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Buday Miklós nyugdíjas  
Sz.: Budapest, 1947. január 6.  

Végzettségek:  
Villamosmérnök (1974. Műszaki Főiskola), rendszerszervező (1976. SZÁMOK), Esztétika szakosító 
(1979. MLEE), amatőr szobrász. 

Munkahelyek:  
MÁV főtiszt (1968–1975), Betonútépítő Vállalat (1975–1992) főenergetikus, Logod Bt.(1992-) 
üzletigazgató. 

Tevékenységek:  
A Logod Bt. (könyv-, lap- és cd kiadó), több lap korábbi felelős kiadója (Mérnök Újság, Magyar 
Energetika, Jogtudományi Közlöny, Szemesi Miújság, a Széchenyi Fórum print és 
www.szechenyiforum.hu, a www.mérnökkapu.hu, online alapító főszerkesztője.), számtalan kiadvány és  
könyv kiadója. CD/DVD kiadások: gróf Széchenyi István minden írása, Hangok a vasút múltjából. 

Társadalmi szervezeti tagságok:  
az Országos Széchenyi Kör tagja, a Széchenyi Társaság elnökségi tagja, a Széchenyi Alapítvány elnöke.  

Kapcsolat a Széchenyi-életműhöz: 
Életre szóló találkozásom a Széchenyi-életművel és a Széchenyi-tisztelőkkel 1975-ben kezdődik. Részt 
vetem a Széchenyi nevét viselő egyesületek alapításában. 1979-ben alkottam az első domborművet 
Széchenyiről. 1975-től kutatom a Széchenyi-életművet. 

Tapasztalatom szerint még az értelmiségi körökben is méltatlanul alacsony a Széchenyi-ismeret, amely a 
20-dik század kríziseiből fakadó értékvesztésekkel együtt meghatározza általában a Hazához, a 
Nemzethez való viszonyt. 
Szorgalmazom a Széchenyi-életmű teljes körű feltárását, az életmű fehér foltjainak megszüntetését, 
valamint a 2. világháborút követően megszűnt átfogó és tudományos igényű Széchenyi-kutatás 
folytatását.  

Főbb eredmények: 
Feladatomnak tekintem széles körben a Széchenyi-ismeret növelését, és a legnagyobb magyar írott 
életművének bemutatását. Ennek érdekében felelős kiadóként több Széchenyihez köthető könyvet 
gondoztam, és 11 évig szerkesztettem a Széchenyi Fórum print változatát. Kezdeményezésemre és 
vezetésemmel digitalizáltuk az eddig nyomtatásban megjelent Széchenyi-műveket. Mintegy tízéves 
előkészítő munka után 2001-ben adatbázisokba szervezve a Logod Bt. kiadta gróf Széchenyi István 
minden írása című cd-t, az eddigi legteljesebb Széchenyi-gyűjteményt.  

http://www.szechenyiforum.hu/


A Széchenyi Alapítvány által kidolgozott javaslat alapján gróf Széchenyi István szellemi hagyatékát 
2014-ben a Hungarikum Bizottság felvette a hungarikumok sorába. 

Széchenyi gondolatainak befogadhatósága, megértése érdekében mai magyar nyelvre átírtuk, 
jegyzetekkel láttuk el a fő művét és 2016-ban kiadtuk a Hitel mai magyar nyelven című kötetet. 2021-
ben a Hitelt lefordítottuk angol nyelvre és a Széchenyi Alapítvány kiadta a Credit or The Basics Off 
Happiness címmel. 2022.ben a német fordítás készül. 

Tevékenységemet a Széchenyi Kör – több alkalommal – oklevéllel, 2003-ban a Balaton Akadémia 
emlékéremmel, 2004-ben a Széchenyi Társaság Díjával ismerték el. 

Budapest, 2022. március 26.


