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Az ózdi gyárról 1847. után készült rajz           
Rombauer Tivadar (1803-1855), 

a gyáralapító

anulságos gazdaságtörténeti tapasztalatokkal, technikatörténeti Temlékekkel, ipari örökségünk számos értékes relikviájával, csodálatos 
természeti környezettel és gazdag néprajzi, kulturális hagyatékkal várja 
érdeklõdõ látogatóit, a pihenést, kikapcsolódást keresõ turistákat ez a táj.

Felsõ-Magyarországon – a kedvezõ földrajzi feltételek és az itt élõ lakosság szorgalma, leleményessége 
együttes eredményeként – már a 14-15. században megtalálhatjuk az ipar nyomait, kiemelkedõen a 
nemesfém-feldolgozást.

A 19. század elején Gömör megyében a vasgyártás gyors elterjedése vált jellemzõvé. A feudális nemesség 
birtokain sok kis massa (vasércolvasztó kemence) és hámor (kovácsüzem) dolgozott. Termelésük azonban 
mindinkább elmaradottá vált a fejlettebb nyugati országokhoz képest. A faszénre, vízi erõre és a helyi 
vasércre, valamint a jobbágymunkára alapozott, elmaradt technika és technológia egyre kevésbé volt 
kifizetõdõ.

A külföldi üzemek fejlõdésének példája és a piaci verseny arra késztették a felvidéki kis társaságokat, hogy 
egyrészt termelõ berendezéseiket tökéletesítsék, másrészt erõiket egyesítsék. Miután a legjelentõsebb 
üzemek Gömör megyében a Rima és a Murány folyók völgyében mûködtek, ezért õk hozták létre 1808-ban 
a Murányi Uniót, 1810-ben a Rimai Coalitiot. Már 1830-ban – a növekvõ gazdasági, üzemeltetési gondok 
csökkentése céljából – felvetõdött e két tömörülés és a közülük kimaradók egyesülése is. Erre azonban csak 
két évtized múlva, 1852-ben – a szabadságharc utáni kritikus idõk áthidalásaként – került sor.                 

Idõközben a Munkácsi Vasmûben nagy gyakorlatra és szakmai elismerésre szert tett Rombauer Tivadar 
bánya- és kohómérnök került a Rimai Coalitio élére és angliai tanulmányútja alapján 1845 májusában 
határozták el egy új Vasfinomító- és Hengerlõgyár alapítását, illetve e célból a Gömöri Vasmûvelõ Egyesület 
megalapítását. 

Az új üzem helyének Ózd térsége bizonyult a legalkalmasabbnak.  Ugyanis – a kor fejlett technikai 
színvonala alapján – a vasgyártásban a kõszén szerepe meghatározó tényezõvé vált. Ezért az Ózd környéki 
szénlelõhelyek eredményes felkutatása kedvezõ lehetõséget kínált az ipartelepítésre. Rombauer Tivadar ezt 
a helyet javasolta az új üzem telephelyéül. Az Ózdi Vasfinomító- és Hengerlõgyárat 1846. március 28.-án 
kezdték el építeni és már 1847 végén próbaüzemmel beindult. Rombauernek döntõ szerepe volt a gyár 
létrehozásában is, így az õ személyét tekintjük gyáralapítónak.

Az eltelt több mint másfél évszázad alatt a hazai vas- és acélgyártásban az ózdi üzemeknek 
meghatározó szerepe volt. Számos nagyjelentõségû ipari találmány, innováció, munkasiker kötõdik 
az itteni mérnökök, kohászok, az érc- és szénbányászok munkájához. Az 1828-ban még kb. 60 fõt 
számláló ózdi kistelepülésbõl jelentõs ipari város lett, és a fejlõdésben maga után vonta a környékbeli 
mintegy 30 községet is.

A kiemelkedõ gazdasági sikerek és súlyos gondok többször is váltották egymást a gyártörténet során. A 
gyárépítés még be sem fejezõdött, amikor elkezdõdött az 1848-as szabadságharc és haditermelésre kellett 
átállnia a már mûködõ üzemeknek. A két világháború következményei, a különbözõ konjunkturális és 
dekonjunkturális idõszakok érzékenyen érintették a céget, többször is döntõ választás elé állították a 
tulajdonosokat, alkalmazottakat. 

