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A magyar hajÃ³zÃ¡s megÃ©rkezett 100 Ã©ves ÃºtjÃ¡rÃ³l. Az OsztrÃ¡k-Magyar MonarchiÃ¡n belÃ¼l a XIX. szÃ¡zad utolsÃ³
harmadÃ¡ban immÃ¡r Ã¶nÃ¡llÃ³ magyar gazdasÃ¡g Ã©s szervesen kapcsolÃ³dÃ³ kÃ¶zlekedÃ©s kibontakozÃ¡sa indÃ-totta ÃºtjÃ
s nÃ©hÃ¡ny Ã©v elteltÃ©vel mÃ¡r lÃ©pÃ©st tartott a korabeli fejlÅ‘dÃ©s lenyÅ±gÃ¶zÅ‘ Ã¼temÃ©vel. Baross GÃ¡bor a Magyar Ã
(MÃ•V) keretÃ©ben 1888-ban hajÃ³zÃ¡si Ã¼zemet is lÃ©tesÃ-tett. Ã•tmeneti megoldÃ¡s volt ez azzal a szÃ¡ndÃ©kkal, hogy a M
szemÃ©ly- Ã©s Ã¡ruszÃ¡llÃ-tÃ¡si forgalmÃ¡t kiegÃ©szÃ-tse vÃ-zi Ãºton mindaddig, amÃ-g egy nagy, nemzeti hajÃ³zÃ¡si tÃ¡rsasÃ
alakulhat.

A tÃ¶rvÃ©nynek, amely ezt a nemzeti hajÃ³zÃ¡si tÃ¡rsasÃ¡got Ã©letre hÃ-vta, nemcsak hÃ-vei, hanem ellenzÅ‘i is voltak. A
Parlamentben ellenzÃ©ki Ã©s kormÃ¡nypÃ¡rtok Ã©rvei Ã¼tkÃ¶ztek, s ennek kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeit legkifejezÅ‘bben talÃ¡n grÃ³f Ap
Albert hozzÃ¡szÃ³lÃ¡sa tÃ¼krÃ¶zte. Å± Friedrich Beust-tÃ³l kÃ¶lcsÃ¶nzÃ¶tt idÃ©zetbe foglalta vÃ©lemÃ©nyÃ©t: 'A tÃ¶rvÃ©ny
elfogadÃ¡sÃ¡hoz hozzÃ¡jÃ¡rulni nagy felelÅ‘ssÃ©ggel jÃ¡r, de nem kisebb felelÅ‘ssÃ©ggel jÃ¡r ahhoz hozzÃ¡ nem jÃ¡rulni...' A
fÅ‘rendihÃ¡z 1894. december 17-Ã©n tÃ¡rgyalta a tÃ¶rvÃ©nyt. Akkor egyedÃ¼l, HollÃ¡n ErnÅ‘ szÃ³lalt fel Ã©s a tÃ¶rvÃ©nnyel
egyetÃ©rtÃ©sben pÃ¡rhuzamot vont a leendÅ‘ hajÃ³zÃ¡si tÃ¡rsasÃ¡g Ã©s egy budapesti kikÃ¶tÅ‘ Ã©pÃ-tÃ©sÃ©nek szÃ¼ksÃ©g
kÃ¶zÃ¶tt. Javaslata 33 Ã©vvel kÃ©sÅ‘bb -1928-ban - vÃ¡lt valÃ³ra.

A parlamenti tÃ¶bbsÃ©ggel elfogadott tÃ¶rvÃ©nyt 1894. december 26-Ã¡n hirdettÃ©k ki, amely a tÃ¡rsasÃ¡gra nÃ©zve elÅ‘Ã-rta
Ã¡llammal megkÃ¶tendÅ‘, 20 Ã©vre szÃ³lÃ³ szerzÅ‘dÃ©sbe foglalt kÃ¶lcsÃ¶nÃ¶s kÃ¶telezettsÃ©geket Ã©s jogokat. Mit hozott
magÃ¡val a magyar hajÃ³zÃ¡s 100 Ã©ves ÃºtjÃ¡rÃ³l?

MagÃ¡val hozta a mÃºlt szÃ¡zad egy darabkÃ¡jÃ¡t Ã©s jelen Ã©vszÃ¡zadunknak - Ã¶t Ã©v hÃ-jÃ¡n - majdnem egÃ©szÃ©t.
KÃ¶vetkezÃ©skÃ©ppen rakomÃ¡nyÃ¡ban szinte tÃ©telesen megtalÃ¡lhatÃ³k nemcsak hazÃ¡nk, hanem kÃ¶zvetlen fÃ¶ldrajzi
kÃ¶rnyezetÃ¼nk, tÃ¡gabb Ã©rtelemben pedig EurÃ³pa XX. szÃ¡zadi tÃ¶rtÃ©nelmÃ©nek jelentÅ‘s esemÃ©nyÃ©i. Ãœzeneteket
ElsÅ‘sorban a szakma mÅ±velÅ‘inek, akik e rÃ¶vid visszatekintÃ©sbÅ‘l merÃ-tett tanulsÃ¡gokkal fordulhatnak a jÃ¶vÅ‘ felÃ©,
tovÃ¡bbÃ¡ mindazoknak, akik hajÃ³ zÃ¡stÃ¶rtÃ©netÃ¼nk szÃ-nes tablÃ³jÃ¡t szemlÃ©lve szÃ¡ndÃ©koznak mÃºltunkkal
megismerkedni.

A hajÃ³zÃ¡st, a tengerÃ©szetet, az ember egyik Å‘si mestersÃ©gÃ©t a kezdetektÅ‘l - rÃ©gebben mÃ©g e mestersÃ©get vÃ©gz
kÃ¶rÃ©ben is, a kÃ-vÃ¼lÃ¡llÃ³k kÃ¶rÃ©ben szinte napjainkig babonÃ¡s hiedelmek, mÃ-toszok, romantikus legendÃ¡k Ã¶veztÃ©
Ã¶vezik. E hiedelmek legszebbjei a gÃ¶rÃ¶g mitolÃ³giÃ¡bÃ³l, a tÃ©nyek tÃ¶bbsÃ©ge a skandinÃ¡v sagÃ¡kbÃ³l maradtak fenn a
vilÃ¡girodalom Ã©rtÃ©keikÃ©nt. Induljunk el most egy kÃ©pzeletbeli Ãºtra, jÃ¡rjuk vÃ©gig a magyar hajÃ³zÃ¡s 100 Ã©ves tÃ¶rtÃ
elidÅ‘zve a jelentÅ‘sebb esemÃ©nyeknÃ©l. Utunk sorÃ¡n nem talÃ¡lkozunk majd legendÃ¡kkal Ã©s mÃ-toszokkal, csak tÃ©nysz
valÃ³sÃ¡ggal, helyenkÃ©nt pedig hajÃ³zÃ¡stÃ¶rtÃ©netÃ¼nk - tÃ¶bbek szÃ¡mÃ¡ra talÃ¡n - ismeretlen rÃ©szleteivel. Majdnem
mindazzal, amit szÃ¡z Ã©v kÃ-nÃ¡lhat az Ã©rdeklÅ‘dÅ‘ szÃ¡mÃ¡ra.

