
Szolnok város villamosenergia-szolgáitatásának történetéből

Szolnok város 900 éves jubileuma és az áramszolgáltatás 75 éves évfordu-
lója alkalmából a Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalatnál - a Magyar Elektro-
technikai Egyesület helyi csoportja keretében - kutatást és adatgyűjtést végez-
tünk. Nincs lehetőségünk a teljes kutatási anyag közlésére, ezért csak az energia-
szolgáltatás jelentősebb eseményeit követve vázoljuk fel Szolnok város villamos-
energia-szolgáltatásának történetét.

A villamosenergia-felhasználás rohamos fejlődése csak a transzformátor fel-
találása után, az 1890-es években indulhatott meg. Szolnok város az országban
a legelsők között volt a villamos áramfejlesztés és felhasználás területén. Az állam
a villamosenergia alkalmazásában nem volt érdekelve, az egész államgazdaság
a kapitalista magántőkén nyugodott. A kockázattal járó üzleti tevékenység vál-
lalkozó szellemű tőkések kezében volt.

Ilyen ember volt Szolnokon ifj. Scheftsik István malom- és gőzfűrésztulajdo-
nos is. A jó üzleti érzékkel rendelkező Schcftsik-családnak jelentős politikai és
gazdasági irányító szerepe volt Szolnok város életében hosszú évtizedekig, s mű-
ködésük összeforrott a szolnoki villamosenergia-felhasználás történetével.

Szolnok város képviselőtestülete üléscinek jegyzőkönyveiben az első közéleti
adat a családról 1879-ben található, id. Scheftsik Istvánnak a szegények javára
szolgáló adományozásáról. A következő évben, 1880. március 31-én id. Scheftsik
Istvánt közfelkiáltással megszavazzák Szolnok város polgármesterévé. A magas
közéleti tisztséget id. Scheftsik István nemcsak a város javára, hanem a Scheftsik
család vagyoni gyarapodására is felhasználja. Egyik első lépése, amely egyben
jó politikai érzékének bizonysága is, az 1880. szeptember 9-i közgyűlésen elhang-
zott interpellációra adott válasza. Az interpelláció szerint „valaki" meg akarja
vásárolni a Tisza-híd és a gimnázium közötti Tisza-parti beltelkeket, amelyek
a belső városkép kialakításában központi fekvésük miatt igen nagy jelentőséggel
birtak. A város tulajdonában lévő, s a városnak akkoriban életet jelentő (víz-
hordás, mosás, stb.) parti rész magánkézre jutása méltán vívta ki az ellenzék
tiltakozását. A polgármester mégis vállalta a telekvételi ügy támogatásának nép-
szerűtlen szerepét, mert a jegyzőkönyv által meg nem nevezett „valaki" a fia,
ifj. Scheftsik István volt. Id. Scheftsik István az ügy ellensúlyozására lemondott
egy évi polgármesteri fizetéséről, s Ígéretet tett arra, hogy az összeget a városnak
adományozza abban az esetben is, ha polgármesteri tisztsége a következő évben
megszűnne. A módszer hatott, ugyanis abban az évben a decemberi közgyűlés
tárgyalja ifj. Scheftsik István kérelmét, hogy a már megvásárolt beltelkeket körül-
keríthesse. Idézet az 1880. december i-i közgyűlés jegyzőkönyvéből: „ . . . m i -
szerint a szolnoki Kincstári uradalom a Szent Istvánhoz czímzett gőzmalom át-
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ellenében lévő Tisza-partot közvetlenül a Tisza vizéig eladta."1 Az ellenzék le-
törésére id. Scheftsik István ismét jó politikai húzással a város érdekében tesz
javaslatot: a törvényszéket helyezzék át Karcagról Szolnokra. A polgármester
javaslatára elrendelik a szolnoki főbb utcák kikövezését, fásítását és elnevezé-
sét is.

