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Né hány ma gyar elekt ro ni kai vál la lat rö vid
tör té ne te és hely ze te nap ja ink ban

Dr. Sipos Mi hály okl. vil la mos mér nök

Vár ál lott, most kõ ha lom – jut eszé be a
Him nusz az öt ven év nél idõ seb bek nek,
ha szó ba ke rül a ma gyar elekt ro ni kai
ipar. Pe dig nap ja ink ban a ha zai ipa ri
ter me lés több, mint egy ne gye de itt jön
lét re. Ez zel a 2008-ban kez dõ dött vi lág -
gaz da sá gi krí zis da cá ra is fe lül múl ja a
nem zet gaz da ság si ker ága za ta ként ke -
zelt és so kak ál tal több ször is rész le te -
sen elem zett köz úti jár mû gyár tást.

Az elekt ro ni kai ipar te hát még min -
dig nem zet gaz da sá gunk egyik leg fon to -
sabb ága za ta. Azon ban a ter me lés leg -
fon to sabb, ex port ra me nõ ré szé nek óri -
á si több sé gét a kül föl di ér de kelt sé gû
cé gek ál lít ják elõ, a ma gyar tu laj don -
ban lé võk in kább bel föld ön pró bál nak
meg bol do gul ni.

A Rá dió tech ni ka év köny ve i ben több 
olyan át fo gó ta nul mány is meg je lent,
ame lyek egy-egy ré gi, nagy ma gyar cég 
(Vi de o ton, EMG, EMV stb.) múlt ját
mu tat ták be. A je len cikk ben a tel jes ség
igé nye nél kül má sok há nyat ta tá sát vá -
zol juk fel.

A hõs kor

A vil la mos ság gya kor la ti al kal ma zá sa
ha zánk ban – ha son ló an az ipa ro so dó
vi lág hoz –, a táv író val kez dõ dött, mert
a hír köz lés po li ti kai és ka to nai szem -
pont ból is fon tos volt. A Bécs-Pest kö -
zöt ti táv író vo nal épí té se 1847-ben kez -
dõ dött és 1850-ben fe je zõ dött be. A te -
le fon há ló zat lé te sí té sét Pus kás Ti va dar
báty ja, Fe renc kez de mé nyez te 1879-
 ben, há rom év vel Bell ta lál má nyá nak
be je len té se után. Az el sõ te le fon vo nal
1881-ben épült meg. Még ugyan ab ban
az év ben üzem be he lyez ték az el sõ köz -
pon tot a Lö vész (ma Ki rá lyi Pál) ut ca 7. 
szá mú ház ban.

Ko ráb ban a ha zai te le fon há ló zat
alig adott mun kát ma gyar vál lal ko zók -
nak, et tõl kezd ve azon ban nagy ha tá sa
volt a ha zai ipa ri hát tér ki ala ku lá sá ra.
Ami kor fel ve tõ dött a Bu da pest-Bécs
kö zöt ti táv be szé lõ-kap cso lat ki épí té se,
ma gyar cé gek tõl is be kér tek aján la to -
kat. Ezek nek 1889. évi ér té ke lé se sze -
rint töb bek kö zött Egger és Tár sa, va la -
mint Neuhold Já nos bu da pes ti ipa ro sok 
nyúj tot tak be jó aján la tot.

A bé csi Egger Ber nát Bé la gyá ra
1872 óta mû kö dött Bu da pes ten, de
csak ké sõbb tért át vil la mos be ren de zé -
sek gyár tá sá ra. Elõ ször táv író- és táv -
be szé lõ-ké szü lé kek kel fog lal ko zott és
meg sze rez te a kor leg jobb, Ber li ner-fé -
le mik ro fon ja gyár tá si jo gát. Ké sõbb
iz zó lám pák elõ ál lí tá sá ba kez dett és te -
vé keny sé ge a vi lá gí tás áram el lá tá sát
szol gá ló di na mók gyár tás ra is ki ter jedt. 
Er re 1889-ben önál ló Vil la mos Iz zó -
lám pa gyár Rt. ala kult, majd az ere de ti
cég gel kö zö sen 1894-ben lét re hoz ták
az Egye sült Iz zó lám pa és Vil la mos sá gi
Rt.-t. Eb bõl ké sõbb ki vált a táv köz lés -
sel fog lal ko zó rész és a Wes tern
Electric Co.-val lét re jött a Stan dard
Vil la mos sá gi Rt. –, a BHG elõd je.

Neuhold Já nos a Pos ta szol gá la tá -
ban tá ví rász ként szer zett ta pasz ta la ta it
ki hasz nál va 1876-ban önál ló sí tot ta a
cé gét és egy ki sebb mû helyt ren de zett
be me cha ni kai és táv ír dai gé pek ké szí -
té sé re. A vasútaknak fõ szál lí tó ja lett,
gyá ra ro ha mo san fej lõ dött. 1896-ban
Neuhold és Tár sa Vasútfelszerelési és
Vil la mos sá gi Gép gyár né ven a bu da -
pes ti Gi zel la út és Hun gá ria kör út kö -
zöt ti te lep he lyen új vál la la tot ala pí tott.
Ez után fo ko za to san szo ro sabb kap cso -
lat ba ke rült a han no ve ri Telefonfabrik
A. G. cég gel, majd 1899-tõl an nak ma -
gyar or szá gi fi ók te lep évé ala kult át. Ez
volt a ké sõb bi Te le fon gyár õse.

A te le fon há ló zat épí té se köz vet ve
más ipar ágak ra is ha tott. A Bu da -
pest-Bécs te le fon vo nal épí té sé hez –
Ba ross Gá bor ösz tön zé sé re – a pé csi
Zsolnay por ce lán gyár ké szí tet te a szi -
ge te lõ ket. A ve ze ték anya got elõbb kül -
föld rõl hoz ták be, majd 1890-ben
Jacottet és Tár sa né ven ki sebb ká bel -
gyár lé te sült Bu da pes ten. Ezt a Fet ten
és Guilleaume cég – a ma gyar pi ac el -
vesz té sé tõl tart va – há rom év múl va
meg vet te és fel ké szült sé gét, tõ ke ere jét
ki hasz nál va né hány év alatt a kor szín -
vo nal ára emel te. E cé get te kin tik a Ma -
gyar Ká bel Mû vek elõd jé nek.

Kü lön le ges vál lal ko zás volt Szve -
tics Emil elekt ro tech ni kai la bo ra tó ri u -
ma, amely spe ci á lis mé rõ mû sze re ket
gyár tott a Pos ta szá má ra. Ezek bo nyo -
lult mé rés tech ni kai meg ol dá sa ik kal és

pon tos ki vi tel ük kel kül föld ön is el is -
me rést sze rez tek a kis cég nek. Pél dá ul
a zár la ti he lyek mé ré sé re ki fej lesz tett
Szvetics-híd még a XX. szá zad kö ze -
pén is hasz nált mé rõ mû szer volt.