A parlamenti vita mÃ©g javÃ¡ban folyt, de az alapÃ-tÃ³ bankok mÃ¡r mindennel kÃ©szen voltak. Az AlapÃ-tÃ³ Okirat, az
AlapszabÃ¡ly, a rÃ©szvÃ©ny- Ã©s kÃ¶tvÃ©nyszÃ¶vegek tervezetÃ©vel. Mi tÃ¶bb, mindezeket jÃ³vÃ¡hagyÃ¡sra fel is terjesztett
kereskedelemÃ¼gyi miniszternek. EzutÃ¡n elkÃ¶vetkezett a nap: 1895. januÃ¡r 24. E napon a Magyar Ã•ltalÃ¡nos Hitelbank
Ã©pÃ¼letÃ©ben dÃ©li 12 Ã³rai kezdettel kerÃ¼lt sor a tÃ¡rsasÃ¡g elsÅ‘, alakulÃ³ kÃ¶zgyÅ±lÃ©sÃ©re. Ez az Ã©pÃ¼let ma - ha
tekintve talÃ¡n nem is eredeti Ã¡llapotÃ¡ban - a NÃ¡dor utca 12. szÃ¡m alatt lÃ¡thatÃ³.

A kÃ¶zgyÅ±lÃ©s a tÃ¡rgyalÃ¡st levezetÅ‘ elnÃ¶knek SzÃ©ll KÃ¡lmÃ¡nt vÃ¡lasztotta meg. TovÃ¡bbÃ¡ a kÃ¶zgyÅ±lÃ©sen a kÃ¶ve
alÃ¡Ã-rÃ³k, egyben mint rÃ©szvÃ©nyesek is jelen voltak: a Magyar Ã•ltalÃ¡nos Hitelbank kÃ©pviseletÃ©ben Å‘rgrÃ³f Pallavicini E
vezÃ©rigazgatÃ³ 24 850 darab rÃ©szvÃ©nnyel, a Magyar LeszÃ¡mÃ-tolÃ³ Ã©s PÃ©nzvÃ¡ltÃ³ Bank kÃ©pviseletÃ©ben Beck Mik
850 darab rÃ©szvÃ©nnyel, valamint Barna MiklÃ³s, RÃ³na Zsigmond, JÃ¡rmay Gyula, Vargha Albert, Wellisz AlfrÃ©d Ã©s
Werkner Ã•rmin budapesti lakosok, szemÃ©lyenkÃ©nt 50-50 darab rÃ©szvÃ©nnyel. TehÃ¡t 8 alÃ¡Ã-rÃ³ 50 000 darab, darabonk
200 korona nÃ©vÃ©rtÃ©kÅ± rÃ©szvÃ©nnyel vett rÃ©szt az alapÃ-tÃ¡sban. A bevezetÅ‘ formasÃ¡gok utÃ¡n megvÃ¡lasztottÃ¡k a
igazgatÃ³sÃ¡g tagjait, nevezetesen: Barcza KÃ¡roly, Beck Miksa, CsÃ¡ky AdorjÃ¡n, grÃ³f hatvani Deutsch JÃ³zsef, bÃ¡rÃ³
Kornfeld Zsigmond, Neumann Miksa, PekÃ¡r Imre, RibÃ¡ry SÃ¡ndor, Strasser SÃ¡ndor, grÃ³f SzÃ©chÃ©nyi PÃ¡l, SzitÃ¡nyi Ã–dÃ
Ã©s HorvÃ¡th ElemÃ©r szemÃ©lyÃ©ben.
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EzutÃ¡n a kÃ¶zgyÅ±lÃ©s mÃ¡r Ã©rdemi Ã¼gyeket tÃ¡rgyalt, kimondta meggyÅ‘zÅ‘dÃ©sÃ©t arrÃ³l, hogy az alaptÅ‘ke biztosÃ-to
felmentette az alapÃ-tÃ³kat; kijelentette a rÃ©szvÃ©nytÃ¡rsasÃ¡g megalakulÃ¡sÃ¡t; alapszabÃ¡lyt fogadott el; a kÃ¶lcsÃ¶nÃ¶s
viszony szabÃ¡lyozÃ¡sÃ¡t a DDSG-vel; Ã¡ltalÃ¡nos hajÃ³zÃ¡si program elfogadÃ¡sÃ¡t Ã©s vÃ©gÃ¼l hajÃ³gyÃ¡rak felszÃ³lÃ-tÃ¡sÃ
hajÃ³k Ã©pÃ-tÃ©sÃ©nek ajÃ¡nlattÃ©telÃ©re.

A kÃ¶zgyÅ±lÃ©st kÃ¶vetÅ‘en az igazgatÃ³sÃ¡g tartotta meg elsÅ‘ Ã¼lÃ©sÃ©t. Ott, mÃ¡r grÃ³f SzÃ©chÃ©nyi PÃ¡l, mint a MFTR
elnÃ¶ke foglalta el az elnÃ¶ki szÃ©ket. GrÃ³f SzÃ©chÃ©nyi PÃ¡l ezt a tisztsÃ©get 1901-ben bekÃ¶vetkezett halÃ¡lÃ¡ig lÃ¡tta el Ã
grÃ³f SzÃ©chÃ©nyi AladÃ¡r szemÃ©lyÃ©n keresztÃ¼l a SzÃ©chÃ©nyi csalÃ¡dnak ez az Ã¡ga 1902-tÅ‘l tovÃ¡bb kÃ©pviseltette
MFTR igazgatÃ³sÃ¡gi testÃ¼letÃ©ben. MegalakulÃ¡sa utÃ¡n a MFTR Ã¡tvette a MÃ•V szerÃ©ny szemÃ©ly- Ã©s teherszÃ¡llÃ-tÃ
hajÃ³parkjÃ¡t Ã©s tovÃ¡bb folytatta annak jÃ¡ratait a DunÃ¡n, a TiszÃ¡n Ã©s a SzÃ¡vÃ¡n.

Ã•tvette a MÃ•V BÃ¡ziÃ¡son lÃ©vÅ‘ hajÃ³mÅ±helyÃ©t, amit kÃ©sÅ‘bb OrsovÃ¡ra telepÃ-tett Ã©s ezzel a MÃ•V hajÃ³zÃ¡si tevÃ©
megszÅ±nt. Megvette a GyÅ‘ri GÅ‘zhajÃ³zÃ¡si Rt. hajÃ³parkjÃ¡t, a komÃ¡romi hajÃ³mÅ±hellyel egyÃ¼tt Ã©s szintÃ©n
megvÃ¡sÃ¡rolta, vagy bÃ©relte tovÃ¡bbi kisebb hajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalatok hajÃ³it. Mindezekkel egyidejÅ±leg az Ãºjpesti
hajÃ³gyÃ¡raknÃ¡l rendelte meg Ãºj szemÃ©ly-, vontatÃ³- Ã©s uszÃ¡lyhajÃ³k Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t.