A Schcftsik-vagyon 1895-re akkora volt, hogy egy villamos áramfejlesztő-
telep létesítését lehetővé tette. Az áramfejlesztő-telepet ifj. Scheftsik István a vá-
rossal kötött szerződés alapján építette. A város és a vállalkozó közötti szerződés-
kötések módját a 8788/1894. sz. belügyminiszteri rendelet, s annak későbbi
8788/III. b. 895. sz. módosítása szabályozta. Részletek a szerződést tárgyaló köz-
gyűlés jegyzőkönyvéből: „2613/1895. sz. Olvastatott a nagym. m. kir. Belügy-
miniszter úrnak Jász-Nagykun-Szolnok megye tek. Alispánjának 4384/895. sz.
leiratával közölt H052/III. b.-T9j. számú magas intézménye, a villam-világítás-
nak Szolnok város területén leendő berendezése tárgyában." „6389/1895. sz.
Olvastatott a nagym. kir. Kereskedelemügyi Miniszter úr 23610/1895. sz. intéz-
ménye, melylyel villamvilágításnak Szolnokon leendő berendezése czéljából fel-
állítandó vezetékhálózat tervét jóváhagyta . . ." „Végül a szerződés másik eredeti
példányának kiadása mellett ifj. Scheftsik István vállalkozót fölhívja a közgyűlési
jegyzőkönyv, hogy a szerződés 11. §-ának rendelkezése értelmében az építkezést
jelen végzés vételekor haladéktalanul kezdje meg, s a megkezdéstől számított egy
év alatt fejezze be." A szerződés 50 évre szólt, s a vállalkozóra nézve bizonyos
kötöttségeket tartalmazott:

„7. hogy a vállalkozó az egységárat 5 százalékkal leszállítani köteles, mihelyt
a magán fogyasztás évenként 1.000.000 hectovatt órára emelkedett s újabbi 5
százalék, (tehát az eredeti árhoz képest 10 százalék) ár leengedésnek lesz helye,
ha a magánfogyasztás 20.00000 hectovatt órára emelkedett, minek ellenőrizhetése
czéljából köteles vállalkozó az áram fogyasztásról pontos könyvet vezetni;

8. hogy köteles legyen a vállalkozó a villamos áramnak a város bármely
pontjához leendő szolgáltatása czéljából a párhuzamosan kapcsolt áramú transfor-
rnatorok távvezetéki rendszerét alkalmazni, s hogy a feszültség mérvét illetőleg
a központi telepen előállított és a primaer vezetékeken át a transformátorokba
vezetendő primaer áram feszültségének 2000, a fogyasztási helyekre vezetendő
és a transformatorok secundaer kapcsolataiból kikerülő secundaer áram feszült-
ségének 105 volt-nak kell lenni;

9. hogy a szerződés 16. §-ban körülírt feszültség ingadozások maximuma
5 százalék lehet;

13. hogy vállalkozó a szerződésnek a 8. §-a esetében való megszüntetése után
a város kívánságához képest az összes berendezéseket, vagy a megállapítandó
megváltási árban a város birtokába átadni és rendelkezésére bocsájtani, vagy
saját költségén és minden kárpótlási igény nélkül a város tulajdonát képező terü-
letekről eltávolítani tartozik;"2

A fentiekből látható, hogy a korszerű nagy/kisfeszültségű transzformációs
megoldásban építették ki a villanytelepet és a villamos hálózatot. Ez azért is
fontos, mert az erőátviteli transzformátort alig 10 éve találták fel és még jóval
a szolnoki hálózat után is épültek egyenáramú hálózatok és villamos áramfejlesztő
telepek. (Közbevetőleg meg kell jegyeznünk, hogy mivel a villamos közvilágítás
sem lehetett korábban, mint a villamos mű, ezért a Sipos Orbán: Rendszeres
jelentés Jász-Nagykun-Szolnok megye állapotáról című kiadványban a 163. olda-
lon említett 52 lámpa 1879-ben nem lehetett villamos-lámpa.)
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Á villanyszerelő szakma kiforratlanságára és más szakmákkal való össze-
fonódására érdekes adalék az 1899-es közgyűlési jegyzőkönyvből: „ . . . a város-
háza és a katonai laktanya villamos csengőinek gondozását az 1899. és 1900. évre
Erdensohn Károly lakatosmesternek 30 frt. évi fenntartási költségéért válalatba
adja." a város.3

1896-ban kellett ifj. Scheftsik Istvánnak az áramszolgáltatást megkezdenie
a szerződés szerint. Ezt teljesítette is: „ . . . szolnoki Scheftsik István vállalkozó
a villamosvilágítást 1896. évi május hó 14-én kezdette meg, s ennél fogva a szer-
ződés első 10 éve, mikor jogában lesz a városközönségének a szerződést felmon-
dani és megszüntetni, 1906. évi május hó 13-án lejár."'1