BHG

A ko ráb bi ak ban már em -
lí tett Stan dard Vil la mos -
sá gi Rt. 1936- ban köl tö -
zött Új pest rõl a Fe hér vá ri 
út ra, az Ericsson ál tal az
1910-es évek ben lé te sí -

tett te lep hely re. Az épü let a Fe hér vá ri
út, Hauszmann Ala jos u., Sop ron u. és
Galambóc u. ál tal ha tá rolt tömb ben
volt. Az ame ri kai tu laj do nú Stan dard
Vil la mos sá gi Rt.-t 1949 vé gén ál la mo -
sí tot ták és ez után Stan dard Nem ze ti
Vál la lat né ven mû kö dött. Négy év vel
ké sõbb, 1953-ban vet te fel a Be lo ian -
nisz Hír adás tech ni kai Gyár ne vet, amit
BHG-nek rö vi dí tet tek. Mi u tán a ’70-es
évek vé gén ne he zen le he tett mû köd ni a
nyu ga ti pi a con egy kom mu nis ta par ti -
zán ne vé vel, dön tés szü le tett az új el ne -
ve zés rõl: BHG Hír adás tech ni kai Vál la -
lat. A kér dés re, hogy mit je lent a BHG,
az volt a vá lasz, hogy há rom be tû.
Egyes vissza em lé ke zé sek sze rint az új -
ság írók nak, ol va só szer kesz tõk nek ez
nem volt elég és el ne vez ték cik ke ik ben
a cé get Bu da pes ti Hír adás tech ni kai
Gép gyár nak. En nek ugyan sem mi ér -
tel me, de leg alább meg fe lel a BHG be -
tû szó nak.

1956-ban itt ké szült el az 1/0,4 kW-os
bu da pes ti, Szé che nyi -he gyi té vé adó,
amellyel jú ni us 27-én el in dul tak a
rend sze res kí sér le ti adá sok. 1968-tól
egy Ericsson-licenc ke re té ben a BHG
kö zel húsz éven ke resz tül több, mint 1
mil lió vo nal ka pa ci tás nak meg fe le lõ
elekt ro me cha ni kus cross bar te le fon -
köz pon to kat gyár tott, me lyek nek mint -
egy fe le ex port ra ke rült. Ezek ben az
évek ben vált a cég a ma gyar hír adás -
tech ni kai ipar ak ko ri zász lós ha jó já vá.
Több, mint tíz ezer em bert fog lal koz ta -
tott, több vi dé ki te lep he lyet tar tott fenn. 
A Ma gyar Pos tá ból 1990-ben ki vált
Matáv ál tal – a há ló za tá nak fej lesz té se
ér de ké ben – 1991-ben meg hir de tett El -
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sõ Te le fon-fõ köz pont Rend szer vá lasz -
tó Ten de ren a BHG-Northen Te le com
ve gyes vál la lat ered mény te le nül sze re -
pelt. A cég sor sa ez zel meg pe csé te lõ -
dött (a gyõz te sek az Ericsson- Mû szer -
tech nika és a Siemens-Telefongyár al -
kot ta ve gyes vál la la tok let tek).

2005 nya rá ra az ere de ti leg 1,46
Mrd Ft jegy zett tõ ké jû BHG Hír adás -
tech ni kai Rt. tel je sen ki üre se dett, utol -
só in gat lan va gyo ná tól is meg vált. Az
el múlt évek ben már szin te ki zá ró lag in -
gat lan hasz no sí tás sal fog lal ko zó BHG-
 bõl – a cég jegy zett tõ ké je 599 M Ft-ra
tör té nõ le szál lí tá sa mel lett – há rom in -
gat la nos tár sa ság vált ki. A BHG üzem -
épü le té ben ma a T-Com egyik te le fon -
köz pont ja van.

A vi dé ki te lep he lyek kö zül szin te
csak a szek szár di él te túl az anya cé get.
Az elõd vál lal ko zás 1954-ban ala kult,
Szek szár di Va si pa ri Vál la lat né ven.
1954-62 kö zött fõ pro fil juk a fém fel -
dol go zás volt, majd 1975-ig olaj kály -
há kat gyár tot tak. 1975-ben pro filt vál -
tot tak: te le fon köz pon to kat kezd tek
össze sze rel ni, amit 1992-ig tud tak
foly tat ni. Ek kor a vál to zó pi a ci igé nyek 
ha tá sá ra szer szám gyár tás ra, prés gé -
pek kel tör té nõ fém meg mun ká lás ra, ká -
bel és elekt ro mos mo tor össze sze re lé -
sé re vál lal koz tak, ami ma nap ság is tart.
1994-tõl BHG Al kat rész gyár tó Kft. né -
ven önál ló an mû köd nek, 430 fõt fog lal -
koz tat nak. Az el múlt idõ szak re cesszi -
ó ja õket is erõ sen érin tet te, ezért a fog -
lal koz ta tott lét szá muk is je len tõ sen le -
csök kent az el múlt két év ben: 435 fõ rõl 
271-re.

BRG

A Bu da pes ti Rá -
dió tech ni kai Gyár
jog elõd jét 1953-
ban Óbu dán Vö -

rös Szikra Gyár né ven hoz ták lét re a
Ma gyar Adó csõ gyár és a BHG egyes
rész le ge i nek át te le pí té sé vel. Ezek ben

az évek ben az üzem fõ pro fil ja adó csö -
vek, rá dió- és hír adás tech ni kai, va la -
mint elekt ro me cha ni kai esz kö zök
gyár tá sa volt, azon ban a ha di ipa ri kon -
ver zi ó nak be tud ha tó an 1955-tõl kezd -
ve Vö rös Szik ra már ka né ven mag ne to -
fo no kat is gyár tott. Az 1960-as évek
há zi bu li ja i nak el ma rad ha tat lan kel lé ke
volt a le gen dás Mam bó mag nó, mely -
nek ne ve ak kor tájt egyet je len tett az
ott ho ni hang rög zí tés sel.

A Bu da pes ti Rá dió tech ni kai Gyár
(BRG) ne vet 1963-ban vet te fel. A
’60-as évek ele jén gyár egy sé ge ket ho -
zott lét re Kecs ke mé ten és Sal gó tar ján -
ban, utóbb Lakiteleken is. Et tõl kezd ve
fõbb ter mé kei: URH rá dió te le fon ok,
mag ne to fo nok, dik ta fo nok, szá mí tás -
tech ni kai esz kö zök, rá dió al kat ré szek.
Ter me lé sé nek 70...80%-a ke rült kül pi -
ac ok ra, el sõ sor ban a volt szo ci a lis ta or -
szá gok ba. A ’80-as évek kö ze pé re az
or szág egyik leg na gyobb hír adás tech -
ni kai vál la la ta lett.

