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A cikk a Paksi Atomerõmûben
keletkezõ kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékok végleges el-
helyezését biztosító Bátaapáti Nem-
zeti Radioaktívhulladék-tároló kivi-
teli tervezését megelõzõ elõkészítõ
kutatások áttekintésével, a tervezés
és a kivitelezés rövid bemutatásával
foglalkozik.

Elõzmények

Az atomerõmûvek mûködé-
se során � így a hazánk vil-
lamosenergia-termelésé-

nek közel 40%-át adó Paksi Atom-
erõmûben is � szükségszerûen ke-
letkeznek radioaktív hulladékok.
A hulladékok mennyiségének mini-
malizálása, kezelése, feldolgozása
és végleges elhelyezése az atom-
energia ipar egyik kiemelt feladata.
Az Országos Atomenergiai Bizott-
ság (OAB) javaslatára a Paksi
Atomerõmûbõl származó kis és kö-
zepes aktivitású hulladékok végle-
ges elhelyezésének megoldására te-
lephely-kiválasztási program indult
1993 februárjában Nemzeti Célpro-
jekt (késõbb Nemzeti Projekt, illet-
ve Projekt) megnevezéssel.

A Projekt a sokrétû tudományos,
mûszaki, gazdasági, jogi és társadal-
mi tevékenységet egy komplex stra-
tégiai tervbe foglalta, ami felvázolta
a közép- és hosszú távú feladatokat,
kijelölte a fontossági sorrendet és
meghatározta a munkák feltételrend-
szerét. A jóváhagyott terv az érvény-
ben lévõ törvények � Atomtörvény,
Környezetvédelmi Törvény, Villa-
mos energia Törvény � és ezek vég-
rehajtási utasításai bázisán készült,

figyelembe vette a nemzetközi szab-
ványokat, irányelveket, ajánlásokat,
és a következõ alapelveket fektette
le a cél elérése érdekében:
� A tároló biztonságát annak teljes
élettartamára (üzemelés, lezárás,
lezárást követõ ellenõrzés) garan-
tálni kell.

� Indokolatlan terhek nem hagyha-
tók a jövõ nemzedékekre, a mû-
szaki feladatot a ma élõ generá-
ciónak kell megoldania.

� Nem feltétlenül a legjobb megol-
dást kell megtalálni, elegendõ
egyet választani a több lehetséges
jó közül.

� A telephely-kiválasztást követõ
részletes telephelykutatás csak a
helyi közösség pozitív befogadó
szándéknyilatkozata esetén kezd-
hetõ meg.

� A tároló alkalmasságát a hulla-
dékforma és csomagolás, a kiala-
kított mérnöki gátak és a megfele-
lõ földtani környezet együtt kell
hogy szavatolja.

Bevezetés
A Projekt sikeres megvalósításá-

nak elsõ kulcskérdése az alkalmas
telephely kiválasztása volt. A stra-
tégiai tervben lefektetett elvek sze-
rint különbözõ változatokat vizsgál-
tak mind a telephely, mind pedig az
elhelyezés módja tekintetében. En-
nek megfelelõen kutatás tárgya volt
számos, az ország különbözõ pont-
ján elhelyezkedõ helyszín, valamint
felszín közeli, ill. felszín alatti (leg-
feljebb 300 m mélységig) bányá-
szati módszerekkel kialakítható tá-
roló-elrendezési lehetõség.

1995 elején, a geológiai kutatá-
sokkal párhuzamosan, megindultak
a felmérések az érintett települések
lakossága, illetve önkormányzata
fogadókészségének megállapítása
céljából. A Nemzeti Projekt vezeté-
se által kiválasztott hat településen
helyi népszavazással, aláírásgyûj-
téssel erõsítették meg az önkor-
mányzat együttmûködési készségét.
Az OAB 1997 elején hozott döntése
alapján a kutatások Bátaapáti (Üveg-
huta) határában kezdõdtek meg.

