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Malomipar 

A malomipar az emberiség egyik legelterjedtebb ipara. Széchenyi 
István idejében 100-120 ezer különböző vízi szárazmalom és szél-
malom végezte lisztkészítési munkáját. Magyarország híres volt a 
búzatermesztéséről. Nagy volt a kereslet külföldön és Bécsben 
egyaránt. A malmok ki voltak téve az időjárás viszontagságainak 
ezért nem voltak képesek jó minőségű lisztet őrölni. Ezt a problé-
mát ismerte fel Széchenyi István. Az első gőzmalmot az ő felügyele-
te alatt a soproni Gőzmalom Társaság létesítette 1836-ban. 

Sütőipar 

Az első kenyérgyárat 1895-ben a monori kenyérgyár Rt létesítette 
Monoron, a mellette elhelyezkedő gőzmalomnál. Napi három tonna 
kenyeret szállítottak vasúti kocsikban Budapestre. A kenyeret ló-
vontatású kocsik hordták szét a boltokba. Ugyanebben az évben a 
monori malom leégett, így a gyár is megszűnt. A 20. század elején, 
1903-ban a főváros vezetősége hatósági sütőüzem létesítését hatá-
rozta meg. A határozat alapján Budapest Székesfőváros Községi 
Kenyérgyárat alapítottak. A céljuk az volt, hogy minőségi és tiszta 
kenyeret szállíthassanak a boltokba a vásárlóknak. A gyárat a bécsi 
Werner és Pfleiderer cég gépeivel és kemencéivel szerelték fel. A 
kenyérkészítés lényege az volt, hogy a munkások helyett gépek 
dolgoztak, így emberi testrész nem nyúlt a kenyértésztához. 1912-
ben, 10 darab, 1915-ben 4 darab azonos gépekre ruháztak be a 
munka zökkenőmentes folyamata miatt. 1915-től három műszakban 
sütötték a kenyeret. 1941-ben bevezették a jegyrendszert. A ke-
nyérgyár a második világháború alatt is üzemelt, de ekkor más csak 
egy műszakban. A háború után 1946-ban újra bevezették a jegy-
rendszert. Így akarták a lakosság problémáját megoldani. A sütőipar 
elavult gépekkel és nyersanyaghiánnyal kezdte meg újra működé-
sét. A termelő üzemek államosítása 1953-ban befejeződött. A fővá-
rosi kenyérgyár területén létesítettek egy másik üzemet, amibe 25 
darab, három sütőteres magyar kemencét építettek be, majd ez-



6 

után 4 darab háromszintes gőzcsöves kemencét állítottak fel. Az 
1960-as évek végére a régi üzem technikailag megújulásra szorult. 
1975-ben fejeződött be a felújítás. Az 1990-es évek elején a ke-
nyérgyár átalakult részvénytársasággá. Józsefvárosi Sütőipari és 
Kereskedelmi Rt néven készített kenyeret és péksüteményt. A gyár 
privatizációja után a befektetők nem üzemként kívánták megvásá-
rolni, hanem nagyon jó áron eladható ingatlanként. 2009 júniusá-
ban a kenyérgyár épületeit lebontották, így végleg bezárta a kapuit 
a sütöde. 

Cukoripar 

A cukoripari termelés 1848 előtt a nagybirtokokon folyt. 1849 után 
változás történik a tulajdonosok terén. A cukoripari gépeket előállí-
tó ausztriai üzemek alkalmazottai és gazdái és az ausztriai cukor 
gyárosok bérelték és vásárolták fel a cukorgyártó üzemeket. Na-
gyon sok gyár tönkrement. A cukortermelés fő központja a Kisalföld 
volt. A technikai fejlődés 1868 és 1887 között rohamosan megindult. 
Technikai felszereltsége a gyárainknak az osztrák üzemeket követ-
te. 1881 augusztus 1-én lépett életbe a cukoradó törvény. Ez már 
nem a nyersanyagot adóztatta meg, hanem a készárut. A cukoradó 
törvény miatt cukorgyár építési láz indult el. Kilenc új cukorgyár 
kezdte el a termelést: Szerencs, Mezőhegyes, Hatvan, Selyp, Ka-
posvár, Sárvár, Ercsi, Sarkad, Szolnok. Az új gyárak alapításával a 
termelés meghaladta a fogyasztást. Rohamos fejlődésnek indult a 
termelés és a kivitel is. A nyereség növekedése lehetővé tette a 
gyárak számára az eszközök bővítését és korszerűsítését. 
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Hókristály kockacukor 

 

Mezőhegyesi cukorgyár az I világháború idején 
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Édesipar 

 

Gerbeaud Emil 

Magyarországon a 19. század első felében alakult ki a cukrász 
kézműipar. A cukrászipar fejlődését a Magyarországra bevándorolt 
svédek gyorsították fel. A cukrászműhelyekben a cukrásztevékeny-
ség több ágazatát végezték. A fejlődés miatt kezdett elkülönülni, a 
drazsé a csokoládé, a lisztes áru. Az első csokoládékészítők csoko-
ládéitalt készítettek. 1884 után Gerbeaud Emil vezette be Magyar-
országon a csokoládés desszert és bonbon előállítását. A cukrá-
szoknak volt szakmai szervezetük. Az első ipari törvény megjelené-
séig működött. Magyarországon ez volt az első cukrász szervezet 
ami tanoncképzéssel foglalkozott. Az első ipari törvény elrendelte 
az ipartestületek alapítását. Budapesten a cukrászok a sütőkkel és 
a mézeskalácsosokkal alakították meg a Budapesti Sütő, Cukrász 