A cég 1989-ben ön pri va ti zá ció út -
ján hol ding szer ve zet té ala kult. A BRG
Mec ha tro ni kai Rt. 8 rt.-t és 12 kft.-t fo -
gott össze, szin te mind egyik ben
több-ke ve sebb kül föl di tõ ké vel. Az im -
port li be ra li zá lá sa kö vet kez té ben ki ala -
kult éles ver seny hely zet mi att
1994-ben kény te len volt fel szá mol ni
lakiteleki mag ne to fon-össze sze re lõ
üze mét. To váb bi sú lyos ér vá gás volt
szá má ra a ka to nai cé lú hír adás tech ni -
kai esz kö zök és rend sze rek gyár tá sá -
nak a meg szû né se, ezért sor ra be kel lett 
zár nia az egyes vál lal ko zá so kat. Az
önál ló so dó, rá dió kom mu ni ká ci ós esz -
kö zö ket gyár tó sal gó tar já ni BRG Rá -
dió tech ni kai Rt.-t 1998-ban meg vá sá -
rol ta a Vi de o ton és ne ve is VT-BRG
Rá dió tech ni kai Rt.-re vál to zott. A fo -
lya mat ered mé nye ként a BRG Hír adás -
tech ni kai Rt. jog utód nél kül meg szûnt.

BEAG

Ha son ló pro fil lal
ren del ke zett a
Bu da pes ti Elekt -
ro a kusz ti kai Gyár

(BEAG), amely nek elõd jét a MAFIRT
Mû sza ki Fõ osz tá lyá ból ala pí tot ták
1948-ban, Hang- és Kinotechnikai
Gyár el ne ve zés sel, me lyet 1959-ben
vál toz tat tak meg – elõ ször csak Elekt -
ro a kusz ti kai, majd – Bu da pes ti Elekt -
ro a kusz ti kai Gyár ra. Leg fõbb ter mé ke
a so ro zat ban gyár tott rá di ós tú dió volt,
ezek zöm mel a Szov jet uni ó ba és Ke -
let-Eu ró pá ba ke rül tek, de han go sí tó be -
ren de zé sei, ke ve rõ asz ta lai, mik ro fon -

jai, hang su gár zói és egyéb stú dió-be -
ren de zé sei is ke re set tek vol tak. A cég
egyik leg utol só nagy vo lu me nû fel ada -
ta az Or szág ház ülés ter mei han go sí tó
rend sze re i nek lét re ho zá sa volt. Az ipa -
ri hír adás tech ni kai esz köz gyár tás 1990
utá ni át ren de zõ dé se so rán pro fil ját el -
vesz tet te, te vé keny sé ge gya kor la ti lag
meg szûnt. Ez után ered mény te le nül
pró bál koz tak még pro fil ide gen gyárt -
má nyok kal is (pl. alu mí ni um lét rák kal), 
ami nek kö vet kez té ben a cé get 1994 kö -
rül fel szá mol ták. A fel szá mo lás so rán
el sõ ként el bo csá tott fej lesz tõk, akik
hit tek a szak má juk ban és tu dá suk ban,
té ma kö rök sze rint lét re hoz tak egy-egy
Kft-t, hogy szak mai múlt ju kat, hoz zá -
ér té sü ket üz le ti si ke rek re vált sák át. Így 
jött lét re a BEAG Elekt ro a kusz ti kai
Kft. is, amely ma a Magister Kft. ma -
gán tu laj do ná ban áll. A BEAG Kft. cél -
ja, hogy a BEAG ha gyo má nyos pro -
filjából mind azon té ma kö rö ket ál lan dó
fej lesz tés sel to vább vi gye, ame lyek pi a -
ci si ke rei az el múlt idõ szak ban bi zo nyí -
tást nyer tek. Ugyan ak kor nagy hang -
súlyt fek tet nek a ré gi BEAG be ren de -
zé sek élet be tar tá sá ra is.

GAMMA

A cég fõ pro fil ja a
nuk le á ris mé rõ mû -
sze rek, or vo si izo -
tóp di ag nosz ti kai be -
ren de zé sek, auto ma -

ti kák és más, faj sú lyos be ren de zé sek
gyár tá sa volt. A ’60-as évek ben még is
egy ki csiny, pri mi tív fény ké pe zõ gép, a
kez dõk nek szánt Paj tás is mer tet te meg
ge ne rá ci ók kal a Gam ma ne vet.

A jó zsef vá ro si üze met ala pí tói
1920-ban je gyez tet ték be a cég jegy zék -
be, sza ba dal mak ér té ke sí té sé re, va la -
mint me cha ni kai és elekt ro tech ni kai tö -
meg cik kek gyár tá sá ra. A kis cég más fél 
év alatt tönk re ment, amit az tán
1921-ben Ju hász Ist ván és Ju hász Zol -
tán gé pész mér nö kök vet tek át és fo ko -
za to san nagy vál la lat tá fej lesz tet tek.
1923-ban a cég új ne ve Gam ma Fi nom -

A Mam bó mag ne to fon

„Kom pu ter” a BRG-tõl
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me cha ni kai Gé pek és Ké szü lé kek Gyá -
ra Rt. lett. Az Rt. 1924-ben új te lep -
hely re, a Fe hér vá ri út ra köl tö zött, ahol
1926-ban kí sér le ti- és tu do má nyos-ké -
szü lé kek és be ren de zé sek elõ ál lí tá sát,
geo dé zi ai mû sze rek gyár tá sát, va la mint 
fo gas ke re kek ké szí té sét kezd ték meg.
Egy év vel ké sõbb pe dig be le fog tak a
ha di tech ni kai mû sze rek gyár tá sá ba:
1938- tól kezd ve a Ju hász test vé rek sza -
ba dal ma alap ján itt ké szült az ún. lõ e -
lem kép zõ, amely egy fé le me cha ni kai
ana lóg cél szá mí tó gép volt.

A gyor san fej lõ dõ és ter jesz ke dõ
vál la lat ne vét 1939-ben GAM MA Fi -
nom me cha ni kai és Op ti kai Mû vek
Rt.-re vál toz tat ták. 1940-ben a tel jes
ma gyar gyár ipar ex port já nak mint egy
10%-át a cég ter mé kei ad ták.

