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BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM 

Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori 
dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az 
együtt megélt napok emlékének adózzanak. 

Külön köszönet illeti a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum munkatársait, akik nagy segítségemre voltak 
a múlt felfedezésében. Baranyi Máriát a könyv teljességé-
ért. Varga Béla urat, aki tárt karokkal fogadott feleségével 
együtt, majd sok-sok emlékezetes élményét osztotta meg 
velem, a régi Békével kapcsolatban. Plahtovics Vilmos bel-
sőépítész urat, akinek munkája nélkül nem lehetett volna 
ilyen szép a szálloda és nem lehetett volna teljes a könyv. 
Blaskó Péter urat, aki botladozásaim során átsegített a tisz-
tázatlan részeken. Bucsics Imre urat, aki 30 évig volt a Bé-
ke Szálloda alkalmazottja, kiváló szakember, és csak me-
sélt-mesélt a régi idők emlékeiről. Abonyi Zsazsát, Dénes 
Annát, GR-t, Jandó Ferencet, Piókerné Marton Annamári-
át, Szentgyörgyi Róbertet, Szepesi Ivánt, Temesfalviné Bor-
bély Katalint, Tomcsányi Gézát, Tóth Zoltánnét, Zsámboky 
Gábort, akik velem együtt lelkesedtek és tudásukkal támo-
gatták a könyv születését. Azon két Vezetőmet, akik a pri-
vatizációs részt tekintették át. Dobozi Zsófiát, aki a Big-Ben 
Teaház vezetője, és minőségi teával, kávéval látott el ben-
nünket a könyv többszöri egyeztetése folyamán a Veres 
Pálné utcai üzletben. 

Jó volt ismét Önökkel/Veletek együtt gondolkodni! 

Surányi Katalin 

szerkesztő 



6 Emlékezéseink 

I. 
EGY KIS 

TURIZMUSTÖRTÉNET 

1871. Első Trófeakiállítás a Budapesti Lovardában. 

1873-ban egyesítik Budát, Pestet és Óbudát, ekkor nyílt 
meg a Margitszigeti Nagyszálló és a Hotel Erzsébet. 

1889-ben épül meg a Central Hotel (ma Best Western Hotel 
Hungária). 

A Grand Hotel Royal-t az 1896-os millenniumi kiállítás 
vendégei részére építettük. 

1913. május 10. Britannia Szálloda. 

1914 márciusában az Astoria szálloda nyílt meg. 

1918 szeptemberében a Szent Gellért Szálló és Gyógyfürdő 
köszöntötte első vendégeit. 

1923. A Cook felveszi hazánkat ajánlott programjai közé. 

1937. év a budapesti turizmusban rekordév, 200.000 kül-
földi látogató, mintegy 650.000 vendégéjszakával. 

A II. világháború végén, Budapest ostroma után a turiszti-
kai infrastruktúra katasztrofális helyzetben volt. A MÁV 60 
%-át kár érte, a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt. 500 
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hajójából 18 maradt használható állapotban. Súlyos kárt 
szenvedett a szállodaipar és a gyógyfürdők, az éttermek is 
megsérültek, romokban hevertek. A Duna-parti szállodasor 
kiégett, egyetlen épen maradt szálloda a Bristol. 

1946-ban megindult az újjáépítés, létrejött a MASZOVLET, 
a MALÉV jogelődje. 

1948-ban megkezdődött az államosítás. 

Az 1950-es években, hidegháborús légkörben szünetelt a 
nyugati országokkal a turistaforgalom, a keleti forgalom 
alacsony volt a rossz anyagi helyzet és az adminisztratív 
korlátozások miatt. Külföldre utazni kizárólag hivatalos ki-
küldetésben lehetett. A belföldi turizmus viszont fejlődött a 
SZOT üdülőknek és az IBUSZ fizetővendéghelyeknek kö-
szönhetően. 

1955-ben létrejött az Országos Idegenforgalmi Tanács és a 
Fővárosi Idegenforgalmi Hivatal. 

1956. a forradalom miatt nincs turizmus. 

1958-ban a szállodai férőhelyek száma 13.181, a vendégek 
száma 1.158.000 fő, ebből külföldi 85.000 fő volt. 

1959-ben az első motelek a szemléletben és az ellátásban 
egyaránt fordulatot hoztak a Balaton területére. 

1963-ban enyhült a nemzetközi helyzet. 

1964. A KGST-országok turistacsere-egyezményeket kötnek 
(IBUSZ, CEDOK, ORBIS, DDR, INTOURIST, BALKANTOU-
RIST, CARPATI), melynek köszönhetően évente 1.000.000 
magyar utazhatott külföldre. A szállodai férőhelyek száma 
hazánkban már 17.806, a vendégek száma 1.502.000 fő, 
ebből külföldi 416.000 fő, s a Balaton környékén a vendé-
gek ellátásából eredő bevételek meghaladták a 300 millió 
forintot. Hazánk idegenforgalma kiemelkedően két terüle-
ten bonyolódott, Budapesten és a Balatonnál. 



 

 



 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

Bevezető és köszönöm ..................................................... 5 

I. Egy kis turizmustörténet .............................................. 6 

II. A magyarországi vendéglátás kezdetei ......................... 10 

III. HungarHotels (1957-1989) Hungária Szálloda és 
Étterem Vállalat ............................................................. 13 

IV. Privatizáció (1989-2004) ............................................ 24 

V. Egy kis történelmi visszatekintés ................................ 35 

VI. Békében hagyni… ..................................................... 39 

VII. A „Régi Béke” ........................................................... 45 

VIII. Az átépítés időszaka ................................................ 55 

IX. A szálloda részlegei ................................................... 70 

X. Udvarház a Hármashatárhegyen ................................. 75 

XI. A New York Kávéház.................................................. 80 

XII. Hová tartoznak a békések? ....................................... 83 

XIII. Vezetőink ................................................................ 92 

XIV. Akik már nincsenek közöttünk .............................. 105 

XV. És mi békés dolgozók ............................................. 112 

XVI. Mit jelentett számomra a Béke! ............................. 121 

XVII. Kirándulások, évfordulós Study Tourok, 
HungarHotels szösszenetek .......................................... 141 

XVIII. Amit tudnunk illik .............................................. 143 

XIX. Az év bortermelője cím .......................................... 157 

A fotók forrásai ............................................................ 211 

A könyvben található szakmai anyagok forrásai ............ 212 

 
  


