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H í r l e v é l 
 

2021/21 

2021.05.28. 

 

 

Új székház 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Örömmel értesítem Tagtársaimat, hogy az 

Egyesület a mai napon kifizette az új 

székház vételárát és sikeresen megtörtént az 

átadás-átvétel, megkezdődhet az új székház 

birtokba vétele.  

Ismételten megköszönöm a tagtársak segítő 

összefogását, amire igazán büszkék 

lehetünk mindnyájan! 

 

Jó szerencsét! 

 

Dr. Hatala Pál 

 
 

 

 

Pályázat 
 

 
 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt 

Tagtársainkat, hogy a Városi Civil Alap 

keretében „civil közösségi tevékenységek 

és feltételeinek támogatása” (2021.) 

pályázat keretében az Egyesület a VCA-

KP-1-2021/1-001043 pályázati 

azonosítószámon, „Támogatás igénylése új 

székház vásárlására” címmel benyújtott 

pályázata a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

 

érvényesnek minősítette. 

Egyesületünk az igényelhető 

támogatási összeg felső határát jelentő 

8MFt-ra pályázott.  
A pályázatok értékeléséről a 

Támogató 60 napon belül dönt és a döntést 

követően 5 napon belül értesíti a pályázókat. 

 

Jó szerencsét! 

 

 
Zelei Gábor 
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Tatabányai Helyi Szervezet Nyitó rendezvénye 
2021.05.26. 

 

 

A járványhelyzet enyhülésének 

köszönhetően a Tatabányai Helyi Szervezet 

nagysikerű nyitó rendezvényt tartott, 

melynek keretében Szücsné Posztovics 

Ilona polgármester asszony és Bársony 

László, a helyi szervezet elnöke felavatta 

Mózer Ernő szobrászművész Szent Borbála 

szobrát. 

 

A szoboravatást az Egyesület hivatalos 

youtube csatornáján itt tekinthetik meg. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 
Bársony László, a tatabányai helyi szervezet elnöki 

beszámolója 

 

 
Hatala Pál elnöki köszöntője 

 

 
A Rozmaringos Bányász Egylet 

 

 
Mózer Ernő szobrászművész, a Szent Borbála 

szobor alkotója és Szücsné Posztovics Ilona 

polgármester asszony 

 

 
Szücsné Posztovics Ilona polgármester asszony, 

Hatala Pál és Bársony László társaságában 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/LIDarxzv2Vs
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Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A járványhelyzet javulásával újraindult az 

egyesületi élet.  

Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor 

érvényes járványügyi szabályok 

betartásával vegyenek részt 

rendezvényeinken! 

 

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek 

ténylegesen megrendezésre kerülő 

rendezvényeiről. Kérjük küldjenek 

tájékoztatást az Egyesület Titkárságának. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 
Rendezvény Helyszín Időpont Státusz 

Helyi szervezet éves tervének 

ismertetése, Szent Borbála szobor 

avatás 

Tatabánya 2021. május 26. Sikeresen 

megrendezve 

Múzeumok éjszakája az Őskohónál 

(2021. június 3-án csütörtökön 

10:00-tól NYIT a Kohászati 

Gyűjtemény. A felsőhámori 

Kohászati Múzeum és az újmassai 

Massa Múzeum zárt terei is újra 

látogathatóak lesznek!!!) 

Ómassa 2021. június 26.  

Múzeumok éjszakája, 

Alumíniumipari Múzeum 

(kiállításuk újra látogatható 2021. 

június 1-től az érvényes 

járványügyi 

előírások betartásával) 

Székesfehérvár 2021. június 26.  

Múzeumok éjszakája, Soproni 

Múzeum 

(május 4-én kinyitottak a Soproni 

Múzeum kiállítóhelyei, köztük a 

Bányászati Múzeum is!) 

Sopron 2021. június 26.  

Bányamérő továbbképző és 

Tapasztalatcsere 

Kőkapu 2021. augusztus tervben van 

Központi Bányásznap helyszíne 

egyeztetés 

alatt 

2021. szeptember 

3. 

 

Bányásznap Gánt 2021. szeptember 

első hétvégéje 

tervben van 

Selmeci Szalamander Selmecbánya 2021. szeptember egyelőre 

bizonytalan 

Fazola Napok Miskolc 2021. szeptember tervben van 

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

Budapest 2021 október  

XXVI. Magyar Öntőnapok Herceghalom 2021. október 8-

10. 
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100 éves a szervezett bányász 

hagyományőrzés Dorog 

térségében 

 

Dorog 2021. november 5.  

„Köfém 80” keretében Fémkohász 

Szakmai Nap 

Székesfehérvár 2021. november tervben van 

Országos Bányászati Konferencia Egerszalók 2021. november 

17-19. 

 

 

 

FÖCIK Hírek 

 
 

Bali Enikő (University of Iceland): A 2021-es Fagradalsfjall 

vulkánkitörés, Izland. 
Online előadás, június 7. Regisztrálni kell! 

 

 

Kedves Kollégák! 

 

Tisztelettel küldöm a meghívót az ELTE 

TTK FFI Kőzettan-Geokémiai tanszék és az 

MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport 

online szeminárium előadására: 

Bali Enikő (University of Iceland): A 

2021-es Fagradalsfjall vulkánkitörés, 

Izland: kőzettani és geokémiai 

perspektíva 

 

Az előadás időpontja: 2021. június 7. hétfő 

17:00 óra 

Az előadás Zoom felületen lesz követhető, 

ami előzetes regisztrációhoz kötött. 

Regisztrálni az alábbi linken lehet a név és 

e-mail cím megadásával: 

https://forms.gle/4GZxzm4Bmcgnr4C1A 

A regisztrációt követően az előadás előtti 

napokban minden résztvevő kap egy 

meghívót a Zoom felületre. 

 

Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 

 

Üdvözlettel:  

 

 

Harangi Szabolcs 

 

 

Kommunikációs csatornáink megújítása 
 

 

Tisztelt Tagtársunk! 

 

A Kiadói Bizottság köszönetét fejezi ki 

minden kedves tagtársunknak, aki a BKL-

lel és a Hírlevéllel kapcsolatos kérdőívet 

kitöltötte.  

 

A válaszok kiértékelését a Kiadói Bizottság 

hamarosan elkészíti és felhasználja a 

választmányi előterjesztéséhez. 

 

Köszönjük! 

 

Jó szerencsét! 

Kőrösi Tamás 

Kiadói Bizottság elnöke 

https://forms.gle/4GZxzm4Bmcgnr4C1A
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Bányászati és kohászati múzeumok és kiállítóhelyek 
 

 

Tisztelt Érdeklődők! 

 

Az OMBKE Múzeumi, emlékhelyi és 

kegyeleti helyi Bizottsága kéréssel fordult a 

bányászati és kohászati múzeumokhoz és 

kiállítóhelyekhez, információt kérve a 

koronavírus járvány utáni újranyitásról, 

annak feltételeiről.  

Az alábbiakban közreadjuk az 

intézményektől eddig beérkezett 

tájékoztatókat annak érdekében, hogy a 

kiállítóhelyeinket ismét látogathassák az 

érdeklődők.  

 

Oroszlányi Bányászati Múzeum 

A múzeum egy része még mindig építési 

területnek számít, de változatlanul várjuk a 

kedves érdeklődőket szerdától vasárnapig, 

10 órától 18 óráig. A belépés védettségi 

igazolványhoz kötött, vagy az EESZT-s 

mobilapplikációval is tudja igazolni az oltás 

meglétét. Természetesen a fényképes 

igazolvány a továbbiakban is szükséges. 

 

Környebánya Közösségi Ház 

A környei képviselő-testület a 

közművelődési intézményei esetében még 

nem engedélyezi a nyitást. 

 

Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági 

Gépmúzeum (Mezőkövesd) 

Nyitvatartási idő keddtől - szombatig reggel 

9 órától délután 16 óráig tart. 

A múzeum látogatásához szükséges 

érvényes védettségi kártya, személyi 

igazolvány, valamint EESZT applikációt is 

elfogadunk. 

Az applikáció esetén elégséges, ha a vendég 

megnyitja a telefonján, ott látszik a név, 

mellé pedig mutatja a személyiét.   

Kesztölci Művelődési Ház 

Az - IKSZT - Könyvtár május 4-től 

megnyitotta kapuit a védettségi 

igazolvánnyal rendelkezők számára. 

 

Tatabányai Múzeum és kiállítóhelye, a 

Bányászati és Ipari Skanzen 

Már nyitva vannak és várják az érdeklődő 

közönséget. A skanzen május 5-én nyitott, 

míg a múzeumi központ május 18-án. A 

skanzen nyitvatartási ideje: szerdától 

vasárnapig 10 és 18 óra között; a központ 

nyitvatartási ideje: keddtől szombatig 10 és 

18 óra között. 

Intézményeink a jelenleg hatályos - tehát a 

Magyar Közlönyben már megjelent - 

járványügyi rendeleteknek megfelelően 

látogathatók, erről bővebb információt a 

honlapunkon olvashat: 

https://tbmuzeum.hu/hirek/46/tajekoztato-

a-nyitasrol 

Természetesen figyelemmel kísérjük a 

változásokat, és amint ezek hivatalossá 

válnak, ahhoz igazítjuk a belépéssel 

kapcsolatos szabályainkat. 

 

Központi Bányászati Múzeum - Sopron 

Múzeumunk kiállítása nyitva van, mióta ezt 

engedélyezték, azaz majdnem 3-adik hete. 

Hétfő kivételével 10-18 óráig, azaz teljes 

nyitvatartási időben várjuk a látogatókat. 

