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A fõiskola áthelyezésével kapcsolatos elõzmények
és próbálkozások

Alighogy száz évvel ezelõtt, 1904-ben, a selmecbá-
nyai M. Kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia fõisko-
lai besorolást kapott [1], máris a Budapesten vagy Mis-
kolcon történõ elhelyezés már korábban is szunnyadó
elképzelésére 1905. évben a fõiskola tanácsa egy szán-
déknyilatkozatot foganatosított.

A fõiskolai tanács 1905. június 2-án és 5-én megtar-
tott rendkívüli ülése határozata alapján, a tanári kar
emlékiratot szerkesztett a fõiskola székhelyének áthe-
lyezése tárgyában. �A selmeczbányaiM. Kir. Bányászati
és Erdészeti Fõiskola tanári karának emlékirata a
fõiskola székhelyének áthelyezése tárgyában� c. memo-
randum nyomtatásban mind a Bányászati, mind az
Erdészeti Lapokban is megjelent [2].

Az emlékiratban foglaltak ellen és mellett, számos
közlemény látott napvilágot.

Az emlékirat áthelyezés elleni állásfoglalásai közül
megemlítem az OMBKE borsod-gömöri osztályának
határozati javaslatát [3], a Selmeczbánya törvényhatósá-
gi joggal felruházott szab. kir. bányaváros közönségének
válasziratát [4], az OMBKE selmecz- és bélabányavidé-
ki osztályának határozati javaslatát [5], valamint Lázár
Zoltán: �Selmeczbánya vagy Budapest? Válasz a sel-
meczbányai fõiskola tanári karának emlékiratára� c. ér-
tekezését [6].

Az emlékirat áthelyezés melletti állásfoglalásai kö-
zül megemlítem Böckh Hugó: �Selmeczbánya vagy Bu-
dapest? Néhány megjegyzés Lázár Zoltán czikkére� c.
közleményt [7], a salgótarjáni osztály által elfogadott
bizottsági javaslatot [26] és az �Észrevételek a selmecz-
bányai fõiskola áthelyezése kérdésében� c. írást [8].

A bányászokhoz hasonlóan, az erdészek is számos
közleményben ismertették mind a fõiskola áthelyezé-
sére, mind a bányászoktól való különválásra vonatkozó
elképzeléseiket. �A Selmecrõl való elköltözés, illetve az
új székhely keresése, valamint az ezzel összefüggésben
levõ ügyek és elképzelések, tervek több mint két évtize-
den át foglalkoztatták a tanári kart, és országos üggyé
váltak.� [9].

A vesztett világháború � a fõiskola 1919. évi Sop-
ronba kerülésével � tett pontot az áthelyezésre vonatko-
zó próbálkozásokra.

A doktori és magántanári képesítés jogának
megszerzése

A Sopronba került, 1923 óta új nevén M. Kir. Bá-
nyamérnöki és Erdõmérnöki Fõiskola tanári kara, a ko-
rábbi elképzeléseknek megfelelõen síkraszállt a doktori
és a magántanári képesítés jogának megszerzéséért,
melyet az 1931. évben nyert el. Ehhez természetesen
mind írásban, mind szóban rendkívüli erõfeszítéseket és
tárgyalásokat folytatott a fõiskola tanári kara.

A természet-, orvos-, mûszaki- és mezõgazdaság-tu-
dományi 1926. évi országos kongresszus munkálatai
során Vitális István: �A bányászati tudomány múltja,
jelene és jövõ fejlõdésének feltételei hazánkban� c.
elõadásában kiemelte, hogy �a doktorátusi és magánta-
nári intézmény fõiskolánkon máig sincs meghonosítva,
pedig külföldön a leobeni, pribrami, freibergi, klausthali
»Berg-akadémiák«, az eberswaldi, müncheni, tharandi
erdészeti fõiskolák éppen úgy megkapták a doktorátusi
és magántanári intézményeket, mint a londoni, cardiffi,
nottinghami egyetemek bányászati, a giesseni, freiburgi,
müncheni egyetemek erdészeti fakultásai, vagy a berli-
ni-charlottenburgi, aacheni, breslaui mûegyetemek bá-
nyászati és kohászati és a zürichi mûegyetem erdészeti
fakultásai. Köztudomású, hogy a doktorátusi és magán-
tanári intézmények nem csupán dekoratív jellegûek,
hanem a tudományos kutatás nélkülözhetetlen sarkan-
tyúi, hajtóerõi.� [10].