Az évtizedes elõkészítõ és ku-
tatómunka eredményeként, a
2001�2003-ban lezajlott felszíni
földtani kutatás zárójelentése alap-
ján [1] a Magyar Geológiai Szolgá-
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lat Dél-dunántúli Területi Hivatala (a továbbiakban:
MGSZ DDTH) földtanilag alkalmasnak minõsítette a
telephelyet a kis és közepes aktivitású radioaktívhulla-
dék-lerakó létesítmény elhelyezésére.

Összhangban a nemzetközi ajánlásokkal és gyakor-
lattal � amely szerint kis és közepes aktivitású radioak-
tív hulladékok végleges elhelyezését célzó, bányászati
módszerekkel kialakítandó objektumok pontos helyét
nem lehet végérvényesen eldönteni felszín alatti kuta-
tások nélkül � a bátaapáti (üveghutai) telephely földta-
ni kutatása 2004 végén, 2005 elején, a felszíni kutatá-
sok mellett, két kutató lejtõsakna kihajtásával és azok-
ban végzett kutatásokkal folytatódott [2].

2005 õszén a Magyar Országgyûlés a 85/2005. (XI.
23.) OGY határozatában hozzájárult ahhoz, hogy az
atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. § (2)
bekezdése alapján Bátaapáti közigazgatási területén,
Bátaapáti (Üveghuta) térségében a már földtanilag al-
kalmasnak minõsített területen megkezdõdjenek a kis
és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolására
alkalmas hulladéktároló létesítését elõkészítõ tevé-
kenységek.

A fenti határozat birtokában, illetve a felszín alatti
tároló koncepcióterve alapján [3] a Radioaktív Hulla-
dékokat Kezelõ Kht. (RHK Kht.) elkészítette a létesít-
mény Beruházási javaslatát [4], melyet a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alappal rendelkezõ miniszter
2006. május 18-án jóváhagyott, így lehetõvé vált a lé-
tesítést elõkészítõ tevékenységek felgyorsítása. A Ja-
vaslat számos probléma megoldása mellett többek kö-
zött az alábbi fõbb kérdésekkel foglalkozott:
� A tárolandó kis és közepes aktivitású radioaktív hul-
ladékok mennyiségi, minõségi összetételével, képzõ-
dési ütemével.

� A létesítmény tervezési filozófiáival.
� A külszíni és föld alatti kiszolgáló létesítmények, tá-
rolótér, tárolás, üzemeltetés, lezárás koncepcióival.

� A létesítmény környezetbiztonsági kérdéseivel.
� A kutatás, tervezés, engedélyeztetés folyamataival,
eljárásrendjeivel.

� A kivitelezés feladataival, ütemével, várható ráfordí-
tásaival.

� A minõségbiztosítás, valamint a lakossági kapcsolat-
tartás kérdéseivel.
A munkák folytatásához 2007 októberére elkészült a

Bátaapátiban létesülõ Nemzeti Radioaktívhulladék-tá-
roló (NRHT) felszín alatti létesítményeinek mûszaki
tervdokumentációja [5], amelynek jóváhagyására, a
tervezett mûszaki tartalom megvalósítására az ÁNTSZ
2008. május 14-én a radioaktívhulladék-tároló létesíté-
si engedélyének birtokában és a Pécsi Bányakapitány-
ság szakhatósági hozzájárulása alapján került sor.

A teljes körû felsorolást mellõzve a létesítés elõké-

szítése során az alábbi fõbb, kutatást, létesítést megala-
pozó dokumentációk, engedélyek születtek:
� Kutatási zárójelentések 2003.
� Ásványi nyersanyag kutatási engedély 2005.
� Lejtõsaknák létesítési engedélye 2005.
� Vízjogi létesítési engedély 2005.
� Mûszaki tervdokumentáció 2007.
� LMBJ (Létesítést Megelõzõ Biztonsági Jelentés)
2007.

