




 

 

 

 

 

 

 

RÉGI IDŐK TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEI 

 

A nemzeti tűzoltókészülék gyártás története a   

kezdetektől 1948-ig. 

 

 

 

 

 

Budapest 2014 



Felelős kiadó:  

Katasztrófavédelem Központi Múzeuma  

Berki Imre múzeumigazgató 

 

Írta és szerkesztette: 

Berki Imre, Réti Rezső, Kovács Sándor 

 

Közreműködtek: 

Pipis Bálint, Roskó István, Szabó Zsuzsanna 



ELŐSZÓ 

Érdekli, izgatja az embereket a mindenhol megtalálható 

tűzoltókészülék, szeretnék kézbe fogni, kipróbálni, megismerni, de 

ugyanakkor tartanak is tőle, mert a veszélyhez, a tűzhöz kötődik.  

A Katasztrófavédelem Központi Múzeumának „Ritkaságok raktárunk 

rejtekéből” címen elindított időszaki kiállítás sorozatának második 

állomása a”Régi idők tűzoltókészülékei” című időszaki kiállítás, 

amely a nemzeti tűzoltó-készülék gyártás történetét mutatja be a     

kezdetektől 1948-ig. 

Ennek a vágyott és rettegett tárgynak a történetét, fejlődését ismerhet-

jük meg a ma embere számára érdekes interaktív módon a készülékek 

teljes sprektrumának felvonultatásával, bemutatva olyan                  

érdekességeket is, mint az oltófáklya, vagy az oltóbomba. 

Ezzel a tárlattal a Múzeum visszatér a gyökereihez, 1955-ös országos 

gyűjtőkörű műszaki múzeumként történt alapításkor meghatározott 

célhoz, a tűzoltósághoz kapcsolódó ipartörténet, technikatörténet    

bemutatásához. Ugyanakkor megfelel a jelen kor követelményeinek 

is, amikor felkutatja és megismerteti a gyűjtőkörébe tartozó magán-

gyűjteményeket.  

Itt szeretnék köszönetet mondani Kovács Sándor úrnak, akinek értékes 

gyűjteménye és szakismerete nélkülözhetetlen volt a tárlat és ennek, a 

bemutatott készülékeket ismertető, hiányt pótló katalógus                

elkészítéséhez. 

                            

Berki Imre 

múzeumigazgató  



ISMERTETŐ 

Ha visszaforgatjuk az idő kerekét és áttekintjük a hazai tűzoltó készü-

lékgyártás történetének első ötven évét, akkor szembetűnik annak sok-

színűsége. Bár Magyarországon a kezdeti időkre inkább a külföldről, 

főként Németországból behozott tűzoltó készülékek, vezérképviseletek 

útján történő forgalmazása volt jellemző. A hazai nagyüzemi tűzoltó 

készülékgyártás a Magyar Minimax Részvénytársaság 1906-ban tör-

tént megalakulásával vette kezdetét. A gyár kezdetekben főként jelleg-

zetes kúp alakú vegyi vízzel oltókat gyártott. Később porral és gázzal 

oltókkal bővítette termék kínálatát. Sorra alakultak kisebb nagyobb 

gyárak, üzemek, amelyek részben saját tervezésű vagy licence vásárlás 

alapján gyártottak tűzoltó készüléket.  Bár oltóanyagát és működési 

elvét tekintve lehet, hogy hasonlóak voltak, mégis kialakult egy adott 

gyártóra jellemző stílus és forma. Az első hazai gyártást és beszerzést 

ösztönző rendelet 1928-ban jelent meg. Ez a rendelet megadta azokat a 

gyárakat, forgalmazókat ahonnan a hazai gyártású tűzoltó készülékek 

beszerezhetőek voltak. A fentebb már említett Magyar Minimax Rész-

vénytársaságon kívül az alábbi gyártók, forgalmazók voltak meghatá-

rozói az 1930-as évek tűzoltó készülék gyártásának, a teljesség igénye 

nélkül:  

- Magyar Fém és Lámpaárugyár „Optimus” vegyi vízzel oltója 

már 1907-ben ismert tűzoltó készülék volt. A készüléket két 

különböző nagyságban is gyártották. 

- Ligeti és Bíró műszaki és bányászati termékeket forgalmazó cég 

a Total tűzoltó készülékek magyarországi vezérképviselete volt. 

A cég 1928-ban jelentette be, hogy a Total tűzoltó készülékek 

hazai gyártását beindította. 

- Hirmann Ferenc Fémöntöde Rézáru- és Vagonfelszerelési Gyár 

1928-tól Ferenci Dénes szabadalma alapján gyártott többféle 

nagyságban „Pax” porral, gázzal és vízzel oltókat. 



- Mátrai Antal és Társa Tűzoltószer Gyár elsősorban tűzoltó lét-

rákat, kocsifecskendőket gyártott. Champion vegyi vízzel oltója 

mellet más gyártók készülékeit is forgalmazta. 

- Fekete János Tűzoltószer Vállalata „Turán” míg Fekete György 

Tűzoltószer és Műszaki Vállalata „Universal” márkanéven 

gyártott tűzoltó készüléket. 

- Pyrofuga KFT forgalmazta a péti Nitrokémiai Ipartelepek által 

gyártott keménypapírból készült Pyrofuga tűzoltóbombát.   

Egy régi tűzoltó készülék beazonosítása nem könnyű feladat főként, ha 

a gyártói adatokat, matricákat eltávolították, esetleg megváltoztatták 

azokat. A kezdeti időkben általában sorszámozták a készülékeket, a 

gyártás évét ritkán tüntették fel,   

Közel 30 év gyűjtőmunkája után egy megközelítőleg 700 darabból álló 

gyűjteményből lett a kiállítás anyaga összeállítva. Olyan tűzoltó készü-

lékek kerültek kiállításra, a múzeum féltve őrzött darabjaival kiegészít-

ve, amelyek reprezentálják a hazai tűzoltó készülékgyártás első ötven 

évét.  

         Kovács Sándor 



 

PRIMACO  A  VÍZZEL OLTÓ                       



PRIMACO  A  VÍZZEL OLTÓ  

Gyártotta: Hirmann Ferenc  Fémöntöde, Rézáru és Vagonfelszerelési Gyár                                                       

Gyártás éve: 1920 körül                                                                                                      





                                                                                                                                                                                                                               

POLAR TOTAL SZÉNDIOXIDDAL OLTÓ                                                                                               

Gyártotta/forgalmazta:  Ligeti és Bíró                                                                                       

Gyártás éve:  1928                                                                                                                                                                                                                                           





TOTAL C PORRAL OLTÓ 

Gyártotta: Ligeti és Bíró  

Gyártás éve: 1928 





OPTIMUS I. VÍZZEL OLTÓ 

Gyártotta: Magyar Fém és Lámpaárugyár Rt. 

Gyártás éve: 1910 körül 





MINIMAX A VÍZZEL OLTÓ 

Gyártotta: Magyar Minimax Rt. 

Gyártás éve:  1910 körül 





MINIMAX J PORRAL OLTÓ 

Gyártotta: Magyar Minimax Rt 

Gyártás éve:  1942  
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1105 Budapest, Martinovics tér 12. 

Tel: +36-1-261-3586 
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Hétfő – Csütörtök: 7:30-16:00 

Péntek: 7:30-14:00 

Szombat: 8:30-16:00 

Vasárnap: Zárva 

A múzeum látogatása ingyenes! 


