
BÁNKI DONÁT

1859. június 6-án Bakonybánkon született Bánki Donát magyar gépészmérnök, 
feltaláló és egyetemi tanár. Csonka Jánossal kiváló párost alkotva újították meg 
a gáz- és petróleummotorokat. 1893-ban megalkották a karburátort, az Otto-
motorok levegő-üzemanyag keverékének előállítására szolgáló szerkezetet. 
Világhírnévre a karburátor mellett az 1916-ban szabadalmaztatott vízturbina 
találmányával tett szert.

Iskolaéveit a családi házban kezdte meg, apja Bánki Ignác körorvos jóvoltából, 
majd Budapesten a Markó utcai főreálgimnáziumban folytatta. A Műegyetem 
gépészmérnöki szakán szerzett diplomát 1881-ben, utána pedig a Ganz és 
Társa Vasöntő- és Gépgyár géptervezője, később főmérnöke lett. Korai éveiben 
nagy sikereket ért el a gabonaelevátor megtervezésével és a Mechwart-eke 
továbbfejlesztésével.

Mechwart András vezérigazgató kérésére figyelme a gázmotorok és a belső 
égésű motorok felé irányult. 1887-ben a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet a 
Hollán-díj II. fokozatával tüntette ki a szabadalmazott szíjhajtásos dinamométer 
találmányáért, 1893-ban a gázmotorok elméletéért a díj I. fokozatát is megkapta. 

1888 és 1896 között dolgozott együtt Csonka Jánossal, ez idő alatt teremtették meg a hazai motorgyártás alapjait. 1888-ban 
a benzinmotort, 1893-ban a Bánki-Csonka féle benzinporlasztót, a karburátort szabadalmaztatták.

1894-ben szabadalmaztatta az első nagynyomású robbanómotort, a Bánki-motort, melyet 4 évvel később tovább 
tökéletesített vízfecskendezéses hűtéssel. Szintén 1894-ben készített el egy kéthengeres, vízhűtéses és függő szelepekkel 
ellátott motorkerékpár terveit. 

1899-ben a Budapesti József Műegyetem II. Gépszerkezettani Tanszékének professzora, 
majd egy évvel később a III. Gépszerkezettani Tanszék vezetője lett. 1902-ben egy 
elsőkerék-meghajtású autót szabadalmaztatott, melynek motorja, váltója és differenciál 
kiegyenlítőműve egy tömbben helyezkedett el az első tengelyen. 1908-as amerikai 
tanulmányútja során a repülőgépek kezdték el foglalkoztatni, ennek eredménye az 1909-
ben beadott hidraulikus szervomotoros stabilizátor szabadalma. 1911-től a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja lett. 1917-ben egyik leghíresebb találmányát, a 
Bánki-turbinát alkotta meg, amely törpe vízerőművek működtetését tette lehetővé és a 
mai napig találhatóak belőle működő darabok.

1918-ban különösen nagy jelentőségű tanulmányt jelentetett meg, melyben a Vaskapu Vízerőmű létrehozásáról írt. 
1922. augusztus 1-jén hunyt el Budapesten.
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