Tíz év alatt annyit fejlődött a lakosság részére szolgáltatott villamosenergia
fogyasztása, hogy elérte az egymillió hWó/évet. A közgyűlés 1905-ben kezdett
újból foglalkozni a villamos áramszolgáltatás ügyével, ekkor ismerték fel, hogy
a város elérte az egymillió hWó/év fogyasztást és a tarifát mérsékelni kell 5%-
kal. A hamis mérés lehetősége is felmerülhetett, mert a főmérőt a GANZ-gyárral
a város felülvizsgáltatta és felvetődött a visszamenőleges áramdíj-leszállítás lehe-
tősége is. Ilyen előzmények után megindultak a tárgyalások ifj. Scheftsik István
és a város között a villanytelep sorsát illetően. Scheftsik István szempontjából
nem lehetett már különösebben gazdaságos a villanytelep üzemeltetése, mivel
a tarifacsökkentés miatt a haszon is csökkent, s a gépek felújításra, bővítésre
vártak.

A város meglehetősen nehéz helyzetben volt a beltelkeket illetően a század-
fordulón, hiszen kulcsfontosságú belterület volt a Scheftsik-család kezén. Idézzünk
a 163-9110/1905. számú közgyűlési jegyzőkönyvből: „Tekintve, hogy különösen
a város jövő fejlődése érdekéből fölötte kívánatos volna, hogy a város közönsége
a szolnoki Scheftsik István tulajdonát képező 2732 és 3737 kataszteri helyrajzi
számú Tisza-parti beltelkeket megvásárolja . . ." Az adás-vételben tehát Scheftsik
Istváné volt a döntés. Hogy milyen összegért vásárolta meg a Scheftsik-család
annakidején a beltelkeket, nem tudjuk, de a visszavásárláshoz már a városnak
nem volt pénze, ezért a város „1102/1906. számú közgyűlési határozat feltételei-
nek megfelelő ajánlatot elfogadja, és ezzel kapcsolatban elhatározza, hogy a Tisza-
vidéki Hitelintézet és Takarékpénztár Részvénytársaságtól, és a Szolnoki Mező-
gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaságtól egyenként 200 ezer - 200 ezer,
a Kereskedelmi bank és takarékpénztártól 250 ezer Korona összegű ideiglenes
kölcsönt vesz föl."0 Ugyanezen jegyzőkönyvben olvasható, hogy a kölcsönt nyújtó
két hitelintézet egyúttal a Scheftsik-vagyon kezelője, és mint eladó és kölcsönt
nyújtó felek ülnek egyidőben tárgyalóasztalhoz. „Mely egyrészről a Szolnoki Me-
zőgazdasági takarékpénztár részvénytársaság és a Tiszavidéki hitelintézet és ta-
karékpénztár részvénytársaság mint a szolnoki Scheftsik István tulajdonát képező
jogok, ingatlanok és ingóságok értékesítésével, - Zrumetzky Béla közjegyző által
228/905. k. sz. okirat szerint, - megbízott meghatalmazottai mint e ladók. . . "

Ilyen feltételek mellett természetesen egyenlőtlen volt az üzleti tárgyalás
a város és a Scheftsik-képviselő között. Ebben a jegyzőkönyvben olvashatjuk
az 540 ezer koronáért visszavásárolt beltelkek és villamosmű berendezés felsoro-
lását is: „3. szór. Mind a négy oldalán asphalt burkolat által határolt, azon mint-
egy 2468 négyszögöl területű telektömböt, melyen a Szolnoki Scheftsik István
által jelenleg lakott családi ház, - fürdő, villanytelep és leégett gőzmalom, vala-
mint a leégett lisztraktár áll, - összes fel- és alépítményeivel.. .
4. szer. A mintegy 2004 négyszögöl területű leégett gőzmalommal szemben fekvő,
mintegy 8 5 7 négyszögöl bekerített Tisza-partot. . .
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5. szőr. A Zagyva folyó és a művésztelep közé ékelt, mintegy 1457 négyszögöl
Zagyvaparti te lket . . .
6- szór. A fürdő összes ingatlan és ingó felszereléseit, valamint a villanytelep
táplálásához szükséges tüzelő anyag szállítására használt nyolcz igáslovat szerszá-
maival és négy kocsival 540000 azaz ötszáznegyvenezer Korona kölcsönösen meg-
állapított vételárért megveszi."

