az ország nyugati felében
működő házgyárakat és panelüzemeket. A dőlt betűvel szedett
intézmények még nem léteztek a projekt indulásakor.
Az adatokból tökéletesen kirajzolódik az a probléma, amellyel
a SZOT szembesült az Ezüstpart-projekt kapcsán. Jól látható, hogy
mindössze egyetlen nagy kapacitású házgyár, a győri jöhetett
szóba panelforrásként, de egyrészt a 140 kilométeres távolság
komolyan megdrágította és időben elnyújtotta volna a szállítást,
másrészt az üzem éppen az Ezüstpart-projekt indulásának évében
kezdte meg a működését, így a kapacitása jó ideig előre le volt
kötve a saját körzete építkezései miatt. Mindezek ellenére néhány
alkalommal mégis innen szállítottak paneleket Siófokra.
A nyugat-magyarországi panelüzemek közül a dunaújvárosi és
a pécsi már a hatvanas évek elején is létezett, ám ezek távolsága
szintén száz kilométer vagy afeletti volt, ami a győri házgyár
esetében említett problémákat vetette fel. Emellett azt sem
szabad elfelejteni, hogy Pécs térségében hatalmas építkezések
zajlottak ebben az időszakban: ekkor épült a Megyeri lakótelep
és az Uránváros is. Ez a két projekt összesen 25 ezer lakást
jelentett, ami bőven ellátta munkával az évi ezerháromszáz lakás
kapacitásra képes kis üzemet. Bár Dunaújváros körzetében

ekkora volumenű lakótelep-építés nem volt, ott azonban rohamléptekkel haladt az iparosítás, ami szintén rengeteg LPS-egységet
igényelt. Ráadásul a panelüzemek, házgyárak kapacitásait figyelembe véve az Ezüstpart alapanyag-szükséglete rendkívül magas volt.
Egyetlen szálloda felépítése nem jelentett volna olyan nagy
problémát a termelésben, ám az Ezüstpart komplexuma több mint
10 ezer betonpanelt igényelt, ez a mennyiség pedig komoly
kapacitásokat kötött volna le bármelyik kombinátnál. Ezzel
magyarázható, hogy a SZOT által kiírt 1967-es pályázaton nem
kapkodtak a lehetőségért a házgyárak. A panelgyártók többsége
ekkor már hosszú évekre előre lekötött kapacitással működött a
lakótelep-építések igen magas nyersanyagigénye miatt. Hiába volt
a SZOT számára fontos, hogy a presztízsprojektjük kivitelezése minél
hamarabb meginduljon, az ő szavuk sem volt elég ahhoz, hogy
erőforrásokat vonjanak el az évtizedekre szóló lakótelep-építéstől.
Mondhatnánk, hogy a patthelyzetet a szállodagyár születése
oldotta meg, de létrejöttének valódi idejét meglehetősen
bonyolult lenne meghatározni. Ahogyan korábban esett róla szó,
a szállodagyár néven elhíresült betonelemüzem régóta, egészen
pontosan 1952 óta működött. Az első fejezetben már leírtam,
hogy a dunaújvárosi és a pécsi panelüzem is a panelek gyártása
előtt az ipar szolgálatában állt. Nem volt ez másképpen a Somogy
Megyei Állami Építőipari Vállalat siófoki gyára esetében sem.
Ezen a telepen üzemek, mezőgazdasági épületek és útépítések
számára készítettek betonelemeket, mielőtt panelgyárrá
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alakították volna át.

1960-ban merült fel, évekkel az 1967-es átalakítás előtt, így még ez
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sem köthető a SZOT pályázatához.

Az üzem specialitása az ún. poligon rendszer használata volt,
amellyel nem volt egyedülálló az országban, sőt egy szolnoki poligon
rendszerű gyár még az országos elsőségtől is megfosztotta. A siófoki
betonelemtelepen a poligon építési rendszer bevezetése először

Valójában a konkrét ötlet születése itt – ahogyan már említettem –
a kereslet és a lehetőségek felismerése és azok összekapcsolása volt.
Mecseki Károly, a siófoki betonüzem vezetője nem számított
ismeretlen névnek a betonelemekre épülő kivitelezésekben.
Az ő vezetésével épült Siófokon a Nehézipari Minisztérium üdülője,
majd a három széplaki újságíró-üdülő. Mecseki újító szelleme és
kiváló helyzetfelismerése indította el azt a folyamatot a panelgyárban, amely végül a szállodagyár kialakításához vezetett.
A siófoki sörraktár építésekor is a leggazdaságosabb lehetőségeket
keresték, a maradék anyagokból pedig pluszban beton járdalapokat
öntöttek. Ekkor született meg Mecseki fejében a szállodagyár ötlete,
hiszen azzal tisztában volt, hogy a SZOT igen nagyszabású, 350 millió
forintos projektbe kezd az üzem közvetlen közelében. Úgy gondolta,
hogy a siófoki betonüzem meglévő, illetve később kialakítandó
kapacitása kapóra jöhet a hatalmas építkezésnél.
Mivel a panelelemek gyártására kiírt pályázat eddigre – eredmény
telenül – lezajlott, így a siófoki betonüzem közvetlenül felajánlhatta
segítségét a SZOT-nak. Nem nehéz elképzelni, hogy az addigra
kutyaszorítóba került tanács mennyire megkönnyebbült a lehetőségtől. A betonüzem átalakításához az akkor még kísérleti
stádiumban lévő poligon rendszert választották, melyet az üdülőkomplexum terveit is készítő Lakó- és Kommunális Épületeket Tervező
Vállalat (Lakóterv) fejlesztett. Mivel a SZOT anyagi támogatást is adott
a telep felszereléseinek a megvásárlásához, az üzem is jól járt
az együttműködéssel. A Szakszervezetek Országos Tanácsa pedig
a pénzbeli támogatással közeli gyártókapacitást vásárolt a projekt
lebonyolításához. Ennek megfelelően az 1967-ben véglegesített
tervek már a siófoki poligon használatával számoltak, ez pedig
az épületenkénti kivitelezési időt (elvben) négy hónapra csökkentette.
Az építkezés elindítását a betonüzemben is lázas készülődés előzte
meg. Az 1968-as fejlesztések során 20 ezer köbméternyi földet
mozgattak át, kibővítették a cementüzem kapacitását, és felszereltek

egy teljesen újonnan vásárolt panelgyártó gépsort. Az Ezüstpart
hatalmas megrendelése nyomán azonban ez a fejlesztés remek
befektetésnek bizonyult. 1968-ra az üzem működőképes állapotba
került, és megkezdte a panelek gyártását.
Egy ilyen horderejű ipari beruházás a szocializmus időszakában
többnyire csak fentről érkező utasítás nyomán valósulhatott
meg, így a siófoki poligon létrehozása mindenképpen párját ritkító
történetnek minősült. Az ötlet valójában azért volt zseniális, mert
minden érintett szereplő jól járt vele. Ebbe a körbe a SZOT és
az üzem mellé nyugodtan elhelyezhetjük a magyar népgazdaságot is,
hiszen a poligon rendszer kialakításához nem volt szükség külföldi
vásárlásokra, ami a valutaínség idejében hatalmas előnyt jelentett.
Ráadásul a pluszkapacitás lehetővé tette, hogy két építkezési terv
(a balatoni üdülőövezet kialakítása és a lakásépítések) aránylag
zökkenőmentesen párhuzamosan folyhassanak. Ezek után nem
csoda, hogy ez a telep egészen a rendszerváltásig működött, pedig
akkor már sok panelgyártó üzemet felszámoltak.
Persze a siófoki poligon megszületése annak is köszönhető, hogy
a házgyárikombinát-rendszer kialakításán dolgozó döntéshozók nem
tudtak a Balatonnál tervezett fejlesztésekről, vagy egyszerűen
figyelmen kívül hagyták azokat. A magyar tenger építkezéseihez így
utólag, kapkodó fejlesztésekkel kellett panelgyártó kapacitást
létesíteni. Az eredeti tervezés valószínűleg már az igények felmérésekor hibákat tartalmazott. Az ilyen ad hoc megoldások pedig mindig
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költségesebbek, mint az előrelátó tervezés, csak éppen az időszükség-
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letük kisebb. A szocialista építőipar presztízsalapú működése mellett
az időtényező gyakran fontosabb volt: „Álljunk neki, csináljuk,
a hibákat pedig majd megoldjuk valahogyan közben!” Ez a jelmondata
is lehetett volna ennek az időszaknak.
A szállodagyár valójában csak egyetlen problémát, az Ezüstpartprojektet kívánta megoldani, ám a sikere még az ötletgazdák
számára is meglepetés lett. Először is, ezen a telepen egy olyan új

technológiát (poligon) vezettek be, amellyel kapcsolatban még igen
kevés információ és tapasztalat állt rendelkezésre. Siófok így kettős
szerepet töltött be: egyszerre működött komoly termelőüzemként és
olyan kísérleti telepként, amely végül igazolta a rendszer életképességét. Bár a szolnoki poligon pár hónappal megelőzte a siófoki üzem
megnyitását, a módszer igazán itt vizsgázott élesben. A folyamatos,
kapacitáshatáron való működés komoly kihívás elé állította a frissen
beszerzett gépeket, amelyek azonban képesek voltak megfelelni
az elvárásoknak.
A fejezet további részében alaposabban is szemügyre vesszük
a poligon rendszer kialakulását, működését, előnyeit és hátrányait.
Ennek keretében kitérünk a módszer külföldi fogadtatására is, hiszen
a siófoki poligon nem csak Magyarországon keltette fel az építőipar
figyelmét. Valójában abban az időszakban a poligon az egyik legjobb
exportterméknek ígérkezett, és olyan komoly szakértelemmel bíró
munkatársak dolgoztak Siófokon, akik akár a változó külföldi
igényeket is képesek voltak ellátni. Ne feledkezzünk el róla, hogy
a szállodagyár sikertörténete itt, a Balaton partján, járdalapöntés
közben kezdődött el! Ebben mindenképpen egyedi volt a szállodagyár, és ezt az érdemet senki sem vitathatja el tőle.

A poligon
rendszer
születése

A

poligon rendszer születése a hazai építőipar kétségkívül
egyik legérdekesebb története. Már a név önmagában is egy
talány, ugyanis az eredeti görög kifejezés „sokszöget” jelent.

Ez az alakzat azonban sem a telepek tevékenységében, sem pedig

architektúrájában nem jelenik meg. Kénytelenek vagyunk elfogadni
a tényt, hogy a poligon kifejezést a magyar építőiparban „mobilvagy vándorházgyárnak” szokás fordítani. Ez a név már sokkalta

jobban kifejezi a kétségkívül nagyszerű ötlet lényegét és célját:
létrehozni egy olyan mobilis panelüzemet, mini házgyárat, mely
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tással lebontható, szállítható és másutt újra felállítható. Nem csoda,
hogy az ötlet itthon és külföldön is nagy sikert aratott.
Bár a poligon kifejezést először 1960-ban használták, három évnek
kellett eltelnie, mire az ötlet kikristályosodott. Abban az évben már
a szakmai lapokban is feltűnt egy gondolatcsíra, mely az évtized
túlhevített építkezéseinek tempóját és a földrajzi széttagoltság
problémáit egy mobilizálható üzemmel kívánta megoldani. Az első
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időszakban azonban még nem LPS-rendszerben, hanem középblokkok gyártásában gondolkodtak. Az első kísérleti kialakítású
poligontelepen, Debrecenben is ilyen elemeket gyártottak 1961-től.
Ez az üzem a sztálinvárosi (dunaújvárosi) üzem kohósalakját
használta fel habosított alapanyagként.
Az üzem Szoboszlai János vezetése alatt kezdte meg a könnyű,
közepes méretű építőblokkok gyártását. Ezek az elemek 0,5 köbméter
űrtartalommal, 16 centiméteres falvastagsággal bírtak, súlyuk elérte
a 2600 kilogrammot. A középblokküzem az első évben 2500 blokkot
gyártott le, ami 63 lakóegység építését tette lehetővé. Még ebben
az esztendőben kezdte meg működését a salgótarjáni salakhegyek
szomszédságában egy hasonló kapacitású poligon, ám ezek nem
járultak hozzá komolyabban a hazai építkezések nyersanyagigényének
kielégítéséhez. Eközben azonban már formálódóban volt a valóban
használható méretű poligonok elképzelése.
A Lakóterv 1963-ban mutatta be a mini házgyár ötletét a harmadik
ötéves terv budapesti tervpályázatán, amely végül meg is nyerte
a versenyt. Az eredetileg ötszáz lakás éves kapacitású, mobil
panelgyártó üzemben födém- és falpanelek gyártására is lehetőség
nyílt. A tervek elkészülte után az első, kísérleti poligont a Pest
Megyei Állami Építőipari Vállalat csepeli telepén kivitelezték.
A panelgyártáshoz szükséges gépeket a 25-ös Állami Építőipari
Vállalat a Csepel Vas- és Fémművekkel közösen gyártotta le.
Ez utóbbi tény, miszerint a poligon felszerelését a magyar gépipar is
képes megoldani, csak tovább növelte az új üzemtípus ázsióját.
A csepeli telephely képességeinek kipróbálására egy kísérleti,
tízemeletes épületet emeltek az újpesti Munkásotthon utcában.
A szakmai terminusban B/2 kísérleti épület néven emlegetett
vállalkozás azonnal sikert aratott. A csepeli poligon kiváló minőségben szállította a paneleket, és az épület homlokzata, valamint
belső elrendezése is tetszett a szakmának és a döntéshozóknak
egyaránt. A könnyen leszerelhető és áttelepíthető kis panelüzem

erkölcsi sikere és gazdaságossági előnyei adták az első lökést ahhoz,
hogy az építőipar irányítószerve elhatározza ennek a technológiának
az üzemszerű alkalmazását.
A következő lépésben a poligon áttelepíthetőségét kellett kipróbálni,
így a sikeres házépítés után nekiláttak a csepeli géppark lebontásának. A berendezéseket átszállították Szolnokra, ahol ezek
beépítésével nyílt meg az ország első poligonüzeme 1967-ben.
A gépeket végül néhány újabb darabbal kellett kiegészíteni, de
ezeket az Építőpari Tervező Intézet tervei alapján az Építőgépgyártó
Vállalat képes volt elkészíteni. A négyszáz lakás kapacitású szolnoki
telep beüzemelésével végérvényesen készen állt a mobilizálható
mini házgyár mintadarabja, melyet a későbbiekben több helyen is
használtak az országban.
Az ország második poligonüzeme a siófoki telephely lett. Ennek
berendezéseit nem Szolnokról hozták, hanem az ott szerzett
tapasztalatok alapján újonnan gyártották le őket, a körülményekhez igazítva. Ennek az üzemnek a kapacitását már elsősorban
szállodai ágy / évben határozták meg, ami itt hatszáz egységet
jelentett. Ezzel a siófoki poligon bőven ki tudta elégíteni az
eredetileg nyolcéves átfutással, háromezer-ötszáz férőhelyre
tervezett SZOT Ezüstpart üdülőkomplexum igényeit. Emellett azzal
is számoltak, hogy ezek a poligonok a lakótelepeknél kisebb
léptékű magáningatlanokhoz (nyaralók, sorházak stb.) szükséges
panelegységeket is képesek legyenek legyártani. De nézzük meg
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egy hagyományos házgyárhoz képest!
Az első és legfontosabb eltérés, hogy az elemek elhelyezésére és
kivitelezésére itt nem használtak üzemcsarnokot, szabad téren folyt
a betonpanelek gyártása. Ez természetesen azt is jelentette, hogy
a telephely nem tudott az év minden szakában működni. Az átlagos
teleket figyelembe véve általában két hónapra állt le a termelés, de
ezt a hátrányt bőven kompenzálta a mobilitás és az alacsonyabb

bekerülési költség. A poligontelepek kisebb alapterülete és a
házgyárakhoz képest elenyésző építési költségei szintén a rendszer
előnyére vált. A gyártási folyamat esőérzékeny szakaszait egy
mozgatható tető felszerelésével tudták kivitelezni, így ténylegesen
csak két hónapnyi kieséssel kellett évente kalkulálni.
A poligon rendszer nagyszerűsége abban is megnyilvánult, hogy
képes volt figyelembe venni az építőipari vállalatok már meglévő
erőforrásait is, így a betonkeverő gépeket és hasonló felszereléseket nem kellett átutaztatni az országon. A poligon valójában
a panelek gyártását végző speciális berendezésekből állt. Az üzem
telepítéséhez mindössze megfelelő méretű terület és a panelgyártás alapanyagainak közelsége kellett. Nem csoda, ha
a rendszer csakhamar sikeres lett, különösen az olyan helyeken,
ahol nem létesültek klasszikus házgyárak, vagy azok elérése nem
volt gazdaságosan kivitelezhető.
A siófoki üzem után három évvel készült el a balatonlellei poligon
is, és ez a két vándorló házgyár bőségesen kiszolgálta a tó
környékének paneligényét. Ebbe pedig nemcsak a szállodák és
Touring hotelek igényeit (bár 1977-ben még a Neptun is siófoki
panelekből készült), hanem a környékbeli szociális intézmények,
óvodák, bölcsődék, boltok, valamint nyaralók, de akár lakóházak
kivitelezését is bele kell érteni. Gyakorlatilag kijelenthető, hogy
a hatvanas évek végétől a rendszerváltásig eltelt időszak teljes
paneligényének túlnyomó részét ez a két poligonüzem teljesítette,
ezzel tehermentesítve az (eleinte) amúgy is túlterhelt házgyárakat,
és mintát szolgáltatva az ország többi részén telepített
poligonok számára.
A következőkben a poligon képességeit a siófoki szállodagyár
konkrét példáján keresztül vizsgáljuk meg. Végigvesszük az itt
gyártható elemek méret- és számbeli korlátait, illetve részletesen
elemzem a mini házgyárak előnyös és hátrányos tulajdonságait
a klasszikus, nagy méretű házgyárakéval összevetve.

A poligon
előnyei
és hátrányai

A

poligon rendszer előnyeit és hátrányait csak akkor lehet
érdemben megítélni, ha a tulajdonságait egy működő,
hagyományos házgyáréval hasonlítjuk össze. Ehhez a Győri

Házépítő Kombinát 1968-ban átadott telephelyét választottam.