 

A MNM Rákóczi Múzeuma (I. Rákóczi 

György ágyúöntő műhelye állandó 

kiállítása)  

2021. május 8-án kinyitott, azóta fogadja a 

látogatókat. 
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Salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum 

Május 10-től, a Bányászati Kiállítóhely 

május 11-től várja a látogatókat. 

A nyitva tartás a következőképpen alakul: 

Dornyay Béla Múzeum: 

hétfő: 9-16 

kedd-péntek: 9-17 

szombat: 8-16 

Bányászati Kiállítóhely:  

kedd-vasárnap: 8-16 

földalatti kiállítás 8-15 

hétfő: zárva 

 

Magyar Olaj-és Gázipari Múzeum, 

Zalaegerszeg  

Nyitása 05.28. várható.  

Nyitvatartás: K-V: 10:00-8:00 

Hétfő: szünnap 

Minden látogatót szívesen fogadunk a 

törvényi előírások betartásával. 

 

Komló 

A járványhelyzet miatt korlátozások 

feloldásával a Komlói Helytörténeti és 

Természettudományi Gyűjtemény május 4-

től ismét látogatható 

Nyitvatartási időnk: kedd, csütörtök, péntek 

9.00-16.00; szerda 9.00-17.00; szombat 

8.00-12.00 

 

Pécs – Mecseki Bányászati Kiállítás 

A pécsi Janus Pannonius Múzeum Mecseki 

Bányászati Kiállítása június 1-jétől nyitja 

meg újra kapuit, s (a korábbi 

nyitvatartásnak megfelelően) keddtől 

vasárnapig lesz látogatható 10 és 18 óra 

között. 

 

Várpalota 

A várpalotai Thury-vár 2021. május 1-én 

újra megnyitotta kapuit. Nyitvatartásuk már 

a nyári időszaknak megfelelően alakul: 

keddtől vasárnapig 10.00 órától 18.00 óráig. 

A jelenlegi kormányrendelet alapján 18 év 

feletti személyek csak védettségi 

igazolvánnyal látogathatják a várat, 

valamint az épületben a maszk használata 

kötelező. 

 

Ajkai Bányászati Kiállítás  

Május 11-től a megszokott nyitvatartással 

látogatható: 

- kedd-péntek 11-16 óra között 

- szombat és vasárnap 10-16 óra között. 

A belépődíjak egyelőre nem változtak: 

felnőtt 500,- Ft, diák és nyugdíjas (65 éves 

korig) 300,- Ft. Ajkai óvodások, általános 

iskolások, valamint 65 év feletti 

nyugdíjasok számára ingyenes a látogatás. 

A belépés védettségi igazolványhoz kötött, 

18 éven aluliak csak védettségi 

igazolvánnyal rendelkező felnőtt 

kíséretében látogathatják a kiállítást. Maszk 

használata és a kéz fertőtlenítése kötelező. 

 

Reimann Miniverzum 

A nehéz hónapok után megnyitotta kapuit a 

Reimann Bányászattörténeti Miniverzum. 

A Dorogi- medence bányászattörténetét 

felelevenítő, interaktív kiállítótér 05.03-tól 

hétfőtől péntekig 9:00-17:00 óráig várja 

vendégeit! 2510 Dorog Esztergomi út 4. 

Szombat, vasárnap kizárólag csoportos 

(min. 15 fő) látogatásra van lehetőség, előre 

egyeztetett időpont alapján, a +36 30 / 285-

1006 telefonszámon. 

A 194/2021/4.26. kormányrendelet 

értelmében a köznevelési intézmények, 

közösségi terek, így miniverzum 

látogatásának feltételei az alábbiak: 

- csak védettségi igazolvánnyal 

rendelkező személyek és az általuk 

kísért kiskorú gyermekek léphetnek be. 

Ezt belépéskor védettségi igazolványuk 

és valamely személyi okmányuk 

(személyi igazolvány, útlevél) 

felmutatásával kell igazolniuk. 

- Gyermekcsoportok esetében a kísérő 

lehet a védettségi igazolvánnyal 
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rendelkező pedagógus, szakkörvezető, 

csoportvezető. 

A kiállítás felfedezhető önállóan, vagy 

tárlatvezetéssel. 

 

Árak: 

Felnőtt belépőjegy (Ft/fő) 1000.- 

Belépőjegy diák és nyugdíjas (nyugdíjas 

igazolvánnyal, diák 6-25 éves korig 

diákigazolvánnyal) (Ft/fő) 500.- 

6 éves kor alatt ingyenes, 75 éves kor felett 

ingyenes 

Dorogi diákoknak (Ft/fő) 200.- 

Családi belépő esetén felnőtt (Ft/fő) 700.- 

Családi belépő esetén gyerek (Ft/fő) 300.- 

Csoportos belépő felnőtt (15 fő felett) 

(Ft/fő) 800.- 

Csoportos belépő diák, nyugdíjas (15 fő 

felett) (Ft/fő) 400.- 

Reimann konferencia terem (Ft/óra) 6.270.- 

Csoportok részére előzetes időpont 

egyeztetés szükséges, telefonon 

+36/30/285-1006 telefonszámon, vagy e-

mail formájában a reimann@dorog.hu 

címen. 

 

 

 

 

Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya 

A 2021. 05.01-én életbe lépett 194/2021. 

(IV. 26.) Korm. rendelet értelmében 

múzeumunk is újra látogatható. 

Jelenleg két állandó kiállításunkat 

tekinthetik meg: 

- Mozaikok B.-A.-Z. megye bányászatának 

történetéből 

- Földalatti fejtésmódok 

Az ásványkiállításunk lebontásra került 

az épület felújítása miatt, ami 

valószínűleg az év végére fog elkészülni, 

az új kiállítás megépítése pedig csak 

ezután kezdődhet el. 

Nyitvatartásunk és áraink nem változtak: 

H-P: 8-16 óra 

Szo-V: 9-16 óra 

Nemzeti ünnepeken: 03.15., 08. 20., 10. 23. 

9-16 óráig 

Egyéb munkaszüneti napokon zárva 

vagyunk. 

Felnőtt jegy: 600 Ft 

Diák/nyugdíjas jegy: 300 Ft 

Fotójegy: 1000 Ft 

Tárlatvezetés: 3000 Ft 

 

Jó szerencsét! 

 

Mednyánszky Miklós 

 

 

Elkezdődött a Szabadulószoba kialakítása Tatabányán 
 

 

Egyesületünk közreműködésével 

elkezdődött a bányászati és a bányamentési 

tematikájú szabadulószoba megvalósítása a 

tatabányai XV. aknánál kialakított 

Bányászati és Ipari Skanzenben. 

 

A tervek szerint Bányásznapkor vehetik 

birtokba az érdeklődők az új létesítményt. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 
 

Készül az ácsolat 
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Sok munka vár még ránk! 

 

 
Elnöki „szemle” 

 

 

 

Elfelejtett szénhidrogénipari vállalatok 
 

 

A magyar kőolaj- és gázipar irányító szerve, 

az 1960. október 1-én megalakult Országos 

Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) – az 

első integrált magyar állami 

szénhidrogénipari vállalat – irányítása alá 

1980. január 1-től 5 igazgatóság keretében 

23 vállalat és ezek üzemei, üzemegységei, 

valamint a Magyar Szénhidrogénipari 

Kutató – Fejlesztő Intézet tartozott, mintegy 

50 000 fő dolgozói létszámmal. A 

gazdálkodó egységek egy része 1991. július 

1-vel kivált az OKGT-ből, önállóak lettek 

és nem csatlakoztak az 1991. október 1-én 

magalakult Magyar Olaj és Gázipari 

Részvénytársaság (MOL Rt.) 

szervezetéhez. A nem csatlakozók közül az 

évek során többet jogutódlás nélkül 

felszámoltak. Az elfelejtett vállalatok sorsát 

követi nyomon – 30 év távlatából – ez az 

összeállítás.  

 

Budapesti Kőolajipari Gépgyár (BKG) 

Az 1881-ben Magyarországon életbe lépett 

„Iparpártoló Törvény”, amely szerint 

hosszú ideig adómentességet biztosított az 

új ipari vállalkozások számára, jól segítette 

a német tulajdonú Orenstein és Kappel Rt. 

(O&K Rt.) megalakulását. Az új cég először 

a Váci körúton (ma Bajcsy-Zsilinszky út) 

kereskedelmi tevékenységet végzett, majd 

hamarosan az Angyalföldön, a Váci úton 

gyártóműhelyt létesített. 1896-ban a 

Pestszentlőrinc-nyaraló, a mai Pestlőrinc 

vasútállomás, tőszomszédságában 31 000 

négyszögöl területen épült fel az új 

gyártelepe. Ott vasúti anyagok szerelésével, 

nagyvasúti teherkocsik javításával, 

gumikerekű kocsik, budapesti autóbuszok 

karosszéria- és bányaipari mozdonyok 

gyártásával foglalkoztak. A gyár a második 

világháború alatt háttéripari vállalatként 

hadiüzem volt, a termelés egyenletes 

maradt, a kialakult profil nem változott. A 

gyár a háború alatt számottevő kárt nem 

szenvedett. 