Mindezekből úgy tűnik, hogy a hatalmas összegért eladható beltelkek és
a korszerűsítésre váró villanytelep egyidejű eladása árukapcsolásként jelentkezett.

A város több kölcsönt vett fel, mint amivel a Scheftsik-vagyont megvásá-
rolta. A többletből a villanytelepet újította fel. A gépek tehát valóban alapos
beruházást igényeltek. A villamosenergia-fogyasztás 1906-ban már olyan mértékű
volt, hogy a telep és a hálózat teljes átépítését és bővítését határozta el a város
képviselő testülete. Erre a célra 80 ezer Koronát fordítottak. Az új villamosmű
a mai Víz- és Csatornaművek V. telephelyén épült fel 1906 és 1908 között. -
„Az új telepbe a régi Scheftsik-féle berendezésből csupán egy - legnagyobb egy-
séget képező - 120 HP szíjmeghajtású gép agregátum állíttatott be, míg 2 db,
egyenként 550 HP compaund kondensatios szelepes gőzgép, közvetlenül kapcsolt
generátorokkal 1908. évben újonnan lett beszerezve. Ugyancsak ekkor szerezte-
tett be 3 db Simonits-Lanz kazán, egyenként 175 m2 fűtőfelülettel, kézi tüzelésű
síkrostélylyal . . . " ,,. . . E munkálatokkal együtt szereltetett át a hálózat is
3100 V. primer és 105 V. sekunder feszültségű forgóáramú rendszerűre.0

A város villamosüzemére szabályzatot dolgoztak ki. A jéggyár, a vízművek
és a villamosüzcm „Iparvállalatok" néven önálló céggé alakult és funkcióját
1934-ig ellátta. A város az Iparvállalatok cég működésébe természetesen bele-
szólást biztosított magának: „A felügyelő bizottság tagjai. . . bármikor elmozdít-
hatok."7

A villamosművek az ország különböző helyein is egyre szaporodtak, ezért
1906-ban működésük szabályozására az állam is rendeletet adott ki.8

Az 1906. június 9-i polgármesteri közgyűlés a villamosmű átépítési idejére
kölcsönkért gépekről tárgyalt. A Siemens-Schuckcrt cég „800 LE-s compaund,
álló elrendezésű gőzgépet, folyó évi okt. 15-től 1907. évi április hó 15-ig terjedő
időre hajlandó a városnak üzemképes állapotban rendelkezésére bocsátani."

A villamosmű átépítése után a város egyenletes villamos-fejlődése tapasz-
talható. „1914-ben már bővítés vált szükségessé, amikoris a régi 120 HP (még
Scheftsik-gép! - A szerző) egység helyett egy szintén közvetlen kapcsolású 300 HP
agregátum lett beszerelve."

A villamosmű 1919-ben a román királyi hadsereg hosszú ostroma miatt erősen
megrongálódott, ezért helyreállításra szorult.

A villamosenergia felhasználása a 20-as évek elejétől rohamosan növekedett.
„1925. év végén üzembe is helyeztetett a Szolnok-Tiszaföldvár-Cibakházi táv-
vezeték, de rohamosan emelkedett azonban a szolnoki áramfogyasztás is.9 -
Az „Iparvállalatok mérlegei 1925. december 31." című kiadványból lemérhető
a terjeszkedés mértéke: „Azon cél által vezéreltetve, hogy villanyüzemünket erő-
sebben kihasználhassuk, és ezáltal előállítási költségeinket csökkenthessük . . .
Rákóczifalva és Tiszaföldvár már a legközelebbi napokban, Vezseny, Várkony
és Czibakháza községek pedig előreláthatóan már a tavasz folyamán bekapcso-
lódnak telepünkbe . . . Az elektromos energiát a hidakon átvezetett, a szerződő
községek költségén megépített, magasfeszültségű kábelberendezésen keresztül az
ártéri híd szajoli oldalán felállított fő árammérő órán adjuk át." 10
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A továbbmenő vezetékeket először Szandaszőllős felé Patak Rezső vállal-
kozó építette és saját tulajdona volt. A város a további villamosításokra Patak
Rezsővel koncessziós szerződést kötött. Polgármesteri jelentés 1926. november
26-áról: ,,A villamos vezeték létesítésével Patak Rezső szolnoki céget az általa
benyújtott ajánlat alapján a következő feltétellel megbízza: Köteles Patak Rezső
a tulajdonát képező, s a szandai szöllők Harangdülőjén megépített távvezetékének
10 m magas oszlopaira 2000 m. útvonal mentén egy 220/380 V. feszültségű el-
osztóhálózatot felszerelni és a Harangdűlő közepén egy oszlopos olajtranszformá-
tort felállítani, és ezen út mentén bekapcsolni minden jelentkező előfizetőt. . .
Köteles Patak Rezső minden harmadik oszlopra utcai világító lámpát szerelni és
a 20 évi koncesszió tartama alatt a közvilágítást díjtalanul szolgáltatni."