Ez a gyár könnyedén nevezhető átlagos méretűnek, hiszen
háromezer-ötszáz lakás/év kapacitása nagyjából a rangsor
közepére helyezi el. Magyarországon összesen tizenegy házgyár
működött (a panelüzemeket nem számítva), és ezek közül hatnak
a kapacitása volt kisebb a győrinél (kétezer-ötszáz–háromezer
lakás/év), míg kettő vele azonos, kettő pedig nagyobb (négyezerkétszáz lakás/év) kibocsátásra volt alkalmas.
Ahhoz, hogy el tudjuk ebben a képzeletbeli rendszerben helyezni
a siófoki poligont, meg kell néznünk a kapacitását. Bár ezt az üzemet
a valóságban a SZOT Ezüstpart üdülőkomplexum igényeinek
a kielégítésére szánták, így szállodaiférőhely-egységben adták meg
a termelési volument, ezt egyszerűen át lehet számítani lakóegység/év
kapacitási mértékegységre. Ennek megfelelően a hatszáz szállodai
férőhely/évet kétszáz lakóegység/évre lehetett átváltani. A különbség
abból adódik, hogy egy szálloda felépítéséhez némileg több, összesen
huszonötféle elemre van szükség, ám ezek egyike sem haladja meg
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elemeivel. Az átváltás után azonban jól látható, hogy a győri üzem
közel hússzoros mennyiséget volt képes egy évben legyártani.
Ugyanakkor azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy
a poligonüzem képességeinek határait sehol sem próbálták
a valóságban meghatározni. A siófoki telep például egyértelműen
az Ezüstpart-projekt kiszolgálására létesült, így – tárolókapacitás
hiányában – az építkezés tempójában folyt az elemek gyártása.

Ezzel szemben a győri üzem szinte folyamatosan kapacitáshatáron
dolgozott, így itt a háromezer-ötszáz egység/év valós számnak
minősül. Ezek után vessük össze a két üzem egyéb adatait!
A Győri Házépítő Kombinátot 1968 augusztusában adták át, huszon
nyolc hónap megfeszített munka után. Ezen idő alatt 12 hektárnyi
területen folytak a munkálatok. A telephely legnagyobb épülete
a 18 ezer négyzetméteres fő gyártócsarnok volt, melynek a tetejét
152 betonpillér tartotta a magasban. Ezek építéséhez 1000 tonna
betont használtak fel. A telephelyen összesen 1400 tonnányi gépet
helyeztek el, amelyek nagy része a Szovjetunióból érkezett, több mint
60 vasúti vagon felhasználásával. A baráti ország ezért 47 millió
forintos számlát nyújtott be a magyar gazdaságnak, amivel az üzem
teljes költsége elérte a 320 millió forintot.
A siófoki poligont 1968 tavaszán kezdték el kiépíteni, és a termelés alig
fél évvel később, augusztusban indult el. A telephelyen a legnagyobb
megoldandó feladat a 20 ezer köbméteres földmunka elvégzése volt,
hiszen ide szilárd alapzattal rendelkező épületeket egyáltalán nem
építettek. A telephely teljes kivitelezési költsége 6 millió forintra rúgott,
ráadásul a gépészet Magyarországon készült, így semmilyen importra
nem volt szükség. A teljes poligon mérete nem érte el a győri fő
gyártócsarnok alapterületét. A teljes bekerülési költség pedig
kevesebb volt, mint a győri házgyár árának harmincada. Ez az
összehasonlítás egyértelművé teszi, hogy miért lett ekkora siker
a poligon rendszer. A bekerülési ár / gyártási kapacitás összevetésben
a vándor házgyárak sokkal jobban teljesítettek, és hatékonyabbak
voltak, mint a telepített változataik (különösen, ha az esetleges
felszámolásukkal is kalkulálunk). Vegyük azonban sorra az áron kívül
a további tulajdonságaikat is, hogy teljesebb képet kapjunk!
Termelékenység
Ebben a kategóriában a poligon nem lehetett versenyképes
a házgyárral. Egy csúcsra járatott mini üzem még a legkisebb állandó

házgyári telephely kibocsátásának a tizedét sem volt képes
produkálni, így nagyobb volumenű építkezésekhez nem volt
kifizetődő a használata. Tárolási kapacitás híján pedig nem volt
képes előregyártásra az üres időszakokban, ráadásul télen be is
kellett zárni a poligont.
Sorozatgyártás
Egy újabb kategória, amelyben a mamut házgyárak jobban teljesítettek. Az LPS-építési módot éppen a gyors és arányaiban olcsó
kivitelezés igénye hívta életre. Ezek a gyárak egy minimumra szűkített
termékportfólió lehető legnagyobb sorozatokban történő gyártására
lettek kialakítva. A poligon esetében könnyebb volt az egyedi igények
lekövetése, ám a kis szériás gyártás némileg növelte a költségeket.
Minőség
A szocializmus korszakában a minőség ingadozása mindennapos
probléma volt, így az összehasonlítás itt inkább csak elméleti síkon
lehetséges. A gyártási minőség többnyire fordítottan arányos
a gyártási volumennel, vagyis a poligon ezzel kiegyenlíthette volna
az előző összevetésben elszenvedett hátrányát. Mivel azonban
fedetlen üzemként működött, jóval nagyobb volt a végtermékbe jutó
szennyeződés mennyisége, ami rontotta a minőséget.
Összességében a korabeli sajtó minden alkalommal kiemelte, hogy
a poligonokban készült panelek nagyságrendekkel jobb minőségűek
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Rugalmasság
A poligonok létét ez a fő motívum határozta meg, így nem csoda,
hogy itt brillírozik a rendszer leginkább. A siófoki szállodagyárnak
például nem okozott különösebb gondot huszonötféle különböző
elem legyártása, és ennél valószínűleg többre is képes lett volna.
Emellett az ilyen telepek kivitelezési ideje olyan rövid volt, hogy mire

III.2.

egy állandó házgyár alapjait kiásták volna, addigra a poligon már
könnyedén be is fejezett volna egy kisebb méretű lakótelepet vagy
egy szállodát. A házhoz szállított gyártás fényesen bebizonyította
a létjogosultságát a poligonok által.
Helyigény
Ezt a témát már érintettem, és a különbség akkor is szembeszökő
volt. A szállodagyár alapterülete kisebb volt, mint a győri üzem fő
gyártócsarnokáé. Ám nem ez az egyetlen tényező, amely helytakarékosabbá teszi az ilyen üzemeket. A szociális létesítményeket egy
nagyobb telephely esetében ugyanúgy fel kell építeni, mint magát
az üzemet. A poligon esetében viszont az ilyen létesítmények
többnyire az építkezés közelében már rendelkezésre állnak. Szintén

csökkenti a helyigényt a raktározás elmaradása és a kisebb elemek
mozgatásához szükséges közlekedőutak kisebb mérete. Ebben
a kategóriában ugyancsak a poligon áll jobban.
Gépköltségek
A verseny itt is eldől már az indulás előtt. A poligon rendszert úgy
alakították ki, hogy az rugalmasan illeszthető legyen az építőipari
vállalat saját, már meglévő gépparkjához. A telep létesítésének
gépigénye így eleve alacsonyabb. Az is fontos volt a tervezésnél, hogy
a felhasznált gépállományt a magyar ipar is képes legyen legyártani.
Ez gyakorlatilag feleslegessé tette az importot és annak tetemes
szállítási költségét. Emellett a magyar vállalatok gyakran kötöttek
kölcsönös segítségnyújtásról szóló bartermegállapodásokat, ami
szintén költségmérséklő tényező. Ráadásul még megemlíthetjük, hogy
a poligonok nemegyszer egyetlen konkrét célra épültek, így azok, akik
nyertek a működésükön (a szállodagyár esetében a SZOT), számos
esetben támogatást nyújtottak a felépítésükhöz, felszerelésükhöz is.
Szállítási költségek
Egy újabb fejezet, ahol nem egyelő a küzdelem. A poligon rendszert –
éppen hordozhatósága folytán – az építkezéshez a legközelebb lehet
felállítani, így a betonelemek magas szállítási költsége minimálisra
vagy akár nullára csökkenthető. Mindez természetesen a szállítással
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A fenti összehasonlítás alapján könnyű lenne kijelenteni, hogy
a poligonok sokkalta jobban kiszolgálták az igényeket, mint a
hagyományos házgyárak, azonban a teljes kép ennél jóval árnyaltabb. A rugalmasabb építési rendszer például azt is jelentette, hogy
az igényeknek megfelelően a poligonokat folyamatosan változtatni,
átalakítani kellett. A szolnoki poligont például úgy építették át, hogy
képes legyen a házgyárakban elérhető legnagyobb panelek

gyártására is. A lehetőség a szokásosnál többféle elem gyártásának
a képességére pedig azonnal igényt is szült. Ezeket az igényeket
aztán folyamatos fejlesztésekkel lehetett lekövetni. A házgyárak
esetében a fejlesztések igénye csak igen ritkán jelentkezett, azokra
többnyire csupán a karbantartások, javítások esetében költöttek
nagyobb összegeket.
Ne feledjük azt sem, hogy a paneles és blokkos építési rendszereket
éppen a sorozattermelés költségcsökkentő hatása miatt fejlesztették
ki, és ebben a kategóriában a poligon lényegesen rosszabbul
teljesített. Ha a hatvanas–nyolcvanas évek lakásépítésére szánt
összegeket poligon rendszerben költötték volna el, akkor valószínűleg
a tető alá hozott épületek száma drasztikusan kevesebb lett volna.
A bekerülési költség alacsonyan tartását egyedül a hatalmas
sorozatokban történő gyártás tette lehetővé.
Itt persze azt is érdemes megvizsgálni, hogy egy olyan területen,
ahol a házgyárak termékeinek használata nehézkes lett volna anyagi
vagy fizikai okokból, a poligonnak a hagyományos módszerekkel
kellett versenybe szállnia. Ha csak a SZOT Ezüstpart komplexumára
gondolunk, a hagyományos építési mód esetében a poligon
nyújtotta bekerülési költség és az épületenként négy hónapos
kivitelezési idő elképzelhetetlen lett volna. Ráadásul ebben
az időszakban a hagyományos építőanyagok gyártásának fejlesztésére korántsem fordítottak olyan összegeket, mint az LPS-gyártás
esetében. Lehetséges, hogy a nagy lakótelep-építési programokat
ezek a gyárak nem is tudták volna kielégíteni.
Ha gondosan elemezzük a házgyárak és a poligonok előnyeit és
hátrányait, akkor arra a megállapításra jutunk, hogy a szállodagyár
és társai valahol a két módszer határán egyensúlyoztak. Költségek
tekintetében inkább a kombinátos rendszerhez hasonlítottak, míg
a rugalmasságuk csak a hagyományos építési módhoz volt hasonlítható. Ezek a mini telephelyek arra jöttek létre, hogy a nagy házgyárak
rendszere által szabadon hagyott fehér foltokat betöltsék. Ez annyira

jól sikerült, hogy a vándor házgyáraknak is nevezett poligonok közül
több szolgált a telepítése helyén egészen a felszámolásáig.
De nem csak fizikailag csökkentették az említett vakfoltokat. A nagy
házgyárak használatával képtelenség lett volna egy bizonyos mérték
alatt az LPS-elemek áldásos lehetőségeinek kihasználása. Az Ezüstpart
esetében már a háromezer fős komplexum is a gazdaságosság alsó
határán működött a nagy gyárak viszonylatában. A poligonok nélkül
talán soha nem építettek volna ennél kisebb méretű intézményeket,
lakó- és nyaralóházakat paneles technológiával. A rendszer tehát
tökéletesen megtalálta a helyét egy olyan környezetben, ahol
az építőipar elsősorban az olcsón és nagy tempóval történő kivitelezésekre készült fel. Ráadásul sikerült egy olyan megoldással előállni,
amely hatékonyan használta ki az építőipari vállalatok erőforrásait és
a magyar gépipar lehetőségeit is. Az ötletet kidolgozó Lakóterv
érdemei ebben a tekintetben elvitathatatlanok.

Külföldi
sikerek

E

gyáltalán nem túlzás kijelenteni, hogy a poligonüzem-koncepció
nemcsak hazánkban, hanem külföldön is igen sikeres lett.
Ez pedig elsősorban a siófoki szállodagyárnak volt köszönhető.

Ahogyan már említettem, ez az üzem bizonyította elsőként, hogy
a poligon elképzelés életképes. Az előnyök, azaz a rugalmasság, a kis
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bebizonyosodtak a gyakorlatban is. Ráadásul a szállodagyár hosszú
éveken át képes volt megfelelően működni és aránylag kis ráfordításokkal megújulni, termékportfóliót bővíteni, változtatni. Azonban
ahhoz, hogy a poligon nemzetközi sikerét közvetlenül is ennek
a telepnek köszönhessük, némi szerencse is kellett a siófokiaknak.
Ugyanis hazánkban, pontosabban Balatonfüreden rendezték
a Nemzetközi Szállodaépítési Konferenciát 1968. szeptember 18.

III.3.
DAMASZKUSZI
ÉLETKÉP PANELHÁZAKKAL

és 20. között. Ezen az eseményen részletesen is bemutatták a világ
minden pontjáról érkezett építési szakembereknek a poligon elvét,
majd helyszínbejárás következett. Ha a konferencia csak két-három
hónappal korábban zajlik, akkor ezt az egyébként igen sikeres
programpontot Szolnokon bonyolították volna le. A siófoki szállodagyár ugyanis csak egy hónappal korábban, augusztusban kezdte meg
a működését. Így azonban valóban kijelenthetjük, hogy a világ
építészete Siófokon ismerte meg a poligon rendszer működését és
felépítését. A későbbi megrendelésekhez vezető tárgyalások pedig
már itt, a konferencián megindultak.
Még 1968-ban bejelentették, hogy a Vietnámi Demokratikus
Köztársaság három, egyenként hatszáz lakás/év kapacitású
poligonüzemet rendel, melyhez a gyártósorokat az Építőgépgyártó
Vállalat (ÉPGÉP) szállította. A három üzemben összesen kilenc
gépsort (darukkal, betonkeverőkkel, sablonokkal és valamennyi
szükséges géppel) állítottak működésbe, így garantálva az említett

kapacitást. A konkrét megrendeléssel egy időben Vietnám aláírt egy
szándéknyilatkozatot is további öt poligon vásárlásáról, melyből
végül hármat szállítottak le 1973 őszén. Az üzemekhez természetesen leírások és betanítás is dukált. Szintén 1968-ban jelentették be,
hogy az ÉPGÉP szakemberei megrendeléseket kaptak két szíriai
település, Damaszkusz és az Aleppótól 240 kilométerre található
Tubka környezetében egy-egy üzem kialakítására.
A két üzem kivitelezése közül a fővárosi, a damaszkuszi lényegesen
könnyebb feladatnak bizonyult, azonban a tubkai építkezés komoly
fejtörést okozott. A gyár építésére kijelölt terület ugyanis egy
egybefüggő, kietlen sziklasivatag volt. Semmilyen növényzet, így
árnyakat adó fák sem voltak a közelben, ráadásul a víz- és villany
ellátás sem volt kiépítve. A legközelebbi települést néhány beduin
sátor jelentette. Az ÉPGÉP és a Lakóterv szakemberei itt már
a helyszíni szemle első pillanataiban látták, hogy komoly újratervezésre lesz szükség a poligon szállítása előtt. De nem csak a teljesen
különböző összetételű alapanyag és az építési környezet jelentett
problémát. Az építendő házak típusterveit is meg kellett változtatni
a miénktől teljesen eltérő szíriai életvitel következtében. Az ottani
családok általában népesebbek, és több generációból tevődnek
össze, így a 30–50 négyzetméteres panellakások alig jöhettek szóba.
Ráadásul a belső elrendezést is komolyan kellett módosítani.
Ahogyan az első fejezetben már említettem, a szovjet és a magyar
tervezők úgy számoltak, hogy a lakótelepi lakosok ritkán készítenek
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otthon meleg ételt, és ha mégis, az inkább csak egyszerű fogásokból
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áll össze, az ebéd bonyolultabb menüsorát pedig az üzemi étkezdében, az iskolában, óvodában vagy egy étteremben fogyasztják el.
Ennek megfelelően a panellakásokban egy inkább csak teakonyhának
megfelelő főzőfülkével számoltak, ahol hely sem volt egy komolyabb
étel előkészítésére. Szíriában azonban ez teljesen kivitelezhetetlennek
bizonyult. Az ottani lakások központi része a konyha, és azon belül
egy óriási, előkészítéshez (szeletelés, bontás stb.) használt asztal volt.