A II. vi lág há bo rú ban a vál la la tot ért
károk mér té ke 80% kö rü li volt. A rész -
le ges hely re ál lí tá sát kö ve tõ en a Szov -
jet uni ó nak ter melt, majd 1948-ban ál -
la mi tu laj don ba vet ték és sza nál ták. A
pro fil ren de zé sek so rán a Gam má ból
1952-ben ki vált a Fi nom me cha ni kai
Vál la lat, 1960-ban pe dig az op ti kai
pro filt át ad ták a MOM-nak és meg -
kezd ték a geo fi zi kai és nuk le á ris mû -
sze rek elõ ál lí tá sát. 1962-ben hoz zá csa -
tol ták a Geo fi zi kai Mé rõ mû sze rek
Gyá rát, négy év vel ké sõbb pe dig – im -
már Gam ma Mû vek ként – a Te le fon -
gyár tól át vet ték a rez gõ kris tá lyok, va -
la mint szû rõk gyár tá sát. Az új pro fil ki -
ala ku lá sá val egyi de jû leg a vál la lat fej -
lõ dé se is mét lát vá nyos volt, s az
1970-es, 1980-as évek ben ne ves kül -
föl di cé gek kel know-how- és li cenc -
szer zõ dé se ket kö töt tek.

A rend szer vál tást kö ve tõ en a vál la -
lat ter mé kei irán ti ke res let szin te nul lá -
ra csök kent, ezért csõd hely zet be ke rült, 
1993-ban fel szá mol ták, a dol go zó kat
vég ki elé gí tés sel el bo csá tot ták. A cég
ve ze tõi azon ban meg kí ván ták õriz ni
mind a fel hal mo zott tu dás anya got,

mind a jól is mert már ka ne vet és ezért
még ugyan ab ban az év ben 30%-os
ame ri kai rész vé tel lel meg ala pí tot ták a
Gam ma Mû sza ki Kft.-t, amely 1994-
 ben rt.-vé ala kult. A cég 1998-ban két
ki sebb le ány vál la la tot ala pí tott: a Gam -
ma Analcont Kft. fo lya mat sza bá lyo zá -
si pro fil lal a Texelektronik táv adó gyár -
tó, il let ve „hát tér” cé ge ként nagy re mé -
nyek kel in dult, de mi vel a fej lesz tés
hát tér be ke rült, a pi a ci nyo más pe dig
erõ sö dött, las san le épült.  A Gam ma
Me cha ni kai Kft. ne he zen és szak em -
ber hi ánnyal, után pót lás sal küsz köd ve
mû kö dik, pre cí zi ós ter mé ke ket gyárt
Svájc és Né met or szág szá má ra. Ma ga a 
Mû sza ki Rt. a nuk le á ris tech ni ka egye -
dü li ha zai bá zi sa lé vén a ha zai ka to nai
fej lesz té se ket jól meg lo va gol va fej lõ -
dés nek in dult, sõt bõ vült: ki vá sá rol va a
Respirátor Rt.-t, az A(tom) B(iológia)
V(egyvédelmi) rend szer egye dü li ha zai 
kép vi se lõ je lett, és új te lep hely re is köl -
tö zött.

Si kert leg in kább a Gam ma Nuk le á -
ris orvosdiagnosztikai osz tá lya dol go -
zói ál tal lét re ho zott Gam ma Digital kft.
tud el köny vel ni, amely 2010-ben volt
10 éves. Te vé keny sé gük ben a fel adat -
ori en tált mér nö ki kre a ti vi tást igény lõ
rend szer in teg rá lás a meg ha tá ro zó. E
cég szak em be rei he lyez ték el a bu da -
pes ti Sza bad ság té ren ta lál ha tó új, in te -
rak tív szö kõ kút ér zé ke lõ it, õk szál lí tot -
ták en nek adat gyûj tõ PLC-jét is.

GELKA

Az elekt ro ni kai ipar el -
en ged he tet len ré sze az
ér té ke sí tés utá ni ja ví tó,
sze re lõ, szol gál ta tói hát -
tér. A kor mány Gaz da -

sá gi Bi zott sá gá nak 1960-ban ho zott ha -
tá ro za ta alap ján lé te sí tet te a Ko hó- és
Gé pi pa ri Mi nisz té ri um a Gé pi pa ri
Elekt ro mos Kar ban tar tó Vál la la tot,
köz is mert ne vén a Gelkát. Fel ada ta
volt, hogy a jog elõd Ra vel (Rá dió Vé -
tel tech ni kai Vál la lat), va la mint az ad -
dig szét szór tan mû kö dõ gyá ri már ka -
szer vi zek he lyett or szá gos vál la lat ként
vé gez ze el az elekt ro mos tar tós köz -
szük ség le ti cik kek ga ran ci á lis, il let ve
ga ran ci án tú li ja ví tá sát.

Ju hász Zol tánJu hász Ist ván

Ja ví tá si szám la a Gelkától
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A Gelka az 1960–1970-es évek ben
a fel adat kö ré be tar to zó ja ví tó szol gál ta -
tá sok több, mint négy ötöd ét lát ta el, a
fenn ma ra dó részt né hány szö vet ke zet
és ke vés szá mú kis ipa ros vé gez te.
Meg ala pí tá sát kö ve tõ en a vál la lat
gyors nö ve ke dé sen ment ke resz tül,
fény ko rá ban, a ’80-as évek ele jén 8000 
fõt fog lal koz ta tott. Szer vi zei be há lóz -
ták az or szá got, 350 egy sé ge mû kö dött. 
A Gelka szol gál ta tá si disz pé cser köz -
pont ja ak ko ri ban egye dül ál ló volt Eu -
ró pá ban. Bu da pes ten egy köz pon ti szá -
mon (333-333) volt el ér he tõ a szol gá -
lat, amely va la mennyi szak szer viz zel
össze volt kap csol va.

A rá di ók, té vék, mo só gé pek, hû tõ -
gé pek és más ké szü lé kek kar ban tar tá sa
a hi ány gaz da ság ke re tei kö zött, az e té -
ren szün te le nül fel lé põ ano má li ák a
vicc lap ok és ka ba rék ál lan dó cél táb lá -
já vá tet ték a Gelkát. A sze re lõk szak -
mai tu dá sa ál ta lá ban ma gas szín vo na lú
volt, lé pést tar tot tak a tech ni ka fej lõ dé -
sé vel, ugyan ak kor a vál la lat nak so ha -
sem volt elég sé ges anya gi for rá sa mû -
sza ki fej lesz tés re.

1983-ban a Gelka-szervizek több -
sé ge 80, ta ná csi fel ügye let alatt ál ló
kis vál la lat tá ala kult. Ki sebb ré szük to -
vább ra is a Gelka ke re tén be lül mû kö -
dött, meg õriz ve az or szá gos jel le get. A
vál la lat össz lét szá ma 1987-re 2500 fõ -
re, fi ók ja i nak szá ma 50-re csök kent.
Ek kor te vé keny sé ge fe le ré szét már az
al kat rész-ke res ke de lem, egy ne gye dét
sze re lés (pl. köz pon ti an ten nák, va -
gyon vé del mi be ren de zé sek ki épí té se)
al kot ta és csak a fenn ma ra dó ne gyed -
rész volt a szol gál ta tás.