�A kultuszminiszter úr (Klebelsberg Kuno gr.) õnagy-
méltósága a kongresszusi megnyitó beszédében kifej-
tette, hogy ha valamely akadémiát fõiskolának nevez-
nek el, még nem következik, hogy a szakiskolák körébõl
felemelkedett a tudományt mívelõ színvonalra. Fontos
hajtóereje ennek a doktorátusi és magántanári in-
tézmény, amely a külföldi bányamérnöki fõiskolákon
megvan.� [10].

Mihalovits János: �A M. Kir. Bányamérnöki és
Erdõmérnöki Fõiskola múltja és jelene� c. írásában utal
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arra, hogy �a szaktudományok részleges kérdéseinek
tanulmányozását van hivatva szolgálni a hazai és külföl-
di hasoncélú többi fõiskolán már régen honos doktorá-
tus és magántanári intézmény; � fõiskolánk ebben az
irányban kidolgozta és a fõhatóság elé terjesztette ja-
vaslatát, mely remélhetõleg a közel jövõbenmeg is való-
sul.� [11].

BolemanGéza rektori beszámolójában hivatkozott a
Mérnöki Kamarának az illetékes miniszter urakhoz
intézett memorandumára, melyben �A M. Kir. Bánya-
mérnöki és Erdõmérnöki Fõiskolának a magántanári
képesítés intézményével és a doktoravatás jogával való
felruházását a földmívelésügyi és a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter urakkal egyetértésben biztosítani
méltóztassék, akikhez egyidejûleg azonos kérelemmel
fordultunk.�

Boleman Géza ugyanitt idézi Temesváry Imre és
Herrmann Miksa képviselõ urak az országgyûlés kép-
viselõházának 1930. évi június hó 5-i ülésén történt fel-
szólalását. Temesváry Imre felszólalásában kifejtette,
hogy �már errõl a helyrõl az elõzõ esztendõben is több
alkalommal voltam bátor én is felhívni a pénzügyi kor-
mány figyelmét és ez a kívánalom az, hogy a világhírû
soproni, régebben selmecbányai fõiskolának adjuk meg
a jogot a magántanári képesítéshez és a doktorátus
adásához.�. Herrmann Miksa ugyancsak megemlítette
�hogy évek hosszú sora óta a soproni bányamérnöki és
erdõmérnöki fõiskola régi tradíciójának és hírnevének
megfelelõen a doktori cím és a magántanári intéz-
ménynek meghonosítását kéri, mint az igazi fõiskolai
jellegnek attributumait.�.

Az országgyûlés felsõházának ülésén pedig Fekete
Zoltán tanár, fõiskolánk kiküldötte beszélt ügyünkben
[12].

Vitális István: �A csonkamagyarországi bánya-, ko-
hó- és erdõmérnökképzés egyetemi egyenjogosítása� c.
cikkében [13] kifejtette, hogy mivel a fõiskola nincsen
felruházva a doktoravatás és a magántanári képesítés
jogaival, a magyar bánya-, kohó- és erdõmérnöki okle-
véllel nem tudnak elhelyezkedni az elszakított területek
magyar mérnökei szülõföldjükön, még kevésbé azok a
csonkaországi okl. bánya-, kohó- és erdõmérnökök,
akik szintén ott szeretnének álláshoz jutni.