Ezt semmiképpen sem lehetett kihagyni az új tervek elkészítésekor.
Az ilyen és ehhez hasonló különbségek feltárása aránylag hosszabb
időt vett igénybe, ám a magyar szakembereket dicséri, hogy sikerült
megoldani a problémákat, és a poligonprojektek sikeresek lettek.
A siófoki poligon azonban tevőlegesen is hozzájárult egy legalább
ekkora megrendelés elnyeréséhez.
Líbia 1969-ben írt ki egy tendert a paneles építési módszer meghonosítására az országban, és a balatonfüredi konferencia tapasztalatai
alapján hazánkat is meghívták a kiírásra. A megkeresés közvetlenül
a Somogy Megyei Állami Építőipari Vállalathoz, a szállodagyár
tulajdonosához futott be. A megmérettetésen való részvétel egyik
feltétele pedig egy komplett lakóház felépítése volt az afrikai
országban. Mivel az új üzem kivitelezése túl nagy kockázatot jelentett
volna, így a siófoki poligonüzemben készült paneleket szállították
a helyszínre. Az elemeket speciális vagonokon vitték Trieszt kikötőjébe,
ahonnan hajón Tripoliba juttatták őket. A szállítmányt magyar
mérnökök és munkások is kísérték, akik a rendeltetési helyen azonnal
megkezdték az épület összeszerelését. Az elkészült mintaépületet
az eredménytől függetlenül kifizette a megrendelő, így az Líbiában
maradt. A tender egyébként kétezer lakás felépítéséről szólt, és
összesen tizennyolc ország képviselői vettek rajta részt.
A Somogy Megyei Állami Építőipari Vállalat sikeres szereplése
megágyazott egy későbbi sikernek is, amikor 1980-ban két magyar
vállalat, a Baranya Megyei és a Szabolcs Megyei Állami Építőipari
Vállalat kapott megbízást szintén Líbiából. Ekkor két városban, az akkor
komolyan iparosodó Zentánban és a fővárosban, Tripoliban indult meg
a munka. Az előbbi településen a baranyai, az utóbbin a szabolcsi
szakemberek kivitelezték az építkezéseket, és mindkét helyen egy
poligon létesítésével indult a projekt, melyekhez a gépsorokat újra
az ÉPGÉP szállította. A nyersanyag lelőhelyeiről ismert Zentánban
hétszáz lakóegység mellett úthálózatot, igazgatási épületeket, orvosi
rendelőt, üzletközpontot, szolgáltatólétesítményeket és iskolát is

épített a Baranya Megyei Állami Építőipari Vállalat. A fővárosi
telephelyen ennél lényegesen kisebb munka, háromszáz lakóegység
kivitelezése folyt. Mindkét helyszínen 1981-ben vonultak fel
a brigádok. A fentieken kívül egyébként még egy ötszáz lakás/év
kapacitású poligont Algéria is megrendelt, amelynek a telepítésére
1978-ban került sor.
MAGYAR
POLIGON
PROJEKTEK
EURÓPÁN KÍVÜL,
1969–1982

Ország

A munka jellege

Volumen

Indulás éve

Vietnám

Poligonépítés

6 db, egyenként
600 lakás/év kapacitású

1968, 1973

Szíria

Poligonépítés, házépítések

2 db, egyenként
500 lakás/év kapacitású

1968

Líbia

Házépítés siófoki panelekből

52 lakás

1969

Algéria

Poligonépítés

1 db, 500 lakás/év kapacitás

1978

Líbia

Poligon- és lakóház-építés

2 db, egyenként
500 lakás/év kapacitású poligon
és 1000 lakóegység

1981–1982

A magyar poligonok sikere tehát a számok tükrében is jól látható,
és az okokra sem nehéz fényt deríteni. A fentebb felsorolt országok
és helyszínek egytől egyig még csak ismerkedtek a paneles építési
mód nyújtotta előnyökkel és lehetőségekkel. Érthető, hogy olyan
megoldást kerestek, amely az ő szempontjukból a legkisebb
kockázattal járt. A hatalmas házgyárak bekerülési költsége annyira
magas lett volna a poligonhoz képest, hogy ezt csak kevés ország
engedhette meg magának. A kísérletezés időszakában ráadásul
a magyar rendszer rugalmassága, aránylag könnyű mobilizálhatósága szintén kapóra jött.
HOTELEK FU TÓSZ AL AGON

A kis befektetést igénylő és könnyen telepíthető üzemek tartogatták

Az ilyen projektek még abban az esetben is profitábilisak voltak
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a magyar félnek, ha eredetileg csupán a házak felépítésére szólt

a legkisebb kockázatot, ráadásul a magyar vállalatok nem csupán
a terveket és a gépeket szállították a megrendelőnek. Ők vállalták
a betanítást, és nemcsak elméletben, hanem a helyszínen a gyakorlatban is átadták a tudást és a tapasztalatot az első házak felépítésekor.

a megbízás. A poligon rugalmassága és kis költsége ekkor is komoly
előnyt jelentett. Ugyanez igaz a líbiai kísérleti épületes tender
esetében is, ahol a siófoki szállodagyár vizsgázott jelesre.
Szintén a magyar vállalatok előnyére kell írni azt a tényt, hogy nem
csak egy kipróbált technológiát és a már rendelkezésre álló terveket
igyekeztek eladni. Ahogyan a szíriai projektnél láthattuk, a Lakóterv
szakemberei a helyszínen is tanultak, és az ottani viszonyokhoz
igazították a gyártást és a terveket is. Kifizetődőnek érezték, hogy
a hazai körülményektől homlokegyenest eltérő adottságokhoz
alakítsák az épületek tervrajzait, és a poligon rendszer lehetővé tette
az ehhez szükséges elemek legyártását is. Ez a minden eddiginél
rugalmasabb és komplexebb szolgáltatás biztosította, hogy olyan
országokkal is felvehesse a versenyt a magyar építőipar, amelyek
már az LPS-technológia születésekor is fejlesztették a paneles
építkezési formát. Ezek az országok továbbra is ragaszkodtak
a tömegtermelés nyújtotta előnyökhöz, és így a kombinátjaik nem
tudtak rugalmasan reagálni a felmerülő igényekre. Éppen ebben állt
a poligon rendszer ötletének zsenialitása.
Az, hogy a paneles technológia végül az említett országokban nem
volt képes nagyobb karrier befutására, nem a magyar szakemberek
hibája volt, és arról nem a poligon rendszer tehetett. A problémát
ebben az esetben a paneles technológia túlzott újszerűsége és
szokatlansága jelentette. Az ottani emberek számára egyszerűen
túl nagy ugrás volt egy panelházba költözni az egyszerű vályogvagy kőházakból, a téglaépítés kihagyásával. Az életmódjuk,
a lakások fenntartásához és berendezéséhez szükséges tárgyaik,
a szerszámaik nem voltak alkalmazhatók egy panelházban.
Ráadásul ezen országok többségében a népsűrűség kényszerítő
hatása sem volt olyan erős, mint Európában, így önmagában
a vertikális terjeszkedés igénye is kevésbé volt jellemző. Az említett
országokban a klíma jóval forróbb, ami a panelházak hőtartását
ismerve ugyancsak problémás.

Gondoljunk bele abba is, hogy eme országok jó részének ipara,
infrastruktúrája sem tudta egykönnyen alkalmazni és fenntartani
az akkor valóban csúcstechnológiának számító LPS-rendszert és
a poligonokat. Az alapanyagok szállításától a minőség biztosításán
át az üzem áram- és vízellátásáig számos olyan gond merülhetett
fel, amely abban az időszakban komoly nehézségeket okozhatott.
Így valójában a poligon nagyobb körben való elterjedésének
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a panellel kapcsolatos elutasítás vagy érdektelenség szabott határt.
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I V. f e j e z e t
A Balaton ikonikus
szállodái

A siófoki
szállodasor

A

Balaton első rendezési tervének elkészítésekor már nyilvánvaló volt, hogy a tó környékének szállodai kapacitását rövid
időn belül drasztikusan növelni kell. Ehhez pedig egy teljesen

új megközelítésre volt szükség, mely a gyorsaságot és az olcsóságot
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helyezi az elérhető legnagyobb luxus és legmagasabb szintű
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kiszolgálás elé. Ezek az elvek persze tökéletesen egybecsengtek
a paneles építésű lakóházakkal és a későbbi Touring hotelekkel
szembeni elvárásokkal, ám a hatvanas évek elején még nem épült ki
a házgyári rendszer, annak nyitányát a Budapesti I. számú Házépítő
Kombinát átadása jelentette 1964-ben. A szállodaépítési láz
kezdetére azonban már készen álltak azok az irányelvek, amelyek
az építkezés felgyorsítását és a költségek lefaragását szolgálták.

IV.1.
A SZÁLLODAS OR
IKREI ÉS
HÁTTÉRBEN
AZ EURÓPA

Az új elképzelések nem csupán a kivitelezést és a felhasznált
anyagok drasztikus átalakítását érintették, de már a tervezést is.
A szállodaipari szakemberek vizsgálatai alapján a Balatonra látogató
vendégek nagy része nem a luxuskörülményeket keresi, hanem
megfizethetőbb árú, modern vonalú szállodákban érzi magát
otthonosan. Ugyanakkor a szobák berendezésének stílusossága és
a felszerelés esetében nem kompromisszumkészek. A Touring
hotelekben bevezetett szintenkénti közös zuhanyzó ötlete fel sem
merülhetett, a költségek megtakarítása érdekében így inkább
szállodacsoportokban gondolkodtak.
Ez az ötlet olyan hotelekkel számolt, amelyek épületeiben nem
alakítanak ki étkezési és vásárlási lehetőségeket, hanem azokat közös
vásárlóközpontba és étterembe telepítik, a szállodacsoport közvetlen
közelében. Az egyes épületekbe így legfeljebb fodrászat és mosoda
kerül, ami jócskán egyszerűbbé teszi az építkezést, és magasabbá
a kihasználtságot. Mivel a Balaton partjára már ekkor is két-három
hónapon át működő idényszállodákkal terveztek, így lehetővé vált,
hogy az éttermeket, boltokat külön téliesítsék, és azok szezonon kívül
a település igényeit is szolgálhassák. Ugyanakkor a szállodacsoport
épületeiben a szobákat minden, a kor színvonalán szükséges
felszereléssel ellátták. Az első ilyen hotelcsoport a siófoki szállodasor
lett, amelyet már az említett elvek mentén terveztek meg.
A település helyzetéből adódóan Siófok akkor is az egyik legjelentősebb turistafogadó városnak számított a tó partján. Ezt az ottani
infrastruktúra, a hosszú, kiváló minőségű strandok, a főváros
viszonylagos közelsége és az egyedi mikroklíma tette lehetővé.
Ez utóbbi azt jelenti, hogy a Balatonnak ez a része melegedik fel
leghamarabb, és többnyire egész nyáron a siófoki öbölben mérik
a legmagasabb vízhőmérsékletet. Ezek alapján nem is lehetett
kétséges, hogy a település kiváló helyszín lesz az új hotelcsoport
elvének kísérleti kipróbálására. A kivitelezésről szóló hírek már
1960-ban felröppentek.

A szállodasornak nevezett csoportban az első időszakban csak
két-három hasonló kialakítású tömbhotellel számoltak, amelyek így
is a tó akkori legnagyobb építményei lettek volna. A sort végül lezáró
toronyház jellegű Európa megépítése ekkor nem szerepelt
a tervekben. A soron épült ezerszemélyes étterem megvalósulása
viszont már az első pillanattól egyértelmű volt. Ebben az időben nem
voltak kiforrott elképzelések, hiszen még 1960 végén is ötszáz
fős épületekről beszéltek, ami közel kétszer nagyobb kapacitást
jelentett volna a végül megépült szállókhoz képest.
Szintén teljesen új megközelítést alkalmaztak a kivitelezéskor, hiszen
a sebesség növelése és a költségek csökkentése nem lett volna
lehetséges a hagyományos módszerek mellett. Az ötlet ebben
az esetben a szállodasor valamennyi épületét tervező Czigler Endre
építészmérnöktől származott, aki úgy gondolta, hogy az említett
kritériumoknak csak abban az esetben képesek megfelelni,
ha az épületeknél már meglévő anyagokat újszerűen használják fel.
Vizsgálódásai során arra jutott, hogy a szállodai szobák faltengelyének távolsága általában 3 méter, ami a már létező P 28/50-es
Hill-pallók használatával áthidalható. Ezeket az elemeket mező
gazdasági és ipari csarnokokban alkalmazták tetőelemenként.
Czigler rájött, hogy e kis vasbeton panelek tökéletesen megállják
a helyüket födémelemként is, ha teherbírásukat a megfelelő
mértékben megnövelik.
Az ötlet gyakorlati megvalósításában Farkas Tibor és Soltész Béla
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építészmérnökök segítettek. A 49,5 × 298 centiméteres elemeket
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60 centiméterenként helyezték el a harántfalakra, és a közöttük
maradt 10 centiméteres réseket monolit bordákkal töltötték ki.
Ez a megoldás jelentősen növelte az elemek teherbírását, amely így
már alkalmassá vált a szükséges funkcióra. E megoldás további előnye,
hogy a monolit vasbeton borda alatti zsaluzatot nem távolították el,
így az fogadhatott bármilyen hangszigetelő anyagot, például
akusztikai álmennyezetet. Ezáltal 20–24 centiméter vastagságú,

könnyű és erős födémet sikerült kialakítani; a válaszfalakat B 15
falazótéglákból, szerkezeti, teherhordó jelleggel építették fel.
Czigler úgy látta, hogy az alsó szintre nem előnyös vendégszobákat
telepíteni a zavaró tényezők miatt és a vagyonbiztonság érdekében,
így a szálló lábakon állt, ami a kilátást és a könnyebb szigetelést is
garantálta. A tervezett szállók középfolyosós rendszerűek, mindegyik
kétágyas szoba 14 négyzetméter alapterületű, 3 négyzetméteres
fürdő–mosdóval–zuhanyozó–WC-vel, valamint egy 3 négyzetméteres
loggiával. Emeletenként egy szervizszoba, egy külön társalgó és egy
vízre néző, üvegezett terasz is helyet kapott. A szállodasor első
épületeként a Balaton Szállót 8 méteres oszlopokra építették fel
közvetlenül a vízpartra, 6 emelettel, 138 szobával, összesen
270 férőhellyel. Átadásakor kétségtelenül ez volt az ország legmoder
nebb és a Balaton környékének legnagyobb szállodája. A kérdés
persze az, hogy a fentebb megfogalmazott célokból mi valósult meg.
A munka megindulása előtt a tervhivatal a szálloda méretét és
egyéb paramétereket figyelembe véve kiadott egy normát a kivitelezés maximálisan elfogadható időtartamáról. Erre az illetékesek
legfeljebb négyszáznyolcvan napot, vagyis kicsit több mint tizenöt
hónapot tartottak elfogadhatónak. Ennek megfelelően az 1961-ben
kezdődött építés nyomán az átadást az 1963-as szezonra prognosztizálták. Hogy Czigler elképzelései mennyire kiválóak voltak, az a tény
mutatja a legjobban, hogy a Balaton Szálló végül alig százhatvankét
nap, vagyis nagyjából öt hónap alatt készült el. A szükséges
engedélyek kiadásával együtt így többszörösen rekorder hotel már
1962 júliusában, vagyis az adott év szezonjában megnyitotta kapuit.
De lássuk, hogy az olcsó kivitelezés mennyire teljesült ilyen
rohamtempó mellett.
Az első, 1960-as elképzelés 11 millió forintos végösszeggel számolt,
és ez meglepően pontos becslésnek bizonyult. A Balaton Szálló végül
berendezések nélkül, de már a szükséges gépészettel 9,9 millió
forintért került tető alá. A berendezésre további 1,8 milliót költött el

a Pannónia Szálloda és Vendéglátó Vállalat, így a teljes költség
11,7 millió forintra rúgott (az esetleges téliesítés további 1,5 millió
lett volna, ám erre a vállalat nem tartott igényt). Ez az összeg újabb
rekordot jelentett a Balaton hotelnek, ugyanis arányaiban ez lett
a legolcsóbban kivitelezett szálloda is az országban: berendezés
nélkül 28 ezer, berendezve 35 ezer forintba került férőhelyenként,
ami az akkoriban nemzetközi szinten szokásos 90 ezer forint körüli
árhoz képest megdöbbentően alacsonynak minősült.
Adatlap: Balaton Szálló, Lidó, Hungária
Technológia

Szobaszám

Eme- Férőhely
letek összesen
száma

Teljes
költség

Az
átadás
éve

Az építés
időtartama

Önhordó téglaszerkezet,
megerősített
betonpanel födém

138

6

11,7
millió Ft

1962,
1964

162 nap

276

Az adatok tehát fényesen igazolták Czigler Endre előzetes
elképzeléseit, pedig az időjárás nem volt kegyes az új szállodához
és annak építőihez. 1961 tele ugyanis az egyik leghidegebb volt,
még márciusban is havazott, illetve kemény fagyok jelentkeztek.
Tavasszal komoly mennyiségű eső és erős, gyakran viharos szél
keserítette tovább a kivitelezők életét. Az építkezés fölé végül
ponyvát kellett kifeszíteni, hogy a betont megvédjék a hidegtől,
a falakat a folyamatos esőtől. Ezek mind a gyorsaság és a költségek
alacsonyan tartása ellen dolgoztak, így még nagyobb fegyvertény,
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amit sikerült véghez vinni.
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Az eredmény persze annyira meggyőző volt, hogy abban az évben
szeptemberben zöld utat kapott a szállodasor további építése, és
így az ország első szállodacsoportjának létrehozása is. A projekt
egyetlen résztvevője sem ítélte úgy, hogy a terveken bármit is
változtatni kellene, ennek következtében a további két szálloda
(Lidó, Hungária) teljes egészében megegyezett a Balatonnal. Mivel
a paramétereik és az áruk is azonos volt, méltán nevezhetjük őket

a szállodasor hármas ikreinek. A Lidó végül 1964. június 18-án
készült el, ezzel néhány héttel megelőzve a Hungáriát.
Építésüket követően a három iker szinte folyamatosan telt házzal
üzemelt, ami igazolta a tervezésükkor felállított elveket és
a megfelelő igényfelmérést. Helyesnek bizonyult a szállodacsoport
elképzelése, miszerint a hotelek éttermek és boltok nélkül, de teljes
szobai felszereléssel készülnek el. A szállodasort ezer fő befogadására alkalmas étteremmel egészítették ki, amellyel tökéletesen
működött az épületek szinergiája. Ám a Somogy Megyei Állami
Építőipari Vállalat által kivitelezett siófoki szállodasor nem csak
ebben volt egyedi.
Ezek az épületek az első fecskéi voltak az előregyártott betonelemek szállodaipari alkalmazásának, ráadásul az említett
tetőpanelek már a siófoki betongyárban készültek. A telep, ugye,
a paneles építkezés terjedésével együtt alakult poligonalapú mini
házgyárrá, így elmondhatjuk, hogy már ekkor is felmerült az igény
a majdani szállodagyár-koncepcióra. Ezek a szállodák járták ki
az utat a későbbi paneles luxusszállodák és a Touring hotelek előtt,
és honosították meg a „gyorsan és olcsón” elvet a szocialista
szállodaiparban. Így a szállodasor ikreit számtalan szempontból
nevezhetjük a Balaton környéke és a magyar építőipar tekintetében
is ikonikus, meghatározó épületeknek. Azonban azt se felejtsük el,
hogy a bővebben értelmezett koncepció nem vált be teljes
egészében! Ahogyan említettem, a szállodasornál először még
két-három ugyanolyan épülettel számoltak, tehát a tömböt lezáró
Európa ötlete csak időközben született. Úgy tűnik, hogy a tervezést
megelőző piackutatás mégsem számolt a pénzesebb és luxus
körülményeket kereső turistákkal. Az ő igényeikre szabott Európa
végül nem lógott ki sem a koncepcióból, sem a szállodasor
látképéből. Ez a tény pedig újra csak a tervezés zsenialitását dicséri.
A legmagasabb szállónak számító Európa földrajzilag a szállodasor
része, filozófiáját tekintve azonban nem is lehetne különbözőbb

az ikrektől. Ez egy klasszikus iskola szerint megépített, önellátó
luxusszálloda, saját háromszáz fős étteremmel és bevásárlótérrel.
A minőségibb hotel igénye a szállodasor építése közben merült fel,
mivel már ekkor látható volt, hogy az ikrekkel elindított, kiváló
ár–érték arányra törekvő rendszer nem elégít ki minden fogyasztói
igényt. A hozzánk látogató külföldiek jó részének nem volt
elegendő a SZOT-üdülőkben jellemző színvonal, ők többre vágytak.
Az Európa igazi bravúrnak számított, hiszen az ikrek bekerülési
költségénél alig drágábban, 16 millió forintból sikerült megvalósítani. A tizenhárom emeletes (a balszerencse elkerülése érdekében
12 + tetőteraszként jegyzett) toronyban 123 kétágyas, 3 három
ágyas szoba és 12 lakosztály kapott helyet, így összesen
290 személy fogadására volt alkalmas.
A szintén Cziegler Endre tervei alapján kivitelezett épületet két
év alatt fejezték be, ezért hivatalosan 1966. június 21-én vált
teljessé a szállodasor. Az Európa magyar mércével mérve maga
volt a fényűzés: itt is minden szobához saját fürdő járt, de
Magyarországon először már szobaszervizt is kérhettek a vendégek.
A harmadik és negyedik emeleten kialakított lakosztályokban
fridzsidert, telefont, rádiót és televíziót is igénybe vehettek
(megjegyzendő, hogy ebben az évben az országban ezer emberre
hatvanöt televízió-előfizetés jutott!). Siófok így már képessé vált
igazi luxusellátást is nyújtani, ráadásul a hármas ikrekkel és
az Európával kétezer-negyvenre nőtt a településen található
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szállodai férőszám.
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Luxus
az északi
parton

