
SZÁNTÓD ÉS AZ OLAJIPAR 
 

Első hallásra furcsának tűnhet, hogy mi köze is lehet egy Balaton-parti községnek az olajiparhoz? 
Hát, ha nem is olajkutak voltak a környékünkön, de a Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság 
(MAORT) telefonvezetéke áthaladt a településünkön.  

1937. november 21-e tekintő a magyar olajtermelés születésnapjának. Még abban az évben, december 
16-én megkezdődött a rendszeres olajtermelés, és Zalából elindult az első olajvonat az olajfinomítók felé. 
A magyar olajipar 1938-tól egy évtizeden át, az 1948-ban történt államosításig a MAORT kezelésében 
volt. Mivel létfontosságúvá vált a gyors kapcsolattartás, ezért magán telefonhálózatot építettek ki. Ezen 
keresztül Budapestről Nagykanizsán át valamennyi munkahellyel, fúrótoronnyal közvetlen 
telefonkapcsolatot lehetett teremteni. 

Az iskolás éveimből emlékszem arra, hogy Szántódon haladt keresztül az olajipar telefonvezetéke, 
amely a fővárost kötötte össze a zalai olajmezőkkel. Az emlékeim szerint a nyomvonala a következő volt: 

Siófok: Balatonújhelyi Állami Gazdaság – Töreki út – Széplak-alsón a 7-es út déli oldala;  
Zamárdi-felső: a 7-es főút déli oldala, az úttesttől kb. 10 méterrel beljebb; 
Zamárdi: Posta és a Paprika Csárda között – Vasút utca – Csap utca – Római út; 
Szántód: Szántódpuszta – Római út déli oldala – Erdészet tér – kaposvári országút keresztezése – 

Postás Üdülő területe – Ősz utca 10. ingatlan (a kaputól balra) –  Bernvalner-Kubicza telekhatár; 
 Balatonföldvár: platánsor keresztezése – Somfa utca – rét (legelő) széle – halastó (Tó utca északi 

oldala) – Gábor Áron utca; 
Balatonszemes: temető területe. 
A részletesebb információk reményében felvettem a kapcsolatot Vázsonyi Jánossal és Rehák 

Lászlóval, akik – az OKGT (Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt) utódjánál – a GOV (Gáz és Olajszállító 
Vállalat) hírközlési részlegénél dolgoztak. Tőlük tudtam meg a következőket!   

Az 1930-as évek második felében épült ki az „olajos” telefon légvezeték Nagykanizsa és a Budafok 
között, amely mindössze két szál vezetékből állt. Azok a telektulajdonosok, akiknek az ingatlanát 
érintette a légvezeték, akkor ellenszolgáltatásként petróleumot kaptak. Ez a légvezeték a 6 colos 
csővezetéket kísérte, amely kezdetben olajat szállított, majd később gázt. Szántódon az erdő északi 
szélén, a 9-es tető alatt haladt el és a kaposvári országutat Szántód és Kőröshegy között keresztezte, a 
nagyhíd közelében, annak Balaton felőli oldalán. A csővezeték jelölésére nyomvonaljelző oszlopokat 
helyeztek el.  

Telefonoszlopnak általában 6 méteres fa oszlopokat használtak, de az utak feletti átvezetésnél 8 
méteresre volt szükség. Ezeket 50 méterenként helyezték el. A légvezeték 16 kvadrátos 
(négyzetmilliméteres) alusodrál volt. Ez 1 acél és 6 szál alumínium összesodrásából állt. A 
vizsgahelyeken kereszttartókat alkalmaztak, máshol az oszlopba csavarták a tartókarokat. A 
telefonoszlopokon volt egy rozsdamentes, 15,5x3,5 cm-es táblácska, MAORT felirattal és egy számmal. 
A szám a hírközlési körzeten belül az oszlop számát jelölte.  

A GOV siófoki hírközlési részlegéhez a Mezőszentgyörgy–Balatonboglár közötti szakasz tartozott. A 
többcsatornás rendszeren egyidőben tizenkét beszélgetés volt lehetséges. A hálózat közepén, Siófokon 
volt az egyik csöves erősítő. 1972-ben a Budafok-Siófok szakaszon a légvezetéket földkábelre cserélték, 
ekkor Siófokra került a budafoki erősítő.  