A hálózatépítési terheket a város és az Iparvállalat közösen viselte, a kifize-
tett összeg 50%-a a létesítés, 50%-a pedig a 20 évi fenntartási fedezet volt.
A közvilágítás a következő naptár szerint működött:
„Áramegységár kezdete a naptár szerinti naplemente előtt fél órával, megszűnte
nap följötte után fél órával."
„A koncesszió 20 év, melynek leteltével a hálózat tulajdonjoga teljesen és díj-
talanul, üzemképes állapotban a Szolnok R. T. városra száll át."

A villamoshálózat fejlődésérc jellemző, hogy míg 1907-ben 22958 méter
hosszú volt, addig 1928. év végén már 47 291 méter lett a hálózat hossza. -
,,A felszerelt közvilágítási lámpák száma 1216, melyből 970 db normális 25 gy.
fényes; 29 db 100-150 gyf., míg 40 db 600000 gyf. ívlámpa pótló." "

Az energia szétosztás helyi kezdeményezéseken alapuló bővítésére jellemző,
hogy ezekben az időkben Back Andor kunhegyesi főszolgabíró kezdeményezésére
megalakult a Nagykunsági Villamos Szövetkezet, melynek alapja a Szajol-Mező-
túr-Túrkeve vonal 22 kV-os távvezetéke, illetve a kenderes! 20 kV-os távvezeték
volt. A távvezetéket a Szabó és Mátéffy Villamosipari rt. építette. A közigaz-
gatási bejárás 1929. október 8-án volt, a távvezetéknek pedig 1930. márciusra
kellett készen lennie.

Az Iparvállalat 1925-ben felvette a kapcsolatot a Salgótarjáni Kőszénbánya
Társaságokkal távvezeték-építés és energia-szállítás ügyében. A végleges szerződés
és távvezeték-építés 1928-ban, a Salgótarjáni Kőszénbánya rt. és Szolnok város
között jött létre. A salgótarjáni erőmű és Szolnok között egy 60 kV-os távvezeték
épült, melyet 1928. november 24-én helyeztek üzembe. A szolnoki fogadóállomás
a TITÁSZ mai székhelyén lévő trafóház volt. A távvezeték üzembehelyezésének
alkalmából kiadott emlékeztetőben találhatjuk: „Még az építés ideje alatt meg-
indultak a tárgyalások több megyebeli községgel a bekapcsolásra nézve és ez idő
szerint Rákóczifalva, Tiszaföldvár, Czibakháza, Vezseny, Várkony és Újkécske
községek a Szajoli bérgazdaság és a Szolnok-szandai szöllők részesülnek Szolno-
kon keresztül a villanyvilágítás előnyeiben és rövid idő múlva pedig be lesznek
kapcsolva a közbeeső tanyák és uradalmak érintésével Újszász, Zagyvarékas,
Jászalsószentgyörgy, Jászladány, Jászkiscr, Tószeg, Jászkarajenő, Nagyrév, Tisza-
kürt, Tiszasas, Szelevény, Ó-kécske, stb. községek is. Az áramszolgáltatást fenti
községek részére is a körzeti biztosítás alapján az Iparvállalat eszközli, míg a
távvezeték létsítését, kezelését, az áramelosztást, hosszabb koncesszionális szerző-
dések alapján Patak Rezső szolnoki elektro-technikai vállalat, illetőleg az ebből
a Salgótarjáni Kőszénbánya rt. financirozása mellett megalakult „Tiszavidéki
Villamossági ft. eszközli."

