
 

 

 

 
Vázlat és számítás a siófoki műve-

seállomáshoz 

 

Pálinkás János 

 (1927 - 2009) 
Összeállította: Rombauer Gábor  

Pálinkás János statikus tervező kis megszakítással az alapítás (1958) óta 
a Dunaújvárosi Tervező Iroda dolgozója, legtermékenyebb szerkezetter-
vezője volt.  

Tevékenysége során számtalan dunaújvárosi lakó- és középület tervezé-
sében működött közre, így részese volt több gyárépület, bankfiók és 
főiskolai épület terveinek elkészítésében is. 

Szeretett szakmáját 2009-ig több, mint 60 évig aktív tervezőként, szak-
értőként gyakorolta. 

 

Főiskolai végzettségét meghazudtoló hatalmas tudása, kiegyensúlyozottsága 
mindig példás formájú, zseniális térlátásról tanúskodó, egyszerű megoldásokig 

vezette ceruzáját és – postairónját. 

Élete a pénz nélküli gazdagság, a tiszta lelkiismeret, 
az öregen is minden újra nyitott, a betegen is spor-

tos, a nemzeti jelvények lobogtatása nélkül is igaz 

hazafi nyitott könyve. 

Erről számolnak be a méltató szavak Balla József 
megfogalmazásában, mely a “Magyarországi terve-

zőirodák története” című műben jelent meg: 

“Pálinkás János a DTI legtermékenyebb szerkezet-
tervezője. Részt vett minden épuletfajta tervezésé-

ben, sok esetben Baranyai Ferenccel. Két ízben is 
volt megbízott statikus irodavezető, átsegítve a DTI-t 

a sajnos nagyon gyakori vezetőváltás nehézségein. 

Nyugdíjazása előtt statikai minőségellenőrként is 
dolgozott a tervezőirodában.  

E felelősségteljes, nagy szakismeretet igénylő munka 

mellett még az utolsó “aktív” éveiben is számos ház 

felelős statikus tervezője. A szerkezeti jellegű szak-
vélemények szinte kizárólagos készítője volt ekkor.” 

A nyugdíjazása után változatlan lelkesedéssel, folyamatosan dolgozott tartószer-

kezet-tervezőként. 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

Munkái sorában számtalan dunaújvárosi lakó- és középület mellett olyanokat is 
meg kell említenünk, amelyek tartószerkezeti terveinek elkészítésében vezető 

tervező kollégái mellett is meghatározó szerepet játszott. Szerzője volt a dunaúj-

városi Petőfi iskola, a Munkás Művelődési Központ, a könyvtár, a Rudas és a  

Lórántffy iskolák szerkezeteinek. Dolgozott a Triumph dunaújvárosi gyárának, az 
OTP és a Budapest Bank helyi fiókjának, a Dunaújváros Főiskola új épületeinek 

tervein. 

 

       

 

Hatalmas életműve, szakmai nagysága, precizitása mellett kiemelkedő emberi 

erényei - szakmai alázata, szerénysége, humora - miatt is szeretettel emléke-
zünk rá. 

Kitüntetései: 

- “Az építőipar kiváló dolgozója”,  

- a “Dunaújvárosért emlékplakett” tulajdonosa,  

- két alkalommal “vállalati kiváló dolgozó.” 

 

 

Forrás: “A magyarországi tervezőirodák története”, 2007 

 

  