A második világháború után először élelem 

fejében katonai járműveket és MÁV 

tehervagonokat javítottak. Majd a 

megváltozott politikai körülmények és 

igények miatt kisvasúti mozdonyok 

gyártására tértek át. A pestszentlőrinci 

O&K Rt., mint volt német tulajdon, a 

potsdami szerződés értelmében a 

Szovjetunió tulajdonába ment át és az az 

O&K Rt.-ot tőkerészesedésként bevitte a 

Magyar – Szovjet Ásványolaj 

Részvénytársaságba (MASZOVOL), 

MASZOVOL Gépgyár néven. Ezt követően 

1950-től a Magyar – Szovjet Olajipar 

Részvénytársaság (MASZOLAJ) gépgyára 

lett, MASZOLAJ Budapesti Gépgyár 

néven. A kőolajipari gépgyártás profilját 

tőkehiány miatt azonban a gyár csak lassan 

tudta felvenni, ebben az időben 70 %-ban 
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még kisvasúti anyaggyártás folyt, amely 

1958-ra itt teljesen megszűnt. 1954-ben 

megkötött államközi egyezmény alapján az 

egész olajipar magyar tulajdonba került, 

ettől kezdve a Budapesti Kőolajipari 

Gépgyár nevet vette fel és az 1954. október 

1-én megalakult Magyar Kőolaj 

Részvénytársaság vállalata lett. Később az 

1957. január 1-én megalakult Kőolajipari 

Tröszt, majd az 1960. október 1-én létrejött 

Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 

(OKGT) vállalataként dolgozott egészen 

1991. július 1-ig, amikor is a gazdálkodó 

egységek kiváltak az OKGT-ből. Ezen idő 

alatt a kőolaj- és gázipari, energetikai, 

vegyipari berendezések és 

irányítástechnológiai rendszerek 

gyártásával foglalkoztak. 

1991. július 1-i kiváláskor 844 millió forint 

tőkével és 320 fő dolgozói létszámmal 

megalakult a Budapesti Kőolajipari 

Gépgyártó Rt. (BKG Rt.). A társaság 1994-

ben 90 %-ban belföldi magánszemélyek 

tulajdonába és 10 %-ban a helyi 

önkormányzat birtokába került. A Fővárosi 

Bíróság 2000. szeptember 22-én jogerőre 

emelkedett határozattal kimondta a társaság 

fizetésképtelenségét és elrendelte a 

felszámolását. A BKG Rt. jogutód nélküli 

felszámolása, feldarabolása során az 1981-

ben alapított Budapesti Irányítástechnikai 

és Technológiai Kft. (Birtech Kft.) vette át 

a legtöbb létszámot és termelőeszközt. A 

társaság jelenleg is kőolaj- és gázipari, 

víztechnológiai, gépészeti, villamos energia 

ellátási és irányítástechnikai eszközök, 

hőcserélők, szűrők, szennyfogók és 

robbanásbiztos villamos elosztó szekrények 

gyártásával, valamint létesítmények 

komplex kivitelezésével foglalkozik. 

A Budapesti Kőolajipari Gépgyár volt 

telepét 2002. októberében egy vietnámi 

származású, magyar egyetemet végzett 

vállalkozó cége, a Gyömrő Invest Kft., 

vásárolta meg, hogy az ott lévő épületek 

átalakításával egy üzletközpontot hozzon 

létre. A Sárkány Center 2005. október 29-

én több mint 300 bolttal nyitotta meg kapuit 

a vásárlók előtt, és mára Budapest XVIII. 

kerületének leglátogatottabb kereskedelmi 

létesítménye lett. 

A Budapesti Kőolajipari Gépgyár 

országosan legismertebb dolgozója dr. 

Katona Béla gépészmérnök, gazdasági 

mérnök, szakközgazdász volt, aki a 

gépgyárban 1967 és 1984 között dolgozott, 

1980 és 1984 között pedig a gyár műszaki 

igazgatóhelyettese volt. Később politikus 

lett és az Országgyűlés elnöke volt 2009. 

szeptember 14-től 2010. május 14-ig. 

 

PROMETHEUS Tüzeléstechnikai 

Vállalat (PROMI) 

Az OKGT 1968-ban döntést hozott arról, 

hogy a felfutó olajtüzelés infrasrukturális 

hátterének megteremtésére vállalatot alapít. 

A beruházást elindította és 1970. január 1-

én az OKGT vállalataként megkezdte 

tevékenységét a PROMETHEUS 

Tüzeléstechnikai Vállalat (PROMI). A 

vállalat fejlődése és profilbővítése nyomán 

az 1980-as évek elején már felölelte a 

tüzeléstechnika teljes területét – 

kazánjavítást és –gyártást, kulcsrakész 

kivitelezést is -, és az egész országot lefedő 

szervizhálózattal rendelkezett. 1982. január 

1-vel kilépett az OKGT szervezetéből, 

először, mint állami tulajdonú korlátozott 

felelősségű társaságként, később pedig 

állami tulajdonú részvénytársaságként 

működött. A rendszerváltás éveiben a 

gazdasági környezet változása likviditási 

problémákat és a piac beszűkülését hozta. A 

cég – mint privatizációra szánt állami 

tulajdon – az Állami Vagyon 

Ügynökséghez (ÁVÜ), majd 1992-ben 

eladásra került. 

Az új tulajdonosok közt megjelent 80% 

tulajdonrésszel az európai energetikai piac 

meghatározó szereplője, a francia Dalkia, 

amely 38 országban több mint 96 000 

tüzeléstechnikai berendezést üzemeltetett. 

A Dalkia a világ legnagyobb 

környezetgazdálkodási társasága, a Veolia 

Environnement leányvállalata volt, és a cég 

új neve Dalkia Energia Zrt. lett. A 

zártkörűen működő részvénytársaság fő 

tevékenysége a hőszolgáltatás, a hő- és 

villamos energiatermelés, valamint a 
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megújuló energiatermelés lett. A Dalkia 

folyamatosan növelte a részesedését és 

2014-ben már 99,61 %-os tulajdonnal 

rendelkezett. A fennmaradt néhány tizednyi 

százalék önkormányzati és munkavállalói 

tulajdonban volt. Az országos hálózattal 

rendelkező társaság három régión keresztül 

végezte a helyi kereskedelmi és 

üzemeltetési feladatok ellátását.  

A Dalkia Energia Zrt. 2015. január 1-től 

Veolia Energia Magyarország Zrt. néven 

folytatta tevékenységét. Ugyanis 2013 

őszén a francia Veolia és Electricité de 

France (EdF) nagyvállalatok úgy döntöttek, 

hogy felbontják 2000-ben létrejött 

megállapodásukat, és felosztják az addig 

közös tulajdonukban álló nemzetközi 

Dalkia vállalatot. A Franciaországban 

működő egységek az EdF érdekkörébe 

kerültek, és megtartották a Dalkia nevet, 

míg a Franciaországon kívüli 

leányvállalatok a Veolia cégcsoporthoz 

csatlakoztak, és a Veolia csoport alatt 

folytatják működésüket. A korábbi 

tulajdonosok közötti megegyezés 

értelmében az EdF a Franciaországon kívüli 

piacokra nem léphet a Dalkia márkanévvel 

2015 végéig, ezzel hozzájárult, hogy a 

márkaváltás zavarmentesen 

megtörténhessen. A hazai Veolia csoport 

tevékenysége három területre, az 

energetikai szolgáltatásokra, a 

hulladékgazdálkodásra és a vízközmű 

szolgáltatásra terjed ki.  

 

Magyar Szénhidrogénipari Kutató – 

Fejlesztő Intézet (SZKFI) 

A Magyar Szénhidrogénipari Kutató – 

Fejlesztő Intézet (SZKFI) 1980. január 1-

jén alakult meg a nehézipari miniszter 

rendelete alapján – az Országos Kőolaj- és 

Gázipari Tröszt (OKGT) szervezetén belül 

– három korábbi kutatóhely – a 

Nagynyomású Kísérleti Intézet (NAKI), a 

Kőolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató 

Laboratórium (OGIL) és a Gáztechnikai 

Kutató és Vizsgáló Állomás (GKVÁ) – 

összevonásával. A cél a magyar 

szénhidrogénipar területén a kutatási erők 

és eszközök koncentrálása, a műszaki-

fejlesztési tevékenység hatékonyabbá tétele 

volt. Az intézet alapítólevele megszabta a fő 

tevékenységi területeket: elméleti és 

alkalmazási kutatások, vizsgálatok, 

kísérletek, próbagyártások, üzemesítések, 

kísérleti és félüzemi – jellegű gyártások 

végzése a kőolaj- és földgázbányászati, a 

kőolajfeldolgozási, a gázipari területeken és 

a minőségellenőrzési, illetve 

minőségvédelmi feladatok ellátása. A 

megalakulás évében az intézet elhelyezése 

igen szétszórt, a hatékony munkavégzés és 

kapcsolattartás szempontjából kedvezőtlen 

volt, a központ mellett még további 13 

helyen működött. 1981. augusztusában 

átadásra került az új százhalombattai 

központi épület. 1982 végére készült el a 

másik jelentős beruházás, az új 

békásmegyeri telephely és mellette a 

kétcsillagos szálloda, a Hotel Minol. 

Szirákon a volt Teleki – Dégenfeld barokk 

kastélyban a műemléki felújítást követően 

reprezentatív kastélyszállodát üzemeltettek. 

Az említett két legfontosabb telephely 

mellett az intézet keretében működött 

Budapesten a Gellért téri fióktelep és a 

József körúton az Ásványolaj 

Minőségellenőrző Iroda (ÁMEI), valamint 

a nagykanizsai, a szolnoki és a szegedi 

fióktelep, továbbá a zalaegerszegi Magyar 

Olaj és Gázipari Múzeum (MOIM). A 

székesfehérvári és a miskolci részleg 1981-

ben, illetve 1982-ben, a pétfürdői telep 

pedig 1983-ban vált le az intézetről. 1987-

ben Százhalombattán került átadásra az új 

kísérleti félüzem, amely a vegyipari 

technológiai kutatások, méretnövelési 

kísérletek elvégzése mellett 600 – 700 

tonna/év vegyitermék előállítására is 

lehetőséget adott. Az alaptevékenység 

részét képezte a kőolajipai termékek 

központi minőségellenőrzési, illetve 

minőségvédelmi feladatainak ellátása is, 

amelyet az Ásványolaj Minőségellenőrző 

Iroda keretében végeztek. 