A sok próbálkozás végül eredménnyel zárult, így
1931. december 24. napján kelt kormányzói elhatározás-
sal közzététetett, a �Szabályzat a doktori cím megszer-
zésérõl és a magántanári szabályzat a M. Kir. Bánya-
mérnöki és Erdõmérnöki Fõiskolán� c. rendelet [14].

A fõiskola 1932. október 29-i tanévmegnyitó köz-
gyûlésén Cotel Ernõ rektor bejelentette a fõiskolának a
doktoravatás és a magántanári képesítés jogával történt
felruházását, melyet a minisztertanács pontosan a sop-
roni népszavazás tizedik évfordulóján hozott [15].

Az elsõ doktoravató közgyûlést 1933. május 22-én
tartották, melyen Schmidt Sándor bányamérnök, dorogi
bányaigazgató, Nahoczky Alfonz és Verõ József vaskohó-
mérnök, valamint vitéz Török Béla erdõmérnök avatása
történt [16].

A magyar bányászati oktatás kétszázéves soproni
jubileumi díszközgyûlésén, 1935. június 22-én, dr.
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi minisztert a
bányamérnöki tudományok elsõ tiszteletbeli doktorává
avatták [17].

Az elsõ � már mûegyetemi � magántanári képesítést
a bánya-, kohó- és erdõmérnöki karon 1935-ben dr.
Nahoczky Alfonzm. kir. fõmérnök, a �Hõátvitel és hõki-
használás ipari tüzelõberendezések� c., dr. Verõ József
egyetemi adjunktus �A fémek és ötvözetek szövete és
szilárdsági tulajdonságai� c., dr. vitéz Bokor Rezsõ egye-
temi adjunktus �A magyarországi szikes és homokos
erdõtalajok bakteriológiája, különös tekintettel erdõ-
gazdasági vonatkozásaira� c. és dr. Magyar Pál m. kir.
erdõmérnök �A szikes talajok növényszövetei, különös
tekintettel fásításukra� c. tárgykörbõl nyerte [17].

A Magyarhoni Földtani Társulathoz közelálló dr.
Schmidt Eligius Róbert bányamérnök geológus pedig,
1939-ben �A kutató fúrások anyagának és adatainak
feldolgozása� c. tárgykörbõl nyertemûegyetemimagán-
tanári képesítését (BKL LXXII. 23. 1939. p. 469.).

A mûegyetemi rangra emelés fáradozásai
és a csatlakozás elérése

A budapesti mûegyetemhez történõ csatlakozás a
doktori és a magántanári képesítés szorgalmazásakor is
minden alkalommal felmerült.

Vitális István a Sopronban 1919. május 3-án tartott
elsõ tanácsülésen Réz Géza rektor beszámolójához
adott válaszában többek között a következõket mondta:
�Azt, hogy a soproni elhelyezést a fõiskola fejlõdése,
mûegyetemi rangra emelése szempontjából nem tartom
szerencsésnek, sohasem titkoltam. Tény, hogy megra-
gadtam, s meg is fogok ragadni ezentúl is minden alkal-
mat, hogy a fõiskola 1. a mûegyetemmel kapcsolatosan,
vagy 2. a Hûvösvölgyben, vagy 3. Gödöllõn kapjon vég-
leges elhelyezést, még pedig lehetõleg úgy, hogy csak a
3 kurzus tartassék meg Sopronban, a jövõ tanév ellen-
ben már Pesten vagy vidéken.� [18].

Az OMBKE 1920. október 10-i dorogi közgyûlésén
Róth Flóris kérdéséreVitális István prorektor �AM.Kir.
Bányászati és Erdészeti Fõiskola székhelykérdése� c.
válaszában ugyancsak kifejtette, hogy �a pénzügymi-
nisztérium ugyanis megszívlelte a fõiskolai tanács
évtizedes törekvését és szem elõtt tartva az ország mai,
tényleges helyzetét: arra az elhatározásra jutott, hogy a
bányászati és a kohászati oktatást csak úgy biztosíthatja
a kor követelményeinek megfelelõen, ha lépéseket tesz
a bányászati és kohászati fakultásnak a kir. József-mû-
egyetemhez való átkapcsolására� [19].