Az 1990-es évek ele jén na pi rend re
ke rült a pri va ti zá lás, de a rész vény tár -
sa ság gá ala ku lás ku darc ba ful ladt. Vé -
gül a vál la lat nál ma radt egy sé ge ket
elõbb le ány vál la lat ok ká, majd egy sze -
mé lyes kft.-kké ala kí tot ták. A Gelka
adós ság ál lo má nya 1992-ben már meg -
ha lad ta a cég va gyo nát, így 1993 kö ze -
pén az ÁVÜ el dön töt te a vál la lat fel -

szá mo lá sát. A köz pont és a kft.-kben
lé võ va gyon fel szá mo lás ra, il let ve ér té -
ke sí tés re ke rült. Az egyes szer viz egy -
sé ge ket az ott dol go zók ból ala kult tár -
sa sá gok vet ték meg a név hasz ná la ti
jog gal együtt, több sé gük ma is az ere -
de ti te vé keny sé gi kör rel mû kö dik, el -
ne ve zé sé ben va la mi lyen for má ban
meg õriz ve a Gelka ne vet.

Me di cor

A két vi lág há bo rú kö -
zött a kis ipa ri ke re tek
kö zött mû kö dõ sze -
rény or vo si mû szer -
gyár tás nak a ma gyar

pi a con 1933-ban meg je lent Ma gyar
Sie mens Reinieger Rt. adott len dü le tet.
A né met cég le ány vál la la ta ként el sõ -
sor ban az im por tált rönt gen be ren de zé -
sek szer vi ze lé sé vel fog lal ko zó cég
Nagy me zõ ut cai te le pén az idõ tájt Eu -
ró pá ban rit ka ság nak szá mí tó mély te rá -
pi ás rönt gen be ren de zé se ket is gyár tot -
tak. A ne vét idõ köz ben Sie mens Szer -
viz Ma gyar or szág Rt.-re vál toz ta tó cég
a II. vi lág há bo rú be fe je zé se kor – mint
né met ér de kelt ség – szov jet tu laj don ba
ke rült, majd 1948-ban a ma gyar ál lam
tu laj do ná ba ment át. Eb bõl, a te vé keny -
sé gét idõ köz ben sa ját fej lesz té sû or vo si 
mû sze rek gyár tá sá val bõ ví tõ vál la lat -
ból mi nisz te ri ha tá ro zat tal 1952-ben
ala kult meg a Rönt gen és Or vo si Ké -
szü lé kek Gyá ra.

Az ak kor kor sze rû nek szá mí tó rönt -
gen ge ne rá to ro kat is gyár tó vál la lat ne -
vét ké sõbb Me di cor Rönt gen Mû vek re
vál toz tat ták, majd 1963-ban az összes
ha zai mû szer gyár tó üze met – így a Bu -
da pes ti Or vo si Mû szer gyá rat, a Fog or -
vo si Mû szer gyá rat, a Kór há zi Be ren de -
zé sek Gyá rát, a Deb re ce ni Or vo si Mû -
szer gyá rat és a Kontakta Vál la la tot –
egy be von ták, lét re hoz va ez zel a Me di -
cor Mû ve ket (MM). Fény ko rá ban, a
’80-as évek ben az MM 8 gyár egy ség -
gel és 6 te lep hellyel ren del ke zett, a vi -
lág 35 or szá gá ban volt kép vi se le te, ter -
me lé sé nek 85...90%-át ex por tál ta –,
több sé gét a KGST-or szá gok ba.

A va gyo nát meg ha la dó, kö zel 3 Mrd
Ft adós ság gal küsz kö dõ MM 1987 vé -
gé re lik vi di tá si vál ság ba ke rült. A vál -
la lat a ki utat át ala kí tás sal ke res te: élet -
ké pes nek tû nõ szer ve ze ti egy sé ge i bõl
10 rt.-t ala pí tott, ame lyek a va gyon ke -
ze lõ vé vált, ál la mi tu laj do nú Me di cor
Irá nyí tó Vál la lat (MIV) ke zé ben ma -
rad tak. Bár az egyes rész vény tár sa ság -
ok ered mé nye sen mû köd tek és túl él ték
a KGST össze om lá sa nyo mán be kö vet -

ke zett pi ac vesz tést, a vál la lat egé szé -
nek a hely ze te még sem ja vult. Az rt.-k
ki sebb sé gi tu laj don ré szé re a MIV nem
tu dott be fek te tõt ta lál ni, így ma radt a
ma gas adós ság ál lo mány, a tõ ke be vo -
nás to vább vá ra tott ma gá ra. Ezért 1989
feb ru ár já ban a MIV leg na gyobb hi te le -
zõi – a Bu da pest Bank, az Or szá gos
Ke res ke del mi és Hi tel bank, to váb bá az
Ipa ri Fej lesz té si Bank, a Hun gá ria va la -
mint az Ál la mi Biz to sí tó és a Pos ta bank 
– 1,35 Mrd Ft-os alap tõ ké vel meg ala kí -
tot ták a Me di cor Hol din got, így a MIV
ki fi zet te le járt ban ki kö ve te lé se it, a cég
hely ze te sta bi li zá ló dott.

A hol ding ke res ke del mi ban kok tu -
laj do ná ban lé võ rész vé nye it a Pos ta -
bank 1993-ban fel vá sá rol ta, a Me di cor
egy sze mé lyi tu laj do no sá vá vált. A
bank 1998-ban be kö vet ke zett prob lé -
mái után a cég is mét ál la mi el len õr zés
alá ke rült. 

A hely ze ten vál toz tat ni kí vá nó cég -
ve ze tés el ér te, hogy a Me di cor Rönt gen 
Rt.-t el ad ják az ame ri kai General
Electricnek, s ezt a for rást fel hasz nál va
a cég ki vá sá rol ta ön ma gát. Az ily mó -
don vissza szer zett Me di cor ra az tán a
hol ding ve ze té se 2000 kö ze pén kül föl -
di be fek te tõ ket ta lált. 

A rész vé nyek két har ma dát az Eu ró -
pai Új já épí té si és Fej lesz té si Bank
(EBRD) ál tal szer ve zett Hungarian
Equity Partners (HEP), egy har ma dát
pe dig az ame ri kai ál la mi pénz bõl lét re -
ho zott Ma gyar- Ame ri kai Vál lal ko zá si
Alap sze rez te meg.