Az intézet a főirányokat követve, illetve 

azokat új kutatási részterületekkel végezte 

feladatait. Az évek eredményt hozó, 

hatékony kutató-fejlesztő munkával teltek 

el, amit az elődintézmények korábbi 
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tevékenysége jelentős mértékben 

megalapozott. Az intézet eredményei a 

hazai szénhidrogéniparban széles körben 

bevezetést nyertek, de nem egy esetben 

nemzetközi elismerést is arattak. Az addigi 

tapasztalatokat, a kialakult tevékenységi 

profilt, a megbízói igényeket, az új 

elhelyezést, valamint a 

szakemberállományt és annak összetételét 

figyelembe véve alakult ki 1984. január 1-

től az intézet új, korszerűbb szervezete. 

Ebben csökkent a vezetési szintek száma és 

a témák megoldására rugalmas működésű, 

feladatorientált több főosztály dolgozóiból 

álló team-rendszert hoztak létre. 1989. 

december 31-én a teljes munkaidős létszám 

827 fő volt, ebből egyetemet 255 fő és 

főiskolát 60 fő végzett (az összlétszám 36,9 

%-a), tudományok doktora 1 fő, kandidátus 

14 fő és egyetemi doktor 40 fő volt. Az 

intézet igen széles skálájú alaptevékenysége 

a megalapítástól fő vonalaiban nem 

változott, de a módszerek a tudomány és 

technika, valamint a megrendelők 

igényeinek módosulása, fejlődése folytán 

korszerűsödött, hatékonyabbá vált. 

Szabadalmaik, találmányaik száma 1989 

őszén meghaladta a 300-at. A szabadalmi 

tevékenység mellett – kisebb jelentőséggel 

ugyan -, de az újítási aktivitás is számottevő 

volt az intézetben. Az alaptevékenység 

színvonalas teljesítése mellett az intézet 

szakmai tekintélyének növelése érdekében 

gondot fordítottak a publikációs 

tevékenység végzésére is. Például 1989-ben 

10 könyvet, 96 magyar és 7 külföldi 

szakfolyóirat cikket jelentettek meg és 92 

előadást tartottak. Élő kétoldalú 

tudományos együttműködést tartottak fenn 

9 ország 19 intézményével, vállalatával. 

Évente 250-300 fő intézeti dolgozó utazott 

hivatalosan külföldre és közel 200 külföldi 

delegációt fogadtak. 1988-tól időszakosan 

megjelenő kiadványban számoltak be a 

jelentősebb tudományos-műszaki 

eredményeikről.  

Aztán elérkezett 1991. október 1., 

megalakult a Magyar Olaj és Gázipari 

Részvénytársaság (MOL Rt.), az OKGT 

jogutódja. Az SZKFI-t jogutód nélkül 

megszüntették, a dolgozók egy része elment 

vagy nyugállományba vonult, a maradtakat 

a különböző szervezeti egységekhez 

helyezték és ott folytatták, folytatják a 

kutatási – fejlesztési - innovációs (K + F + 

I) tevékenységet. 

Forrás: Bacsinszky Tibor – Szűcs Zsolt: 

…és az Orenstein & Koppel cég rövid 

története. KBK füzetek XII. szám, 1997/1, 5-

6.o., Csendes Iván: Felszámolják a 

Budapesti Kőolajipari Gépgyártó Rt-t. 

Napi.hu, 2000. november 2., https://www. 

veolia.hu./hu, A magyar kőolaj- és gázipari 

kutatásfejlesztés története. Megjelentette az 

SZKFI 10 éves fennállásának alkalmából. 

Budapest, 1990., Dallos Ferencné: A 

magyar szénhidrogénipar gazdálkodó és 

irányító szervezetei a MOL Rt. 

megalakulása előtti időszakban: 1933.VI.8. 

és 1991.X.1. között. BKL Kőolaj és Földgáz, 

34. (134.) évfolyam 8. szám, 101-114. o. 

 

id. Ősz Árpád 

 

 

 

BKL Archívum 
 

 

Tisztelt Tagtársak, 

 

Örömmel tájékoztatom Tagtársainkat, hogy 

a teljes BKL Archívum kereshető módon 

jövő hét közepétől elérhetővé válik a 

honlapunkon!  

 

Jó olvasást kívánunk! 

 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor

https://www/
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Az “ÉLÜNK – EMLÉKEZÜNK – BÍZUNK” tizedik, egyben 

sorozatzáró darabja, melynek címe: BORBAN AZ IGAZ 
 

Záró opusz, mert hál’Istennek már jórészt magunk mögött hagytuk a gonosz járványt, 

folytathatjuk megszokott életvitelünket. Az írás még a rajtunk kívülálló okok miatt emlékezetes 

2015-ös évben született. Szakest-előadást követően aztán három jóbarátomnak is bekeretezve 

adtam át ajándékként. Az elsőt Komlóssy József alias Medve nyolcvan kompromisszum nélküli 

esztendőt megélt erdész testvérnek azon alkalomból, hogy 2016 júl. 8-9-re nem átallott 

meghívni többedmagunkat, mint „a somogyországi szakestek kemény magját” az Ő nemes 

szokása szerinti firmatalálkozóra Szigligetre. A másodikat Farmasi József alias Fűcsomó alias 

Misi tankörtársamnak adtam át szintén 2016-ban, Oroszlányban az akkor 68. születésnapjára, 

míg a harmadikat dr. Nagy Lajos alias Hegymászó barátunknak 2017-ben Szomolyán, az általa 

szervezett hagyományos pincebéli összetartáskor. 

 

 

Sopronország, Cézár pince, 

Csordulásig mind az itce. 

Koccintsunk hát jóbarátok, 

Múlófélben szittya átok! 

 

Együtt zúgnak az énekek, 

Hogy a fal is beléreszket. 

Pedig az ott félméteres, 

Belmagasság is méretes. 

 

Többi vendég szája tátva, 

Hüledezik minket látva, 

Még ilyenek is vannak? 

Mindjárt fokosra is kapnak! 

 

Sose félj hívatlan idegen. 

Nem szegjük nyakát senkinek sem. 

Azért csak engedd megkérdeznem, 

Visszafogott halkan-csendben: 

Ha papírjaid eldobálod, 

A cehhedet mért nem állod?... 

 

Épp annyi tiszteletet adunk, 

Mint amennyit tőletek kapunk. 

Bántani bíz nem akarunk, 

Csak tudod, mi itthon vagyunk! 

 

Csak magunkért állunk jót. Úgy ám, 

Mert magnak lennie kell. Hallám, 

Egyet értesz-é jó cimborám? 

 

Nem kívánok én egyebet, 

Semmi olyat, mi nem lehet, 

Múlatni szépen az időnket, 

Segítni saját elesőnket, 
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Feledni a bajt hozókat, 

Megélni a jót és sokat! 

 

Rossz dolgokat elkerülni, 

Ármánykodót félretenni, 

Máshol kéne legyenek, 

Egymás kezéből egyenek! 

 

Csendüljön a bursch nóta! 

Mindíg így volt, amióta, 

Selmecről muszáj eljöttünk, 

Óriások sora mögöttünk. 

Nem adták fel sohanapján, 

Ki nem érti, sajnálhatnám! 

 

Összezárni kéne egymással. 

Pokolba más érdek bajával! 

 

Vérét vegyük a pohárnak, 

Az minékünk meg nem árthat! 

 

Öröm gyúljék az arcokon, 

Koros társam, ne vedd zokon, 

Ki búval bélelt - erőt nem ád, 

Kinevet büszkén halt nagyapád. 

 

Álságok be nem csaphatnak, 

Csukva legyen minden ablak! 

 

Koccintsunk hát jóbarátok, 

Derűs szívvel nézek rátok, 

Tartsál velünk, maradj kemény, 

Csengő pohár, magyar remény! 

 
Az 1971-ben végzett évfolyam által anno kiadott 

valétaújság (GENTER) címlapjának rajza egy 

eredeti selmeci képeslap után 

 

 

Kiss Csaba András alias Balhés Charley 
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A selmeci valétálás és diákélet emlékezete a két világháború 

között: rejtőzködő kincsek 5. 
 

 

Az eddigi selmeci főiskolai 

tanulmánysorozatban 4 rész (A Hírlevél 2-

4. és 8. száma) már foglakozott a 

valétálással. Ezt folytatva a mostani 5. 

részben Darkó István (1902-1972) író 1934. 

júliusi selmeci bányásznap (szalamander) 

kapcsán írt1 cikke segítségével elevenítem 

fel a régi selmeci idők emlékezetét. Egy 

dunántúli bányamérnök ismerőse azzal 

bízta meg Darkót, hogy „ha olyan közelben 

járogatsz Selmechez, menj el egyszer abba 

a könnyekkel emlékeztető városba, menj el 

nevemben is, gondolj ott rám is, járd be a 

kedves helyeket s aztán mondd el, hogy mit 

láttál.”  

 

Darkó teljesítette ezt a kérést, így nézzük 

meg mi is, hogy mit látott (vagy mit nem) 

1934 nyarán Selmecen: „A csepp vonat 

(Ancsa) úgy liheg felfelé a szép Szitnya 

irányába, ahogy régen, amikor utoljára 

jártam Selmecbányán. A kis vonat apró 

fülkéi a régiek. Csak az akadémikusok 

hiányoznak belőlük, akik elkomolyodva 

hallgatták odafelé a miniatűr mozdony 

sürgölődő fohászát: Isten segíts, Isten 

segíts. A gruben mögött sokszor így 

dobogott a szív is, rágondolván a magasodó 

főiskola impozáns épületeire. Visszafelé 

már vígan süstörgött a játékvonat, szaladt a 

sebes kanyarulatoknak lefelé, ahogy a 

kerekei bírták: Akár segítsz, akár nem, akár 

segítsz, akár nem. Apró teraszán énekelve 

dőltek halomba a merész neki szakadásban 

ők is, a jó fiuk. A kalauz most is kívülről 

kapaszkodik a mozgó gyufaskatulyák 

lépcsőin egyikről át a másikra, de a peron 

üres, hiányoznak az akadémikusok. … A 

kisvonat egy utolsó erőfeszítéssel leszalad 

az apró állomás karjába, miután végső 

erejét a Kálvária-heggyel való fogócskában 

kiadta (1. kép).  