�A mûegyetem 1918. év tavaszán maga is úgy nyi-
latkozott, hogy a bányászati és kohászati ágazatok teljes
mértékben és legmegfelelõbben, a mérnöki tudomá-
nyok egyetemébe illesztendõk bele� [19].

Mihalovits János rektor az 1923/24. tanévmegnyitása
alkalmával tartott ünnepi beszédében ugyancsak utalt
arra, hogy �a bányászati és kohászati szakoknak a bu-
dapesti M. Kir. József-mûegyetemhez való csatolásáról
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is szó volt, sõt ezirányban a pénzügyminisztérium bá-
nyászati ügyosztálya akkoriban bizonyos kezdeményezõ
tárgyalásokba is bocsátkozott.� [20].

A természet-, orvos-, mûszaki- és mezõgazdaság-
tudományi 1926. évi országos kongresszus munkálatai
során Vitális István: �A bányászati tudomány múltja,
jelene és jövõ fejlõdésének feltételei hazánkban� c. � az
elõzõekben már hivatkozott � 1926. évi elõadásában ki-
emelte, hogy: �nagyon fontos nemzetgazdasági érdek,
hogy a magyar bányászati és kohászati tudományok el
ne sorvadjanak, hanem továbbra is fejlõdhessenek!
Erre � ismétlem � csak két mód van: a fõiskolát vagy
Budapestre kell áthelyezni, amikor � a többi rokon fõ-
iskola között �, viszonylag kisebb dotációmellett is elér-
hetõ a tudományos fejlõdés legtöbb feltétele, vagy ha a
fõiskola továbbra is vidéken marad: sok, nagyon sok
pénzt kell rendelkezésre bocsátani, hogy az Aumund és
Zelovich által megállapított izoláltság tudománysor-
vasztó, káros hatásai valamelyest csökkenthetõk le-
gyenek!� [10].

Boleman Géza rektori beszámolójában hivatkozik a
Mérnöki Kamarának az illetékes miniszter urakhoz in-
tézett memorandumára, melyben kérik, �hogy hazánk
egyetlen bányamérnöki és erdõmérnöki fõiskolája
egyetemi rangra elismerésének régóta vajúdó kérdését,
kedvezõ megoldás elé vinni szíveskedjék.� [12].

Cotel Ernõ rektor tanévmegnyitó beszédében a
fõiskola egyetemi rangra vonatkozó igényét kiemelve
jelezte, �hogy a fõiskolai tanács ettõl az igényétõl semmi
körülmények között nem tágít és mert nem tartja, nem
tarthatja helytállónak azokat az érveket, amelyeket
jogos kívánságainkkal itt-ott szembeállítottak, nem adja
fel a küzdelmet egy pillanatra sem.� [21].

Fekete Zoltán rektor a fõiskola 1932/33. tanévi mû-
ködésérõl szóló beszámolójában közölte, hogy �Hóman
Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a
képviselõház 1933. évi május 31-én tartott ülésén a költ-
ségvetési vita folyamán bejelentette, hogy a fõiskolánk
bányászati ágazatát a budapesti József-mûegyetemmel
kívánja kapcsolatba hozni.�

Hóman Bálint a fõiskolán 1933. július 4-én és 5-én
tett látogatásakor Fekete Zoltán rektor többek között
kifejtette, hogy �nem lehetne-e a fõiskolát mai össze-
tételének változatlan fenntartásával és önállóságának
lényegi megõrzésével, a József-mûegyetemhez csatolni
és a mai elhelyezésében Sopronban meghagyni?�

Ugyanakkor Thurner Mihály polgármester átadta a
miniszternek Sopron város emlékiratát, melyben a fõis-
kolának érintetlen, megbontatlan alakban Sopronban
való meghagyását kérte.