1976-78 környékén teljes mértékben megszűnt a légvezeték, mert a nagynyomású csővezeték mellé 
fektették a földkábelt. Ez a Balatontól kissé távolabb, Kőröshegy déli faluvége és a völgyhíd között 
keresztezi a kaposvári utat. 

Köszönet a zalaegerszegi Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumnak ahonnan felvétel érkezett egy 
telefonoszlop darabról, illetve Vázsonyi Jánosnak, aki fényképet küldött a birtokában levő táblácskáról. A 
légi felvétel a www.fentrol.hu oldalról származik, amelyen a jobb láthatóság érdekében bejelöltem a 
légvezeték nyomvonalát (fehér sáv) és a felismerhető oszlopokat (kör). Helyi fotó eddig sajnos még nem 
került elő, de utólag is szívesen veszek a témával kapcsolatos felvételeket, kiegészítéseket. 

Kiegészítés Emmer Károlytól, aki egykor szintén munkatársa volt Vázsonyi Jánosnak és Rehák 
Lászlónak: A lebontott (teljes hosszban Lovászi–Bázakerettye–Nagykanizsa–Balatonboglár–Siófok–
Budafok–Csepel viszonylatú) MAORT telefon légvezetéknek van utóélete is. Lebontása után az anyagok 
a mezőszentgyörgyi telephelyre kerültek be, amiből a vállalati dolgozók kedvezményesen vásárolhattak. 
Így sok családi ház tetőszerkezete, kerítése, szőlő-kordonja készült a használható részekből. 



A mi szántódi házunk tetőszerkezete is ilyen. Harminc-néhány éves volt a fa telefonoszlop a 
beépítésekor (mert a háború után fel kellett újítani a vezetéket), és már negyven éve tető, de kutya baja. 
Nyáron, nagy melegben egy kis bitumen szag terjeng a padláson, de a szú nem megy bele.  

  Fotó: Emmer Károly – tetőszerkezet 
 
A valamikori zalai 6 colos olajvezeték csőhálózat néhány szakaszán ma is használatban van. 

Tudtommal a Siófok–Boglár szakasz is, amely az EON középnyomású (6 bár) gázvezeték rendszerének 
tagja. Elődeink elmondásából tudható, hogy az olajvezetéket a háború alatt (amikor még nyersolajat 
szállított), a Kőröshegy felé vezető országúton, a nagyhídnál (Dencs majd Délács Tüzép közelében) 
sérülés érte, és a környékbeliek onnan vitték haza az olajat. Valamilyen házi eljárással finomították azt, és 
áramellátás nem lévén, világító anyagként használták. 

HEKSZ – Bor Ferenc, 2021.08.26. 
 

   
Fenti kép forrása: 50 ÉVES AZ OLAJIPARI TÁVKÖZLÉS  
OKGT 1989. – Adományozta: Emmer Károly 
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 Fotó: Vázsonyi János, GOV nyugdíjas 
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KIEGÉSZÍTÉS 2023.01.20.: Tárgyi bizonyítékok a MAORT telefonvezetékről, Zamárdi területén  
 

 Illusztráció: Bor F. 
2022. év elején találtam rá a MAORT telefonvezeték betongyámjára, a Zamárdi felsői körforgalomtól 
Zamárdi felé, a 7-es út déli oldalán. A vezeték bontásakor a lápos terület miatt nem tudták kivenni a 
betongyámot, ami így megmaradt emlékként. Az alábbi betongyám a piros körrel jelölt helyen áll. 

 

      Fotó: Bor 
 

Ettől a helytől Zamárdi felé (a Feljáró dűlő közelében) 2023. év elején megtaláltam a következő MAORT 
telefonoszlop helyét is. Miután a fás területet kitisztították az aljnövényzettől, láthatóvá vált a soron 
következő betongyám is. Az alábbi fotó a 7-es úttól kb. 10 méterre található betongyámot mutatja. 
 

   Fotó: Bor 