A

szocializmus éveiben két rivális vállalat versengett a külés belföldi turisták kegyeiért a magyar tenger két partján.
A Pannónia Szálloda és Vendéglátó Vállalat a déli parton

aktivizálta magát, míg a Hungária Szálloda és Étterem Vállalaté lett
az északi part. 1966-ban az előbbi nagyvállalat éppen lezárta a

szállodasor építését, az Európa június 21-ei átadásával a felszabaduló
építőipari kapacitásokra máris lecsapott a Hungária. Ők az északi part
fővárosában, Balatonfüreden terveztek luxusszállókat építeni, mert
ugyan 1962 óta létezett a Tihany Hotel (később Club Tihany), ám
ez nem elégítette ki a legmagasabb kategóriájú szállodák iránti teljes
igényt. Ez a lépés egyébként éppen egybecsengett a Balatoni Intéző
Bizottság terveivel, mely ekkorra a külföldieknek szánt kapacitásokat
a Veszprém megyei partszakaszra kívánta összpontosítani.
Ha felidézzük a rendezési tervet, akkor emlékezhetünk rá, hogy
Balatonfüred kiemelt, külföldiek számára is megfelelő státuszt
kapott mint a nemzetközi vitorlásélet központja. Ebből világosan
következik, hogy az északi part központjában más szemlélet mentén
közelítették meg a szállodaépítést. A déli part kiváló ár–érték
arányra törekvő és a tömegturizmus igényeit szem előtt tartó
elképzelése helyett itt eleve luxusellátással terveztek. Ugyanakkor
a szállodaépítési lázat jellemző „gyorsan olcsót” szellemiségnek sem
lehetett hátat fordítani. Ez pedig mindkét, akkoriban épült hotel
esetében igen érdekes megoldásokhoz vezetett. Lássuk hát, hogyan
jött létre az Annabella és a Marina Balatonfüreden!
A két rivális kivitelezését nagyjából egy időben, 1966 októberében
kezdték meg. A tizenegy emeletes, egy háromemeletes motelrésszel
kiegészített Hotel Marina a füredi kempingnél, a Baricska csárdával
szemben helyezkedett el.
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IV.2. ÉPÜL
A MARINA...

A szállodát Mányoki László tervezte, négyszáz szobával és ezerfős
kapacitású étteremmel. A hotel eszpresszója, illetve esti zenés bárja
egyaránt háromszáz-háromszáz személy befogadására volt képes.
A Marina szállóhoz új partvonal kialakításával strandot is építettek.
A fürdőváros másik végén, a szívkórház mellett, szemben a stranddal
épült fel az Annabella szálló. Ezt az épületet Pázmándi Margit, az ország
egyetlen kétszeres Ybl-díjas építésznője tervezte, ráadásul az említett
elismerések egyikét éppen ezért a munkájáért nyerte el 1965-ben. A 384
szobás, hatemeletes hotel 768 vendég kapacitással bírt, éttermében
1000 személy, teraszos eszpresszójában 200 ember fért el egyszerre.
Érdekesség, hogy az átadáskor minden szinten más színű bútorokkal
rendezték be a szobákat, illetve hogy a lejtős talaj miatt egy Balatonra
néző földszintet és mélyföldszintet is kialakítottak (emiatt gyakran
nyolcemeletesként hivatkoztak rá). Utóbbiban kapott helyet a fényűző
üzletsor fodrászattal, dohánybolttal, ajándéküzlettel és egy Konsumturist
bolttal. Átadásakor az Annabella minden kétséget kizáróan a tó
környéke legnívósabb szállodájának számított, a siófoki Európára is
rálicitálva, persze a 90 milliós kivitelezési ára is a legmagasabb volt.
A két hotel egyébként teljesen más szerkezeti megoldással igyekezett
eleget tenni a gyors és olcsó építhetőség kritériumának, ráadásul
mindkét megoldás újdonságnak számított. Az Annabellát a helyszínen
gyártott és gőzöléssel „érlelt” keretvázakra építették, amelyek
egyenként 4 tonna súlyúak voltak. A teljes szállodához kétszáztizennyolc
keretet használtak fel, melyek tetejére egyenként 3,5 tonnás panel
födémek kerültek. Utóbbiakból több mint ezerkétszázat használtak fel,
és a mozgatásukhoz a megye legnagyobb teljesítményű daruját
szállították az építkezésre. A keretvázas építkezés előnye elsősorban az,
hogy nem igényel zsaluzást. Használatával így mérhetetlenül sok
faanyag takarítható meg, és a helyszínen történő vasalás, betonozás is
feleslegessé válik. A lépcsőház és a földszint építéséhez itt is helyszíni
betonozást használtak, míg a válaszfalak a megszokott módon
készültek. A technológia használata így is a felére, nagyjából egy

hónapra csökkentette egy szint kivitelezésének az időszükségletét.
A Marina azonban még ennél is modernebb technológiát használt.
Az ún. UNIVÁZ rendszert alig egy évvel az építkezés megindulása előtt
fejlesztette ki egyenként két magyar vállalat, a Típustervező Intézet és
a Középülettervező Vállalat. Az Építésügyi Minisztérium utasítására
végül egyesítették eredményeiket, majd a Betonelemgyártó Vállalatnál
készítették el az első elemeket. Az UNIVÁZ rendszernél az egységes
méretű, tipizált szerkezetek nagy sorozatban, gyárüzemileg voltak
előállíthatók, és a beépítés helyén lehetett őket összeszerelni.
Az UNIVÁZ négy szerkezeti elemből tevődött össze: pillérekből,
gerendákból, födémekből és térelhatároló elemekből. A vázrendszer
elemeit a gyártó üzem modulárisan – 60 centiméteres és ennek
többszöröse – állította elő. Az egységes méretű, összesen tízféle
alapelem felhasználásával az épületfajták egész sorát, számtalan
variációját lehetett kialakítani, összeszerelni. Ennek megfelelően
a Marinának a keretváznál lényegesen könnyebb, előregyártott
vasbeton elemeit, pilléreit, gerendáit csupán emelni, rakni és
hegeszteni kellett. Egy-egy emelet vázának elkészítése így mindössze
egy hetet vett igénybe, ami még a keretvázhoz képest is drasztikus
gyorsulást jelentett. A tempót az sem tudta érdemben csökkenteni,
hogy az elemek meglehetősen távolról, Zsolcáról érkeztek, mivel ott
gyártották őket. A végleges, egységes tipizált UNIVÁZ szerkezet
kialakításában a Típustervező Intézetből Makó Lóránt vezető statikus,
Szabó Iván tervező építész; a KÖZTl-ből Mányoki László főmérnök,
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Kiss István építésztervező, Molnár Miklós szakági főmérnök és
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a Betonelemgyártó Vállalattól Kékesi Nándor osztályvezető vett részt.
Megnyitásakor az Annabella maga volt a luxus, de csupán egy évig
lehetett a balatoni vendéglátás zászlóshajója, mivel 1969-ben
adták át – ráadásul a közvetlen közelében – a Marinát, amely
minden szempontból felülmúlta. A már említett toronyépület
messziről is látható volt, ráadásul 403 szobája, 48 apartmanja
és 865 férőhelye is jelentősen rálicitált az Annabellára.

Adatlap: Annabella, Marina
Hotel neve Technológia

Kapacitás

Annabella

Helyszínen öntött, 400 szoba
gőzöléssel érlelt
keretváz

Marina

UNIVÁZ

Emeletek Férőhely
száma

Teljes
költség

Az
átadás
éve

6+2

768

90 millió Ft

1968

865

84 millió Ft

1969

403 szoba, 11 + 3
48 apartman (motel)

Az üzletek tekintetében ugyan hasonló volt a két luxushotel,
de a Marinában – az országban egyedülállóan – autószerviz is helyet
kapott. Ma már nem tudni, hogy készakarva vagy véletlenül
adódott-e így, de az Annabellát az építésekor nem lehetett
a Balatonon hajózva látni, ugyanis az épület sehol sem magasodott
a part fái fölé. Az mindenesetre biztos, hogy a Marina kapcsán
hatalmas felzúdulást keltett a toronyházszerű épület. Sokan úgy
gondolták, hogy a betonkolosszus a város természetes báját és
arculatát végképp romba döntötte, így a Marina végül a szó szoros
értelmében is a nyolcemeletes Annabella fölé nőtt. A két luxushotel
megépítésével egyidejűleg az északi part lakossága megismerkedett
a rohamléptékű balatoni fejlesztések árnyoldalaival is.

A kényszer
szülte az Aurórát
Almádiban

A

hatvanas évek végén a szállodaépítési láz talán a legmagasabb
hőfokon égett. A Balatoni Intéző Bizottság tervei szerint ekkor
az északi part komolyabb építkezései következtek, és szépen

sorban asztalra is kerültek a mára ikonikussá vált épületek tervei.
Csakhogy ezzel párhuzamosan egyre gyakrabban hangzott el, hogy itt
vagy ott bizony hibáztak a rendezési tervben. A két part adottságai
közel sem hasonlíthatók egymáshoz, így a hotelek előkészítése és

építése látványosan lelassult. A siófoki szállodasor ikreinek kivitelezési
idejét többé megközelíteni sem sikerült. Ráadásul erre az időszakra már
jól látszott, hogy milyen sok dologgal nem számoltak előre, így
folyamatossá vált a tűzoltás. Mindemellett tapasztalták, hogy Siófok
még az Európa szállóval feltupírozott szállodasorral sem lesz képes
sokáig állni a sarat. Ebben a helyzetben az északi parti építkezések már
nemcsak logikusak, de mindinkább szükségszerűek is lettek.
Ezzel azonban komoly gondok adódtak. A Veszprém megyei
szakaszon az új szállodai férőhelyek nagy részét Balatonfüredre
kívánták koncentrálni, mivel a település a szívkórház és a korábbi
(újra feltámasztott) vitorlásélet révén jó adottságokkal rendelkezett
a turizmus kiaknázásához. Azonban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy
Füred még rövid távon sem tud lépést tartani a kihívásokkal.
A vízhiány fenyegető réme, a tervezett forgalomhoz képest
elégtelennek tűnő kapacitás mind egy irányba mutatott: bővíteni kell
a tervezésbe vont települések számát. De ez nem volt ilyen egyszerű.
Az északi park kiemelt települései közül Aliga és környéke szóba sem
jöhetett az ottani kiemelt biztonságú pártüdülő miatt. Itt nem csupán
az objektum, de annak környezete (a vízfelületet is beleértve)
folyamatos korlátozás és állandó felügyelet alatt állt. Balatonfűzfő
ebben az időszakban még inkább iparváros volt, semmint üdülőtelepülés. Noha az ottani üzemek már parcelláztak valamilyen szinten, de
például a tobruki strand környékén csak a rendszerváltás után épült
vezetékesvíz- és csatornahálózat. Ráadásul ezen a környéken a főút is
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meglehetősen távol esik a parttól, így sok körülmény nehezítette
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volna egy szálloda felépítését. Almádiban viszont a vízparti telkek
hiánya látszott leküzdhetetlen gondnak.
Tulajdonképpen Almádi – ha körültekintően mérlegeljük – szintén
nem tűnt észszerű választásnak. A későbbi hotel környékén a főút és
a vasút közvetlenül egymás mellett fut, igaz, a parttól megfelelő
távolságban. Csakhogy ezeken belül egy hatalmas park húzódik a vízig,
így a városközpont közelében már akkor sem nagyon voltak telkek.

Ha tippelnem kellene, akkor abból indulhattak ki az ötlet kiagyalói,
hogy a településnek már így is van egy szállodája, tehát valószínűleg
elbír még egyet. Ez így is van, ám a szóban forgó, kétszintes Tulipán
hotel a 20. század elején épült, akkor még Abbázia néven. Ebben
az időszakban a Balatonban fürdést még károsnak tartották, ráadásul
az északi part vitorlázásra is csak korlátozottan volt alkalmas (a délihez
képest). Az Abbázia kapcsán már az építés idejében is jócskán jelentek
meg értetlenkedő cikkek, és a szálló nem is futott be komoly karriert.
Sikereket inkább csak a SZOT-időszakban könyvelhetett el.
Valójában Almádi büszkesége, az Auróra egy kényszer szülte,
elhibázott koncepció eredménye, bár a lehetőségekből tényleg
a legtöbbet hozták ki. A terület adottságai miatt a tervezett szálló
esetében úgy döntöttek, hogy nagy alapterület helyett inkább felfelé
terjeszkednek, hogy legalább a csodás panoráma megadhassa
az épületnek az elvárt luxusfaktort. Persze a helyieknek nagyon nem
tetszett a tizenkét emeletes üveg-beton felkiáltójel az addig szinte
vidékies településen (az említett Abbázia sokáig a legnagyobb
építmény volt a környéken). Igaz, ezek a hangok hamar elhaltak
a füredi Marina még grandiózusabb épületének átadása után.
Az Auróra (meglepő módon nem a híres cirkáló, hanem a hajnalistennő
után kapta a nevét) azonban mégsem ezen dolgok miatt bukott el kis
híján. Bár az már az átadás évében kitudódott, hogy komoly gondok
vannak a szállodával, 1967 elején még szépnek tűnt minden.
A Középülettervező Vállalat mérnöke, Kürthy László által készített
tervrajzokon egy tetőterasszal ellátott, hatalmas ablakaival csodás
panorámát nyújtó idényszálloda szerepelt. Az épületben 280 szoba,
480 férőhely, étterem, borospince és éjszakai klub kapott helyet, míg
a luxust olyan bútorok garantálták, amelyek egy részét a falra lehetett
akasztani, és így pár perc alatt át lehetett velük rendezni a szobát
(a veszprémi Szigeti József Faárugyár termékei). Külön fürdőszoba,
beépített szekrény, hab alátétes PVC-padló jelezte a korszerűségét.
A szobák Balatonra néző oldalait eltolható üvegfallal helyettesítették.

A földszinten a porta, a Konsumturist, a társalgó–hall és a nyitott
terasz, míg az alagsorban a személyzeti öltöző, a mosdó és
a teakonyha kapott helyet, ez utóbbiból szolgálták fel a reggelit
a vendégeknek. Az épületben kétoldalt helyezték el a fő- és mellék
lépcsőházat, középen pedig négy lift vitte a magasba a vendégeket.
Adatlap: Hotel Auróra
Technológia

Kapacitás

Emeletek
száma

Férőhely

Teljes költség

Az
átadás
éve

UNIVÁZ

280 szoba

12

480

48 millió Ft + 2 millió Ft 1969
(felüljáró) + 1,6 millió Ft
(padlócsere)

A tervekben olyan ötletes megoldások is szerepeltek, mint
az egyetlen szerelőaknára összeforduló fürdőszobák. Csodás épület
volt, ám csakhamar kiderült néhány nagyon komoly hiba.
Magát a szállodát elsősorban külföldi vendégek számára építették, így
itthon szinte nem is reklámozták (úgysem nagyon tudták volna
az árakat a magyarok megfizetni). Ez olyannyira bevált, hogy a nyitás
hetében hat különböző országból érkezett vendég írt áradozó
dicséretet a vendégkönyvbe, és az egész idényre külföldiek foglalták le
az összes szobát. Csakhogy éppen ők voltak azok, akik nehezményezték, hogy a strandra (a vonat és a többsávos út miatt, ami
a Balaton és a hotel között fut) nagyon körülményes az eljutás. Ezért
az 1969-es átadás után gőzerővel álltak neki a csorba kiköszörülé-
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gyalogos-felüljáró képében öltött testet.
Ezzel a turisták már kényelmesen (a helyieknél is könnyebben)
juthattak el a partra. Nem sikerült azonban egy ennél is nagyobb
gondot megoldani, ez pedig a hőtartás volt.
A szállodaépítéseknél alapvető elv, hogy a hotel ablakai ideális esetben
a szoba alapterületének 12,5 százalékát teszik ki. Ezt azonban itt
jócskán túllépték, és az Aurórában ez az arány közel 40 százalékos volt.

IV.3.
A FELÜLJÁRÓ
FELAVATÁSA

Ettől a fűtés nélküli idényszálloda szobáinak hőháztartása kimondottan
csapnivalóra sikeredett. Nyáron a tűző nap ellen csupán egy vékony
függöny nyújtott védelmet, és a szobák nagyon felmelegedtek, míg
a téli hónapokban az épület túlságosan kihűlt. Az első idény befejezése
után, 1969 telén például a padlón használt műanyag burkolat olyan
mértékben zsugorodott össze, hogy tavasszal 7000 négyzetméternyit
kellett kicserélni több mint 1,6 millió forint értékben (akkoriban egy
komplett Touring hotel 2,5 millióba került). A problémát végül
a kiegészítő fűtés rohamléptékű felszerelése jelentette, ami ugyan nem
tette négy évszakossá a hotelt, de nem is hagyta szétfagyni télen.
Ha részletesebben átgondoljuk a fentieket, akkor az Auróra mindent
megtestesít, amit az aranykor és különösen a szállodaépítési láz

árnyoldalaként lehet értelmezni. A túlzottan nagy ívű koncepció,
a hatástanulmányok hiánya és a helyi lehetőségek, adottságok
figyelmen kívül hagyása mind kellett ahhoz, hogy az eleinte valóban
szédületes iram lelassuljon, és a költségek egyre nagyobb részét
tegyék ki a felesleges javítások. A különböző technológiákkal és
építészeti megoldásokkal való kísérletezés éppen a sorozatgyártható
ságban rejlő előnyöket szorította mindinkább a háttérbe. Ráadásul
az eredetileg kialakított rendezési tervet is mind többször javítani,
toldozni-foldozni kellett. A balatoni üdülőrégió kialakításának ötlete
kiváló lehetőségeket kínált, de minden szempontból meghaladta
a magyar népgazdaság lehetőségeit. Ilyen erőltetett tempó esetében
pedig ez a gond még fokozottabban jelentkezett.