 

 
1. kép: A selmeci (MÁV) vasútállomás, háttérben a várossal (1900 k.) 

 
1  Prágai Magyar Hírlap, 13. (1934) 159. sz. 8. (júl. 15.); Darkó 
István életútját lásd: https://adatbank.sk/lexikon/darko-istvan-szekely-
istvan/ (letöltés: 2021. március 21.) 

https://adatbank.sk/lexikon/darko-istvan-szekely-istvan/
https://adatbank.sk/lexikon/darko-istvan-szekely-istvan/


 

 15 

A főutca lépcsős teraszain, a korzón 

természetesen helyükön állnak a 

vaskorlátok. De nem akadémikusok 

támaszkodnak neki, hanem az esti 

bányászfelvonulás nézői. Beszámolok róla, 

öreg barátom, hogy a lejtős utca házai úgy 

állnak itt, mint régen. … Az emeletes 

Bristolba (egykor Hungária Szálló és 

Kávéház, ma újra Bristol Hotel) nem 

lehetett beszállnunk, mert a szálló 

megszűnt, a kávéház helyén Bata cipőüzlet 

van. Tehát nem billiárdoznak ott sem az 

akadémikusok, sem mások. 

Odébb a régi cukrászda (a főutcán az 

egykori Deák Ferenc utca 7. alatti Müllner 

Adolf, korábban Márkus Mihály 

cukrászdája), az megvan. Utasításodhoz 

híven bementem, csokoládét ittam, a régi 

nagy adagot hatalmas szelet kuglóffal, 

három koronáért. Most új márványasztalok 

vannak a helyiségben és nem láttam, hogy 

snapszot és likőröket is lehetne ott kapni. 

Cigarettát, képeslapot, bélyeget, trafikot 

igen. A kerek márványasztal, a neveitekkel 

agyonfaragott, az ott van a középen. Mivel 

kérted, nyugtázom, hogy ott találtam Lenke 

nevét is. Lenke neve úgy az asztal közepén 

van, elég ügyes és mély betűkkel, a kellő 

szorgalommal bevésve. Szeretettel 

hemzsegnek körülötte, elborítva a 

márványlapot: Elvira, nagyon mély, 

érzelmes, szép E-betűvel, aztán Irénke, 

Licike, Sárika, Terike, Blanka, Agata. 

Gizike szívben. Csirike nagyon bevésve, 

vívódó, táncoló, csupa nagy betűvel. Ahogy 

remek emlékezetedből felsoroltad, igenis 

megtaláltam Izit, Ottit, Tutyót, Katyit is. 

Megvan, persze, a középen a legszebb, 

legmélyebb bevésés is: Zsiga bácsi. De 

milyen Zs-betűje van, csakugyan! Volt 

ideje hozzá az öreg bajtársnak. Rejtélyesen 

itt van továbbá a Tengerszemű és 

Armentanoe is. A fiuk is természetesen: 

Tonko, Klotus, Prághy, Torzó is mélyen, 

Bébé mellett, Bődi is, Tittoni is, Patykó is. 

Ott van a közelében Mimóka. Személyesen 

győződtem meg, hogy helyén áll az Óvár és 

a Leányvár, sőt az Újvár is. … Innen az 

akadémiába mentem. A bányászok helyén 

alsó fokú bányásziskola, az erdészek 

épületében felsőbb erdésziskola van. 

Gimnazista külsejű fiuk járkálnak a 

környékén. A bányászmúzeumban 

megnéztem a zúzómodellt … A táncrend ott 

volt: szünet előtt csárdást, bostont, I. 

négyest, csárdást, wan-steppet, bostont és 

ismét csárdást táncoltatok. Nem is 

kérdeztem meg, hogy mikor? Csak azt 

láttam itt, hogy nagyon régen. … Este szép 

volt a bányászok felvonulása (2. kép). A 

korláthoz támaszkodva néztük, a cukrászda 

átellenében. … – Bugye aj ballagás, mondta 

mellettem valaki. Cigány után 

összekapaszkodott fiatalemberek éneklő 

csapata jött és szlovákul énekelték a „Ballag 

már a véndiák” dallamait. Valaki 

beleénekelt, – tovább! – és ez volt az 

egyetlen magyar szó az ünnepen.  

 

 
2. kép: A selmeci bányászok felvonulása (1900 k.) 
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… A Szentháromság-téren a zene azt 

játszotta, azt a szép bányászdalt, amelyet mi 

így ismertünk: „Szerencse fel, szerencse le, 

ilyen a bányász élete …” Fedetlen fővel 

hallgatta most is mindenki. Az Óvár alól 

sokáig néztem a nyüzsgő sokadalmat. A 

hegynek vivő utcákon családostól mentek 

égő mécsessel a kezükben haza a náckók. 

„Ma kicserélték a várost”, mondta 

szlovákul egyikük és hátranézett a Fő-utcán 

sétálók tömegére. Ezt jelenthetem neked is, 

öreg barátom.  

Egy apró szálló ablakában, a meleg nyári 

éjszakán reggelig hallgattam a város 

csendesülő hangjait. … Néha beleolvastam 

Tassonyi Ernő könyvébe, amely „Aki a 

párját keresi” címet viseli és a selmeci 

akadémikusokról regél. Az illusztrációkat is 

nézegettem, különösen a régi ballagásról 

szólókat. Elszunnyadtam az ablakban. Szép 

napos reggel csattogott az utcán, amikor 

felriadtam. Azt hittem, hogy mindezt csak 

álmodom. Olyan nehéz, de egészen 

elnehezült lélekkel ballagtam ki az 

állomásra, amilyennel, miként tudom, azok 

az igazi, régi nagy ballagások történtek (3. 

kép). Nem is csoda hát, ahogy itt gyakori, a 

kis állomást még el sem értem, már 

elkomorult a reggel verőfénye és sötét égből 

zúdult a zápor az elhagyott Selmecre.” 

 

 

 
3. kép: A selmeci „igazi, régi nagy ballagások” közül egy (1913/14 k.) 

 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 
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Mechwart András életrajza, tevékenysége (1834 - 1907) 
 

 

 
Mechwart András (1834–1907) mérnök portréja2 

 

Mechwart András, a magyar ipar egyik 

legkiemelkedőbb személyisége, 1834. 

december 6-án született a bajorországi 

Schweinfurtban. Szülei szűkös anyagi 

helyzete miatt csak elemi iskolában 

tanulhatott, majd inasnak állt a helybeli 

lakatoshoz. Munkaszeretetével, 

alkotóképességével már ekkor kitűnt. 

Lakatosvizsgájakor a "legény-remek"-ként 

készített Chubb-zárja olyan jól sikerült, 

hogy arra a város elöljárósága is felfigyelt, 

és ösztöndíjjal az augsburgi 

politechnikumba küldte tanulni, ahol 1855-

ben mérnöki oklevelet szerzett. 

Huszonegy éves volt, amikor mint 

okleveles mérnök a nürnbergi Kramer és 

Klett fegyver- és vasgyár szolgálatába 

lépett, a hol előbb a híd-, vagon-, majd 

pedig a malomépítészettel foglalkozott. A 

 
2 Strelisky felvétele Vasárnapi újság, 1899. 50. szám  

galicziai Károly Lajos vasút 

igazgatóságától 1859-ben meghívást kapott 

egy Przemislben megüresedett műhelybe 

segéd-felügyelői állásra. Mielőtt elfogadta 

volna azt, megakarta ismerni az előtte akkor 

még ismeretlen Magyarországot, és 

augsburgi származású barátját Eichleiter 

Antalt, aki ekkor Ganz Ábrahám üzemében 

felügyelő volt. Mechwart 1859 november 

29-én érkezett Budára, megismerkedett a 

Ganz-gyárral és magával a gyár 

tulajdonosával, Ganz Ábrahámmal is. Ganz 

jó érzékkel vette észre tudását és 

képzettségét, s rávette, hogy mondjon le a 

reá váró új állásáról és lépjen be az ő 

gyárába, vállalja el nála a felügyelői állást. 

Mechwart elfogadta Ganz Ábrahám 

ajánlatát s 1859-ben, éppen a 25. 

születésnapján mérnöke lett a Ganz-

gyárnak, és azt követő 40 évben a gyár 

mérnöke, üzem- és üzletvezetője, majd 

vezérigazgatója lett.  

Mechwart a kis budai gyárba 

belépésekor már az öntödétől különvált 

gépműhelyben kezdhette a munkát. Ekkor 

az öntödében 140 ember dolgozott. A vasúti 

kerekek mellett kéregöntésű 

malomhengereket és különféle géprészeket 

gyártottak. Ekkor a megmunkálógépek 

között megtalálhatók voltak az 

esztergapadok, fúró-, gyalu- és 

horonyvágógépek, a kerékfelsajtoló, és 

szalagfűrész is. A szerszámgépeket egy 15 

lóerős gőzgép hajtotta. Mechwart 

hamarosan több javítást, műszaki 

ésszerűsítést hajtott végre az üzem 

berendezésein. 