„A városi iparvállalatok és a Salgótarjáni Kőszénbánya rt. közötti tárgyalá-
sok ideje alatt Back Andor, Kunhegyes főszolgabírójának kezdeményezésére a
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nagykunsági községek, mégpedig: Kunhegyes, Kenderes, Tiszaroff, Tiszaszentimre,
Kunmadaras, Abádszalók, Fegyvernek, Dévaványa, Szapárfalva és Tiszaderzs
községek az egymás közötti villamos távvezeték kiépítésére „Nagykunsági Vill.i-
mos Szövetkezet" név alatt szövetkezetté tömörülve az áramszolgáltatás tekinte-
tében szintén megegyeztek a Salgótarjáni Kőszcnbánya rt-gal. Ezen megállapodás
alapján, Salgótarján Kőszénbánya rt. a „Nagykunsági Villamos Szövetkezet" áram-
szükségletét a szolnoki letransformáló állomáson keresztül Szajol és Törökszent-
miklós községek érintésével a Kenderesnél csatlakozó 22 000 Volt feszültségű
távvezetéken elégíti ki. Úgy a fentebb emiitett községek közötti villamos táv-
vezeték, mint a hozzá csatlakozó Szolnok-kendcrcsi távvezetékkel egyidőben, azaz
:928. év november hó 24-én szintén üzembe helyeztetett."

A távvezeték megépítésének és üzembehelyezésének körülményeit az 1928-ban
külön kiadott „A Salgótarján-Szolnoki Villamos Távvezeték" című kiadványban
megtalálhatjuk.1-

A megkötött szerződés, mely Szolnok városnak az energiavételezést bizto-
sította, a következő műszaki feltételeket szabta meg:
„Szolnok rt. város Iparvállalatai 1928.

2. A bánya a villamos energiát a salgótarjáni villamostelepből megépített üzemi
telefonnal ellátott távvezeték segélyével plus-mínus 4,5% feszültség-ingadozással
egyszeri letranszformálás után 3.100 F, 50 periódusú, 3 fázisú áram alakjában
szolgáltatja a város részére. A periódus számban plus-mínus 2,5%-nál nagyobb
ingadozásnak nem szabad előfordulnia." 3

A Salgótarján-Szolnok távvezeték bekapcsolása Szolnok és környéke fejlő-
dése szempontjából igen jelentős volt, mivel ilyen módon korlátlanul állt rendel-
kezésre villamosenergia.

Most vessünk egy pillantást arra, hogy e nagy mértékű hálózatfejlesztés köz-
ben milyen karbantartási munkálatok folytak. Miközben 1927-ben a hálózatot
5.299 méterrel (az 1928-i összhálózat-hossz 11,2%-ával), 1928-ban 5201 méterrel
bővítették, addig 1925-ben 246 db, 1928-ban 126 db faoszlopcsere volt. A villa-
mosműben mindössze egyetlen gépegységet, - a 3. számút - generálozták (1925-
ben). 1928-ra a városi villamosmű helyzete a terhelés rohamos növekedése, vala-
mint a gépek elhanyagolt állapota miatt katasztrofálissá vált. Az Iparvállalatokat
ugyanis nem szakemberek, hanem üzletemberek tanácsa irányította. Egyre sürge-
tőbbé vált egy átfogóbb, jó szakembergárdával rendelkező vállalkozás létrejötte.