Helikon –
a Kádár-kor
legnagyobb
dobása

A

Zala Megyei Állami Építőipari Vállalat által kivitelezett és
nyitott könyvet formázó keszthelyi Helikon szálló 1971.
május 9-én nyílt meg. Akkoriban sokan tartották a Balaton

legstílusosabb és legmodernebb hotelének – nem is alaptalanul –,

de nem ez tette igazán érdekessé. A hatvanas évek közepén indult
szállodaépítési lázban nem keltett különösebben nagy szenzációt
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mégis hatalmas jelentőséggel bírt. Egyrészt elhelyezkedése,
másrészt kivitelezése is különösnek számított akkoriban.
A Balaton Zala megyei partja akkoriban még szinte „a térképen
sem volt” a hazai nyaralók szempontjából, hiszen a Budapest felől
érkezőknek autóval és vonattal egyaránt felesleges kitérőnek tűnt
a nyugati végekig utazni, mivel a déli parton már Siófokon, míg
északon Füreden mindent megkaphattak. Bár Badacsonynak ekkor

is jelentős turistaforgalma volt, az inkább a déli oldalról indult
hajós kirándulásoknak és a nyugatról érkező külföldieknek volt
köszönhető. Az azonban közel sem véletlen, hogy míg az akkoriban
épült legmodernebb szállók nagy része kizárólag fűtetlen,
ezért csak nyáron használható szobákat kapott, addig a Helikon
240 egységéből 126-ot fűthetőre alakítottak ki. Mindez persze
elsősorban Hévíznek volt köszönhető.
A Kádár-korban már meglehetősen korán megindult a külföldi
lobbitevékenység annak érdekében, hogy Hévízre csábítsák a
turistákat, ám ez jó ideig nem hozott látványos eredményeket. A jó
nevű meleg vizes fürdőhelyek, mint például Baden-Baden, sokáig
vonzó célpontjai voltak a gyógyulni vagy éppen kikapcsolódni vágyó
európai turistáknak. Az igazi áttörés a hatvanas–hetvenes évek
fordulóján következett be, ám ekkor az is rögtön bebizonyosodott,
hogy a város nem készült fel a komolyabb forgalom lebonyolítására.
Hévíz szállodai ellátottsága igen gyér volt, és bár megindultak
a tervezések, a nagy hotel végül csak 1975-ben készült el. Ezért
nevezhetjük zseniális ötletnek a négy évszakos Helikon megnyitását,
mely nyáron a kínzó balatoni szálláshiányt enyhítette, míg szezonon
kívül – saját buszai segítségével – Hévíz kapacitásproblémáira is
tudott némi megoldást nyújtani, így két legyet ütött egy csapásra.
Az ötletelés szintjén persze könnyen is ment az új szálló építése,
csakhogy volt egy kis bökkenő: az építésre kijelölt telek nem volt
alkalmas egy balatoni strand kialakítására. A megoldást egy
mesterséges strandsziget és egy, a parttól messzire a vízbe benyúló
kikötő építése jelentette.
Elsősorban ezeknek – és az addigra csillapodó építési láznak – köszönhető, hogy a Helikon 1968-tól kezdve három éven keresztül épült; ezzel
szemben például a siófoki szállodasor „hármas ikrei” kevesebb mint
másfél év alatt kerültek tető alá, a házgyári elemekből összeállított
Touring hotelek pedig hónapok alatt elkészültek. Itt azonban komoly
előkészítő munkálatokra volt szükség: például a Folyamszabályozó és

IV.4.
A HELIKON

Kavicskotró Vállalat az új sziget alatt még a talajt is kicserélte 2,5 méter
mélységben. Ám nem csupán a strand kialakítása volt a szokásosnál
jóval körülményesebb. A Keszthelyi-öbölben a Zala folyó hordalék
lerakása olyan intenzív, hogy a tóparti telkek altalaja igen kedvezőtlen
az építkezéshez. Ezért a Helikont is a szokásosnál erősebb és mélyebb
alapokra kellett megépíteni. Az UNIVÁZ-szerkezetű, tízszintes szállodát
közvetlenül a vízpartra, sőt mintegy harmadrészében az élővízbe
telepítették. A fedőréteget folyós homok- és lágy iszaprétegek
képezték, teherviselésre alkalmas keményebb, kötött talaj csak
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építészeti kialakításból kifolyólag a terhelések széles határok között
változtak. Azonban az ún. résfalpillérekkel kiválóan lehetett alkalmazkodni ezen adottságokhoz. A négyféle típusú alaptest alaprajzi mérete
1,4 és 11,2 négyzetméter között mozgott. A hatvannyolc darab
résfalpillér elkészítése tizenegy hetet vett igénybe, így nem csoda,
hogy lassan haladt a folyamat, ráadásul a szálló építése közel fél évig
anyaghiány miatt is állt 1970-ben.

A Tolnay Lajos tervei alapján készült Helikon végül 80 millió forintból
épült fel, míg a berendezésre további 15 milliót költöttek. Ebbe
belefért a már említett strandsziget és a hozzávezető híd megépítése
csakúgy, mint az L alakú épület első emeletének (lepény) magasságában kialakított, pázsittal fedett napozóterasz is, ahol csinos lányok
hordták helybe a jéghideg frissítőket. A szálló birkasütéssel,
szervezett vadászattal és a már említett buszos hévízi kiruccanásokkal csábította a turistákat. Az aktív kikapcsolódást tenisz- és
tekepálya, vízisí és óránként 45 forintért bérelhető saját vitorlás
szolgálta. Persze ennek ellenére sem örült mindenki az új hotelnek.
Adatlap: Hotel Helikon
Technológia

Kapacitás

Emeletek
száma

Férőhely

Teljes
költség

Az átadás
éve

UNIVÁZ

240 szoba

10

480

80 millió Ft

1971

A vízügyi szakemberek például hangosan hirdették, hogy az új móló
és a mesterséges sziget durván beavatkozik a nyugati medence
áramlási folyamataiba, aminek beláthatatlan következményei
lehetnek az ökoszisztémában. A magyarok nagy része pedig egy
újabb olyan hotelt látott az intézményben, ahová földi halandót soha
nem fognak beengedni. Persze ez utóbbinak nem volt semmi alapja,
hiszen bárki foglalhatott szobát, aki a heti 1235 forintos árat meg
tudta fizetni (ez akkoriban közelített az egyhavi munkabérhez).
De akik nem foglaltak időben szobát, még ennél is vaskosabb árakkal
számolhattak, hiszen ha elfogyott a pótágy, akkor egy gyermekkel
utazó pár már csak lakosztályt vehetett ki, éjszakánként 439 forintért.
Ennek ellenére a módosabb rétegek számára így is alternatívát
jelenthetett a Helikon. Mivel számukra nem volt vonzó lehetőség
a kempingek és motelek 10–50 forintos szálláshelye, ők inkább
magánszállásokban gondolkodtak, amelyek éjszakánként
150 forintba kerültek. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a strandbelépő

a környéken 24 forint volt egy háromtagú családnak, és a hotel
temérdek egyéb szolgáltatást is nyújtott, akkor már nem is tűnik
olyan vészesnek az ár. Persze még a jómódúak gyomrát is megfeküdte az étkezések számlája, amelyen egy háromfős, kétfogásos,
itallal kiegészített ebéd után 130 forintos összeg szerepelt...

Neptun,
a szállodagyár
gyermeke

A

szállodaépítési láz utáni időszak egyetlen igazi óriáshotele
több szempontból is fontos építmény. Megoldásai, kialakítása, az építése körüli hercehurca és a felhasznált

alapanyagok mind kiválóan rávilágítanak a változó környezetre.

A hetvenes évek második felére a Balaton fejlesztésére szánt források
komoly csökkenésnek indultak. Emellett az első hullámban felhúzott
épületek már elérték vagy túl is haladták a tizenöt éves életkort.
Bár ez a szám nem tűnik soknak egy ingatlan esetében, a roham
léptékű fejlesztésekkel együtt járó, többnyire csapnivaló minőség
már éreztette a hatását. Az épületek karbantartása évről évre
nagyobb terhet rótt az állami vállalatok kasszájára, így a szállodák
többsége egyre kevesebb nyereséggel vagy éppen veszteségesen
üzemelt. Ezzel párhuzamosan a nyugatról érkező, több pénzzel
gazdálkodó turisták mind kisebb számban választották a Balatont.
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136

közel egy évtizedes (!) előkészítése és építése folytán a tervek
megélték a legszebb éveket és a hanyatlás kezdetét is. Az állítás igazát
már az a tény is kiválóan megvilágítja, hogy a legmodernebbnek
hirdetett déli parti szálloda építését először 1968-ban akarták
megindítani, és ekkor még nyolcszázhatvan férőhelyesre tervezték.
Mire azonban az épületet 1977-ben átadták, már egy feleekkora,
B kategóriás vendéglátóegység emelkedett a földvári parton.

A Neptun legnagyobb szerencsétlensége abban állt, hogy 1975-ben,
amikor végül építeni kezdték, több komoly beruházás is beindult vagy
folyamatban volt a tó környékén és országosan egyaránt.
Ekkor fogtak neki a siófoki szállodasor tatarozásának, mely a Lidó
és a Balaton esetében korszerűsítést (fürdőszoba-fejlesztést)
is jelentett. Emellett 1976-ban összesen ezerötven szállodai helyet
adtak át országosan, ezek nagy részét pedig éppen 1975-ben
építették. A teljesség igénye nélkül: átadták a hévízi Thermal Hotelt,
a pécsi Pannónia Szállót, a mátrafüredi Avar Szállót. Év végére még
a hatalmas Hilton is elkészült a budai várban, sőt többek között
a BNV szállójának, a Hotel Expónak a munkálatai is megkezdődtek.
Erre nyugodtan mondhatjuk, hogy eléggé kedvezőtlen csillagzat alatt
született a Neptun. Ráadásul – noha hatalmas szállodáról beszélünk –
a kapacitása nem sokat segített a Pannónia Szálloda és Vendéglátó
Vállalat déli parti problémáin. 1977-ben a cég 120 ezer vendéget
látott el naponta, és ehhez 2192 szállodai férőhelye állt rendelkezésre, tizenegy szállodában. A Neptun négyszáz vendég körüli
kapacitása ezen a helyzeten érdemben nem javított.
Mindenesetre az építkezés 1975 elején megindult, bár rengeteg
kényszermegoldást kellett alkalmazni. Mivel nem sikerült a szálloda
számára a megfelelő telket megszerezni, így a Pannónia az általa
kezelt és addigra teljesen elöregedett földvári motelt áldozta
be (ami persze egyáltalán nem használt a kapacitáshiánynak).
Azonban az anyagi keret szűkössége folytán az új hotelhez nem
építettek konyhát, hanem a motel 1958-ban épült egységét tartották
életben. Emellett meghagyták a még menthető kisebb épületeket,
amelyekben a dolgozók szálláshelyeit alakították ki.
Ezt a komplexumot egy 60 méteres folyosó kötötte össze a szállóval,
és a kalkulációk szerint így 30 millió forintot sikerült megtakarítani,
valamint az esti szórakozáshoz szolgáltatott zene sem zavarta
a vendégeket. Emellett meg kellett oldani az építőanyag
beszerzését is.

IV.5.
A NEPTUN
EGY KORABELI
FOTÓN

A hatvanas évek végi szállodaépítéseknél kedvelt UNIVÁZ alkalmazását az építéskor mellőzték, helyette az olcsóbb és gyorsabb
LPS-paneleket használták. Ehhez kapóra jött a kivitelező Somogy
Megyei Állami Építőipari Vállalat siófoki szállodagyára, amely alig
húsz kilométerre működött a Neptuntól. Ráadásul a nagy házgyárak
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a további késések elkerülésére. A szállodagyár és annak felszerelése
felújításra szorult, ráadásul négyszáz férőhely/éves kapacitása is
meglehetősen alacsony volt az ilyen igényekhez. Így fordulhatott elő,
hogy az ugyanilyen alapanyagokból készült Touring hotelek pár
hónapos építési ideje itt huszonnyolc hónapra nyúlt. Ezt nem tette
indokolttá a szálló viszonylagos bonyolultsága. Ráadásul az 1977. évi
idényre is csak úgy sikerült átadni a hotelt, hogy az utolsó hónapban

más egységekből kellett segítség. Őket a Pannónia vezényelte át,
és egy hónapig heti hét napban dolgoztak az utolsó simításokon.
A munkálatokat rendszeresen felügyelte a tervező, Márton István
Ybl-díjas építészmérnök. A Lakóterv műteremvezetője tervezői
művezetést folytatott, hogy a végeredmény a lehető legjobban
hasonlítson az elképzeléseire. Az előzmények ellenére végül büszke
lehetett az alkotására. A Neptun tizenegy szintes épületében kétágyas
pótágyazható szobákat és tizenöt lakosztályt alakítottak ki. A Balaton
partján egyébként elsőként itt zárták ki a gépkocsiforgalmat, mivel
Balatonföldvár üdülőközpontja a Neptun körül alakult ki.
A hotelhez két tenisz- és egy minigolfpálya, illetve hatalmas parkoló
is tartozott. Az épület külseje alumíniumból és üvegből készült,
így kiküszöbölték a vakolat karbantartásigényét. A Neptunban
drinkbár, fodrászat, mosoda, tágas autóparkoló és a tetőteraszon
százhúsz fős éjszakai bár várta a vendégeket. A szobák berendezését
a BUBIV szállította, amely az egyedi darabokért típusárat, összesen
7,7 millió forint kért. Okos ötlet volt az országban először használt és
szobánként szabályozható szállodarádió. Ezen három program közül
választhatott a vendég: a Kossuth és a Petőfi rádió adásaiból,
valamint a Neptun szálló önálló stúdiójának zenés műsorából.
Adatlap: Hotel Neptun
Technológia

Kapacitás

Emeletek
száma

Kis szériás LPS

215 szoba
10
és 15 lakosztály

Férőhely

Teljes
költség

Az átadás
éve

460

160 millió Ft

1977

A szálló végül 160 millió forintba került, ami erősen megkérdőjelezi
a spórolás sikerességét. Ha megnézzük a kapacitásban a Neptunnal
összevethető, de A kategóriás két luxusszállodát, akkor elég komoly
különbséget látunk. Az árak összehasonlításához az összegeket mai
árfolyamra hozva az Auróra 52 milliós, 1969-es bekerülési összege
ma 3 milliárd forint lenne. A Helikont 1971-ben 80 millióból hozták

tető alá, ami ma 4,6 milliárdot érne. Ha azonban a B kategóriás
Neptun árát vizsgáljuk, az bizony mai árfolyamon 7,3 milliárd lenne,
vagyis éppen hogy nem jönne ki belőle a másik két luxusszálló.
Ez főleg annak tükrében különös, hogy a Somogy Megyei Állami
Építőipari Vállalat a spórolás érdekében a saját szállodagyára
paneljeit használta, igaz, a kis sorozatú gyártás miatt valószínűleg
a házgyárakénál jóval magasabb áron. Lehet, hogy mégis a másik két
hotelnél alkalmazott UNIVÁZ lett volna a jobb megoldás?

Az
idényszállók
gazdaságossága

A

könyvnek és a Balaton aranykorának ez a fejezete nem lenne
teljes, ha nem vizsgálnánk meg egy roppant érdekes kérdést:
Vajon mennyire éri meg idényjellegű szállodákat építeni?