A hazai vasútépítkezések 

elindulásával a gyár is erőteljes fejlődésnek 

indult. Ganz újabb telkeket is vásárolt, új 

öntödét építettek, és nagy kazánházat 

létesítettek. Ganz Ábrahám 1865-ben még 

az üzletvezetés egy részét is Mechwartra 

bízta. A gyár 1867-ben már öt részre 

tagozódott: öntödére, gépműhelyre, 
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lakatos-, kovács-, valamint mintaasztalos-

műhelyre és 371 munkásnak adott kenyeret. 

Az elért eredményeket jól mutatták a 

kiállítási sikerek is, mint az 1862. évi 

londoni és az 1867. évi párizsi 

világkiállításon a Ganz-gyárnak 

adományozott ezüstérmek. 

Mechwart 1866-ban feleségül vette 

barátja, Eichleiter Antal húgát. (Három 

gyermekük született, Ernő fia földbirtokos, 

Hugó gépészmérnök lett, Emma lánya 

pedig egy budapesti ügyvédhez ment 

feleségül). A magyar nyelvet nehezen 

sajátította el. Kedvelte az irodalmat, maga 

is írt verseket. Nagy zenebarát volt, örömét 

lelte a vidámságban, mulatozásban. 

Ganz Ábrahám 1867 decemberében 

bekövetkezett halála után az örökösök 

Eichleitert, Kellert és Mechwartot bízták 

meg az üzem- és üzletvezetéssel. A gyár 

ekkor vette fel a "Ganz és Társa" nevet. Két 

évvel később azonban a Svájcban élő 

örökösök eladták a gyárat, és az átszervezés 

után a "Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár 

Rt."-nél Mechwart műszaki igazgató lett. 

Ez az átszervezés nem zavarta meg a gyár 

rendes munkamenetét. Ezt támasztja alá az 

a tény is, hogy az 1870-1872-ben, a válság 

ellenére 6-8 % jutalékot fizettek, és ekkor 

bővült a gyár a ratibori üzemrésszel. A jó 

munka elismeréseként Mechwart András 

1872-ben Moszkvában aranyérmet, 1873-

ban a bécsi világkiállításon pedig Ganz-

gyár öntvényeiért díszokmányt vehetett át 

(a díszokmány egy, az éremdíjnál magasabb 

szintű elismerés volt, amelyet Ferenc József 

adományozott) és a "HALADÁS ÉRMÉT" 

nyerte el.  

Az 1873-ban kezdődő válság 

azonban megrázta a gyárat is, Eichleiter és 

Keller kiléptek a gyárból. 1874-től 

Mechwart vezérigazgató lett, egyedül 

végezte az igen szerteágazó szervezői, 

irányítói, vezetői és piackutatói munkát. 

Mindaz, amit a magyar gépipar 

Mechwartnak köszönhet, lényegében ettől 

az időszaktól számítható. 

A gyár vezetőjeként tevékenységét áthatotta 

az a törekvés, hogy munkalehetőséget 

teremtsen, új és egyre korszerűbb 

termékeket vezessen be, és a termelt 

áruknak piacot szerezzen. E célok 

megvalósításával a gyár is szüntelenül 

bővült, s a századfordulóra öt telephelyes 

nagyvállalattá nőtte ki magát: 

1869-ben Ratiborban (Porosz-Szilézia) 

alapítottak fiókgyárat (a cél az volt, hogy 

a német gyárakkal minél sikeresebben 

vehessék fel a versenyt), 

1878-ban a vízivárosi Kacsa utcában (a 

Monarchiában elsőként) villamos 

részleget létesítettek, 

1880-ban megvásárolták az Első Magyar 

Vasúti Kocsigyár Rt. vagongyártó 

telephelyét, 

1887-ben megvették, majd jelentősen 

fejlesztették az ausztriai leobersdorfi 

gépgyárat, 

1880-as évek végén pedig bérbe vették a 

petrovagorai (Topuskó, Horvátország) 

nagyolvasztót, 

1880-ban pedig Milanóban műszaki 

irodát szerveztek. 

A századfordulón a Ganz Rt. volt az 

egyetlen magyar nagyvállalat, amelynek 

külföldön is voltak telephelyei. Hozzá kell 

azonban tenni, hogy a gyár 1869-ben 

kezdődött nagyütemű fejlődése nem volt 

zavar- és válságmentes. Például az 1874-

76-os válság a gyár létét fenyegette. Az 

ilyen időszakokban mutatkozott meg 

Mechwart zsenialitása: ki tudta választani a 

legmegfelelőbb gyártmányokat. Ebben az 

időszakban a gyár például vasútikocsi-

kerekeket, sínkereszteket, tüzérségi 

lövedékeket stb. gyártott. 

Mechwart ebben az időben kezdte el 

a hengerszék továbbfejlesztését. A gyár 

1874-ben megvásárolta Wegmann 

Friedrich "Hengerszék"-szabadalmát, amit 

a feltaláló hosszú ideig nem tudott 

értékesíteni. Ez a hengerszék sérülékeny 

porcelán hengerkerekekkel működő, 

egyszerű szerkezetű gabonaőrlő 

mechanizmus volt. A fejlesztések során 

Mechwart a porcelánhengerek helyett 

kopásálló, kéregöntésű, ferdén rovátkolt 

őrlőhengereket épített be, bevezette a 

hengerpárok rugós összeszorítását, 

valamint burkolattal látta el a 
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hengerszékeket. A ferdén rovátkolt 

gabonaőrlő hengerekkel végzett őrlés 

minőségét meghatározta a rovátkák gépi 

megmunkálása, a rovátkák száma, alakja, 

ferdesége és egymáshoz viszonyított 

helyzete. Mechwart ezen ismereteket 

felhasználva szerkesztette meg és 

fejlesztette kitűnően használható géppé a 

hengerszéket. A szabadalmaztatott 

konstrukciót rövidesen az egész világ 

megismerte. A Ganz-gyár a 

századfordulóig a Mechwart-féle 

hengerszék mintegy hatvanféle változatát 

gyártotta. A korszerű magyar gőzhajtású 

nagymalmokhoz Haggenmacher-féle 

síkszitát és meghajtó erőgépeket is gyártott 

a cég, de igazán a hengerszék volt az, 

amivel hozzájárult a magyar malomipar 

világhírűvé válásához. A Ganz-gyár 

fejlődése is összefügg a hengerszék-

gyártással, minthogy ez többször átsegítette 

a gyárat a gazdasági válságok 

hullámvölgyein. 

Mechwart már az 1878-as 

világkiállítás előtt felismerte a villamosság 

jelentőségét. 1878-ban hozta létre a Kacsa 

utcában azt a kis villamossági műhelyt, 

amelynek tevékenysége kezdetben 

ráfizetéses volt. Az ő hívására lépett be a 

gyárba Zipernowsky Károly, Déri Miksa és 

Bláthy Ottó, akik tudásukkal, 

munkaszeretetükkel Európa első 

villamossági gyárának kifejlesztéséhez 

segítették hozzá a Ganz és Társa 

Részvénytársaságot. A fejlődést jól jellemzi 

a Nemzeti Színház villamos világításának 

megtervezése és elkészítése (ez volt 

Európában a második villamos világítású 

színház). Az 1884-es bécsi elektrotechnikai 

kiállításon a Ganz-gyár dinamókat mutatott 

be, közöttük azt a gépet is, amelyen 

Mechwart és Zipernowsky a gőzgép és a 

dinamó tengelyét összekapcsolták. Déri és 

Zipernowsky öngerjesztésű váltakozó 

áramú dinamóját 1884-ben, hatalmas 

érdeklődés mellett kezdték el gyártani. 

Ezzel a géppel állandó áramerősséget 

biztosítva ívlámpákat és – kompenzátorral 

állandó feszültséget tartva – izzólámpákat is 

lehetett üzemeltetni. Még ebben az évben 

szabadalmaztatta Déri, Bláthy és 

Zipernowsky a transzformátort, amelynek 

alkalmazását 1885-ben Budapesten, 

Londonban és Antwerpenben is bemutatták, 

nagyszámú bel- és külföldi megrendelést 

szerezve ezzel a gyárnak. 

Az 1890-es évek elején kezdtek 

foglalkozni a gyárban villamos vontatással. 

Mechwart idején a pozsonyi és a Budapest 

– Újpest – Rákospalota villamos vasút volt 

a legjelentősebb. Ezek tervezési és építési 

munkáját Kandó Kálmán irányította, aki 

1895-től a Ganz Rt elektromos osztály 

vezetője volt. 

Kisebb jelentőségű, de mégis szép 

sikert és jól eladható terméket jelentett a 

gyárnak Mechwart András által a 

szántógépek területén végzett fejlesztése. 

1889-ben kezdtek szántógépekkel 

foglalkozni, kezdetben külföldi 

megoldások gyártásával. Mechwart 

lokomobilos (munkagépek meghajtására 

használt gőzgéppel hajtott) forgóekére 

vonatkozó szabadalmai alapján olyan 

szántógépeket gyártottak, amelyek már 

felvették a versenyt az Európában kapható 

gyártmányokkal. Bánki Donát, aki 

kezdettől fogva részt vett a forgóeke 

tervezési munkájában, és több, önálló 

részletmegoldást tervezett, valamint az 

eredeti gőzgépes szerkezetet 

petróleummotorosra cserélte fel, 

munkájával nagymértékben hozzájárult 

ahhoz, hogy a forgóeke a kor egyik 

kiemelkedő találmánya lett. 

A Mechwart-féle villamos motoros 

fadöntő gép is a hazai igényekre, a 

sorozatgyártás reményében született meg. 