Alig egy Ã©v elteltÃ©vel, 1895 vÃ©gÃ©n a MFTR hajÃ³parkja tulajdonkÃ©nt vagy bÃ©rlemÃ©nykÃ©nt mÃ¡r 208 darab ÃºszÃ³e
Ã¡llt. Mai mÃ©rtÃ©kkel is imponÃ¡lÃ³ szÃ¡madat. Az elkÃ¶vetkezendÅ‘ Ã©vekben a RegensburgtÃ³l SulinÃ¡ig terjedÅ‘
Dunaszakaszokon ingatlanokat, kikÃ¶tÅ‘helyeket, szÃ©nbÃ¡nyÃ¡kat vÃ¡sÃ¡rolt Ã©s bÃ©relt, valamint Ãºj hajÃ³jÃ¡ratokat indÃ-to
TalÃ¡n a tÃ¶rvÃ©nyhozÃ³k a Parlamentben, de mÃ©g az alapÃ-tÃ³k sem tÃ©telezhettek fel ilyen lendÃ¼letes egÃ©szen 1918-ig
tartÃ³ - fejlÅ‘dÃ©st Ã©s a vÃ-zi Ãºton tÃ¶rtÃ©nÅ‘ szÃ¡llÃ-tÃ¡shoz fÅ±zÅ‘dÅ‘ magyar Ã©rdekek teljesÃ¼lÃ©sÃ©t. A kÃ¶zponti iga
ben mÃ©g a HungÃ¡ria SzÃ¡llÃ³ nÃ©hÃ¡ny szobÃ¡jÃ¡ban intÃ©zte a tÃ¡rsasÃ¡g Ã¼gyeit, de az elsÅ‘ Ã©vi zÃ¡rszÃ¡madÃ³ kÃ¶zg
az igazgatÃ³sÃ¡g mÃ¡r ezt jelenthette:

TISZTELT KÃ–ZGYÅ±LÃ‰SI EBBEN AZ. ESZTENDÅ‘BEN TEVÅ±KI: NYSÃ‰GÃœNKET TERMÃ‰SZETSZERÅ±LEG KÃ‰T
KELLETT' KIFEJTENÃœNK. EGYRÃ‰SZT TÃ•RSASÃ•G- UNK BELSÅ‘ SZERVEZÃ‰SE VETTE IGÃ‰NYBE MUNKÃ•SSÃ•G
MÃ•SRÃ‰SZT AZ ÃœZEMÃœNKHÃ–Z SZÃœKSÃ‰GES ÃšSZÃ“EGYSÃ‰GEKET Ã‰S EGYÃ‰B ESZKÃ–ZÃ–KET KELLET
ILLETVE MEGRENDELNÃœNK. ...FELHASZNÃ•LJUK A KÃ•NÃ•LKOZÃ“ KEDVEZÅ± ALKALMAT ARRA, HOGY A
TÃ•RSASÃ•GUNK CZÃ‰LJAINAK TELJESEN MEGFELELÅ± ELÅ‘NYÃ–S HELYEN FEKVÅ‘ MÃ•RIA VALÃ‰RIA UTCA14. SZ
AMELYBEN Ã–NÃ–KET MA TISZTELETTELJESEN VAN SZERENCSÃ‰NK ÃœDVÃ–ZÃ–LNI, 502.OOO FRT. VÃ‰TELÃ•RON
MEGVEGYÃœK...

Ez az Ã©pÃ¼let a mai FÃ³rum SzÃ¡llÃ³ helyÃ©n Ã¡llt, az Ã©pÃ¼let tÃ¶rtÃ©nete pedig 1909-ben folytatÃ³dott tovÃ¡bb. Az 1896Ã©v, mÃ¡r mÃ¡s volt. Ami akkor tÃ¶rtÃ©nt, a magyar nemzet fennÃ¡llÃ¡sa Ã³ta elÅ‘szÃ¶r Ã©s egyszer volt: honfoglalÃ¡sunknak
ezredik Ã©vfordulÃ³ja.

Ezt Ã¼nnepelte az orszÃ¡g Ã©s ezt Ã¼nnepelte a MFTR. A MFTR egyfelÅ‘l Ãºgy, hogy rÃ©szt vett a KÃ¶zlekedÃ©si Csarnokba
rendezett vasÃºti, postai, hajÃ³zÃ¡si Ã©s Vaskapu-csatorna Ã©pÃ-tÃ©si kiÃ¡llÃ-tÃ¡son, amit a kiÃ¡llÃ-tÃ¡s bÃ-rÃ¡lÃ³bizottsÃ¡ga
aranyÃ©rem Ã©s oklevÃ©l adomÃ¡nyozÃ¡sÃ¡val ismert el.

MÃ¡sfelÅ‘l Ãºgy, hogy rÃ©szt vÃ¡llalt az Ãºjonnan elkÃ©szÃ¼lt Vaskapu-csatorna megnyitÃ³ Ã¼nnepsÃ©gÃ©nek megrendezÃ©
Ez alkalomra az I. FERENCZ JÃ“ZSEF, a MFTR Ãºj szemÃ©lyhajÃ³ja Theodor SÃ¡ndor kapitÃ¡ny parancsnoksÃ¡ga alatt 1896.
szeptember 26Ã¡n mÃ¡r OrsovÃ¡n horgonyzott Ã©s vÃ¡rta I. Ferenc JÃ³zsef csÃ¡szÃ¡r', KÃ¡roly romÃ¡n Ã©s SÃ¡ndor szerb kirÃ¡
Ã©rkezÃ©sÃ©t, hogy mÃ¡snap Ã¼nnepÃ©lyesen megnyissÃ¡k a csatornÃ¡t a hajÃ³forgalom szÃ¡mÃ¡ra.

A Vaskapu-csatorna megnyitÃ¡sÃ¡val a Duna RegensburgtÃ³l SulinÃ¡ig vÃ¡lt hajÃ³zhatÃ³vÃ¡. Az esemÃ©ny utÃ¡n az I.
FERENCZ JÃ“ZSEF Orsova Ã©s Galacz kÃ¶zÃ¶tt vÃ©gezte szemÃ©lyszÃ¡llÃ-tÃ³ jÃ¡ratÃ¡t. Egyik Ãºtja sorÃ¡n 1902. szeptembe
Ã¡n CsernavodÃ¡nÃ¡l romÃ¡n hajÃ³val Ã¼tkÃ¶zÃ¶tt Ã¶ssze Ã©s elsÃ¼llyedt. A kiemelÃ©sÃ©re tett kÃ-sÃ©rletek sikertelenek
maradtak.
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Az AlapÃ-tÃ³ Okiratban bennfoglaltatott - egyÃ©bkÃ©nt a tÃ¡rsasÃ¡g neve is utalt rÃ¡ -, hogy a folyami hajÃ³zÃ¡s mellett bÃ©relt
vagy sajÃ¡t tulajdonÃº hajÃ³ival SulinÃ¡n tÃºl, a tengeren is vÃ©gez hajÃ³zÃ¡st. ElÅ‘segÃ-tve ezzel a magyar kÃ¼lkereskedelmi
tÃ¶rekvÃ©seket, az export-import Ã¡ruforgalom nÃ¶velÃ©sÃ©t.

Tengeri hajÃ³park hiÃ¡nyÃ¡ban e feltÃ©teleknek a MFTR Ãºgy tett eleget, hogy elÅ‘bb a magyar Ã©rdekeltsÃ©gÅ± ADRIA, majd
1902-tÅ‘l a Magyar Keleti TengerhajÃ³zÃ¡si rÃ©szvÃ©nytÃ¡rsasÃ¡gokkal kÃ¶tÃ¶tt szerzÅ‘dÃ©st. IlyenformÃ¡n a folyami-tengeri
Ã¡ruforgalom kapcsolata Galaczon Ã©s SulinÃ¡n jÃ¶tt lÃ©tre.