A várható pluszköltségek mennyire ellensúlyozhatók a relatíve
alacsonyabb bekerülési költséggel? Ténylegesen mennyire volt
átgondolt a szállodaépítési láz stratégiája, amely a lehető legolcsóbb
hotelekkel akarta alig tíz év alatt megoldani a Balaton kapacitásproblémáit? Téved, aki azt gondolja, hogy ezek a kérdések csak
utólag jutnak az emberek eszébe. Már a hatvanas évek elején is

sokan kritizálták a tó környékén épülő szállodák idényjellegű
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kialakítását, vagyis hogy ezek – szinte – kizárólag nyáron voltak
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használhatók. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ilyen épületek
nem tudnak reagálni a külső hőmérséklet változásaira (a hűvösebb
nyári napok és különösen a téli időszak alatt), ráadásul télen több
esetben fagyási problémák is jelentkeztek.
Mivel a szezon hosszabbítása már akkoriban is visszatérő téma volt,
így felmerült az utólagos téliesítés lehetősége is, ám ennek jóval
magasabb lett volna a költsége, mint egy eleve négy évszakosra

tervezett hotel felára. A tervezők eredetileg arra az alapelvre
építettek, hogy a balatoni idegenforgalmat a szezonalitás jellemzi,
így az év háromnegyedében a teljes kapacitás töredéke is bőségesen
elegendő. Ezt igyekeztek néhány teljesen négy évszakos és több
hibrid (a helyiségeknek csak egy része téliesített) épülettel
megoldani. Úgy gondolták, a szezonmeghosszabbítás a kisebb
kereslet, az alacsonyabb kiadási árak és az üzemeltetés magasabb
költsége miatt nem lenne profitábilis az üzemeltető vállalatok
számára. Ennek ellenére nem maradt példa nélkül az utólagos
téliesítésre való törekvés, ám az alkalmazott, olcsóságra törekvő
megoldások kudarcot vallottak.
A balatonfüredi Annabella esetében a szobák egy részét utólagosan
szerelték fel olajkályhákkal. Ez arányaiban jóval drágábban volt
kivitelezhető és üzemeltethető, mint egy eleve beépített központi
fűtőrendszer. Ráadásul az egyenetlen hőeloszlás (ún. hőegyensúly)
még kedvezőtlenebbé tette a mérleget. A fűtött szobák ugyanis egy
fűtetlen folyosóra nyíltak, így minden egyes ajtónyitásnál kiszökött
a meleg jó része. 1977-ben készült egy kutatás arról, hogy milyen
költségekkel jár a középületek és az idényszállók téli fűtése.
Az eredmények azt mutatták, hogy egy eleve négy évszakos
üzemelésre tervezett középület gázzal történő fűtése akkori áron
44 forint/légköbméterre rúgott a teljes fűtési idényben. Ezzel
szemben az olajkályhás fűtés az idényszállókban 90–110 Ft/
légköbméterbe kerül, ami komoly felár egy nagy méretű szálloda
esetében, s nem lehetséges a szobaárakban érvényesíteni.
Megoldást jelenthetett volna az elektromos fűtés kiépítése, ám ott
a szükséges munkálatok (vezetékezés véséssel, újrafestés) elvégzése
rótt volna hatalmas pluszköltséget az üzemeltetőre. Bár ezeket
a költségeket pontosan nem elemezte a kutatás, arra részletesen
kitért, hogy az Annabella esetében az olajkályhák felszerelése is
3,5 millióba került (az épület teljes költsége 90 millió volt), és
az eredmény így is lesújtó volt. A szobák már 10 Celsius-fok alatti

külső hőmérséklet esetében sem voltak elég melegek, így a téli
üzemeltetés fel sem merülhetett. Azonban az eredetileg négy
évszakos üzemeltetésre épített szállodák más tulajdonságban is
különböznek az idényszállodáktól.
A két hoteltípust teljesen eltérő filozófia mentén tervezik, mivel
a meleg és hideg időszakban a vendégek igényei is mások. A strandszállodák esetében a vendégek többnyire csak zuhanyozni, aludni
járnak a szobájukba, huzamosabban legfeljebb a teraszon tartózkodnak. A téli időszakban viszont ez többnyire éppen fordítva
történik: a vendégek többnyire a szobában tartózkodnak, így annak
mérete is ehhez kell hogy igazodjon. Emellett a strandszállók –
esetünkben – többnyire a part közelében épültek, magas telekárak
mellett. Logikusan itt a tervezők a lehető legkisebb alapterületre
törekedtek, amit toronyházakkal oldottak meg. Noha könyvem első
felében kifejtettem, hogy a lakótelepi házak esetében költség
csökkentő tényező a felfelé terjeszkedés, a szállodákra – jellegükből
adódóan – ez nem igaz. Az ilyen középmagas és magas épületek
között már 12–50 százalékkal nő a többletköltség. Egy öt-hat
emeletes szállodában nincsen szükség gyorsliftre, sem pedig
a víznyomás fokozására (hidrofor). Eddig a magasságig még
elegendő a vízhálózat eredeti nyomása. E két változtatás önmagában
3-4 millió forinttal drágította meg az akkori építési költségeket,
és akkor még nem számoltunk az alapozás, a villany-, a víz- és
a csatornahálózat többletköltségével. Ráadásul a vendégek
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többnyire ódzkodnak a legmagasabb emeletektől, az ezekből adódó
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kellemetlenségek (lifthiba, tériszony stb.) miatt (a lakótelepeken
a választás lehetősége nem volt adott). De speciálisan a balatoni
idényszállók esetében más problémák is adódtak, amelyek rontották
a gazdaságosságot: például a technológiai tervezés hiányosságai.
Ennek a lépésnek az lenne a célja, hogy a beruházások már a
kivitelezés során olyan megoldásokkal készüljenek, melyek mind
a vendégek igénye és kényelme, mind pedig az üzemeltetés

gazdaságossága szempontjából a legcélszerűbbek. Az említett
kutatást végző szakemberek megállapítása szerint a technológiai
tervezés hiányosságával magyarázható, hogy például a füredi
Marinában két recepciót terveztek, noha egy is elegendő lett volna
a forgalom lebonyolításához. Ezért a megrendelt és elkészült
bútorzatot másik szállóba kellett irányítani (szerencsére készülőben
volt éppen egy másik hotel). Más szállodáknál, mint például a siófoki
szállodasor mind a négy tagjánál, viszont túlméretezték a közösségi
tereket. Ezek a fajlagos építési költséget figyelembe véve
(a számítások szerint) a négy szállónál együttesen 3,5 millió forint
beruházási többletköltséget idéztek elő. Ebből körülbelül nyolcvan
további férőhely lett volna létesíthető.
Ejtsünk szót az alapterület észszerű kihasználásáról is! A siófoki Európa
tizenkét emeletén az átadáskor csodás társalgók kaptak helyet északi
tájolással. 1977-ben viszont nyilvánvalóvá vált, hogy a közösségi terek
ennél a szállónál is túl lettek méretezve, így a társalgók is feleslegesek.
Az északi tájolás miatt ezeket a helyiségeket napozásra például nem
lehetett használni. Az egyetlen megoldásként utólagos építéssel
lakosztályokká alakították őket, ami persze jóval nagyobb költséget
jelentett, mintha az eredeti terv is ez lett volna. Az északi parti szállók
társalgói ugyanakkor déli tájolással épültek, tehát ezeket – igény
esetén – könnyen át lehetett alakítani napozókká.
Fontos szempont a költség tekintetében, hogy minél nagyobb egy
szálloda, annál több hely szükséges a műszaki személyzetnek,
a karbantartóknak, a raktáraknak. Az idényszállodák nagy részében
vagy egyáltalán nem alakítottak ki megfelelő karbantartóműhelyt,
vagy nem tették őket fűthetőkké. Valószínűleg itt is úgy gondolkodtak,
hogy a télire lezárt szállókban a műhely sem lesz használatban.
Azonban ez súlyos tévedés! A karbantartó és felújító munkákat
javarészt éppen csak télen lehet elvégezni.
Szintén a technológiai terv hiányosságaira vezethető vissza, hogy
a nagy idényszállókban kevés lakosztályt alakítottak ki, holott ezek

iránt már a megnyitáskor is nagyobb igény jelentkezett, és a lakosztály üzletileg kitűnően hasznosítható. A legtöbb helyen így utólag
alakítottak ki ilyen magasabb színvonalú szobákat. Ugyanakkor –
az első idények visszajelzései alapján – több helyütt a már meglévő
lakosztályokat is át kellett alakítani. Ezeknél az értéknövelt
egységeknél elfogadhatatlan volt, hogy eredetileg ülőkáddal vagy
éppen csak zuhanyzóval lettek felszerelve. Emiatt folyamatosak
voltak a reklamációk.
A balatoni idényszállók telepítési költségei is igen eltérő képet
mutattak, tervezési filozófia szerint. A könyvben már említett
csoportos telepítés például nagyjából 20 millió forintos megtakarítást eredményezett, ez a megoldás gyakorlatilag azt jelentette, hogy
három hotel árából csupán két különálló épületet lehetett volna
felhúzni. Az akkoriban épült idényszállodákat három kategóriába
sorolták. Ezek a:
– Touring hotelek,
– közepes igényszintű szállodák,
– magas igényszintű szállodák.
Ha ezeket a kategóriákat kialakítási költségek alapján vizsgáljuk,
akkor arra jutunk, hogy a Touringok nagyjából 34–40 ezer forintba
kerültek férőhelyenként. A közepes igényszint esetében ugyanez
az összeg körülbelül 49 ezer forint volt. A harmadik kategóriába
tartozó egyedi telepítésű, Almádiban épített Aurórában egy
férőhely 39 százalékkal került többe, mint a második kategóriába
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sorolt szállóknál; a Marina Lidó szárnyában 27 százalékkal,
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a toronyépületében pedig 71 százalékkal adódott magasabb
összeg. De itt már nagy szerepet tölt be az egyedi kialakításból
származó többletköltség. Érdemes megvizsgálni, hogy az említett
idényszállókhoz képest mennyire jött ki egy négy évszakos épület
kialakítása. Mivel ilyenek a Balatonnál csak elvétve épültek, így
az ország más tájain kell példák után kutatnunk. Akkoriban került
tető alá Hajdúszoboszlón a Hotel Délibáb, amelynek a költsége

52 ezer forint körül volt szobánként. A szintén négy évszakos
szentendrei Danubius idevágó értéke 64,5 ezer forintra jött ki.
De ezek nem egyedi példák. Az akkori számítások szerint az
összevethető szállodák esetében a felár átlagosan 20 százalékot tett
ki, vagyis ennyivel került többe egy négy évszakos szálló egy
idényjellegűhöz viszonyítva. Még rosszabb volt az arány az olyan
hibrid hoteleknél, mint a részben téli használatra tervezett keszthelyi
Helikon. Ez a szálló a maga 88 ezer Ft/férőhely költségével jóval
drágább volt, mint a négy évszakos társai. E számok a fentiek
tükrében egyáltalán nem tették indokolttá az akkoriban épített
balatoni szállók idényjellegű kialakítását.
Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a fenti adatok a szállodaépítési
láz és a magyar építőipar akkori állapota mellett születtek.
A korban jellemző kapkodó, olykor teljesen átgondolatlan
tervezés–kivitelezés jelentősen megdrágíthatta egy-egy szálló
felépítését és üzemeltetését. A világ más tájain – gondoljunk itt
elsősorban a Mediterráneumra – a szezonok közötti különbség
kevésbé markáns. Az ottani szállodákban az eleve felszerelt
légkondicionáló berendezések akár a téli időszakban is képesek
a szobákat megfelelően befűteni. Az ottani külső hőmérséklet
télen jóval magasabb, mint nálunk, így a hátrányok is kevésbé
láthatók. Ugyanakkor a könyvben csak a magyar viszonyokat
vizsgáljuk, így a kalkulációban is ezt vettük figyelembe. Ennek
megfelelően tehát mi a végeredmény? Jobban megérte volna
a balatoni szállodákat négy évszakos kivitelben megépíteni?
A szállók gazdaságosságát az dönti el, hogy az invesztíciós
ráfordítások és az üzemeltetés költségei realizálhatók-e a
bevételben. A balatoni nyár azonban rövid, az idény meghosszabbítására pedig reálisan csak egy-két fürdőhelyen van lehetőség.
Az akkori kísérletek is ezt a véleményt támasztották alá. Az 1977
áprilisában kinyitott siófoki Európa szállóban százfőnyi személyzet
dolgozott, míg a vendégek száma nem érte el a nyolcvanat,

ráadásul ők is jórészt hivatalos kiküldetésben levő dolgozók voltak,
nem külföldi turisták. A szállók télen csak akkor tudtak volna
többletbevételt termelni, ha vagy emelik az áraikat ebben
az időszakban, vagy eleve az egész éves díjakba számítják bele
a téli magasabb költségeket. Az előbbi teljesen járhatatlan út,
hiszen a szezonon kívül senki sem hajlandó az átalagosnál is
drágább szobaárakat megfizetni. Az utóbbi esetben azonban azt
kell mérlegelni, hogy a szezonon kívül várható-e olyan mértékű
forgalom, ami indokolttá tenné a szezonban elérhető profit
csökkentését. A balatoni viszonyokra alkalmazva a kérdést,
itt a válasz egyértelműen nem. A téli szezonban tapasztalható
kereslet nem indokolja a nyári árak emelését. Ha ezeket a lehetőségeket mérlegeljük, akkor tehát a balatoni régióban a négy évszakos
szállodák 20 százalékos telepítésiköltség-többlete biztosan nem
lett volna kigazdálkodható. Sőt valószínűleg a téli üzem az épületek
teljes nyereségét is eltüntette volna.
A fentiek alapján egyértelműnek látszik, hogy az idényszállodák
ötlete nem volt elhibázott. Amiatt, hogy az épületek téli fenntartása komoly terheket rótt az üzemeltetőkre, az átgondolatlan
tervezés okolható, nem a hotelek jellege. A szállók téliesítésének
akkor lett volna értelme, ha a szezont valóban sikerült volna időben
megnyújtani. Ebben az esetben egy-egy nagyobb érdeklődést
generáló eseménynél már lehetségessé vált volna a magasabb
szobaárak alkalmazása. Ez lehetővé tette volna akár az utólagos
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146

Ha a Balaton aranykora kapcsán valamit kifogásolni kell, az sokkal
inkább a szezonjellegű tömegturizmus túlerőltetése volt. A SZOTés vállalati beutaltak, illetve a kempingekben, Touring hotelekben
megszálló vendégek ellátása túlságosan nagy beruházást kívánt
meg a várható bevételek tükrében. A magyarországi szezon
hosszával számolva ez egyszerűen nem generált elég profitot
a további fejlesztések kivitelezésére.

A legnagyobb tömeg elszállásolására tervezett hotelek fenntartása
így egy idő után már szinte több került, mint az elérhető profit
mennyisége, ami az állami dotáció csökkenése után jól láthatóan
jelentkezett az állagromlásban. Persze azt se felejtsük el, hogy
az állam eleinte nem számolt a Balaton kapcsán üzleti alapú
működéssel. Úgy tervezték, hogy a rekreáció életminőség-javító (és
nyugtató) hatása bőven ellensúlyozza az esetleges hiányt. A külföldi
vendégek kiszolgálása és a valutatermelés mint szempont csak
később jelentkezett. Az eredeti elképzelések megvalósítása és
az infrastruktúra folyamatos átalakítása azonban óriási összegeket
emésztett fel. Ez a több célnak egyszerre megfelelni akaró, kapkodó
építkezés vezetett végül oda, hogy a távlati célok (például a szezon
kiterjesztése) megvalósítására már nem maradtak források.
Ha ebben a tekintetben vizsgáljuk az idényszállodák kérdését, akkor
azt kell mondanunk, hogy semmiképpen sem érte volna meg még
több pénzt áldozni arra, hogy egy nem létező téli szezonra alkalmassá tegyék a szállodaparkot.
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V. f e j e z e t
Napjaink
– a tör ténet vége?

Az eredeti
elképzelések
az élettartam
kapcsán

H

a ma szóba kerülnek a paneles technológiával épülő házak,
akkor ez legtöbbször a várható élettartam kapcsán történik.

Az első ilyen épületek lassan elérik vagy meg is haladják

az ötvenéves életkort, amit sokan gondolnak a végső élettartam-
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beli határnak. Persze nem volt ez másként az ezredforduló
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tájékán sem, amikor azok a hangok erősödtek fel, amelyek szerint
ez a várható élettartam valójában csupán harminc év lesz.
Kicsit olyan ez, mint a világvégejóslatok, amelyek újra és újra
felbukkannak, és éppen az adott évet jelölik meg a történelem
utolsójaként. A panelépületek kapcsán azonban közel sem
egyszerű a válasz arra a kérdésre, hogy meddig állhatnak
még ezek a házak.

V.1.

Egybehangzó vélemények szerint a házgyárakban készült panelek
élettartamát ma még mindig nem lehet pontosan megbecsülni, de
sokan több száz évet vagy akár annál is többet jósolnak nekik. Annak
oka, hogy az ilyen toronyházaknál mégis kritikus élettartamról
beszélhetünk, sokkal inkább az épület összeillesztési pontjaiban
keresendő. A vasbeton váz gócpontjain és a panelek összeillesztésénél ugyanis fémből, hegesztésekkel készültek a kötések.
Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni a dolgot, akkor ezek a kötések
az ilyen épületek Achilles-sarkai. A házak várható élettartama attól
függ, hogy sikerül-e ezeket a kötéseket elszigetelni a levegőtől –
és azzal együtt a korróziótól. Az eredetileg tervezett rekonstrukciós
munkálatok idején elsősorban ezeket a kötéseket vizsgálják, és azok
védelméről gondoskodnak.
Az épületek fenntartásának folyamatát, módszereit és a rekonstrukciós
munkák ütemezését a Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalat
húszfős épületfenntartási-kutatási osztályának a munkatársai
dolgozták ki. Ők 1974 és 1978 között foglalkoztak először ezekkel
a problémákkal, amikor az első panelházak még a tizenöt éves kort
sem élték meg. Noha ebben az időszakban már elterjedt a vélekedés,
hogy az ilyen házak várható élettartama alig ötven év (erről később
bővebben ejtek szót), ők már akkor száz évben határozták meg ezt
az intervallumot. Ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy az épületek
csak akkor fognak centenáriumot ünnepelni, ha huszonöt, ötven,
valamint hetvenöt éves korukban átesnek az előírt rekonstrukción.
Vagyis már ekkor felhívták a figyelmet a gócpontok problémájára.
A kutatási osztály véleménye szerint a házgyári vázelemek, panelek
gyakorlatilag elpusztíthatatlanok, szinte örök életűek. A kritikus
pontokat a homlokzati szendvicspanelek, a nyílászárók, a tető és
a már említett gócpontok jelentik. A ház építésekor, ahogyan már
utaltam rá, a vázelemeket és a paneleket hegesztésekkel rögzítik
egymáshoz. A külső elemek esetében a két panelt 1,5 centiméteres
hézaggal illesztik a találkozási síkban. Ezt a rést természetesen

szigetelni és tömíteni kell, amit betonnal oldottak meg. Csakhogy
a szocialista ipar valóságában 0 és 5 centiméter között „táncolt”
a hézag, és ez nem csupán esztétikai problémát okozott, hiszen így
a korrózió a rendszert építő és tartó csomóponti kapcsolatokat
könnyen kikezdte. De más helyen is előadódhat élettartamot
befolyásoló hiba, például a homlokzaton. Itt az elemek három
rétegből – a teherhordó, a hőszigetelő és a felületkezelt külső
rétegből épülnek össze. A három réteg egymáshoz kapcsolása nem
mindig viseli kellő ellenállással az időjárás viszontagságait, és
a szigetelés tönkremegy. Az elromlott hőszigetelést – és ez nem
egyszerű dolog – az utólagos karbantartás idején kell rendbe hozni
(igaz, erre ma már más technológiát használnak).
Azonban a huszonöt évenkénti javításokat elsősorban nem a panelek
és az illesztések indokolták, ugyanis az épületeknek ennél jóval
sérülékenyebb és rövidebb életű részeik is vannak. A gyárilag beépített,
de az azóta cserélt nyílászárók élettartama is erősen korlátozott, a mai
viszonyok között is ritkán bírnak huszonöt évnél többet. Noha ezek
cseréje költséges, még így is az egyszerűbb munkálatok közé tartozik.
Ennél sokkalta komolyabb probléma a csővezetékek elöregedése.
A nyomóvezetékeket oldhatatlan kötéssel szerelték az építők, így ha
hiba lép fel, nincs más megoldás, mint kifűrészelni egy darabot
a csőből, ami rengeteg, igen nehéz munkával jár. Az is baj, hogy nincs
padlóösszefolyó a panelházak legtöbbjében. Igen sok emiatt az átázás,
ami újra csak nehézkes javítást és az élettartam csökkenését okozza.
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az egész fürdőszobát szét kell bontani. Ne feledjük, hogy ezeket
a csőrendszereket – elsősorban az idomokat – annak idején fekete
öntvényből készítették, amelynek erősen korlátozott az élettartama.
Ugyanakkor az ilyen hibák a ház egészének az élettartamát egyáltalán
nem befolyásolják, azokat kijavítva az épület tovább láthatja el
a funkcióját. Akkor mégis, honnan származnak a fentebb emlegetett
hibás becslések az élettartam kapcsán?