Magyarország akkori területének 29%-át 

erdő borította, és a hazánk által exportált fát 

kéziszerszámokkal vágták ki. A gép három 

fő részből állt: villamos motorból, 

famaróból és egy kétkerekű, tolókocsiszerű 

járműből. Bár a gép négyszer annyi fát 

vágott ki, mint a favágók, gyakorlati 

szempontból nem volt alkalmas arra, hogy 

elterjedjen. 

A Ganz és Társa Részvénytársaság 

Mechwart szabadalma alapján kezdte meg 

az oldható tengelykapcsolók gyártását, 
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1896-ban hét nagyságban állították elő ezt a 

típust. Az oldható tengelykapcsoló abban az 

időben készült, amikor az üzemeltetés 

közben végrehajtott be- és kikapcsolás 

egyre nagyobb jelentőségűvé vált. Részben 

azért, mert az egy erőgéppel meghajtott 

üzemek mind nagyobbak lettek, részben 

nagyon fontos volt a balesetek 

elkerülésében. Mechwart alkotása a 

gyakorlatban jól bevált, kiemelkedett az 

akkori termékek közül. 

Mechwart András és a Ganz-gyár 

Csonka Jánossal is kapcsolatba került. A 

leobersdorfi gépgyár megvételével a gyár 

egy sor elkészült, de működésképtelen 

motorhoz jutott. Mechwart a motorok 

javítását Bánki Donátra és a Budapesti 

Műegyetem Tanműhelyének vezetőjére, a 

motorkészítésben már hírnevet szerzett 

Csonka Jánosra bízta. Az együttműködés 

során a használhatatlan motorok 

rendbehozatalán túl a gáz- és 

petróleummotorok sorát fejlesztették ki 

1889 és 1896 között. Közös 

fejlesztőmunkájuk eredményeként született 

meg 1893-ban a Csonka-Bánki karburátor. 

Mechwart a 40 éves tevékenysége alatt igen 

jó eredményeket ért el új termékek 

tervezésében és gyártásában, ezt tükrözi a 

hatalmas gyárfejlődés, az újabb üzemek 

létrejötte, és ugyanakkor döntő jelentőségű 

volt mind a saját, mind a beosztottak 

szabadalmai, amelyeket a Ganz Rt. 

természetesen fenntartott és alkalmazott. 

Mechwart András a Szabadalmi Hivatal 

által nyilvántartott szabadalmainak 

száma 27 volt 1871 és 1895 között.3  

 Mechwart András kutatói, fejlesztői 

munkája és szabadalmak létrehozásának 

időtartama gyakorlatilag 1859 és 1899 közé 

tehető, emellett haláláig, 1907-ig 

tanácsaival segítette munkatársait a 

kutatásban és a fejlesztésekben. Nem kizárt, 

hogy a fent felsoroltak mellett még más 

szabadalmai is lehetnek. 

Mechwart szervezte meg a gyárnak 

és az üzletnek egyre nagyobb körre való 

 
3 részletes felsorolása: 
https://www.sztnh.gov.hu/hu/magyar-feltalalok-es-
talalmanyaik/mechwart-andras 

terjesztésével, hogy 1880 után 

folyamatosan kialakult az, hogy Európa 

minden részében és a tengerentúli 

földrészeken is képviselete volt. Jó érzékkel 

tudott alkalmazkodni gazdasági élet 

fellendüléseihez, illetve válságaihoz, a 

világipari verseny fokozódásához vagy 

gyengüléséhez, az állam gazdaságpolitikai 

könnyítéseihez vagy éppen terheléseihez, és 

a különleges helyi viszonyok változásaihoz. 

Az évtized első felében a piaci lehetőségek 

általában kedvezőek voltak, a fellendülő 

építkezés, a vasútépítés, a közgazdasági 

helyzet javulása élénkítette legtöbb 

iparágat, erőteljes foglalkoztatottságot 

biztosított. Viszont 1886 után 

kedvezőtlenebbül alakultak a körülmények. 

A Monarchia erősen koncentrált vasművei 

az 1886-ban kötött osztrák-magyar 

vaskartell révén mintegy 20-30 %-kal 

emelkedtek a vasárak, és a szabad 

versenyben álló gépgyárak nem tudták 

gyártmányaik árát a nyersanyag árának 

arányában emelni. A vasárak felszökése a 

Ganz Rt.-ét azért is erősen sújtotta, 1880-

ban adta bérbe csekély rentabilitásúnak 

talált saját felső-mecenzéfi vasműveit. 

Ezért aztán a különleges vasfajtákon kívül, 

amelyeket a gyár az osztrák alpesi 

vidékekről, illetve Angliából hozatott, a 

közönséges hazai vasat is magas áron volt 

kénytelen megvásárolni.  

Kedvezőtlen volt a szomszédos 

keleti és délkeleti országok piacainak nehéz 

kihasználhatósága, mivel errefelé olyan 

magasak voltak a szállítási és vámtételek, 

hogy a jelentősebb gépkivitel lehetősége 

már eleve ki volt zárva. Románia, Szerbia 

és a többi balkáni országok 

gépszükségleteit javarészben angol, francia 

és belga gyárak elégítették ki. A magyar 

gyártmányoknak árát növelte a dunai vagy 

vasúti szállítás mellett a tengeri úton 

szállítás költsége is, amely Odesszáig, 

Isztambulig vagy Athénig a szállítás 

költségének negyede is lehetett.  
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Jellemző a Ganz üzleti erejére, hogy 

e komoly nehézségek ellenére is 

fenntartotta, sőt fokozni tudta korábbi 

kiviteli kapcsolatait. A kommersz – a 

nemzetközi versenyben lévő – 

gyártmányokkal nem is versenyezhetett, de 

különleges gyártmányaiból az évtized 

folyamán egyre nagyobb szállítmányokat 

tudott a Monarchián kívül – részben a 

Balkánon – elhelyezni. Szabadalmazott 

gyártmányai közül a kéregöntésű vasúti 

kerekek és keresztezések (szívcsúcsok) 

iránt Német-, Spanyol-, Oroszországban, 

Svájcban és Romániában továbbra is 

állandó, élénk kereslet nyilvánult meg. A 

hengerszékek, miután az 1882-ben 

felállított, Eichleiter vezetése alatt álló 

milánói ügynökség Itáliát is bekapcsolta a 

vásárlókörbe, ugyancsak keresettek voltak 

Európa összes országaiban, sőt lassanként a 

tengeren túl is ismeretessé váltak. Jó 

hírnévre tettek szert Közép-Európában a 

Ganz-vagonok és turbinák is. Általában az 

évtized első felében az export ugyanolyan 

élénk volt, mint az első évtizedben, ám a 

piacok földrajzi keretei számottevően nem 

tágultak. Hatásosabbnak a távoli 

világrészekben való piacszerzés ígérkezett, 

ezen belül is India és Ausztrália kínálkozott 

erre különösen alkalmasnak. Az indiai 

ügynökséget 1886. július 1-én állították fel 

Bombayben, ahol két angol állampolgár 

vállalta a Ganz-gyártmányok keletindiai 

terjesztését, majd 1886. december 27-én 

hozták létre Melbourne-ben az ausztráliai 

főügynökséget, erre a feladatra a gyár egyik 

kereskedelmi főtisztviselője kapott 

megbízást, aki mellett műszaki 

szakértőként egy mérnököt is alkalmaztak. 

Az eredmények hamarosan 

megmutatkoztak. Néhány év alatt mindkét 

állomás erőteljes kereskedelmi gócponttá 

vált. A külföldi képviseletek rendszerének 

továbbfejlesztése mellett – a hagyományos 

üzleti gyakorlathoz ragaszkodva – 

Mechwart ebben a korszakban is nagy súlyt 

helyezett a vállalat a kiállításokon való 

részvételre. Kereskedelmi érdemeinek 

méltánylásául az Osztrák–magyar bank 

igazgatósági tagjává választották. A 

világnak bármely sarkában rendeztek 

jelentősebb vas- vagy gépipari kiállítást a 

Ganz Rt. okvetlenül megjelent azon. Amíg 

1869 és 1880 között tizenegy helyen állított 

ki, az 1880-as években nem kevesebb, mint 

huszonnyolc világ-, és hazai kiállításon 

szerepelt, ahol arany-, ezüst-érem, első díj 

volt a kiállítás jutalma, amit megkapott.  

A hazai kitüntetések sorában külön 

említést érdemel az az aranyérem, amelyet 

a vállalat 1886-ban „új iparágak 

meghonosítása, versenyképesség, 

nagymérvű kiviteli képesség, nagyban való 

termelés és a hazai ipar emelése körül 

szerzett érdemeiért" az Országos 

Iparegyesülettől, s az a díszoklevél, amelyet 

az 1885-i országos kiállítás 

bírálóbizottságától kapott. Az 1873. évi 

bécsi világkiállítás díszokmánya – melyet a 

Ganz gyár öntvényeiért kapott – egy, az 

éremdíjnál magasabb szintű elismerés volt, 

melyet maga Ferenc József adományozott. 

Mechwart András 1874-től a Ganz-

gyár vezérigazgatója, megbecsült vezetője 

volt. A kemény, következetes munka híve 

volt, nem szerette a képmutatást, 

hazugságot. A munkások problémáit 

megértő, családias légkör kialakítására 

törekvő, a szorgalmas munkást megbecsülő 

vezetőként dolgozott. Nagyfokú 

tisztánlátás, jó ítélőképesség és 

emberismeret, igen fejlett gyakorlati érzék 

és vasakarat jellemezte. Nagyszerű 

szakembergárdát, feltalálókat alkalmazott, 

és személyesen is segítette munkájukat. 