A szÃ¡zadfordulÃ³ utÃ¡ni Ã©vekben a MFTR Ã¼zletpolitikÃ¡jÃ¡t Ã©s az egyre kedvezÅ‘bbnek mutatkozÃ³ - fÅ‘leg
gabonaszÃ¡llÃ-tÃ¡si - fuvarpiacÃ¡t egy hosszabb tÃ¡von veszÃ©lyesnek lÃ¡tszÃ³ tÃ©nyezÅ‘ zavarta meg. Ugyanis nagy Ã¡llami
tÃ¡mogatÃ¡s mellett, nem utolsÃ³sorban olcsÃ³ fuvardÃ-jjal az Al-DunÃ¡n megjelent az orosz Ã©s a romÃ¡n hajÃ³zÃ¡s. Ennek
ellensÃºlyozÃ¡sÃ¡ra a MFTR, a DDSG Ã©s az SDDG szintÃ©n a fuvardÃ-jak Ã¶sszehangolÃ¡sÃ¡val tÃ¶mÃ¶rÃ¼ltek kartellba, s
a kartell - tÃ¶bb-kevesebb eredmÃ©nnyel -1914-ig mÅ±kÃ¶dÃ¶tt.

A MFTR igazgatÃ³sÃ¡ga, mÃ¡r megalakulÃ¡sÃ¡t kÃ¶vetÅ‘en engedÃ©lyt kÃ©rt MagyarorszÃ¡g kÃ¼lÃ¶n cÃ-merÃ©nek hasznÃ¡l
ugyanakkor azt is kÃ©rte, hogy a tÃ¡rsasÃ¡g megnevezÃ©sÃ©ben a ?kirÃ¡lyi' jelzÅ‘t hasznÃ¡lhassa. Az elÅ‘bbire az engedÃ©lyt
nÃ©hÃ¡ny hÃ³napon belÃ¼l megkapta, az utÃ³bbi mÃ¡r nem volt ilyen egyszerÅ±. A tÃ¡rsasÃ¡gnak kormÃ¡nyzati Ãºton I. Ferenc
JÃ³zsefhez kellett fordulnia az engedÃ©lyÃ©rt.

A csÃ¡szÃ¡r 1907. jÃºliusÃ¡ban Bad Ischlben tÃ¶ltÃ¶tte a nyarat, onnan Ã©rkezett meg az engedÃ©ly, miszerint:

Å‘ CSÃ•SZÃ•RI APOSTOLI KIRÃ•LYI FELSÃ‰GE... LEGFELSÅ‘BB ELHATÃ•ROZÃ•SÃ•VAL, LEGKEGYELMESEBBEN
MEGENGEDI, HOGY A MAGYAR FOLYAM Ã‰S TENGERHAJÃ“ZÃ•SI RÃ‰SZVÃ‰NYTÃ•RSASÃ•G AZ Ã•LLAMMAL VALÃ“
SZERZÅ‘DÃ‰SES VISZONYÃ•NAK TARTAMÃ•RA A MAGYAR FOLYAM Ã‰S TENGERHAJÃ“ZÃ•SI RÃ‰SZVÃ‰NYTÃ•RSA
VISELHESSE.

Ezek utÃ¡n folytassuk tovÃ¡bb a MFTR hivatali Ã©pÃ¼letÃ©nek fÃ©lbemaradt tÃ¶rtÃ©netÃ©t. Az 1895-ben vÃ¡sÃ¡rolt Ã©pÃ¼le
MFTR 1909 -ben eladta Ã©s a nyugdÃ-jintÃ©zete orszÃ¡gos Ã©pÃ-tÃ©si pÃ¡lyÃ¡zatot Ã-rt ki a kÃ¶vetkezÅ‘ cÃ-mmel: 'A MFTR
hivatalnokai, hajÃ³stisztjei, segÃ©dtisztjei, hajÃ³s altisztjei Ã©s szolgÃ¡i nyugdÃ-jintÃ©zete tulajdonÃ¡t kÃ©pezÅ‘ hÃ¡z felÃ©pÃ-t

Neves budapesti Ã©pÃ-tÃ©szek nyertÃ©k el a pÃ¡lyÃ¡zati dÃ-jat, elkÃ©szÃ¼ltek a tervek Ã©s az Ã©pÃ¼let a MÃ¡ria ValÃ©ria
ApÃ¡czai Csere JÃ¡nos - utca 11. szÃ¡m alatt 1911-ben felÃ©pÃ¼lt. Itt kapott helyet a MFTR kereskedelmi, forgalmi,
mÅ±szaki Ã©s pÃ©nzÃ¼gyi rÃ©szlege, valamint a Magyar HajÃ³zÃ¡si EgyesÃ¼let betegsegÃ©lyzÅ‘ pÃ©nztÃ¡ra.

Az Ã©pÃ¼leten belÃ¼l figyelemremÃ©ltÃ³ a TanÃ¡csterem, valamint annak falÃ¡n nÃ©hÃ¡ny Ã©vtizeddel ezelÅ‘tt elhelyezett
fametszetsorozat, amely az emberisÃ©g hajÃ³zÃ¡stÃ¶rtÃ©netÃ©t mutatja be az Å‘sember elsÅ‘ vÃ-zre szÃ¡llÃ¡sÃ¡tÃ³l napjainkig

A szÃ¡zadfordulÃ³t kÃ¶vetÅ‘ Ã©pÃ-tÃ©szeti stÃ-lusjegyeken tÃºl a kereskedelmet kifejezÅ‘ allegorikus dombormÅ±vek adjÃ¡k az
Ã©pÃ¼let Duna felÃ© tÃ¶rekvÅ‘ sarokhomlokzatÃ¡nak dÃ-szÃ-tÅ‘ elemeit, az oceanidÃ¡kkal' Nyugat Ã©s DÃ©l felÃ© tekintÅ‘ ha
dÃ-szÃ-tÃ©sei pedig mindmÃ¡ig a hajÃ³zÃ¡si jellegÃ©t hangsÃºlyozzÃ¡k.

MÃ¡sfelÅ‘l Ãºgy, hogy rÃ©szt vÃ¡llalt az Ãºjonnan elkÃ©szÃ¼lt Vaskapu-csatorna megnyitÃ³ Ã¼nnepsÃ©gÃ©nek megrendezÃ©
Ez alkalomra az I. FERENCZ JÃ“ZSEF, a MFTR Ãºj szemÃ©lyhajÃ³ja Theodor SÃ¡ndor kapitÃ¡ny parancsnoksÃ¡ga alatt 1896.
szeptember 26Ã¡n mÃ¡r OrsovÃ¡n horgonyzott Ã©s vÃ¡rta I. Ferenc JÃ³zsef csÃ¡szÃ¡r', KÃ¡roly romÃ¡n Ã©s SÃ¡ndor szerb kirÃ¡
Ã©rkezÃ©sÃ©t, hogy mÃ¡snap Ã¼nnepÃ©lyesen megnyissÃ¡k a csatornÃ¡t a hajÃ³forgalom szÃ¡mÃ¡ra.