A vál lal ko zás ma gyar ve ze tõi ha zai
meg ren de lé sek hí ján az orosz pi a cot
sze mel ték ki ter mé ke ik nek, mely nek
ér de ké ben még a rönt gen gép-gyár tást
is új ra be in dí tot ták. Több si ker te len ak -
ci ó juk kö vet kez té ben fi nan szí ro zá si
prob lé má ik to vább fo ko zód tak, ami
2005-ben el ve ze tett a hol ding fel szá -
mo lá si el já rá sá nak be in dí tá sá hoz.

Metripond

A Pes ten, Bu dán és Óbu dán mû kö dõ
mér ték hi te le sí tõ hi va ta lok 1873-as
egye sí té se, a ti ze des mér ték rend szer
be ve ze té se nagy len dü le tet adott a ha -
zai mér leg gyár tás fej lõ dé sé nek. En nek
kö szön he tõ en jött lét re 1878-ban a bu -
da pes ti Rottenbiller u. 12. szám alatt
Conrad Schember bé csi mér leg ké szí tõ
mû he lye is.

Né hány év vel ké sõbb két fi át is be -
von ta a Schember C. és Fi ai Mér leg -
gyár ba, mely rö vi de sen az or szág ban a
leg na gyobb lett. 1885-ben az üzem ne -
ve Schember C. és Fi ai el sõ Ma gyarMetripond-mérlegek
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Híd mér leg és Gép gyár ra vál to zott. A
szá zad for du lón már a Hun gá ria krt. 83.
alatt mû kö dõ Schember C. és Fi ai cs. és 
kir. ud va ri Híd mér leg- és Gép gyá rat –
mely már ék sze rész-, sze mély-, hús-,
ga bo na-, juh-, vas úti híd- és hely hez
kö tött va gon mér le ge ket is ké szí tett –,
év ti ze de ken át az or szág ve ze tõ ipar -
vál la la tai kö zött tar tot ták nyil ván. Az
1929–33-as gaz da sá gi vál ság ide jén
azu tán több ki sebb mér leg gyá rat is ma -
gá ba ol vasz tott. A Schember Ma gyar
Mér leg- és Gép gyár 1937-ben rt.-vé
ala kult és a ’40-es évek ben már az ex -
port ja is je len tõs volt.

Az ál la mo sí tás után 1948-tól Mér -
leg gyár Nem ze ti Vál la lat ként mû kö -
dött, 1951-ben a vi dé ki ipar te le pí té si
prog ram ke re té ben két hó nap alatt
Hód me zõ vá sár hely re, egy át ala kí tott
ré gi ma lom épü let be köl töz tet ték, a ne -
ve pe dig Mér leg gyár, Hód me zõ vá sár -
hely lett. 1958 után kezd ték meg a súly -
ér té ke ket elekt ro ni kus jel lel szol gál ta tó 
ada go ló mér leg-csa lád és a kor sze rû da -
ru mér le gek fej lesz té sét.

A ’60-as évek ben kü lön bö zõ ön mû -
kö dõ mér le ge ket dol goz tak ki és az
elekt ro ni kus mér le gek gyár tá sá ra
1969- ben Fe hér gyar ma ton új csar no kot 
épí tet tek. Az idõ köz ben Metripond
Mér leg gyár ra át ne ve zett vál la lat be -
kap cso ló dott a KGST-in teg rá ci ó ba is;
pro fil já ban Kö zép-Eu ró pa leg na gyobb
gyá rá vá fej lõ dött.

A rend szer vál tás után a pi a cai nagy
ré szét el ve szí tõ vál la lat fi ze tés kép te -
len né vált, 1992-ben csõ döt je len tett,
majd 1993-ban fel szá mo lá si el já rás in -
dult el le ne. Még 1991-ben ve gyes vál -
la la tot ho zott lét re a né met Pfister mér -
leg gyár ral, Metripond-Pfister Kft. né -
ven. A tár su lás azon ban nem vál tot ta be 
a re mé nye ket, a cé get 1993-ban fel szá -
mol ták. A dol go zók egy ré sze Met -
ripond-Gallyas Kft. né ven cé get ala pí -
tott, amely ma Met ri pond-M 93 Kft.
né ven gyárt ipa ri- és híd mér le ge ket.
Ugyan azon a hód me zõ vá sár he lyi te le -
pen mû kö dik és kis ke res ke del mi mér -
le ge ket gyárt egy má sik vegyesvállalat, 
a bel ga tu laj don ban lé võ Micro- Met ri -
pond Kft.

MMG-AM

Marx Fe renc 1900-ban
fém áruk és fesz mé rõk
gyár tá sá ra cé get ala pí -
tott Bu da pes ten egy
Bul csú ut cai épü let ben.

A 6–8 fõs cég töb bek kö zött – a sza ba -
da lom tu laj do no sa ként – a Ma gyar Pos -

ta ál tal a mai na pig hasz nált pos ta lá -
da-zár szer ke ze tet ál lí tot ta elõ.

1902-ben Mérei Emil társ ként be lé -
pett a cég be és fel vet ték a Marx és
Mérei Tu do má nyos Mû sze rek Gyá ra
ne vet, egyút tal fi zi kai és ké mi ai ku ta tá -
sok hoz tar to zó mé rõ esz kö zök gyár tá sát 
kezd ték meg. A vil la mos mé rõ mû sze -
rek ké szí té sét 1918-ban kezd ték,
1925- ben a Lég ügyi Hi va tal fel szó lí tá -
sá ra prog ram juk ba vet ték a re pü lõ mû -
sze rek elõ ál lí tá sát. Az 1938-ban már
300 fõs vál la lat fel vet te az El sõ Ma gyar 
Repülõmûszergyár ne vet is és 1941-
 ben be kap cso lód tak a Messer schmidt-
 programba. 1943-ban a zsi dó Mérei
csa lád a cég bõl ki lé pett, a ve ze tést a két 
Marx fiú test vér vet te át, a vál lal ko zás
ne ve pe dig Marx és Marx El sõ Ma gyar
Repülõmûszergyár lett.

A II. vi lág há bo rú után, 1946-ban
be ta go zó dott a Mû sza ki Mun ka kö zös -
ség Ter me lõ és Ér té ke sí tõ Szö vet ke zet -
be. A gyá rat 1948-ban ál la mo sí tot ták és 
öt mû szer gyár tó üze met egy be ol vaszt -
va lét re hoz ták a Me cha ni kai Mé rõ mû -
sze rek Gyá rát (MMG). 1954-re el ké -
szült a cég új köz pon ti te le pe Óbu dán, a 
Szép völ gyi úton.

A pro fil az 1950-es évek ele jén bõ -
vült ki a pne u ma ti kus au to ma ti ka ele -
mek gyár tá sá val. A ha di tech ni kai fej -
lesz té se ket is el lá tó MMG-hez 1955-
 ben hoz zá csa tol ták az Iro da kí sér le ti
Vál la lat Bé ke úti te le pét, 1960-ban a
Tûz vé del mi Be ren de zé sek Gyá rát,
1962-ben a Me di cor Lég vé del mi Rész -
le gét és 1964-ben a He gesz tõ Ké szü lé -
kek Gyá rát. 