A szolnoki Iparvállalat 1934-ig működött s mindvégig Salgótarjánból vásá-
rolta az energiát. 1934-ben az Iparvállalat Villamosművét és a Patak Rezső-féle
koncessziót a Hungária Villamossági rt. vette át. A Hungária rt. 1920-ban ala-
kult (Kocsubej svájci orosz emigráns tőkéjével), s kifejezetten az erőművek és
a fogyasztók közötti villamosenergia szállítással foglalkozott. Az Iparvállalat fel-
számolási mérlegében a következőket találjuk:
.,A salgótarjáni bányával való kapcsolatunk folyománya volt, hogy Szolnok terü-
leétn kívüli áramleadási jogunkat - mely a Patak-féle 25 éves koncesszionális
szerződés eredménye volt - 1929. január hó i-től a bányára ruháztuk át oly ala-
pon, hogy a körzeti százalékos haszonrészesedés 18.000 Pengős évi fix kezdő ösz-
szegben állapíttatott meg, mely összeg 25.000 Pengőig emelkedik. Az azóta követ-
kezett gazdasági romlás, s így a fogyasztások csökkenései igazolták számításain-
kat, mert az cgyesség által sikerült elérnünk azt, hogy a körzetből eredő jöve-
delmünk nemhogy csökkent volna, de állandóan emelkedett."
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„Sorsdöntő esemény volt továbbá a Hungária Villamossági RT-gal megkötött
üzembérleti szerződés, melynek értelmében a villamosművet a közönségre és a
városra nézve jelentős elnyökkel a Hungária Villamossági RT vette bérbe. A jog-
erőre emekedett szerződés értelmében az átvétel folyó évi augusztus hó i-ével
megtörtént, s ezzel az aktussal megszűnvén az Iparvállalat egyik legfontosabb
üzletágát képező villamosüzem, a tekintetes Képviselő testület határozata szerint
az Iparvállalat szervezete is megszűnik, s az Igazgatóság utolsó funkciója a jelen
zárszámadás előterjesztése s beszámolójának megtétele."

Az alábbiakban kivonatokat közlünk az üzembérleti szerződésből és az
átadás-átvételi körülményeiről:

„ i . § A Hungária elvállalja, hogy a város tulajdonát képező berendezések fenn-
tartását . . . és áramszolgáltatói kötelességeket ellátja.

2. § Szerződés kezdete 1934. VIII. 1., a szerződés 30 évre szól.
3. § A városnak kifizetendő bérleti díj a pénzbeli díjon kívül: 100.000 kWó

közvil. és épület világításra, 30.000 kWó motorikus célokra tartozik díj-
talanul adni.

5. § A hálózat visszaadása a szerződés lejárta után."
A város elég nagy műszaki és erkölcsi kötöttségeket szabott meg:

,,a) A -f- - 5% feszültségingadozás be nem tartása esetén 20 P bírság.
b) Az üzemzavar oka a városnak azonnal jelentendő.
c) 24 órán túli üzemzavarnál közvilágítást köteles adni a Hungária rt. a város

által megjelölt pontokon, bármilyen eszközzel.
d) Ha az áramszünet fél órán túl tart, és a Hungária Villamossági rt. hibájából

következett be (hanyagság) 100 P. napi büntetést tartozik fizetni a városnak.
e) A hálózat-fenntartásokat is be kell utólag jelenteni a városnak.
f) A hálózat áthelyezését, melyet a fogyasztó kér, az áramszolgáltató költségére

kell elvégezni. Utcarendezés vagy más közérdek miatt történő áthelyezést
a Hungária rt. saját költségére végzi.

g) A közvilágítási lámpák cseréje vagy a be- és kikapcsolási idő be nem tartása
esetén bírságot kell fizetni." 14

A Hungáriával kötött üzembérleti szerződés legfőbb célként a folyamatos
üzemvitelt tekintette, ezért a fenntartási munkákat ünnepnapra vagy a hajnali
órákra engedélyezte. Ez egyébként - mint terhelési minimum-idő - természetesen
a Hungária rt-nek is érdeke volt.

A Hungária rt. működésével aktuálissá vált a munka- és érintésvédelem,
a szakmérnökök és szakmunkások egységes irányítása alatt lehetőség nyílt a mű-
szaki színvonal emelésére. Az üzemi balesetelhárító főbizottság 1940. január 17-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvében ezt olvashatjuk:
,.Elnök közli; hogy a létesített testület-közi bizottság üzemi szabályzatot fog ki-
dolgozni, amelynek egyik fejezete a feszültség közelében, ill. feszültség alatt vég-
zendő munkálatok kérdését fogja rendezni." 15