A Vaskapu-csatorna megnyitÃ¡sÃ¡val a Duna RegensburgtÃ³l SulinÃ¡ig vÃ¡lt hajÃ³zhatÃ³vÃ¡. Az esemÃ©ny utÃ¡n az I.
FERENCZ JÃ“ZSEF Orsova Ã©s Galacz kÃ¶zÃ¶tt vÃ©gezte szemÃ©lyszÃ¡llÃ-tÃ³ jÃ¡ratÃ¡t. Egyik Ãºtja sorÃ¡n 1902. szeptembe
Ã¡n CsernavodÃ¡nÃ¡l romÃ¡n hajÃ³val Ã¼tkÃ¶zÃ¶tt Ã¶ssze Ã©s elsÃ¼llyedt. A kiemelÃ©sÃ©re tett kÃ-sÃ©rletek sikertelenek
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maradtak.

Az AlapÃ-tÃ³ Okiratban bennfoglaltatott - egyÃ©bkÃ©nt a tÃ¡rsasÃ¡g neve is utalt rÃ¡ -, hogy a folyami hajÃ³zÃ¡s mellett bÃ©relt
vagy sajÃ¡t tulajdonÃº hajÃ³ival SulinÃ¡n tÃºl, a tengeren is vÃ©gez hajÃ³zÃ¡st. ElÅ‘segÃ-tve ezzel a magyar kÃ¼lkereskedelmi
tÃ¶rekvÃ©seket, az export-import Ã¡ruforgalom nÃ¶velÃ©sÃ©t.

Tengeri hajÃ³park hiÃ¡nyÃ¡ban e feltÃ©teleknek a MFTR Ãºgy tett eleget, hogy elÅ‘bb a magyar Ã©rdekeltsÃ©gÅ± ADRIA, majd
1902-tÅ‘l a Magyar Keleti TengerhajÃ³zÃ¡si rÃ©szvÃ©nytÃ¡rsasÃ¡gokkal kÃ¶tÃ¶tt szerzÅ‘dÃ©st. IlyenformÃ¡n a folyami-tengeri
Ã¡ruforgalom kapcsolata Galaczon Ã©s SulinÃ¡n jÃ¶tt lÃ©tre.

A szÃ¡zadfordulÃ³ utÃ¡ni Ã©vekben a MFTR Ã¼zletpolitikÃ¡jÃ¡t Ã©s az egyre kedvezÅ‘bbnek mutatkozÃ³ - fÅ‘leg
gabonaszÃ¡llÃ-tÃ¡si - fuvarpiacÃ¡t egy hosszabb tÃ¡von veszÃ©lyesnek lÃ¡tszÃ³ tÃ©nyezÅ‘ zavarta meg. Ugyanis nagy Ã¡llami
tÃ¡mogatÃ¡s mellett, nem utolsÃ³sorban olcsÃ³ fuvardÃ-jjal az Al-DunÃ¡n megjelent az orosz Ã©s a romÃ¡n hajÃ³zÃ¡s. Ennek
ellensÃºlyozÃ¡sÃ¡ra a MFTR, a DDSG Ã©s az SDDG szintÃ©n a fuvardÃ-jak Ã¶sszehangolÃ¡sÃ¡val tÃ¶mÃ¶rÃ¼ltek kartellba, s
a kartell - tÃ¶bb-kevesebb eredmÃ©nnyel -1914-ig mÅ±kÃ¶dÃ¶tt.

A MFTR igazgatÃ³sÃ¡ga, mÃ¡r megalakulÃ¡sÃ¡t kÃ¶vetÅ‘en engedÃ©lyt kÃ©rt MagyarorszÃ¡g kÃ¼lÃ¶n cÃ-merÃ©nek hasznÃ¡l
ugyanakkor azt is kÃ©rte, hogy a tÃ¡rsasÃ¡g megnevezÃ©sÃ©ben a ?kirÃ¡lyi' jelzÅ‘t hasznÃ¡lhassa. Az elÅ‘bbire az engedÃ©lyt
nÃ©hÃ¡ny hÃ³napon belÃ¼l megkapta, az utÃ³bbi mÃ¡r nem volt ilyen egyszerÅ±. A tÃ¡rsasÃ¡gnak kormÃ¡nyzati Ãºton I. Ferenc
JÃ³zsefhez kellett fordulnia az engedÃ©lyÃ©rt.

A csÃ¡szÃ¡r 1907. jÃºliusÃ¡ban Bad Ischlben tÃ¶ltÃ¶tte a nyarat, onnan Ã©rkezett meg az engedÃ©ly, miszerint:

Å‘ CSÃ•SZÃ•RI APOSTOLI KIRÃ•LYI FELSÃ‰GE... LEGFELSÅ‘BB ELHATÃ•ROZÃ•SÃ•VAL, LEGKEGYELMESEBBEN
MEGENGEDI, HOGY A MAGYAR FOLYAM Ã‰S TENGERHAJÃ“ZÃ•SI RÃ‰SZVÃ‰NYTÃ•RSASÃ•G AZ Ã•LLAMMAL VALÃ“
SZERZÅ‘DÅ±SES VISZONYÃ•NAK TARTAMÃ•RA A MAGYAR FOLYAM Ã‰S TENGERHAJÃ“ZÃ•SI RÃ‰SZVÃ‰NYTÃ•RSAS
VISELHESSE.

Ezek utÃ¡n folytassuk tovÃ¡bb a MFTR hivatali Ã©pÃ¼letÃ©nek fÃ©lbemaradt tÃ¶rtÃ©netÃ©t. Az 1895-ben vÃ¡sÃ¡rolt Ã©pÃ¼le
MFTR 1909 -ben eladta Ã©s a nyugdÃ-jintÃ©zete orszÃ¡gos Ã©pÃ-tÃ©si pÃ¡lyÃ¡zatot Ã-rt ki a kÃ¶vetkezÅ‘ cÃ-mmel: 'A MFTR
hivatalnokai, hajÃ³stisztjei, segÃ©dtisztjei, hajÃ³s altisztjei Ã©s szolgÃ¡i nyugdÃ-jintÃ©zete tulajdonÃ¡t kÃ©pezÅ‘ hÃ¡z felÃ©pÃ-t

Neves budapesti Ã©pÃ-tÃ©szek nyertÃ©k el a pÃ¡lyÃ¡zati dÃ-jat, elkÃ©szÃ¼ltek a tervek Ã©s az Ã©pÃ¼let a MÃ¡ria ValÃ©ria
ApÃ¡czai Csere JÃ¡nos - utca 11. szÃ¡m alatt 1911-ben felÃ©pÃ¼lt. Itt kapott helyet a MFTR kereskedelmi, forgalmi,
mÅ±szaki Ã©s pÃ©nzÃ¼gyi rÃ©szlege, valamint a Magyar HajÃ³zÃ¡si EgyesÃ¼let betegsegÃ©lyzÅ‘ pÃ©nztÃ¡ra.