Vi dé ki te lep he lye ket is lé te sí tet tek:
1967-ben a Szek szár di Mû szer gyá rat,
1973-ban Kecs ke mé ten a Ve zér lés tech -
ni kai Gyá rat, 1979-ben a Tiszaalpári
Gyár egy sé get. 1975-ben az MMG be -
ke be lez te a Mé rés tech ni kai Köz pon ti
Ku ta tó la bo ra tó ri u mot, amely ez után a
vál la lat ku ta tó és fej lesz tõ in té ze te ként
mû kö dött. Ez zel egyi de jû leg vál to zott
a név MMG Au to ma ti ka Mû vek re,
amely 1980-tól mik ro szá mí tó gé pes fo -
lya mat sza bá lyo zó be ren de zé sek gyár -
tá sá ra állt rá.

A cég 1990 után csõd hely zet be ju -
tott, a sza ná lás so rán egyes vi dé ki gyá -
rai és más egy sé gei kft.-kként önál ló -
sod tak, má so kat fel szá mol tak. A vál la -
lat MRP-szervezete 1994-ben az
ÁVÜ-vel meg ál la po dott a rész vé nyek
50,1%-ának meg vá sár lá sá ról és a cég
még jó né hány évig (bár ve ge tál va, de)
fenn ma radt. Rész vé nye i nek több sé ge
1997-ben a Ban kár -cso port ke zé be ju -
tott, bics kei gyár egy sé ge ma is üze mel,

bu da pes ti in gat lan ja it pe dig ér té ke sí tet -
ték. Ma egy la kó par kot ta lá lunk a köz -
pon ti üzem szép fek vé sû tel kén.

MOM

Ba ross Gá bor köz le -
ke dés ügyi ál lam tit kár
1884-ben Eöt vös Ló -
ránd aján lá sá ra meg -

hív ta Bu da pest re a hesseni Marburgból
szár ma zó s a ko lozs vá ri egye te men me -
cha ni kus ként te vé keny ke dõ Fer di nánd 
Süsst, hogy ma gyar (fi nom)me cha ni -
ku sok kép zé sé re tan mû helyt ala pít son.
A ha zai pre cí zi ós fi nom me cha ni kai
szak ma iga zi meg ho no sí tó já nak te kin -
tett Süss Nán dor a szak em ber kép zést a
bu da pes ti Mo zsár ut cá ban lé te sí tett Bu -
da pes ti Ál la mi Me cha ni kai Tan mû -
hely ben kezd te 1886- ban, össze sen 13
ta nu ló val.

Süss a ta ní tás mel lett egye di tu do -
má nyos mû sze rek ké szí té sét is vál lal ta.
Ami kor 1900-ban az ál la mi tá mo ga tás
meg szûnt és a tan mû hely fel osz lott,
Süss Nán dor Fé le Praecisios Me cha ni -
kai In té zet né ven fi nom me cha ni kai
vál la la tot ala pí tott Bu dán, az Al ko tás u. 
9. alatt. Itt Eöt vös-fé le tor zi ós in gák, az
út- és vas út épí té sek, va la mint a bá nya -
nyi tá sok kon junk tú rá já ban nél kü löz he -
tet len geo dé zi ai mû sze rek, táv csö vek,
te o do li tok, szin te zõk ké szül tek.

A mû hely csak ha mar szûk nek bi zo -
nyult, ezért Süss 1905-ben át köl töz tet te
vál la la tát egy Csörsz ut cai új te lep hely re,
ahol 1918-ig ve zet te az in té ze tet.
1921-ben a cég meg vet te a Goerz vál la -
lat tól az op ti kai üveg-csi szo lás li cen cét, a
ne vet pe dig egyi de jû leg Süss Nán dor
Praecisios Me cha ni kai és Op ti kai In té zet
Rt.-re vál toz tat ta. A két vi lág há bo rú kö -
zött kon junk tu rá lis és dekon junk tu rá lis
kor szak ok vál to gat ták egy mást, 1944-re
– az öt év vel ko ráb ban Ma gyar Op ti kai
Mû vek Rt.-re át ne ve zett cég – vé gül is
nagy vál la lat tá fej lõ dött, és fo ko za to san
né met ér de kelt sé gi kör be ke rült.

A II. vi lág há bo rú ki rob ba ná sa elõtt
lé pés rõl lé pés re ha di ter me lés re spe ci a -
li zál ták a vál la la tot, majdpedig tel jes
ka pa ci tás sal a ha di gé pe zet ki szol gá lá -
sá ra áll tak rá. 1944-ben a gyár egy ré -
szét Sopron-Lövõre te le pí tet ték át. Bu -
da pest ost ro má ban a Csörsz ut cai épü -
le tek 30%-a, a gé pek és be ren de zé sek
kö rül be lül 50%-a el pusz tult.

A gyár a há bo rú után szov jet kéz be
ke rült, és így a MOM 1946-tól fõ ként
szov jet jó vá té te li szál lí tá sok ra pre cí zi -
ós to ló mé rõ ket, mik ro mé te re ket, szem -
üveg len csé ket, éb resz tõ órá kat gyár tott. 
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Ti sza té vé

Du na té vé

1952-ben is mét ma gyar ál la mi tu laj -
don ba vet ték és a cég új ra nagy vál la lat -
tá fej lõ dött. El sõ sor ban a geo dé zi ai
mû sze re ik fej lesz té se volt na gyon lát -
vá nyos, majd 1960-tól a la bo ra tó ri u mi
mû sze rek te kin te té ben lett ver seny ké -
pes és több vi dé ki gyár egy sé get hoz tak
lét re.

Az 1980-as évek vé gé re – mi vel a
szov jet vásárlófél nem egyen lí tet te ki a
szál lí tá sok el len ér ték ét –, a MOM
csõd hely zet be ke rült, a vál la la tot
rt.-kre és kft.-kre bon tot ták szét, ezek -
bõl több a fel szá mo lás sor sá ra ju tott,
né há nyat 1995-ben pri va ti zál tak. A
má té szal kai op ti kai len cse-gyár a bel ga
Buchman Optical Hold ing gé lett, ne ve
ma Buchmann-MOM Rt. Az ere de ti leg
asz ta li órá kat és kü lön fé le mér le ge ket
gyár tó du na új vá ro si MOMERT Rt. a
me nedzs ment és a dol go zók ke zé be ke -
rült és ma is ered mé nye sen mû kö dik. A
vál la lat Csörsz ut cai köz pon ti te le pét
egy né met in gat lan fej lesz tõ vál lal ko zás 
vet te meg.

