
A magyar motorizációKEZDŐ LÉPÉSEI

Néhány hónappal később Hatschek Béla lelkendező levelet írt 
a Benz cégnek:
„Nagy örömmel értesítem, hogy az általam vásárolt „Benz” Patent 
Motorwagen a mai napig teljes megelégedéssel, problémamentesen 
működik. Az autóra, amely nagyon jól szolgál, szükségem van buda-
pesti és környékbeli utazásaimhoz… 
Sokat spórolok a korábbi fiáker kiadásaimhoz képest.”

Egy 1893-ban született prospektusból tudható, hogy Kalocsa Róza, 
az első magyar diplomás tanítónő is Benz autót használt.

Hatschek Béla később még legalább egy Benz Velo gépkocsit is 
vásárolt, amelyről fénykép is fennmaradt.

1897. februárban Törley József pezsgőgyáros két Benz gépkocsit is 
vásárolt. Ezek egyikét  a Székesfőváros Tanácsának is bemutatta, 
s közlekedési engedélyt kért. A Tanács úgy határozott, hogy nem 
a járműnek kell időszakonként vizsgáznia, hanem a sofőrnek!

A hazai gépjárműközlekedés lassan éledezett. 1899-ben Székesfe-
hérvárott egy vállalkozó német Daimler gyártmányú autóbusszal 
próbált menetrendszerű járatokat indítani, de a közönség ekkor 
még nem volt vevő az újfajta közlekedési eszközre. 

A századfordulón is csupán tucatnyi  automobil közlekedett Buda-
pest utcáin, s az országos állomány sem lehetett sokkal nagyobb. 
1900. november 30-án megalakult a Magyar Automobil Club, 
s ezzel új fejezet kezdődött a hazai motorizációban.

Forrás: Budapest Főváros Levéltára

130 évvel ezelőtt, 1892. november 26-án Budapest főváros 
rendőrkapitánya engedélyt adott Hatschek Bélának arra, 
hogy Benz autójával közlekedhessen:

„Hatschek Béla lát- és műszerész (Váci utcza 2. szám 
alatt) kérelme folytán ezennel megengedem, hogy „Benz” 
nevű mozdonykocsiját, mely megvizsgáltatván egy be-
szerzett szakvélemény szerint a közbiztonság igényeit ki-
elégítőnek találtatott, Budapest fő- és székváros területén 
közlekedésbe hozhassa a következő feltételek mellett:

1. A járműnek forgalomba hozatala alkalmával a közlekedési 
rend tekintetében fennálló általános szabályok pontosan 
betartandók.

2. A jármű vezetésével csak oly egyén bízható meg, ki az álta-
lános közlekedési szabályokat ismeri és a jármű kezelésében 
kellő jártassággal bír.

3. Ezen engedély csupán az ez alkalommal megvizsgált egy 
jármű forgalomba hozatalára jogosít fel. Ha több kocsi forga-
lomba hozatal szándékoltatnék, arra külön engedély szerzendő 
meg, mely mindenkor a forgalomba helyezni szándékolt kocsi 
előzetes vizsgálata után adatik meg…”.

•Hatschek Béla és Benz autója, 1895-ből

•Az első Benz engedélyokirata 
  1892. november 26-ból

•Törley József engedélykérelméhez 
   mellékelt rajz Benz autóról