A modern nagyipari áramszolgáltatás kialakulását jelzi, hogy szinte minden
hálózat-elemre adott ki a Hungária rt. valamilyen rendszerező utasítást, pl. tető-
tartó 1,25 m. magas; kezelőjárdás tetőn 2,5 m. (német szabványok alapján). -
A nem helyhez kötött mezőgazdasági gépek kábeles csatlakozását is szabályozták.
A német szabványok ajánlásával és alkalmazásával a magyar szabványosítást is ösz-
tönözték. A Hungária rt-t megelőzően a balesetvédelemmel és üzemvitellel kap-
csolatosan csak egyéni kezdeményezések, ajánlások voltak.
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A második világháború természetesen alapvető változást hozott a Hun-
gária rt. működésébe. A távvezetékeken okozott károk leírását az igazgató 1947-es
nyilatkozatában találjuk:

„A Salgótarján-Szolnok közötti 128 km. hosszú távvezeték, mely az Alföld áram-
ellátásának fővezetéke, teljesen a földön hevert. A Szolnokról Cegléd-Szentcs-
Mezőtúr-Szarvas-Kisújszállás-Karcag felé induló 22.000 V-os távvezetékek nagy
része is megrongálódott... Az Alföldet ellátó Salgótarjáni Erőmű központban
1944. novemberében olyan súlyos rombolások történtek, hogy az áramszolgáltatás
megindítása ideiglenes berendezésekkel csak 1945 márciusában történhetett meg.""1

(A németek a generátorokat felrobbantották.)

A Hungária főmérnökének 1945. januári jelentéséből:
,,A városi hálózat a külső kerületekben szenvedett nagyobb mérvű rongálódást,
ahonnan sok utcából a vezetéket leszerelték, az oszlopokat kifűrészelték. Ezeket
részben más utcákban telefon- vagy világítási vezeték építéséhez használták fel,
részben elszállították, részben feltüzelték . . . Az áramszolgáltatás november 3-án
történt megszűnése után, november 11-e óta a szolnoki Papírgyár - rövid ideig
a MÁV-műhely - szolgáltat részben folytatólagos, részben szakaszos, estétől reg-
gelig tartó áramot." Ugyanitt nyerhetünk bepillantást abba a nehéz helyzetbe is,
amelyben a helyreállítási munkálatok folytak:
„A 60 kV-os vonal javítását a szolnoki főtrafó.állomástól kiindulva kezdettük
m e g . . . A nehézségek az élelmezés körül vannak, miután embereink élelmiszer-
rel nem rendelkeznek. A 60 kV os vonalon dolgozó csoport 9-12 főből áll, akik
részére most magánúton élelmiszert vásároltunk, ezt a munkahely tova-
haladásától függően szállítjuk tovább . . . 17

A Hungária rt. egyik - 1945. szeptember 22-cn kelt - jelentéséből idézzük:
..Az ép hálózat hossza Szolnokon:

Harcok előtt harcok után 1945- IX. i-én
104.365 m 17.862 m 70-765 m - "

A jelentés kiegészítése magyarázatként közli:
„Az 1945. szept. i-ig helyrehozott hálózathosszúságok csak annyit jelententek,
hogy a hálózaton áramot tudunk szolgáltatni, de teljes hosszában nincsen még ké-
szen. Hiányzik legtöbb helyen a közvilágítási szál. . ." 18

Még 1947-ben is súlyos feladatok vártak a Hungária rt.-re: „helyreállítandó
még kb. 60 km. hosszú elosztóhálózat, továbbá villamosítandó még kb. 12 köz-
ség . . . "

1948. elején megalakult az ÁVIRT (Állami Villamosművek RT.), amely már
az összes villamosművek adatait és üzemét összefogta állami szinten. 1949-ben
Állami Villamosenergia Szolgáltató Vállalattá (ÁVESZ) alakult, s 1949 végéig
- a Hungária rt. megszűnéséig - közösen irányítják az érdekeltségeket. 1950-től
az ÁVESZ önállóan irányítja a villamos üzemeltetést és munkálatokat.

A felszabadulás tette lehetővé hazánkban az ugrásszerű, óriási mértékű fej-
lődést villamosenergia felhasználás terén.

Villamosenergia felhasználás Szolnokon: 1935-ben 1971-ben
2200 MWó 130.000 MWó.
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Ez természetesen együtt járt a hálózathossz gyors növekedésével és korszerűsí-
tésivel, -- amely különösen az 1960-as évektől kezdve tapasztalható.
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