
 Az értékezés tézisei, kutatási eredményei 
 

1. A II. világháború után az IKARUS kezdeti gyártmányfejlesztését 
alapvetően meghatározta a világháború utáni fokozott járműigény. 
Eközben az éppen államosítás alatt álló IKARUS tervezői élenjáró 
fejlesztéssel hozták létre a világ – feltehetően - első, szériában gyártott 
önhordó autóbusz típusát, a Tr3,5-est. 1951-től az önhordó és alvázas 
típusok fejlesztése másfél évtizeden át párhuzamosan folyt. Az önhordó 
Ikarus 30-as típusból 1951 és 1957 között 3175 darab készült, ebből 14 
országba 2022 darabot exportáltak. Az alvázas Ikarus 60-as 
típuscsaládból 1951 és 1959 között 3492 darab készült, ezek szintén 
mintegy kétharmadát 11 országba exportálták. Az alvázas – önhordó 
típusok gyártásának dilemmája az 1960-as évek közepére az önhordó 
kivitelek egyértelmű „győzelmével” került nyugvópontra. 

 
2. Az 1951-ben vásárolt Steyr licenc motorral a Csepel Autógyár két 

évtizeden át biztosította az IKARUS autóbuszok erőforrását. Ez 
legfontosabb előfeltétele volt az IKARUS autóbuszok további 
fejlesztésének. Ugyanakkor a Steyr – Csepel licenc motorok elavulása, a 
hazai új motorcsalád fejlesztésének késedelme illetve sikertelensége és 
1968-ig a megfelelő szériában rendelkezésre álló motor hiánya az 
IKARUS történetének egyik legnagyobb válságát okozta, melyet csak 
ismételt licencvásárlás, a Rába-MAN motorok szériagyártása oldott meg. 

 
3. Az Ikarus 55 és 66 típusú farmotoros autóbuszokkal az IKARUS nehéz 

gazdasági körülmények között, különös mérnöki tehetséggel igazán 
újszerű és időtálló termékcsaládot, világszínvonalú autóbuszokat hozott 
létre. A 16726 autóbusz mintegy ¾-e exportra készült, 11 országba. Az 
önhordó szerkezet és az újszerű, egyedi formaterv az IKARUS-ra 
irányította a külvilág figyelmét.  

 
4. Az IKARUS már az 1950-es évekre bármely kontinens bármely földrajzi, 

időjárási viszonyaihoz alkalmazkodva képes volt autóbuszgyártásra. Az 
IKARUS autóbuszok jellegzetessége volt, hogy a túlterhelés és a rossz 
útviszonyok állapotukat kevéssé károsították, a KGST országok 1950-es 
évektől jelentkező igazi „tömegközlekedési” igényei ennek évtizedes 
főpróbái voltak.  

 
5. Az 1966-tól tervezett Ikarus 200-as típuscsalád szériagyártásától 

tekinthető az IKARUS világmárkának. A típuscsaládot a nemzetközi 
szaksajtó elismerései, a Formatervezési Nívódíjak, a legrangosabb 
nemzetközi Karosszéria Szépségversenyeken elért helyezések és több mint 
200.000 darab Ikarus 200-as karosszéria értékesítése tette a hazai 
ipartörténet kiemelkedő fejezetévé. A 200-as típuscsalád a világ 4 
kontinensén és több mint 60 országban szerepelt sikerrel. 

 
6. A típuscsalád önhordó alaptípusai mellett a más alvázakra történt 

típustervek az IKARUS nemzetközi együttműködését erősítették, új 
nyugat-európai és fejlődő országbeli piacok meghódítását tették lehetővé, 
a gyár világméretű ismertségét és elismertségét növelték, emellett a 



konstrukció és a szakemberek példátlan rugalmasságáról tettek 
tanúbizonyságot. Az IKARUS konstruktőreit igazolta, hogy a 200-as 
típuscsaládon belül 1970-től olcsóbb kivitelű, kevésbé felszerelt, laprúgós 
termékeket is fejlesztettek. Mindkét minőségi kategóriára volt fizetőképes 
kereslet. 

 
7. Az IKARUS műszaki és kereskedelmi szakemberei kimagasló eredményt 

értek el külföldi autóbusz összeszerelő üzemek létrehozásában, az ezekhez 
szükséges termékek és speciális készülékek fejlesztésében és az 
összeszerelő üzemekkel való együttműködésben. Az iraki, angolai, kubai, 
líbiai, madagaszkári, tunéziai, kínai, egyiptomi összeszerelő üzemek 
részére történt típusfejlesztéseknél és a CBU (completely built up) fosztott 
kivitelű (burkolatok, ülések nélkül stb. szállítva) autóbuszoktól az SKD 
(semi-knocked down) kivitelű (teljes vázszerkezet és az összeépítéshez 
szükséges további komponensek) illetve CKD (completely knocked down) 
teljesen fosztott kivitelig történő szállításoknál az IKARUS a KGST 
iparban példátlan rugalmasságról tett tanúbizonyságot. A fosztott 
kivitelben szállított autóbuszok részben idegen ország területén 
összeállított saját IKARUS fenékvázra, részben harmadik országbeli 
alvázgyártók alvázaira épültek. 