Az Ã©pÃ¼leten belÃ¼l figyelemremÃ©ltÃ³ a TanÃ¡csterem, valamint annak falÃ¡n nÃ©hÃ¡ny Ã©vtizeddel ezelÅ‘tt elhelyezett
fametszetsorozat, amely az emberisÃ©g hajÃ³zÃ¡stÃ¶rtÃ©netÃ©t mutatja be az Å‘sember elsÅ‘ vÃ-zre szÃ¡llÃ¡sÃ¡tÃ³l napjainkig

A szÃ¡zadfordulÃ³t kÃ¶vetÅ‘ Ã©pÃ-tÃ©szeti stÃ-lusjegyeken tÃºl a kereskedelmet kifejezÅ‘ allegorikus dombormÅ±vek adjÃ¡k az
Ã©pÃ¼let Duna felÃ© tÃ¶rekvÅ‘ sarokhomlokzatÃ¡nak dÃ-szÃ-tÅ‘ elemeit, az oceanidÃ¡kkal' Nyugat Ã©s DÃ©l felÃ© tekintÅ‘ ha
dÃ-szÃ-tÃ©sei pedig mindmÃ¡ig a hajÃ³zÃ¡si jellegÃ©t hangsÃºlyozzÃ¡k.

NehÃ©z esztendÅ‘k kÃ¶vetkeztek. EsztendÅ‘k? Ã‰vtizedek! TerÃ¼letÃ©ben, kÃ¶zlekedÃ©si hÃ¡lÃ³zatÃ¡val, iparÃ¡val alig harm
zsugorodott az orszÃ¡g. NemzetkÃ¶zi elszigeteltsÃ©g, Trianon Ã©s jÃ³vÃ¡tÃ©tel, rohamos inflÃ¡ciÃ³. Ne soroljuk tovÃ¡bb, inkÃ¡b
olvassunk bele a hÃ¡borÃºs vesztesÃ©g minket Ã©rintÅ‘ rÃ¶vid leltÃ¡rÃ¡ba.

A hÃ¡borÃº vÃ©gÃ©n a MFTR hajÃ³park 482 darab ÃºszÃ³ egysÃ©gbÅ‘l Ã¡llt, ezekbÅ‘l a harcok sorÃ¡n elsÃ¼llyedt 40 darab. A
trianoni bÃ©keszerzÅ‘dÃ©sben elÅ‘Ã-rtak vÃ©grehajtÃ¡sÃ¡ra kirendelt amerikai dÃ¶ntÅ‘bÃ-rÃ³, Walker D. Hines Ã¡llÃ¡spontja pe
tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt - a kÃ¶vetkezÅ‘ volt:
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...A HÃ•BORÃš ALATT A HADÃœGY BÃ‰RLETÃ‰BEN Ã•LLÃ“ HAJÃ“K RENDELTETÃ‰SÃœKNÃ‰L FOGVA ELVESZÃ•TE
MAGÃ•NTULAJDON JELLEGÃœKET, HADIANYAGGÃ• VÃ•LTAK, A NEMZETKKÃ–ZI JOGNÃ•L FOGVA ELKOBOZHATÃ“AK..

Ennek szellemÃ©ben osztottak fel kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ arÃ¡nyban 197 darab magyar hajÃ³t a szerbek, a franciÃ¡k, a romÃ¡nok Ã©s
csehek kÃ¶zÃ¶tt, nem beszÃ©lve tovÃ¡bbÃ¡ a tÃ¡rsasÃ¡g ingatlantulajdonÃ¡ban tÃ¶rtÃ©nt vagyonvesztÃ©srÅ‘l.

Milyen lehetÅ‘sÃ©g kÃ-nÃ¡lkozott a MFTR-nek e nehÃ©z helyzetbÅ‘l tÃ¶rtÃ©nÅ‘ kijutÃ¡sra? ElÅ‘szÃ¶r is a pÃ©nzÃ¼gyi viszony
rendezÃ©se az Ã¡llammal, valamint igazodÃ¡s az Ãºjonnan kialakult nemzetkÃ¶zi helyzethez. Ez utÃ³bbi kÃ¶rbe tartozott Ãºj
kereskedelmi szerzÅ‘dÃ©sek kÃ¶tÃ©se a Duna-menti Ã¡llamokkal, nem utolsÃ³sorban szoros Ã©s szabÃ¡lyozott
egyÃ¼ttmÅ±kÃ¶dÃ©s kialakÃ-tÃ¡sa a hasonlÃ³ helyzetben lÃ©vÅ‘ DDSG-vel, SDDG-vel Ã©s a BL-e1.

Ez annÃ¡l is fontosabb volt, mert Ãºjabb versenytÃ¡rsak jelÃ©ntek meg a DunÃ¡n, Ã©spedig a franciÃ¡k, az angolok Ã©s a
hollandok. Az egyÃ¼ttmÅ±kÃ¶dÃ©s 1927-tÅ‘l - kÃ©sÅ‘bb mÃ¡s tÃ¡rsasÃ¡gokkal bÅ‘vÃ¼lve - 1944-ig Ã¡llt fenn. Mintha HollÃ³n E
1894-es, a Parlamentben elhangzott szavai ismÃ©tlÅ‘dtek volna, amikor 1928. oktÃ³ber 20-Ã¡n Horthy MiklÃ³s kormÃ¡nyzÃ³ a
kÃ¶vetkezÅ‘ mondatokkal nyitotta meg a Budapesti VÃ¡mmentes KikÃ¶tÅ‘t:

...SZOLGÃ•LJON EZ AZ ÃšJ KIKÃ–TÅ± NEMCSAK HAZÃ•NK GAZDASÃ•GI Ã‰LETÃ‰NEK HATALMAS FELLENDÃ•TÃ‰SÃ
A DUNA-VÃ–LGYÃ‰BEN Ã‰LÅ± Ã–SSZES NÃ‰PEK JAVÃ•RA Ã‰S GAZDASÃ•GI MEGERÅ‘SÃ–DÃ‰SÃ‰RE...

A nagy elgondolÃ¡s, a Csepel-sziget Ã©szaki csÃºcsÃ¡ra tervezett kereskedelmi Ã©s ipari kikÃ¶tÅ‘komplexum mindmÃ¡ig nem
valÃ³sulhatott meg, de ennek ellenÃ©re a kikÃ¶tÅ‘nek is voltak azÃ©rt remÃ©nyteljes fejlÅ‘dÃ©si szakaszai.

Az 1929 Å‘szÃ©n bekÃ¶vetkezett Ã©s Ã©vekig tartÃ³ nemzetkÃ¶zi gazdasÃ¡gi vÃ¡lsÃ¡g hatÃ¡sa 1933-ra mÃ¡r mÃ©rsÃ©klÅ‘dni
ezen tÃºlmenÅ‘en hajÃ³zÃ¡stÃ¶rtÃ©netÃ¼nk ezt az Ã©vet jelentÅ‘s mÃ©rfÃ¶ldkÅ‘kÃ©nt is szÃ¡mon tartja. NÃ©zzÃ¼k tehÃ¡t so
Ã‰venkÃ©nt nyÃºjtott Ã¡llami tÃ¡mogatÃ¡ssal megkezdÅ‘dÃ¶tt a MFTR pÃ©nzÃ¼gyi Ã©s mÅ±szaki szanÃ¡lÃ¡sa, amelynek
eredmÃ©nyekÃ©ppen Ãºj folyami hajÃ³k Ã©pÃ¼ltek.