Mechwart vezetési módszere napjainkban is 

tanulságos. A munkásokban, a 

hivatalnokokban és a mérnökökben nem a 

munkaerejét áruba bocsátó egyént, hanem a 

munkatársakat kereste és látta. Gyáraiban a 

szociális létesítmények (nyugdíjalap, 

segélyalap, munkásotthonok, 

étkezőhelyiségek, fürdők, orvosi szobák, 

"inasok" oktatására létesített saját iskola) 

szokatlanok és mintaszerűek voltak. 

Mi a magyarázata a Ganz gyár 

nagyszerű fejlődésének? S mi jellemzi 

Mechwart munkamódszerét? Erre 

munkatársára, Bánki Donátra hivatkozva 
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adok választ:4 „Mechwart mindenkor 

technikai önállóságra törekedett. 

Tapasztalatai meggyőződéssé érlelték azt a 

megfigyelését, hogy a gyár csak akkor érhet 

el jó eredményeket, ha nem frázisokkal 

övezett minta szerint dolgozik, hanem 

önálló alkotásokra és újításokra 

támaszkodik. Ennek jegyében gyártási 

ágként igyekezett olyan gyártmányokat 

választani, amelyek lehetővé tették a 

tömeges gyártást és piacot is biztosítottak. 

Az üzleti ellenfelet igyekeztek azzal is 

háttérbe szorítani, hogy a Ganz gyárból 

csak kiváló minőségű termék került ki. 

Mechwart mindig nagyra becsülte a gyár 

szerkesztőirodáját és mérnökeit. Mindent 

elkövetett annak érdekében, hogy a 

technikailag képzetlen üzletemberek és 

pénzügyi szakemberek a műszakiak 

munkáját ne irányíthassák. Az emberekben 

megbízott, de jól megválogatta 

munkatársait.” 
 

 
Emlékirat Mechwart András igazgató úrnak, 1884 

 
4 Bánki Donát: Emlékbeszéd Belecskai Mechwart András, 
a Magyar Mérnök- és Építészegylet tiszteletbeli tagja 

A Ganz és társa Vasöntöde és 

Gépgyár Rt. 1884. december a hivatalnoki 

karának kezdeményezésére a társaság 

igazgató és felügyelő tanácsa és az összes 

gyárak hivatalnokai, a három gyár 

munkásainak küldöttségei a budai központi 

gyár II. emeletének fényesen díszített 

rajztermében egybegyűltek, hogy 

Mechwart András igazgató úrnak 25. évi 

jubileuma alkalmából üdvözleteiket 

kifejezzék és neki néhány alkalmi ajándékot 

tiszteletük s nagyrabecsülésük jeléül 

átnyújtsanak. 

Ezen ünnepélyesség a munka 

ünnepének volt mondható, amelynél a 

munkának nemesítő befolyása az emberre 

és azon szíves kapocs volt észlelhető, mely 

a köztiszteletben álló igazgatót és a 

részéről, valódi becsük szerint tisztelt 

munkásokat egymáshoz fűzi s együvé tartja. 

Amint ezen emlékkönyv címlapján is 

látható, öntudatosan, de a legbensőbb 

ragaszkodással és szeretettel tekint fel a 

Mechwart András úr igazgatósága alatt 

működő munkás igazgatójára és mesterére, 

kinek tekintete igazságszeretetét s 

szilárdsággal párosult jóakaratát tükrözi 

vissza. A díszes emlékirat egy 57 oldalas 

16x24 cm-es kis könyvecske volt, amit 

mérnöktársai írtak és a Deutsch M-féle 

Művészeti Intézet (Budapest, 1884) adott ki 

kisebb példányszámban, könyvkötői 

vászonkötésben. 

 

Mechwart Andrást, a már nyugdíjas 

igazgatót a Vasöntödei dolgozók 

köszöntötték 1904-ben születésnapján ezzel 

az öntött sárgaréz plakettel, melyek mérete 

180x200x20 mm. Ebből is látható volt 

munkatársai megbecsülése, szeretete. Az 

eredeti öntvényt a Magyar Nemzeti 

Múzeum Éremtárában őrzik, másolata az 

Öntödei Múzeum kiállításában volt látható. 

 

felett. Budapest, „Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai 
Rt., 1908. (4,13-18. p.).  



 

 23 

 
Öntött sárgaréz emlékplakett a dolgozóktól, 1904 

 

Mechwart András 1899. december 

6-án, 65. születésnapján, a gyárban eltöltött 

40. év után nyugdíjba vonult, 

nyugállományának éveit forgóekéjének 

tökéletesítésével töltötte. A gyárat nem 

tudta elhagyni, mint szakértő és a társaság 

alelnöke továbbra is a Ganz és Társa 

szolgálatában maradt. Rövid betegeskedés 

után, 73 éves korában hunyt el, a Kerepesi 

úti temetőben helyezték örök nyugalomra. 

Nyugdíjazáskor a búcsúztatáskor 

elhangzott mondat valójában jellemezte őt: 

„Mechwart András volt ez a férfi, aki ma 

negyven évi becsületes munkára tekinthet 

vissza azzal a tudattal, hogy amit neki a 

magyar föld vendégszeretetben adott, azt ő 

hazafiassággal és nagy sikerű 

munkássággal fizette vissza.” Mechwart 

András nyugdíjazása alkalmával a gyár 

többi műszaki vezetőit is kitüntették. 

A Magyar Tudományos Akadémia 

első alkalommal a Wahrmann díjat az 1897. 

évi nagygyűlésen ítélte oda az ipar terén 

szerzett érdemek jutalmául. A jutalomra 

méltónak Mechwart Andrást, a Ganz-gyár 

igazgatóját találta, szakmájának 

közgazdasági jelentőségénél és azon – a 

jövőt is jelentősen befolyásoló – munkája 

révén, melyet működésével hazánk 

általános ipari fejlődésére gyakorolt.5 A 

továbbiakban a Ganz vállalkozás dolgozói 

közül ezt a díjat 1909-ben Bláthy Ottó 

Titusz elektrotechnikai és gépszerkesztő 

működéséért, 1921-ben Kandó Kálmán az 

új villamos vontatási rendszer 

kidolgozásáért, a lokomotívok 

szerkezetének tökéletesítéséért kapta.6  

 

 

  
 

A Magyar Tudományos Akadémia által Mechwart Andrásnak adományozott Wahrmann-érem, 1897 

 

 

 
5 Vasárnapi Újság, 45. évf. 9. szám 142. p. 1898. február 
27. 

6 Idézet az MTA kísérő okleveléből (MTA Könyvtára és 
gyűjteménye). 
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Bánki Donát 1908 január 18-án, a 

Magyar Mérnök és Építészegylet ülésén a 

következőket mondta az előző évben 

elhunyt Mechwartról: „Mesterileg értette: 

udvariassággal, előzékenységgel és a 

legmesszebb menő méltányossággal 

meghódítani mindenkit, akivel érintkezésbe 

jött”. Olyannyira, hogy akinek vele csak 

egyszer is dolga akadt, sohasem felejtette el 

azt a kellemes, szimpatikus benyomást, amit 

Mechwartnak kedves, szeretetreméltó 

modora benne keltett… mindenkivel, ki a 

budapesti Ganz-gyárakban megfordult, 

személyesen érintkezett, elfoglaltság 

sohasem volt, se ok, se ürügy arra, hogy 

valakit meg ne hallgasson.” Nagy volt a 

társadalmi tekintélye. Felsorolni is nehéz 

lenne magyar és külföldi elismeréseit: 

iparfejlesztő tevékenységéért a Magyar 

Tudományos Akadémia Wahrmann 

nagy aranyéremmel jutalmazta; 

birtokosa volt a Ferenc József-rend 

középkeresztjének és lovagkeresztjének, 

a porosz Sasrendnek, különféle belga 

rendjeleknek; 1899-ben pedig 

nemességet kapott. A király a belecskai 

nemesi előnevet adományozta neki. A 

hozzá írt beszédek, köszönő levelek, a róla 

szóló méltatások, cikkek, vaskos kötetet 

töltenének meg. Halála után az Magyar 

Mérnök és Építész Egylet 

kezdeményezésére mozgalom indult egy 

Mechwart-emlékszobor felállítására. Az 

adományokból 1913-ban készült el a 

szobra, mely a második világháborúban 

elpusztult. Annak helyén állították fel mai 

mellszobrát az 1960-as években Budán a 

Mechwart ligetben. 

 

 

Káplánné Juhász Márta km. 

 

 

 

 

2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 

 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Az adott évi esedékes tagdíjak 

befizetésének az Alapszabályban rögzített 

határideje az adott év március 31.-e. 

 

Kérjük, hogy akinek még tagdíj hátraléka 

van, azt lehetőleg banki átutalással 

szíveskedjen kiegyenlíteni. Az Országos 

Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 

számlaszámai: OTP Bank: 11705008-

20041982-00000000; K&H Bank: 

10200830-32310119-00000000).  

Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban 

feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi 

azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése 

mely évre vagy évekre vonatkozik. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor
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Új nyakkendők 
 

 

Új bányász emblémás nyakkendők 

vásárolhatók az Egyesület titkárságán. 

 

Egyelőre fekete és zöld színekben 

elérhetők. Ára: 2.500Ft+ÁFA=3.175Ft 

 

 
 

 

 

OMBKE emblémás maszkok 
 

 

Új egyesületi emblémás maszkok 

vásárolhatók az Egyesület titkárságán. 

 

Ára: 1.000Ft+ÁFA=1.270Ft 

 

 
 

Hírlevél 
 

 

Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is 

elérhetik:  

 

Hírlevél 

 

Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel 

kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit 

ezen a fórumon szeretne megosztani 

tagtársainkkal, kérjük azt a 

hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.  

 

 

 

A Hírlevelet összeállította: Zelei Gábor 

https://www.ombkenet.hu/index.php/h%C3%ADrlevél
mailto:hirlevel@ombke.hu
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