Az első építésükkor ezeket a házakat nagyjából hetven-nyolcvan évre
tervezték, ám ezen belül több különböző értéket is meghatároztak.
A számítások szerint egy ilyen épület megépítésének a költsége
nagyjából harminc év alatt térül meg. Ez a tervezett megtérülés
időtartama, ami nem azonos az élettartammal. A szám azonban
várható élettartamként került át a közbeszédbe, így a kétezres évek
elején ez okozta az első „rémülethullámot”. A következő szám,
az ötven év már valóban az élettartamra vonatkozik, ám korántsem
jelenti azt, hogy a házak ezután összedőlnek. A Magyarországon
érvényes szabványelőírások – egészen pontosan a tartószerkezetméretezési előírások – ugyanis kimondják, hogy ezeket miképpen
kell megtervezni. A tartószerkezeteket úgy kell méretezni, hogy
azoknak ötven év alatt – még a várható legnagyobb szélnyomás,
hóterhelés stb. egybeesésekor is – legfeljebb a 0,5 ezreléke válhat
használhatatlanná. Ez igaz a házgyári épületekre, de emellett
minden, hazánkban épített más háztípusra is.
Ez az időintervallum ennél lehetne jóval hosszabb is, csakhogy
a gazdaságossági számítások így adták a legjobb eredményt. Ötven
év után az épületek (panel, tégla stb.) műszaki állapotát felül kell
vizsgálni, és a feltárt hibákat ki kell javítani, az épületet pedig
szükség esetén fel kell újítani. Ez a megoldás a számítások szerint
jóval olcsóbb, mint az épületek szerkezetét eleve több száz évre
tervezni, így ezért is került ez az ötvenéves szám a szabványba.
Innen persze beszivárgott a köznyelvbe, és manapság ez okozza
a „világvégeváró” hangulatot a lakótelepek kapcsán. Mindez annak
ellenére van így, hogy például a műemlék épületek esetében
ugyanezen eljárással gyakorlatilag valóban évszázados élettartamokat is elértünk már. Azonban a pánikra nincs igazán ok, hiszen
az időszakosan elvégzett vizsgálatok még az eredeti félelmeket is
eltúlzottaknak értékelték. A csomópontok állapotának elemzése azt
mutatta, hogy azok még az előzetesen prognosztizáltnál is kevésbé
rozsdásodnak, így a százéves élettartam nem feltétlenül túlzás.

Persze a vizsgálatot végzők felhívták a figyelmet a panelépületek egy
különös sajátosságára. Ezeknél – a hagyományos építési módokkal
ellentétben – a szerkezeti elváltozások nem követhetők nyomon
folyamatosan, az állagromlás hirtelen is bekövetkezhet. Vagyis
hátradőlni még sincs okunk. A panelépületek várható élettartamát
azonban valójában nem ezek a tényezők határozzák meg, és azok
nem is kizárólag műszaki jellegűek.
Vizsgáljuk meg egy kicsit mélyebben a műemlék épületekkel vont
iménti párhuzamot! Az ilyen jellegű házak élettartama a tervezett
vizsgálatokkal és a felújításokkal valóban szinte korlátlan időtartamra kitolható. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy az idő
előrehaladtával ezek a munkálatok mind drágábbakká válnak. Egyre
több beavatkozás szükséges, és a technológia változásával az eredeti
anyagok pótlása jóval nehezebbé válik. Egy 1800-as években épült
kúria nyílászáróit például ma már csak egyedi gyártással, hosszadalmas munkával és igen komoly költségekkel lehet kivitelezni.
Az eredeti állapot fenntartása pedig megköveteli az ilyen munkálatokat. A műemlék épületek állagmegóvása valójában nem arra
irányul, hogy azok eredeti funkciója fenntartható legyen. Ezt jóval
olcsóbban meg lehetne oldani egy hasonló tulajdonságokkal
rendelkező modern ház felépítésével. Ebben az esetben a sorozatgyártás, a könnyen beszerezhető eszközök és a bevett gyakorlat
jócskán farag az építési költségekből. A műemlékek felújítása így
elsősorban történelmi értékük, szépségük miatt éri csak meg. Nehéz
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felmerülhetnének. Nem az a kérdés tehát, hogy meddig élhet egy
panelház, hanem sokkal inkább az, hogy meddig érdemes életben
tartani, meddig érdemes költeni rá.
A panelházak létrejöttének szempontjai között soha nem szerepeltek igazán az esztétikum vagy a későbbi történelmi jelentőség
hajszolásának az elvei. Ezek az épületek azért jöttek létre, hogy
gyorsan és a lehető legolcsóbban juttathassák lakáshoz a lehető

legnagyobb tömegeket. Ez egyben persze azt is jelentette, hogy aki
panellakásért folyamodott, és be is költözött, az az olcsóságért
cserébe vállalta az ilyen épületekkel járó kompromisszumokat.
E házak igazi élettartamát az dönti majd el, hogy meddig lesznek
az emberek hajlandóak az ilyen kompromisszumokra, mikor
változnak az igények – vagy éppen a lehetőségek – annyira, hogy
már ne érje meg panelbe költözni. Az emberi igények változását
nehéz megítélni, az új trendek felbukkanásának időpontját
felmérni. Gondoljunk csak arra, hogy ha a régi bérházakat a mai
igényekre tervezték volna, akkor az 5 méteres belmagasságot
valószínűleg inkább két szintre és így kétszer annyi lakásra
osztották volna. De ugyanígy a régi parasztházak tenyérnyi
ablakait sem látná ma már senki szívesen az új házán. A panelek
élettartamát tehát jobban befolyásolja a lakói igények változása,
mintsem a szerkezet időtállósága.
Ám van még egy szempont, amit komolyan mérlegelni kell
a panelházak élettartama kapcsán. Ugyanis ezeknek az épületeknek
a lebontása igen komoly összegekbe kerül. Ha körülnézünk
a világban és Magyarországon is, akkor meglehetősen kevés olyan
esetről tudunk beszámolni, amikor LPS- vagy blokkos rendszerű
házat bontottak volna le. A vasbeton erősítésű panelek elbontására
ugyanis nincsen kész géppark, sem pedig kidolgozott eljárás.
A bontott alkatrészek pedig nem használhatók fel újra, csupán ipari
alapanyagként: a szétzúzott paneleket legfeljebb betonadalékként
vagy járdalapokként, míg a betonvasak a kohókba kerülnek. Persze
ezekre a problémákra valószínűleg lehetne megoldásokat találni,
ám ehhez előbb komoly igénynek kell jelentkeznie.
Ahhoz, hogy egy ilyen igény megjelenjen, arra lenne szükség, hogy
valahol nagyobb mennyiségben akarjanak elbontani panelházakat.
Ebben az esetben már érdemes lenne a géppark, a módszerek és
a technológia kutatásába komolyabb összegeket ölni. Valószínűleg
egy ilyen esetben az újrahasznosítás kapcsán is születnének

előremutató ötletek és módszerek. Ehhez azonban arra lenne
szükség, hogy ne érje meg többé fenntartani a panelházakat. Addig,
amíg az emberek nem utasítják el véglegesen az ilyen lakásokat,
vagy az időszakos vizsgálatok nem jeleznek egyidejű, nagy tömegű
állagromlást, valószínűleg nem hoz senki ilyen döntést. Hazánkban
ma minden ötödik ember még mindig panelházban lakik. A bontások
megindítása így nem jöhet addig szóba, míg ekkora embertömegek
lakáshoz jutását nem sikerül megnyugtatóan megoldani. A mai
technológia megoldásaival az ilyen lakások életminőséget rontó
tulajdonságainak és az épületek esztétikai hiányosságainak a nagy
részét ki lehet küszöbölni, vagy legalább tolerálható szintre lehet
őket csökkenteni. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy
a panelházak addig lesznek velünk, amíg szükségünk van rájuk, és
a szerkezetük bírja.

A panelek
jövője: lehetséges
megoldások

A

hogyan távolodunk időben a panelházak építésétől, mind
gyakrabban merül fel a kérdés, hogy mi legyen
az LPS-tornyok jövője. Az épületek fenntartása mind többe

kerül, és a létezésüket indokló igények is egyre kevésbé élnek.

A panelházak felett – ha műszakilag nem is – esztétikailag minden-
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számítottak különösebben szépnek, ma pedig egy régi, feledni
vágyott korszak mementóivá váltak. Sőt a legtöbb országban
a szegénységgel, a bűnözéssel és a betegségekkel kötik össze őket,
hiszen többnyire ezek gócpontjaivá váltak. Az újraegyesült
Németország pedig még speciálisabb helyzetben van.
Ott a panelházas lakótelepek többnyire a volt szocialista részben,
Kelet-Németországban épültek. Egészen kis, álmos települések

lélekszámát növelték akár a tízszeresére valamilyen ipari létesítmény
odatelepítésével és a lakótelepek felépítésével. Csakhogy a
szocializmus összeomlása és a KGST-piac megszűnése nyomán a volt
NDK gyártmányainak a nagy része eladhatatlanná vált. Ezzel a keleti
országrész iparának teljesítménye azonnal zuhanórepülésbe kezdett.
Természetesen ez maga után vonta az országon belüli népvándorlás
megindulását. A legtöbben értelemszerűen a mesterségesen
felpumpált településeket hagyták el, hiszen az ottani üzemek hamar
bezártak, így a munkalehetőség megszűnt. Ezeknek a városoknak
a lélekszáma hamar az iparosítás előtti mértékre zuhant, így
a lakótelepek nagy része évtizedekre lakhatatlanná vált. Ennek
a folyamatnak a következtében a panelházak kérdésében
Németország egyfajta kísérleti laboratóriummá vált, a legtöbb
változtatással kapcsolatos példa innen származik.
Ha a panelházak jövőjét vizsgáljuk, akkor mindenképpen valamilyen
változtatásra kell gondolnunk. Alapvetően három lehetőséget kell
számításba venni. Az első ezek közül a bontás. Ebben az esetben
a funkciójukat vesztett, üresen álló és a – külföldi – piacon eladhatatlan
lakásokból álló toronyházakat teljesen elbontják, és a helyüket
újrahasznosítják. Bár azt gondolnánk, hogy ez a legkézenfekvőbb
megoldás, mégis igen ritkán használják, sokkal inkább újra vonzóvá
próbálják tenni az ilyen házakat, miközben a rendelkezésre álló
kapacitásokat szűkítik. Ezzel pedig el is értünk a második lehetséges
módosításhoz, amikor a panelházakat más, modernebb és szerethetőbb, élhetőbb formára alakítják át. Ez többnyire részleges, a felsőbb
szinteket érintő bontást jelent – természetesen a teljes körű felújítás
mellett –, de előfordul az épületek szétszedése és újraépítése is.
Ilyenkor többnyire néhány lakásos társasházakat építenek a még
felhasználható elemekből, ezzel a teljes környezetet megváltoztatva.
Ha a panelházak iránti igény és a megvásárlásukra irányuló kereslet
még egyaránt elég erős, akkor következhet a nálunk is alkalmazott
harmadik megoldás, az üzemben tartás és az esztétikai csinosítás.

A Magyarországon legismertebb eljárást – amikor polisztirol
táblákkal takarják be a házakat, arra habarcsba ágyazott üvegszálas
hálót helyeznek, majd az egészet vakolják, festik – már a negyvenes
években kikísérletezték Nyugat-Európában. Vannak azonban más
módszerek is a felújításra. Van, ahol az épület homlokzatára
a hőszigetelés közé könnyű acélvázat erősítenek, arra nagy méretű,
színes palatáblákat vagy hangulatos téglaburkolatot helyeznek.
Németországban – a kisebb változtatások esetében – a nálunk
ismert módszerrel dolgoznak, de szokatlan formákat, íveket is
használnak, ezzel teljesen egyedivé varázsolják a korábban
egyhangú épületeket. Számos helyen érdekessé teszik a homlokzatot,
formás beépített tetőket raknak a házra, erkélyeket alakítanak át
vagy éppen hoznak létre. Megváltoztatják a ház bejáratát. Ebben
az esetben a ház szerkezetét érintő változtatás nem történik
(a javítás kivételével), csupán az esztétikáját módosítják.
A panelházak bontása esetében szembe kell nézni több, igen
komoly kihívással. A bontás bonyolult, drága, és csak abban
az esetben kivitelezhető, ha a lakások iránt nincsen kereslet.
Szóba jöhet még olyan megoldás is, amikor a lakókat más
ingatlanokban helyezik el. Ehhez a megoldáshoz többnyire akkor
folyamodnak, ha a ház állaga menthetetlenül leromlott, életveszélyessé vált, esetleg részben le is omlott. A könyvben már említett
Ronan Point összeroskadása ugyan a hatvanas években történt,
ám Nagy-Britanniában folyamatosan előkerül ez a téma.
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a lapok, így az ottani panelek egyre kevésbé vonzók az emberek
számára. Angliában az ilyen házakkal kapcsolatos lecsúszottság,
szegénység és bűnözés sokkal markánsabban jelenik meg,
mint nálunk. Az ottani panelházak lakossága örökké hordja ezeket
a bélyegeket. Ennek megfelelően több befektető lát potenciált
az olcsóvá váló házak lebontásában és a terület újrahasznosításában, az ottani, egyébként igen magas ingatlanárak mellett.

V.2. BONTÁS
KÖZBEN AZ
ALLEN COURT

A kormány partner ebben a törekvésben, és igyekszik a panel
házakat kiüríteni, megelőzve az ott élők végleges lezüllését.
De hogyan is néz ki egy ottani panelbontás?
A jellemző eljárást a bontásokra szakosodott Downwell-csoport
egyik projektjén keresztül mutatom be. A cég 2016-ban kapott
megbízást a Linden Homes ingatlanfejlesztő vállalkozástól az Allen
Court nevű LPS-toronyház lebontására és a terület rendezésére.
Már a projekt kezdetén kiderült, hogy az épületet azbeszt
szigetelőanyaggal (ACM) építették meg, így a bontás előtt ezt igen
körültekintő eljárással el kellett távolítani. A munkálatok befejezése után nekikezdtek az épület „betontisztára” bontásához, azaz
eltávolították a szőnyegeket, lépcsőgumikat, faanyagokat,

ablakokat, vagyis mindent, ami nem tartozott a ház szerkezetéhez.
Az így kibontott anyagokat különválogatták, majd elszállították
újrahasznosításra.
Az épületet ezután teljesen, mind a négy oldalán felállványozták,
a szomszédos épületekhez pedig törmelékelszívókat szereltek fel.
A ház három oldalát egyszerű törmelékhálóval borították be, ám
a negyedik oldalon – mely közel esett a vasútvonalhoz – egy speciális
anyagot, ún. Monarflex borítást használtak. Az állványozást végző cég
szakemberei a teljes folyamat során a helyszínen maradtak, mivel
a csökkenő magasság miatt az állványokat folyamatosan újra kellett
építeni. Erre a munkára csupán nekik voltak megfelelő jogosítványaik.
A bontás előtti utolsó lépésként a külső és a belső falakat egyaránt
támaszokkal látták el, hogy az esetleges omlást megakadályozzák.
Ezek után egy 90 tonnás toronydarut telepítettek a területre,
amelyet egy gondosan megtervezett és kivitelezett platformra
építettek fel. Az aránylag szűk hely miatt a darut biztosították
túlzott kinyúlás ellen, nehogy a közeli forgalmas út fölé fordulhasson. A panelek kibontásához egy kis méretű, 5 tonna
teherbírású gépet hoztak. Ezzel az eszközzel törték szét a panelek
közötti illesztést, illetve fúrtak lyukakat a felső részükön, ahol
az emelőláncot át lehetett vezetni. Az emelésre kész panelek
rögzítéseit kitörték, majd a teljes paneleket leemelték a földre.
Itt egy vágószerkezettel ellátott markológép nekikezdett a panelek
felaprításának. A gép gondosan kiemelte a betonvasakat,
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az épületben feleslegessé vált faltámaszokat áthelyezték, majd
újrakezdték a bontási műveletet egy szinttel lejjebb. Ebben
a formában a toronyházat a negyedik szintig bontották vissza,
ahonnan már hagyományos bontógépekkel folytatták tovább.
A bontás során folyamatos locsolást alkalmaztak a keletkező por
megfogására. Az utolsó lépésben az alapot is szétbontották, majd
felaprítva a korábbi betonzúzalékkal együtt elszállították, szintén