 
8. Az IKARUS gyár fejlesztéseit nem koronázhatta volna siker a hazai 

háttéripar – részben licencvásárlásokkal támogatott - folyamatos 
fejlesztése nélkül. 

 
9. Az IKARUS által fejlesztett egyes típusok illetve típuscsaládok a fejlesztés 

illetve a prototípusok elkészítésének időszakában világszínvonalú 
termékek voltak. Kiemelkedő, a kor átlagos műszaki színvonalát elérő, 
több tekintetben meghaladó mérnöki teljesítmények voltak 1948-ban a Tr 
3,5-ös önhordó típus, 1952-1953-ban a farmotoros Ik. 55 és 66 típusok, 
1957-ben az Ik. 555-ös, 1959-ben az Ik. 303-as típus, 1961-63-ban az Ik. 
556-557-180 típuscsalád, 1965-ben az Ik. 550-es, 1967-től a Svédországba 
exportált Ik. 657 típus változatai, 1967-70-ben az Ikarus 200-as típusok, 
1978-ban az Ik. 410-es típuscsalád, 1982 - 1985-ben az Ik. 386 – 385 
önhordó és az Ik. 396-os alvázas típusok, 1994-ben a világon elsőként 
sorozatban gyártott teljesen alacsonypadlós típusok. 

 
10. Az IKARUS 1975-re Európa egyik legnagyobb, 1985-től bizonyosan a 

legnagyobb autóbusz gyártója volt. A midibuszokat leszámítva az 1970-es 
és 1980-as években az IKARUS a világ egyik legnagyobb autóbusz 
gyártója, a 11 – 12 méteres autóbuszok és csuklós autóbuszok legnagyobb 
gyártója volt. 1975 és 1990 között – mini- és midibuszokat nem számítva - 
az IKARUS a világ legnagyobb autóbusz exportőre volt. Az Ikarus 260-as 
városi szóló és 280-as csuklós autóbuszok a világon minden idők 
autóbuszgyártásának legnagyobb darabszámban előállított típusai voltak. 

 
11. A KGST országokban megnyilvánuló ún. szocialista hiánygazdálkodás 

önmagában nem ösztönözte a gyártmányfejlesztést, ugyanakkor jó hatást 
gyakorolt a tömeggyártás és a szériagyártás kialakulására. 
Párhuzamosan jó lehetőség adódott a járműgyártási tapasztalat más 



piacokon történő kamatoztatására.  Az 1980-as évektől a korszerű típusok 
elterjedését és sorozatgyártását ösztönözte az IKARUS tőkés export 
orientáltsága ugyanakkor jelentősen hátráltatta a KGST országok 
piacainak igénytelensége, a hagyományos típusok hosszabb távon történő 
elfogadása, a fizetőképes kereslet hiánya. A korszerű 400-as típuscsalád 
tervezésétől a sorozatgyártásig több mint egy évtized telt el. Ugyanakkor 
az 1980-as években fejlesztett 400-as városi típuscsaládra – a NABI-n 
keresztül – 2005-ben is van igény az Amerikai Egyesült Államokban.  

 
12. Az IKARUS 1949 – 1998 közötti 50 esztendő során a hazai közúti 

közlekedés autóbuszokra vonatkozó igényét 100 %-ban ki tudta elégíteni. 
A mintegy 40.000 darab hazai piacra készült autóbuszhoz képest csak 
sajátos szándékok vezérelték a beszerzőket, amikor 1962-ben a MÁVAUT 
részére egy darab Henschel, 1969-ben 25 darab szovjet LAZ 697 típusú, 
1973-1976 között a Volán Vállalatok részére 246 darab Skoda-Karosa és 
az 1980-as években a MALÉV és az IBUSZ részére 6 Kässbohrer Setra 
illetve 3 darab Mercedes midibuszt importáltak. Ezeken kívül 50 éven 
keresztül valamennyi új autóbusz iránti hazai igényt az IKARUS elégített 
ki. 

 
13. Az 1999-től tulajdonos IrisBus nem alkalmazkodott a hazai piacon 

legfontosabb vevőkör elvárásaihoz és – az egyetlen kivétel C 56 típustól 
eltekintve - az ismert típuscsaládok továbbfejlesztését sem tette lehetővé a 
2003-tól kötelezően alkalmazandó Euro-III normákat kielégítő új 
motorokkal. 2003-ban az IkarusBus Rt. rendelésállománya nullára 
csökkent.  

 
14. A szerző véleménye szerint a hazai járműgyártásnak a legnagyobb 

segítség az lenne, ha az autóbusz beszerzést elősegítő kormányzati és 
önkormányzati források nem évente egyszer, kampányszerűen, hanem 
folyamatosan állnának rendelkezésre. Egyaránt műszaki és gazdasági 
ellehetetlenülést jelent ugyanis, ha a Volán társaságok és önkormányzati 
közlekedési társaságok közbeszerzéseit vagy azok döntő többségét évi egy 
alkalommal bonyolítják le és az azok alapján elnyert szállításokat még 
ugyanazon évben kell teljesíteni. A beruházások között fél év telhet el 
megrendelés nélkül.   

 
 


