Binder Béla
(Székesfehérvár, 1905. 09. 26. – Budapest, 1977. 03. 03.)
Összeállította: Dr. Szepes András

Székesfehérváron született, ott végezte általános és középiskoláit. Az egyetem elvégzése után dolgozott a földmérésben, az érckutatásban, majd az
olajiparban találta meg igazi pályáját.
A koncepciós perek során 4 évet töltött börtönben. Szabadulása után 7 évvel térhetett vissza igazi szakterületéhez.
1963-tól a Nehézipari Minisztérium Műszaki Dokumentációs Irodájában dolgozott igen nagy aktivitással. Több cikk szerzője, és közreműködött igen sok
szakkönyv megalkotásában is.
1968-ban kezdeményezésére elindult Kőolaj és Földgáz című szaklap, melynek első főszerkesztője is lett.

A budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen bánya-,
kohó- és erdőmérnöki oklevelet szerzett 1939-ben. Az Állami Földmérés szombathelyi kirendeltségén kezdett dolgozni, 1940-1941 között az aranyidai Érckutató Kirendeltség vezetője lett. 1941-től olajbányászattal kezdett foglalkozni és a
Magyar-Amerikai Olajipari Rt. (MAORT termelési mérnöke, majd termelési felügyelője
volt, ebben a beosztásában 1945-től 1948ig a magyar olajtermelést irányította. Tervezte és kiépítette a két zalai olajmezőn,
Budafapusztán (Bázakerettyén) és Lovásziban az akkor még Európában sehol sem alkalmazott modern gázvisszanyomásos termelési rendszert.
1948. szeptember 7-én letartóztatták, és I.
fokon 1948.december 9-én, majd II. fokon
1949. január 20-án, a MAORT-perben több
társával együtt koncepciós vádak alapján 4
év börtönre ítélték. 1951. június 1-én kegyelemmel szabadult. Szabadulása után
1958-ig a Bányászati Kutató Intézet olajosztályának, ill. az abból alakult MTA Olajbányászati Kutató Laboratóriumának osztályvezetője. 1959-től a Nagyalföldi Kőolaj- és
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demjéni (egri) olajmező műszaki vezetője,
majd központi termelési mérnök volt Szolnokon. 1963-tól 1976-ban bekövetkezett nyugdíjaztatásáig a Nehézipari Minisztérium Műszaki Dokumentációs Irodájának szolgálatában, mint szakmai kiadványsorozatok felelős szerkesztője dolgozott, majd a kezdeményezésére 1968-ban megindított Kőolaj és Földgáz című
szaklap első főszerkesztője lett. Munkáját az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Mikoviny Sámuel- és Péch Antal-aranyérmekkel ismerte el.
Igen sok könyv és cikk szerzője illetve társszerzője. Válogatás műveiből:
1946-ben közreműködött a „Kőolajtermelés” c. könyv előállításában, mely a Műszaki Könyvkiadónál jelent meg.
1970-ban a Kőolaj és Földgáz lapban jelent meg cikke: Emlékezzünk Czupor Andorra (Cz. A. Torockó, 1902. okt. 6. – Bp., 1960. aug. 27., bányamérnök, a kőolaj- és gáztermelés kiváló szakembere).
Szerzőként a Zalai életrajzi kislexikon sorozatban megjelent „Bősze Kálmán

1900-1969” c. műve (BKL Kőolaj és Földgáz, 1969. 12. 379. p.)
Társszerzője a Nagymélységű fúrások technológiája (1966) könyvnek, a Bányászati és Kohászati Lapok 1972. novemberi számának,
Szintén társszerzőként működött közre a „A kiegyensúlyozott fúrás elméleti alapjai és gyakorlati feltételei I.” könyv szerkesztésében 1976-ban (NIM Műszaki Dokumentációs és Fordító Iroda).
A magyarfutball.hu így emlékezik róla: „A Heréd Labdarugó Club focicsapat már
1930-tól folyamatosan működött, hasznosságáról már több generáció meggyőződhetett. Megélénkült a fociélet az 1950-es évektől kezdődően. Erről Knoska
András, akkori vezető gondoskodott, aki nagy szerelmese volt a sportnak, de
ezen túl minden falusi rendezvény szervezője volt. Az akkori vezetők között kell
még megemlíteni Binder Béla, Kovács József, Bratkovics István nevét, hiszen
odaadó munkájukkal segítették fiataljainkat az egészséges élet, a mozgás megszerettetésében.”
Emlékét többek között a Magyar Olajipari Múzeum is őrzi, melyről 2009. évi Köz-

hasznúsági jelentésében így ír: „A Technikatörténeti dokumentum gyűjtemény
(Archívum) 2,75 iratfolyóméter személyes és vegyes ipartörténeti anyaggal gyarapodott. Érkeztek anyagok Binder Bélával és Dr. Papp Simonnal kapcsolatban”
illetve „A Történeti gyűjtemény is több értékes anyaggal bővült, többek közt Binder Béla és Dr. Papp Simon személyes tárgyaival.”
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