Ori on

A vál la lat elõ dei kö zül
az el sõt Kremeneczky
Já nos bé csi izzó lám pa -
gyá ros ala pí tot ta 1913-
ban Ma gyar Wolf ram-
lám pa gyár né ven, amely 

az Elekt ro mos Mû vek Vá ci úti épü le té -
ben kezd te meg mû kö dé sét.

1917-ben az Egye sült Iz zó be tár sult 
a vál lal ko zás ba, amely az év tõl Ma gyar 
Wolfram lámpagyár Kremeneczky Já -
nos Rt. né ven mû kö dött to vább.
1922-ben a bé csi gyá ros egy má sik cé -
get is ala pí tott Kremeneczky Elekt ro -
mos Mû vek Rt. né ven, és a Vá ci út 99.
alatt egy kor sze rû gyá rat épí tett; ez a
cég vet te fel 1924-ben az Ori on Vil la -
mos sá gi Rt. ne vet. Ké sõbb vissza vá sá -
rol ta az Egye sült Iz zó tól a rész vé nye -

ket, s 1926-ban két vál la la tát Ma gyar
Wolf ram lám pa Kremeneczky Já nos Rt. 
né ven egye sí tet te.

Az Ori on már ka véd jegy 1925-ben
in dult vi lág hó dí tó út já ra el sõ sor ban rá -
dió lám pák és rá dió ké szü lé kek gyár tá -
sá val. 1930 kö rül a már kül föld ön is is -
mert és ke re sett Ori on véd je gyû ve võ -
ké szü lé kek bõl na pon ta kö rül be lül 50
db-ot gyár tot tak.

1931-ben pénz ügyi ne héz sé gei mi -
att Kremeneczky kény te len volt el ad ni
bu da pes ti gyá ra i nak rész vé nye it az
Egye sült Iz zó nak, amely tõ ke ere jé vel,
pi a ci kap cso la ta i val nagy táv la to kat
nyi tott a gyár elõtt. 1934-ben az Ori on
rá di ók 90%-a már kül föld ön ta lált ve -
võ re. A gyógy szer ve gyé sze ti áruk (am -
pul la, fi o la) gyár tá sát 1933-ban, a hõ -
pa lack okét 1937-ben kezd ték meg.

Az úgy ne ve zett Nép rá di ó kat 1939
és 1954 kö zött ál lí tot ták elõ, ez a gyár
leg na gyobb szé ri á ban ké szí tett rá dió tí -
pu sa volt. 1942-ben az egész vi lág rá -
dió ex port já nak mint egy 25...30%-át az
Ori on bo nyo lí tot ta le és a vi lág sok or -
szá gá ban gyár tot tak az õ li cen cük alap -
ján ve võ be ren de zé se ket.

A há bo rú csak ki sebb ká ro kat oko -
zott az épü le tek ben, a gé pek ben, va la -
mint a meg le võ nyers anyag- és kész -
áru kész le tek ben. Új já szer vez ték a ter -
me lést és a gyár el sõ sor ban há bo rús jó -
vá té tel re és szov jet meg ren de lés re dol -
go zott. 1947-ben a cég fel vet te az Ori -
on Rá dió- és Vil la mos sá gi Vál la lat ne -
vet, egy év vel ké sõbb ál la mo sí tot ták,
1949-ben pe dig úgy ne ve zett nem ze ti
vál la lat tá szer vez ték át.

Az Ori on egyik rész le ge, a mû szer -
osz tály jó vá té tel re elekt ro ni kus mé rõ -
mû sze re ket (szig nál ge ne rá to ro kat, csõ -
volt mé rõ ket) gyár tott, amely az tán
1950-ben ki vált a gyá ri szer ve zet bõl és
mag ját ké pez te a meg ala ku ló Elekt ro -
ni kus Mé rõ készülékek Gyá rá nak.

Az or vo si üveg áru- és hõ pa lack -
üzem is önál ló sult 1951-ben, a meg ma -
radt Ori on pe dig Kõ bá nyá ra köl tö zött.
Az el sõ so ro zat ban elõ ál lí tott AT-501
tí pus je lû té vé-ve võt 1956-ban itt kezd -
ték el gyár ta ni. 1963-ig fog lal ko zott rá -
dió ké szü lé kek gyár tá sá val, szá mos
kül föld ön is is mert konst ruk ció (pél dá -
ul Pa csir ta, Fecs ke) ke rült so ro zat gyár -
tás ba. Az Ori on fej lesz tet te ki és kezd te 
gyár ta ni az el sõ ha zai té vé ket: 1955 és
1975 kö zött 40 ké szü lék tí pust dob tak
pi ac ra és itt ké szült el 1968-ban az el sõ
ma gyar színestévé is.

Az 1989-tõl a li be ra li zált fo gyasz -
tá si cikk ex port, majd a KGST-pi ac
össze om lá sa ne héz hely zet be hoz ta a

cé get és el le ne 1991-ben csõd el já rás in -
dult. Hely ze tén a dél-ko re ai Sam sung-
 gal lét re ho zott vegyesvállalat, a sa ját
bolt ban tör té nõ ér té ke sí tés sem se gí tett. 
A ver gõ dõ vál la la tot 1993-ban az orosz 
Jukosz olaj óri ás egyik ér de kelt sé ge, a
Juganszknyeftyegaz vá sá rol ta meg az
ÁVÜ-tõl, majd 1997-ben több sé get
szer zett ben ne a szin ga pú ri Thakral-
 csoporthoz tar to zó TPL Investments
Pte Ltd.

A Thakral-csoport je len tõs anya gi
és szel le mi for rá so kat fek te tett be a vál -
la lat ba: töb bek kö zött tõ két, tech no ló -
gi át és irá nyí tást. A mun ka ered mé -
nyes sé gét jel zi, hogy a cég 1999 óta
nye re sé ges. A cso port az Ori on már ka -
ne vet ma már vi lág szer te több, mint 25
or szág ban hasz nál ja. A kft.-nek Ma -
gyar or szág mel lett iro dái van nak Ro -
má ni á ban és Uk raj ná ban is. Az Ori on -
ban je len leg há rom fõ te vé keny sé gi kör 
van:

– a vi lág szer te több, mint 120 fé le
ter mék ér té ke sí té se.

– nyom ta tott huzalozású la pok
sze re lé se, hu zal kor bá csok és
bo nyo lult kész ter mé kek gyár tá -
sa kü lön bö zõ au tó ipa ri, in for -
ma ti kai és fo gyasz tá si cik ke ket
ké szí tõ cé gek nek.

– rak tá ro zá si, lo gisz ti kai, ér té ke -
sí té si és el osz tá si szol gál ta tá -
sok nak.
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