Horthy MiklÃ³st kormÃ¡nyzÃ³ elnÃ¶kletÃ©vel 1933. mÃ¡rcius 18-Ã¡n Ã¼lÃ©st tartott a KoronatanÃ¡cs, amelynek egyik napirendi
pontja volt a magyar Duna-tengeri hajÃ³zÃ¡s megindÃ-tÃ¡sÃ¡nak kÃ©rdÃ©se.

Az elÅ‘zmÃ©nyekhez az is hozzÃ¡tartozik, hogy e hajÃ³zÃ¡si mÃ³dszer szorgalmazÃ³i, Wulff Olaf Ã©s Bornemissza FÃ©lixi a
'British ships, for British goods angol' jelszÃ³ magyar Ã©rtelmezÃ©sÅ± vÃ¡ltozatÃ¡t, azaz a 'Hungarian ships, for hungarian
goods' jelszÃ³t tÅ±ztÃ©k zÃ¡szlajukra.

A KoronatanÃ¡cs Ã©rdemi dÃ¶ntÃ©seinek megfelelÅ‘en - tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt - a magyar kÃ¼lkereskedelem bÅ‘vÃ-tÃ©se cÃ©ljÃ
megalakult a Magyar-Egyiptomi Kereskedelmi Rt. (HUNGEGYPT) Ã©s a HUNGEGYPT bÃ©rbe vette a holland
APOLLINARIS III. folyam-tengerjÃ¡rÃ³ hajÃ³t, amely EurÃ³pÃ¡t kÃ¶rÃ¼lhajÃ³zva egyiptomi rakomÃ¡nyÃ¡val 1933. szeptember
20-Ã¡n befutott a csepeli VÃ¡mmentes KikÃ¶tÅ‘be.

BizonysÃ¡gÃ¡ul annak, hogy Budapest a kontinens belsejÃ©ben is tengeri kikÃ¶tÅ‘vÃ© vÃ¡lhat, valamint a hajÃ³zÃ¡si mÃ³dszert
magyar tervezÃ©sÅ± Ã©s Ã©pÃ-tÃ©sÅ± hajÃ³val hasonlÃ³kÃ©ppen lehet vÃ©gezni.

A MFTR 1933 decemberÃ©ben a GANZ-hajÃ³gyÃ¡rnÃ¡l egy Duna-tengerjÃ¡rÃ³ hajÃ³ Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t rendelte meg, amelyet
BUDAPEST nÃ©vvel 1934. augusztus 14-Ã©n bocsÃ¡tottak vÃ-zre Ã©s oktÃ³ber 6-Ã¡n indult el elsÅ‘ ÃºtjÃ¡ra, Egyiptomba.

A budapesti CÃ©gbÃ-rÃ³sÃ¡gon pedig 1936. mÃ¡rcius 11-Ã©n egy Ãºj cÃ©get jegyeztek be, amelynek neve: 'Magyar kirÃ¡lyi Du
tengerhajÃ³zÃ¡si Rt.' (DTRT). Ezt kÃ¶vetÅ‘en a GANZ-hajÃ³gyÃ¡rbÃ³l mÃ¡r egymÃ¡s utÃ¡n indultak Ãºtjukra a magyar DunatengerjÃ¡rÃ³ hajÃ³k.

A magyar Duna-tengeri hajÃ³zÃ¡s megindÃ-tÃ¡sa a maga nemÃ©ben ÃºttÃ¶rÅ‘ vÃ¡llalkozÃ¡s volt. KÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a Vaskapuhttp://hajomakett.hu
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csatorna tervezÅ‘inek 1888-ban alkotott vÃ©lemÃ©nyÃ©t ismerve, miszerint: '...A NÃ‰ZET, HOGY TENGERI HAJÃ“K NETÃ•N
BUDAPESTIG FELJÃ–HESSENEK, EZ NAGY TÃ‰VEDÅ±S Å±S HIÃš Ã•BRÃ•ND...' EurÃ³pa kiheverte az elsÅ‘ vilÃ¡ghÃ¡borÃº
gazdasÃ¡gi vÃ¡lsÃ¡g traumÃ¡jÃ¡t Ã©s az 1930-as Ã©vek kÃ¶zepÃ©n sokat Ã-gÃ©rÅ‘ mÃ³don fellendÃ¼lt az idegenforgalom.

Ãštnak indultak, Ã©rkeztek a 'fillÃ©res' Ã©s 'fÃ¼rdÅ‘' vonatok, 'tÃ¡rsas' Ã©s 'fillÃ©res' hajÃ³k. MindezekbÅ‘l kitÅ±nik, hogy Ãºgy
mint a MFTR a kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeknek megfelelÅ‘en szervezte belfÃ¶ldi Ã©s nemzetkÃ¶zi forgalmÃ¡t. A MFTR pÃ©ldÃ¡ul Budape
Passau Ãºtvonalon, vagy az Al-DunÃ¡ra, Ã©rintve Ada-Kaleht, az egykori oszmÃ¡n birodalom 'itt felejtett' romantikus szigetÃ©t.

MielÅ‘tt tovÃ¡bb mennÃ©nk - egy esemÃ©ny kapcsÃ¡n - Ã¡lljunk meg egy pillanatra Ã©s idÅ‘ben is tekintsÃ¼nk vissza. A
Budapesti Ã•ru- Ã©s Ã‰rtÃ©ktÅ‘zsde 1941-ben a TÅ‘zsdetanÃ¡cs Ã¼lÃ©sÃ©n Ã¼nnepÃ©lyesen adott Ã¡t a MFTR szÃ¡mÃ¡ra
EmlÃ©klapot, igazolva ezzel a tÃ¡rsasÃ¡g 46 Ã©ve fennÃ¡llÃ³ tÅ‘zsdetagsÃ¡gÃ¡t.

A MFTR az alakulÃ³ kÃ¶zgyÅ±lÃ©sÃ©t kÃ¶vetÅ‘en kÃ©t hÃ³nap mÃºlva, 1895 Ã¡prilisÃ¡ban vezette be rÃ©szvÃ©nyeit a TÅ‘zsd
ezzel egyidejÅ±leg lett tÅ‘zsdetag is. AlapÃ-tÃ¡sa utÃ¡n mÃ©g Ã¶t esetben bocsÃ¡tott ki rÃ©szvÃ©nyeket, utoljÃ¡ra 1923-ban 29
ezer darabot.

Ezzel az Ã¶sszes kibocsÃ¡tott rÃ©szvÃ©nyeinek szÃ¡ma 568 ezer darab volt, s ez a mennyisÃ©g maradt 1949-ig. Ugyanakkor a
TÅ‘zsdÃ©n jegyzett egyÃ©b rÃ©szvÃ©nyek sorÃ¡ban ez a mennyisÃ©g elÅ‘kelÅ‘ helyet biztosÃ-tott a MFTR szÃ¡mÃ¡ra.

OsztalÃ©kot 1928-ig fizetett vÃ¡ltozÃ³ mÃ©rtÃ©kben, de a tÃ¡rsasÃ¡g egyre nehezebb pÃ©nzÃ¼gyi helyzete miatt rÃ©szvÃ©ny
tÅ‘zsdei jegyzÃ©se 1931-tÅ‘l mÃ¡r szÃ¼netelt.