A látogatás alkalmával a fõiskola is átnyújtotta em-
lékiratát, melyet késõbb a kormány és az országgyûlés
valamennyi tagjának, az egyetemi és mûegyetemi taná-
roknak s minden, hozzánk közelálló közéleti nagyság-
nak és érdeklõdõnek megküldtek [16].

A �Magyar Királyi József NádorMûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem� szervezésérõl szóló 1934. évi
X. tc. értelmében �a régi fõiskolán képviselt szakok
együtt maradtak, úgyhogy az új egyetemi kar az elõbbi

intézmény egyenes folytatásának tekinthetõ. A fõiskola
nem szûnt meg, csakmás alakban él tovább. Változatla-
nul fenntarthatja régi, bevált tanítási rendszerét s na-
gyobb zökkenõk nélkül folytathatja eddigi munkáját.
Az ifjúság is megõrizheti régi szokásait, hagyományait s
ápolhatja a Selmecbányáról ide áthozott õsi bajtársi
szellemet.� [22, 23].

A M. Kir. József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem soproni Bánya-, Kohó és Erdõmérnök
karának 1934. október 28-i tanévmegnyitó ünnepélyén
Rohringer Sándor rektor bejelentette a mûegyetemi
csatlakozás megtörténtét [24].

�A mûegyetemi karrá válás azonban nemcsak
szervezeti változásokat, hanem tartalmi megújhodást is
hozott a szakképzésben.� [25].
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Rekord eredményeket ért el a MOL

A MOL Rt. közgyûlése elfogadta a 2004. év éves
beszámolóját; a magyar számviteli szabályok szerint készített
konszolidált mérleg fõösszege 1648 Mrd Ft, az adózott ered-
mény 223 Mrd Ft. A MOL részvényenként mintegy 166 Ft
osztalékot fizet.

A MOL Rt. 2004-ben elérte azt a célkitûzését, hogy 10
Mrd USD tõkepiaci értékû vállalattá váljon.

A MOL nagymértékû fellendülést ért el minden üzleti
szegmensben 2005 elsõ negyedévében is. AMOLCsoport üz-
leti eredménye a 2004. I. negyedévi 61,8 Mrd Ft szemben 91,5
Mrd Ft volt 2005. I. negyedévben.
MOL Panoráma II. évf. 8. szám, 2005
MOL Panoráma II. évf. 10. szám, 2005 PT

Emlékhely avatás a Magyar Olajipari Múzeumban

Április 21-énMosonyi György, a MOL Rt. vezérigazgatója
avatta fel az olaj- és gázipari emlékhelyet Zalaegerszegen a
Magyar Olajipari Múzeumban. Mosonyi György külön meg-
emlékezett a százhalombattai olajfinomítóban és a répcelaki
Szénsavtermelõ Vállalatnál az 1960-as évek végén bekövetke-
zett súlyos balesetek áldozatairól. Ez a múzeumi kegyeleti
hely lehetõséget teremt az iparági áldozatokra való rendszeres
megemlékezésre.

MOL Panoráma II. évf. 8. szám, 2005
PT

Változás az MVM Rt. vezetésében

Az MVM Rt. 2005. április 29-én megtartott közgyûlésén
tudomásul vették, hogy dr. Vági Márton az MVM Rt. Igazga-
tóság elnöke � aki 2005. január 1-tõl az MVM Rt fõtulaj-
donosának, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt.-nek
vezérigazgatói tisztét tölti be �megnövekedett feladataira való
hivatkozással lemondott igazgatósági tagságáról.

A személyi kérdéseknél a közgyûlés az Igazgatóság
tagjává választotta Draskovics Tibort. Az MVM Rt Igaz-
gatósága Draskovics Tibort a közgyûlést követõ ülésén az
Igazgatóság elnökévé választotta.

Dr. Horn János

AMOL Csoport értékesítésének földrajzi megbontása

Hazai hírek