újrahasznosításra. A teljes projekt összesen 790 ezer fontba, vagyis
mai értékre átszámítva nagyjából 330 millió forintba került.
Utolsónak hagytuk a három lehetséges kimenetel kapcsán a
panelházak teljes megújítását, ami többnyire részleges visszabontással és a belső kialakítás megváltoztatásával jár. Ahogy már
korábban említettem, ezt a módszert elsősorban Németországban
választották, bár egy ideig a teljes bontást tartották a legjobb
megoldásnak. Az első komolyabb megújítás már közvetlenül
a rendszerváltás után, a kilencvenes években kezdetét vette, nem
meglepő módon az egykori NDK területén. Hellersdorf volt
az NDK-panelprogram végállomása, utoljára épített lakótelepe,
körülbelül annyi idős, mint Budán a Pók utcai. Árban, a lakók
társadalmi rétegzettségében Hellersdorf körülbelül úgy viszonyul
a sokkal gyengébb, zsúfoltabb, lelakottabb, vegyesebb publikumú
berlini Marzahn panelrengetegéhez, mint, mondjuk, a panelek
között Budapesten a Vizafogó a Havannához.
A házakat itt visszabontották – többnyire ötemeletesre –, a külső
részt színes panelekkel borították. Új balkonokat építettek, és
teljesen átformálták a kapubejárót, illetve a lépcsőházat. A lakások
nagy részét kétszobásakra alakították, mivel ez volt a legkeresettebb.
Ehhez a belső panelfalakat helyezték át, aminek hatására egy
hatalmas, többablakos nappalit is kaptak. A nappalik előtt található
az új balkon, amelyet utólag illesztettek az épülethez. Először egy
acélvázat rögzítettek kívülről a házhoz, majd erre került emeletenként a balkon. Az ötemeletes panelház belsejébe bravúros műszaki
megoldással utólag liftet építettek be, mégpedig úgy, hogy
a lakásoknak a lépcsőház felőli kamráit megszüntették, ennek
a helyébe ültették be a liftaknát. Más panelházaknál kívülről, a ház
falához rögzített függőleges acélsín keretben futnak az utólag
hozzáépített liftek. A házakat többnyire nem egyenletesen, hanem
lépcsőzetesen bontották vissza, így a tetőn hatalmas teraszos,
panorámás penthouse lakásokat tudtak létrehozni. A lakásokat

minőségi anyagokkal felújították, és teljes gépészettel dobták piacra,
a korábbinál jóval magasabb áron. Ennél is komolyabb azonban
a Leinefelde-Worbis-projekt a szintén keletnémet Türingiában.
Az itt végzett munka minőségét jól mutatja, hogy a BSHF (Building
and Social Housing Foundation) 2007-ben a Nemzetközi Lakásépítési
Díjat Leinefelde-Worbis város lakótelep-rehabilitációjának ítélte oda.
Maga a város (pontosabban két összevont település) a fentebb már
említett utat járta be. Az idetelepült ipar és a könnyű lakáshoz jutás
lehetősége hamar megtöltötte a frissiben épült panelházakat.
Az eredetileg ezernyolcszáz lakosú városban egy 16 ezer ember
befogadására képes lakótelepet építettek. A KGST-piac felbomlása
nyomán azonban az itteni munkahelyek többsége megszűnt, és
megindult a gyors ütemű elvándorlás. A kialakult helyzetet látva
a város vezetése felkérte a GRAS (Gruppe Architektur & Stadtplanung
Darmstadt–Dresden), városépítészeti irodát, hogy dolgozzanak ki
forgatókönyvet a város megmentése érdekében.
A tervezés itt a munkaerő-szükséglet és a lakóközösség mérete közötti
összhang megteremtésére irányult, így nem teljes bontásokban, inkább
átstrukturálásokban gondolkodtak. A cél a panelházak lakhatóbbá tétele
volt, amit – a teljes körű belső felújítás és átalakítás mellett – a házak
színezetének, magasságának és homlokzati formájának átalakításával
értek el. Az eredetileg ötemeletes házakat nem bontották vissza, hanem
feldarabolták őket, és kisebb társasházakká alakították. A homlokzatot
ebben az esetben is az egysíkúság megtörésével, a falsíkból kiálló
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a részleges visszabontást, amikor a ház síkját a legfelső emelet
egy részével törték meg, miközben egy tetőteraszos lakást is létrehoztak.
Az eredmény kétségkívül igen látványosra sikeredett. A korábbi
fantáziátlan, egybefüggő betonszalagokból álló, szürke lakótelep
helyett ma kis színes társasházak pettyezik a jókora zöldterületet.
A várost hozzáigazították az igényekhez és a lehetőségekhez,
így igazi kisvárosi hangulatot teremtettek.

V.3. ÚJJÁ
SZÜLETETT
PANELHÁZAK
LEINEFELDEWORBISBAN

Összességében megállapítható, hogy amennyiben komoly igény
jelentkezik, az LPS-épületek hátrányait kreativitással és kiváló
mérnöki munkával könnyen helyre lehet hozni. A panelházak
építésének időszakában gyakran hangzott el az az érv, hogy a szürke,
lélektelen betondzsungelek elsősorban a házgyárak hibái. Való igaz,
hogy a házgyárakban igyekeztek – a gyorsabb gyárthatóság
érdekében – a termékportfóliót a lehető leginkább minimalizálni.
Tették ezt úgy, hogy a gyárak jóval többféle panel gyártására lettek
volna képesek, vagy kis ráfordítással alkalmassá lehetett volna tenni
rá őket. Ugyanakkor tisztán látható, hogy az LPS-házak átalakítása
során ma egy kis fantáziával igen látványos épületeket lehet
létrehozni ugyanezen panelek felhasználásával. A szürke betondzsungelek nem kizárólag a házgyárak hibái, sokkal inkább
a szocialista ipar felfogásának az emlékei. Egy olyan rendszeré, ahol
senkinek sem volt motivációja arra, hogy valami kiemelkedőt

alkosson, inkább a lehető legegyszerűbbre törekedtek. A külföldi
példák – de akár a magyar újraszínezések is – azonban reményt
adnak, hiszen úgy tűnik, hogy a panelházak képesek a megújulásra,
és ma is tudnak alkalmazkodni a megváltozott igényekhez.

Mi a helyzet
a balatoni
szállodákkal?

A

könyvben már korábban írtam arról, hogy az aranykorban
felépített szállodák remek koncepciójának köszönhetően tízből
nyolc ma is szállodaként funkcionál. Zárásként nézzük meg,

hogy a balatoni szállodák esetében mi a helyzet! Milyen kilátásai
lehetnek az LPS- vagy éppen az UNIVÁZ szerkezettel megépített
hoteleknek a jövőben? Természetesen a műszaki élettartamra
vonatkozó információk tekintetében nincsen különbség a panelek

felhasználásában. Ha a lakóépületeknél elfogadtuk, hogy azok váza és
a panelek – megfelelő karbantartás mellett – gyakorlatilag örök
életűek, akkor ez a szállodák esetében is ugyanígy igaz. Vannak
azonban különbségek a két épülettípus kilátásait illetően.
A panelházak esetében vagy az önkormányzat az épület tulajdonosa,
vagy a lakók közösen tulajdonolják azt. A házak felújítására reális
esély csak akkor van, ha állami dotációval és utasításokkal erre
kötelezik a tulajdonosokat. Ezek az épületek nem piaci alapon
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a szállodák esetében a menedzsment – vagy a szakértője – pontosan
tisztában van azzal, hogy az épület szerkezete milyen időközönként
szorul ellenőrzésre vagy karbantartásra, felújításra. Ugyanakkor
a szállodáknál még ezt az intervallumot is ritkán várják meg, hiszen
az épület berendezése, kialakítása, megjelenése hamar elavul. Egy
elavult szálloda, amely nem képes választ adni a változó fogyasztói
igényekre, általában pénz helyett csak deficitet termel. A vendégek

egyszerűen a mellette álló modernebb hotelben fognak szobát
foglalni. Ezek a körülmények pedig a gyakoribb felújítás, átépítés,
modernizálás felé hajtják a tulajdonosokat. A szállodákra szimplán
jobban ügyelnek, mint a lakóépületekre.
Szintén fontos szempont, hogy a szállodákban, és különösen
az idényjellegű hotelekben, a meghibásodás esélye is kisebb.
Ha végigböngésszük a panelházak jellemző meghibásodásait
tartalmazó listát, akkor láthatjuk, hogy előkelő helyen szerepel
a szigetelés eltűnése, a nyílászárók, a víz-, gáz- és villanyhálózat
elöregedése (utóbbi a nehéz karbantarthatóság miatt is könnyebben
kialakul). Az idényszállodákban azonban a panelek nem tartalmaznak szigetelőanyagot. Ha időközben téliesítették is a szállodát,
a szigetelőanyag akkor is a falon kívül jól látható és könnyen elérhető,
cserélhető helyen van. A nyílászárók cseréje többnyire a felújítások
idején megtörténik, ám ha ez elmarad, az ellenőrzést akkor is
végrehajtják. A víz- és csatornahálózat esetében a szálloda
tervezésekor már ügyeltek arra, hogy azok a lehető legkönnyebben
elérhetők legyenek a különböző szerelőaknákból. Az idényjellegű
működés miatt a szobákba nem vezetik be a gázt, így az csupán
a közös helyiségekig terjed, és folyamatos ellenőrzés alatt üzemel.
Az egyetlen hibalehetőség a villamos hálózat marad, amelynek
a hibái napi szinten kiderülnek, ráadásul a tulajdonos tisztában van
azzal, hogy azt bizonyos időközönként teljesen le kell cserélni.
A paneles építésű szállodák esetében azt sem szabad elfelejteni,
hogy az igény szerepe itt sokkal kevésbé merül fel. Noha hullámzik
a vendégforgalom a Balaton környékén, megszűnni valószínűleg
soha nem fog. A panelházak esetében előforduló elvándorlás
itt teljesen ismeretlen fogalom. A tó környékének idegenforgalmát
nem kizárólag a szállodák szolgálják, hiszen a kisebb magánházak,
apartmanok viszik el a forgalom jelentős részét. Az érkező turisták
számának hullámzása ezeket a szálláshelyeket jobban érinti, mint
a tőkeerős vállalkozások vagy vállalatok által üzemeltetett

szállodákat. A hotelek működésére valószínűleg mindig lesz igény.
Ez pedig a fentiekkel együtt azt jelenti, hogy a paneles építésű
szállodák élettartamát valóban műszaki értelemben kell vizsgálni, és
a kilátásaik még ezen a területen is kedvezőbbek, mint a panel
házakéi. Jól alátámasztja ezeket az állításokat a tény, hogy
az aranykorban épült szállodák közül még egyetlenegyet sem
bontottak le a tó partjain. Nézzük hát végig, hogy milyen utat jártak
be a könyvben említett ikonikus szállodák a közelmúltban!
A szállodasor négy hotelje sokáig a Pannónia Szálloda és
Vendéglátó Vállalat jogutódjainak kezében volt, amely igen rossz
pénzügyi helyzetbe került. Ez egyben azt is maga után vonta, hogy
az épületek állapota meglehetősen leromlott. A szituáció 2012-ben
vett gyökeres fordulatot, amikor a Pannónia a balatoni szálloda
tulajdonai értékesítése mellett döntött. Ekkor a négy hotel helyi
vendéglátósok kezébe került, akik hamarosan felújíttatták őket.
Ennek során a három iker arculata megváltozott, sőt a Lidó már
sárga színben tündököl, így végérvényesen elkülönül a másik két
épülettől. A szállodasor hoteleinek sorsa tehát úgy tűnik, hogy
hosszú távra biztosítva van.
Még fiatalosabb a két füredi hotel, az Annabella és a Marina. Ezeket
2017-ben vetették alá teljes körű felújításnak és modernizálásnak.
A Marina esetében ez a korábbi munkálatok folytatását, befejezését
jelentette. Ennek keretében a szálló mind a kilenc lakószintjén
megújultak a folyosók és a szobák, emellett a hotel elnyerte a Superior
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bákat és a szobákat modernizálták, utóbbiakba sík képernyős televíziót
és ingyenes wifihozzáférést is telepítettek. Emellett klimatizálták
az éttermet, és a konyha fejlesztésével alkalmassá tették a hotelt az all
inclusive ellátás nyújtására. A szálloda egy teljesen felszerelt fitneszteremmel is gazdagodott. Az Annabellában a standard szobákat is
klimatizálták, emellett magasabb színvonalú egységeket is kialakítottak. Épült egy kültéri gyermek- és egy felnőtt-élménymedence,

továbbá egy medence egészen kicsik számára. Almádiban az előbb
2005-ben felújított és Ramadára keresztelt Auróra éppen újra
megszépül. A szálló 2020 márciusa óta nem fogad vendégeket, és
az átalakítás még akár két évig is eltarthat. Arról egyelőre nem jelent
meg információ, hogy a mostani munkálatok során mi fog változni.
Végéhez közeledik azonban a keszthelyi Helikon felújítása, amely már
négy éve kezdetét vette. A volt háromcsillagos szálloda utoljára
2017-ben fogadott vendégeket, ám az építkezés lezárulta után
négycsillagos Superior minősítéssel, teljesen megújult szolgáltatási
palettával, a korábbinál kevesebb, de tágasabb és exkluzívabb szobával
nyit újra. Teljesen újjáépítik a konferenciarészt, valamint a konyhát, és
új wellnessrészleget is kialakítanak. A korábbi 240 szoba helyett
176 darab családbarát lakóegység kap itt helyet. Megújul a homlokzat,
emellett a nyílászárók, a teraszok és azok korlátai is. Az épülettel együtt
a körülötte elterülő parkot is renoválják, a közműveket kicserélik.
Az egykori konyhát és konferenciatermet elbontják. Ezeket vasbeton
szerkezettel építik újra. A konferenciaegység is kiemelkedő lesz, három
részből fog állni. A részleges bontás után új wellnessrészleget is
kialakítanak. Külön családi és gyermekwellness, illetve egy normál
nagy medencés rész is lesz, amelyek kül- és beltéri kikapcsolódást
egyaránt nyújtanak majd.
Tisztán látható, hogy a szállodaépítési láz általunk vizsgált balatoni
épületei jó egészségnek örvendenek, ma úgy tűnik, hogy jövőjük
hosszú távra biztosítva van. Igaz ez az egyetlen kakukktojásra,
a balatonföldvári Neptunra is. Bár ennek az épületnek sokáig
kérdéses volt a sorsa, a kétezres évek elején minden rendeződött.
Az épület tulajdonosa 2004-ben ugyanis apartmanhotellé alakította a volt szállodát. A teljesen felújított lakóegységeket
magánszemélyeknek adták el egy olyan szerződés keretében,
amely – igény szerint – garantálta a visszabérlés lehetőségét is.
Az épület tehát ha nem is klasszikus értelemben vett szállodaként,
de továbbra is a turisztikai szektor szolgálatában áll.
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Hajdú-bihari Napló, 1961. október (18. évfolyam, 232–257. szám)
Nemzetközi sikerek:
Hétfői Hírek, 1972. január–június (16. évfolyam, 1–26. szám)
Hétfői Hírek, 1978. január–június (22. évfolyam, 1–26. szám)

Magyar Nemzet, 1968. december (24. évfolyam, 282–306. szám)
Népszabadság, 1969. július (27. évfolyam, 150–176. szám)
Népszabadság, 1981. január (39. évfolyam, 1–26. szám)
IV. fejezet
Esti Hírlap, 1961. október (6. évfolyam, 232–257. szám)
Esti Hírlap, 1966. október (11. évfolyam, 232–257. szám)
Esti Hírlap, 1970. október (15. évfolyam, 230–256. szám)
Hétfői Hírek, 1962 (6. évfolyam, 1–52. szám)
Magyar Nemzet, 1965. július (21. évfolyam, 153–179. szám)
Magyar Nemzet, 1970. november (26. évfolyam, 257–280. szám)
Magyar Nemzet, 1977. február (33. évfolyam, 26–49. szám)
Mérleg, 1977 (21. évfolyam, 1–12. szám)
Műszaki Élet, 1964. január–június (19. évfolyam, 1–13. szám)
Napló, 1968. április (Veszprém, 24. évfolyam, 78–100. szám)
Napló, 1970. október (Veszprém, 26. évfolyam, 230–256. szám)
Népszabadság, 1961. november (19. évfolyam, 260–284. szám)
Népszava, 1962. július (90. évfolyam, 152–177. szám)
Népszava, 1977. június (105. évfolyam, 127–152. szám)
Népszava, 1977. május (105. évfolyam, 101–126. szám)
Új Szó, 1977 (48. évfolyam, 1–48. szám)
V. fejezet
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Élet és Tudomány, 1981. július–december (36. évfolyam, 27–52. szám)
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https://www.downwell.co.uk/projects/allen-court
Magyar Hírlap, 1979. május (12. évfolyam, 101–125. szám)
Magyar Hírlap, 1992. február (25. évfolyam, 27–39. szám)
Magyar Nemzet, 2009. október (72. évfolyam, 269–298. szám)
Magyarország, 1985. július-december (22. évfolyam, 27–52. szám)
Népszabadság, 2002. január (60. évfolyam, 1–26. szám)
Világgazdaság, 2006. január (38. évfolyam, 1/9266–22/9287. szám)

Képjegyzék
I. fejezet
1. Fortepan/Főtáv
2. Wikipédia
3. Wikipédia
4. Fortepan / Kádas Tibor
II. fejezet
1. Fortepan / Korenchy László
2. Fortepan / Inkey Tibor
3. Fortepan / UVATERV
4. Fortepan / Fővárosi Fotó Vállalat
5. Fortepan / Bauer Sándor
III. fejezet
1. Fortepan / Bojár Sándor
2. Fortepan / Kereki Sándor
3. Wikipédia
IV. fejezet
1. Fortepan/Főfotó
2. Fortepan / Bauer Sándor
3. Fortepan / Bauer Sándor
4. Fortepan / Bauer Sándor
5. Fortepan / Kádas Tibor
V. fejezet
1. Fortepan / Kriss Géza
2. https://www.downwell.co.uk/projects/allen-court
3. http://www.deutscherbauherrenpreis.de

Az Ingatlanfejlesztői
Kerekasztal Egyesület
rövid bemutatása

Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület munkájával arra törekszik
2009 óta, hogy a magyarországi ingatlanfejlesztéseket világos
szabályrendszer alapján, a funkcionalitás szempontjainak szem előtt
tartásával, esztétikusan és gazdaságosan lehessen megvalósítani
a tulajdonosok, a felhasználók és az épített környezet használói
érdekében. Ezt a célt az IFK elsődlegesen az alábbi programok
megvalósításán keresztül kívánja elérni:
— világos, átlátható és kiszámítható településfejlesztési, építéshatósági
szabályrendszer megteremtése;
— a tagvállalatok társadalmi felelősségvállalási tevékenységének
kiterjesztése, az épített környezethez kapcsolódó társadalmi értékek
fokozott védelme;
— szakmai kapcsolatok kiépítése és ápolása itthon és nemzetközi
szinten egyaránt, az ingatlanpiaci szereplők között, az ingatlanpiac és
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a gazdaság egyéb ágainak szervezetei között;
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— az ingatlanfejlesztés szakmai színvonalának emelése;
— közös fellépés a hatóságok által szervezett nyílt, az épített környezettel kapcsolatos tanácskozásokon;
— az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos oktatási programok támogatása.
Elérhetőségeink: www.ifk-egyesulet.hu | e-mail: info@ifk-egyesulet.hu

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük szépen az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület
támogató tagjainak, hogy hozzájárulásukkal segítették
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e kötet megjelenését.
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www.ifk-egyesulet.hu
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