A hazai , nemzetkÃ¶zi pÃ©nzÃ¼gyi Ã©s gazdasÃ¡gi tÃ©nyezÅ‘k fÃ¼ggvÃ©nyÃ©ben a rÃ©szvÃ©nytulajdonosok kÃ¶re Ã©s tul
mÃ©rtÃ©ke is gyakran vÃ¡ltozott. Erre egy pÃ©ldÃ¡t.

Az angolok 1919-ben megalakÃ-tottÃ¡k Danube Navigation Co. Ltd. nÃ©ven a dunai hajÃ³zÃ¡si tÃ¡rasÃ¡gukat Ã©s felvÃ¡sÃ¡roltÃ
a MFTR rÃ©szvÃ©nyeinek 44%-Ã¡t, Ã-gy a bankok tulajdonÃ¡ban 31%, az Ã¡llam tulajdonÃ¡ban 25% maradt. Sem az angolok
elkÃ©pzelÃ©se a dunai hajÃ³zÃ¡st, sem a MFTR elkÃ©pzelÃ©se az angol rÃ©szvÃ©nytulajdont illetÅ‘en nem vÃ¡lt be, ennek fo
magyar Ã¡llam 1932-ben felvÃ¡sÃ¡rolta az angol rÃ©szvÃ©nytulajdont.

Ezt kÃ¶vetÅ‘en mÃ¡r a MÃ•V lÃ©pett elÅ‘ jelentÅ‘s szÃ¡mÃº MFTR rÃ©szvÃ©nytulajdonosakÃ©nt. A pÃ©nzÃ¼gyi viszonyoknak
megfelelÅ‘en vÃ¡ltozott a rÃ©szvÃ©ny nÃ©vÃ©rtÃ©ke is. Eredeti kÃ¼lsejÃ©t megtartva ezek az egymÃ¡st kÃ¶vetÅ‘ felÃ¼lbÃ©l
olvashatÃ³ak ki.

A tengeri Ã©s dunai hajÃ³zÃ¡st egyÃ¼ttesen szimbolizÃ¡lÃ³ grafikÃ¡jÃ¡val a MFTR- rÃ©szvÃ©nyt a magyar rÃ©szvÃ©nytÃ¶rtÃ©
ma mÃ¡r a legszebb rÃ©szvÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt tartja nyilvÃ¡n.

E rÃ¶vid kitÃ©rÅ‘ utÃ¡n induljunk tovÃ¡bb. A hajÃ³k tehÃ¡t Ãºjra elmentek, de mÃ¡r egy egÃ©szen mÃ¡sfÃ©le hÃ¡borÃºba. A Dun
tengeri hajÃ³k bÃ©rlemÃ©nykÃ©nt 1941-tÅ‘l a nÃ©met MSTL Ost rendelkezÃ©si Ã¡llomÃ¡nyÃ¡ban a Fekete-tengeren, a folyami
hajÃ³k viszont a magyar KSZV mindenkori megrendelÃ©se alapjÃ¡n vÃ©geztÃ©k a hadi utÃ¡npÃ³tlÃ¡s szÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡t. A tengeri
hajÃ³parkot Ã©rte elÅ‘szÃ¶r vesztesÃ©g.

Az Ãºjonnan elkÃ©szÃ¼lt UNGVÃ•R motoros 1941. november 8-Ã¡n OdesszÃ¡nÃ¡l futott aknÃ¡ra, a KOLOZSVÃ•R-t pedig 1943
januÃ¡r 22-Ã©n SulinÃ¡nÃ¡l Ã©rte torpedÃ³talÃ¡lat. Az esemÃ©nyt August von Ramberg Ã¶rÃ¶kÃ-tette meg festmÃ©nyen a DTR
szÃ¡mÃ¡ra.

A folyami hajÃ³park 1944-ben kerÃ¼lt kritikus helyzetbe, amikor az angol repÃ¼lÅ‘gÃ©pek a Duna PozsonytÃ³l RusszÃ©ig
terjedÅ‘ szakaszÃ¡t aknÃ¡sÃ-tottÃ¡k el. Az elsÅ‘kÃ©nt aknÃ¡ra futott magyar hajÃ³ a GRÃ“F SZAPÃ•RY GYULA vontatÃ³gÅ‘zÃ¶s
ezt kÃ¶vetÅ‘en a hajÃ³k egymÃ¡s utÃ¡n sÃ¼llyedtek el, estek Ã¡ldozatul repÃ¼lÅ‘tÃ¡madÃ¡soknak.
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A MFTR-hajÃ³k egy rÃ©szÃ©t a szÃ¼ksÃ©ges eszkÃ¶zÃ¶kkel Ã©s lÃ©gvÃ©delemmel ellÃ¡tva a nÃ©met IMRDD KÃ¶zÃ©p-du
csoportjÃ¡ba osztottÃ¡k be aknakutatÃ³ szolgÃ¡latba, majd kÃ¶vetkezett a zÃ¡rÃ³jelenet. A kiÃ¼rÃ-tÃ©si parancs Ã©rtelmÃ©ben
1944 Å‘szÃ©n valamennyi hajÃ³nak el kellett hagynia az orszÃ¡got Ã©s a nÃ©met Duna-szakaszra hajÃ³ztak.

A hajÃ³k tÃ¶bbsÃ©ge szemÃ©lyzetÃ¼kkel egyÃ¼tt 1945. mÃ¡jus 5-Ã©n Linz tÃ©rsÃ©gÃ©ben kerÃ¼lt amerikai fogsÃ¡gba, aho
csak 1946-1947-ben tÃ©rtek vissza. Kisebb hÃ¡nyaduk BÃ©cs tÃ©rsÃ©gÃ©ben kerÃ¼lt szovjet fogsÃ¡gba.

Most ismÃ©t kÃ©szÃ-tsÃ¼nk egy gyors, hÃ¡borÃºs leltÃ¡rt, amint tettÃ¼k azt 1921-ben. A MFTR hajÃ³park 1944. januÃ¡r 1-jÃ©
373 darab egysÃ©gbÅ‘l Ã¡llt, ezekbÅ‘l a hadmÅ±veletek sorÃ¡n elsÃ¼llyedt 143 Ã©s megsÃ©rÃ¼lt 50 darab, tovÃ¡bbÃ¡ a
hajÃ³mÅ±hely Ã©s egyÃ©b Ã©pÃ-tmÃ©nyei is jelentÅ‘s kÃ¡rt szenvedtek.

A hÃ¡borÃº befejeztÃ©vel volt ugyan Ãºjra pÃ¡rizsi bÃ©keszerzÅ‘dÃ©s, de nem volt Trianon Ã©s nem volt dÃ¶ntÅ‘bÃ-rÃ³, Ã-gy a
hadizsÃ¡kmÃ¡ny cÃ-mÃ©n idegen tulajdonba kerÃ¼lt nÃ©hÃ¡ny hajÃ³ kivÃ©telÃ©vel a MFTR az ÃºszÃ³kÃ©pes Ã¡llomÃ¡nyÃ¡na
tÃ¶bbsÃ©gÃ©t visszakapta.
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