Az elõdök bölcsességét mutatja, hogy legtöbbször helyes választ adtak a kor kérdéseire. A legkritikusabb 
idõszakokat az erõik egyesítésével, jelentõs technikai és technológiai fejlesztésekkel szerencsésen 
megoldották. Például: az  1860-as évek elején jelentkezõ gazdasági krízist a Nádasdi Hengergyár közös 
erõbõl történõ létrehozásával hárították el; az 1878-ban kirobbant túltermelési válság súlyos gondjait – a 
külföldi példák nyomán – szintén az erõk koncentrálásával oldották meg. Ekkor egyesült a 
Rimamurányvölgyi  Vasmû Egyesület (1852) és a Salgótarjáni Vasfinomító Társulat (1868), így létrejött a 
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmû Rt. (1881); 1921 után a trianoni határmódosítás szétszakította ezt az 
erõs ipari konglomerációt; majd 1945. után az akkori iparpolitikának megfelelõen az ózdi, a borsodnádasdi 
és a salgótarjáni üzemek külön-külön, mint önálló állami vállalatok fejlõdtek tovább. 

Az Ózdi Kohászati Üzemek (OKÜ) az 1970-1980-as évekre teljes kohászati vertikummal rendelkezõ 
jelentõs nagyüzemmé vált. A több mint 14 ezer alkalmazottat foglalkoztató, mindenekelõtt a magyar 
építõipar acélalapanyag igényeit kielégítõ, több tízmillió dolláros exportot lebonyolító nagyvállalat számos 
hazai és nemzetközi elismerésben részesült. A 20. század utolsó évtizedében jelentkezõ szakmai és 
gazdasági kihívásnak azonban már nem tudtak eleget tenni, a társadalmi rendszerváltással is együtt járó 
többirányú megrázkódtatást képtelenek voltak elviselni. Az ekkor is kínálkozó „erõegyesítés” lehetõségét – 
az Ózdi Kohászati Üzemek és a Diósgyõri Kohászati Mûvek szoros összefogását – elmulasztották. 

Ma már mindkét nagyüzem területének nagy része, – mint romjaiban is impozáns 20 századi 
mementó – „Ipari táj”-ként áll az érdeklõdõk rendelkezésére. Bár néhány megmaradt, vagy betelepült 
vasas vállalkozás tevékenykedik az ózdi gyárterületen, de mint egykori teljes vertikumú kohászati üzem 
örökre megszûnt létezni. „Átmentett” üzemként a drót-hengersor mûködik tovább - külföldi befektetõvel - a 
régi gyár területétõl mintegy 3 km-re. Itt a közelmúltban egy új elektromos acélgyártó kemencét is építettek.

Az ózdi település történelmét az elsõ írásos feljegyzés idõpontjától, 1272-tõl számítjuk. Ekkor 11 fõ lakott 
itt. A 17. század végétõl lassú növekedésnek indul, de még sokáig kis községe volt Borsod Vármegyének. Az 
Ózdi Vasgyár létrejötte a reformkorszak harcaihoz kapcsolódik. A város középfokú, mintegy 48 ezer lakosú 
közigazgatási egységgé, jelentõs nehézipari központtá az 1950-es években vált. (Városi rangot 1949. 
január 1.-én kapott). Vonzáskörzetében közel 100 ezer ember él.

Az Ózd-környéki közel harminc település, Magyarország észak-keleti részén, a szlovák határ mentén, a 
Bükk hegység északi lejtõinek aljában húzódik meg. Szinte minden környezõ völgyben szénbányászat folyt 
a közelmúltban történõ megszüntetésükig. Ezek emlékei, emlékhelyei is megtalálhatók és felkereshetõk, az 
egyéb gazdag kulturális látnivalókon, természeti különlegességek megtekintésén túl. Mindemellett Ózd 
város az ismert idegenforgalmi helyek (Eger, Szilvásvárad, Aggtelek) megközelítési útvonalába esik. 

Az ózdi Városi Múzeum helytörténeti gyûjteményt mutat be, amelynek alapját a vasgyár 
emlékei adják. Ezen kívül megtekinthetjük itt a város és környéke régészeti, történeti, 
iskolatörténeti anyagait. Az egykori Ózdi Kohászati Üzemek néhány kiszolgált nagygépe 
szabadtéri bemutatóhelyen látható. 
(Cím: 3600 Ózd, Gyár utca 10; Telefon: /48/ 471-344) 

A város környékén érdemes felkeresni: 

Keleméren  a Tompa Mihály Múzeumot és Emlékházat; Gömörszõlõsön a Tájházat; 
Putnokon a Gömöri Múzeumot, a Holló László Galériát 
és a Bükki Nemzeti Park nevezetességeit.

A rohamosan fejlõdõ vaskohászati centrum, Ózd látképe a 20. század elején

A gyár jellemzõ terméke a betonvas gyártása a régi finomsoron    …  és az új drótsoron

Az Ózdi Kohászati Üzemek látképe az 1970-es években 

A régi iskolaépület, amely ma már a Városi Múzeumnak ad helyet

A Velence-telep 

Jellegzetes 20. századi ózdi városképek 

az Új-telep

AZ ÓZDI KOHÁSZATI ÜZEMEK

KÉPEK  A  KÖRNYÉK  TELEPÜLÉSEINEK  NEVEZETESSÉGEIBÕL:
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