� Környezetvédelmi engedély 2007.
� Építési engedély (külszíni technológiai telephely)
2007.

� Összefoglaló értékelõ zárójelentés 2008.
� ÜMBJ (Üzembe Helyezést Megelõzõ Biztonsági
Jelentés) 2008.

� Üzemeltetési engedély (külszíni technológiai telep-
hely) 2008.

� Létesítési engedély (tárolóépítési és technológiai)
2008.

� Monitoring értékelõ zárójelentés 2009.
� Szeizmikus értékelõ jelentés 2009.

A kivitelezés tervezési feladatainak átte-
kintése

Az RHK Kft. a Mecsekérc Zrt.-t bízta meg az NRHT
kiviteli terveinek elkészítésével. A tervek kidolgozása
2009-ben kezdõdött a tervezési diszpozícióban megfo-
galmazott követelmények és a szabályozó környezet
elõírásai szerint. A tervezést az alábbi fõbb szempon-
tok határozták meg:
� A föld alatti létesítmény mintegy 20 000 m3 kis és kö-
zepes aktivitású radioaktív üzemi, illetve leszerelési
hulladék befogadására készül.

� Az NRHT külszíni létesítményei (ideiglenes kõzetde-
pó, technológiai telephely, építési ideiglenes telep-
hely) a Hilda-völgyben és a Nagymórágyi-völgyben
helyezhetõk el (1. ábra).

� A Nagymórágyi-völgybõl nyíló föld alatti létesít-
mény iker-lejtõsaknás elrendezéssel, nyomószellõzte-
tési rendszer, két független vízmentesítõ rendszer és
egyoldali villamosenergia-ellátó rendszer alkalmazá-
sával készül.

� A szellõztetés megoldásához nem szükséges további,
harmadik kijárat kialakítása.

� A kutatás során kialakított külszíni és föld alatti létesít-
mények a végleges tároló teljes értékû részévé válnak.

� A kialakítandó föld alatti tereket két elkülöníthetõ
rendszerként alakítják ki. Az egyik térrészben, mint
ellenõrzött zónában történik a hulladékok beszállítá-
sa, tárolása, a zóna üzemeltetése, monitorozása, a má-
sikban, mint építési zónában annak üzemeltetése, mo-
nitorozása, további tárolóterek bányászati kivitelezé-
se, technológiai szerelése, üzembe helyezése.
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� Biztosítani kell, hogy a hulladéklerakás és a tároló-
kamra kialakítása párhuzamosan folyhasson az elkü-
lönített zónákban.

� A földtani kutatás, biztonsági elemzés alapján kijelölt
végleges lerakó föld alatti tárolótérségei a telephely
déli részén helyezendõk el.

� A tárolótérség földtani adottságai lehetõvé teszik a tá-
rolókamrák egy blokkban való szisztematikus kiala-
kítását.

� A kijelölt blokk(ok) kõzetmechanikai tulajdonságai
lehetõvé teszik a tárolókamrák biztonságos és gazda-
ságos kialakítását, 100 éves élettartamuk alatti fenn-
tarthatóságát.
A tervezési munkában � hasonlóan a kutatási mun-

kákhoz � nagyon sok szakterület nagyszámú tervezõje
dolgozott együtt. A gyakorlatban ez tervezõi szakcso-
portokban végzett munkát jelentett, ami a Megrendelõ,
a generáltervezõ aktív közremûködésével hetenként

tartott tervezõi kooperációk sorozatán keresztül való-
sult meg. A hatékony munkavégzést jól felépített hie-
rarchia és megfelelõ eljárásrend segítette (2. ábra).

Az ún. biztonságielemzés-vezérelt tervezés a megol-
dandó mûszaki feladat összetettsége, bonyolultsága
miatt rendszertervek kidolgozásából és arra támaszko-
dó kiviteli tervdokumentációk elkészítésébõl állt.

A rendszertervekkel a Megrendelõ a létesítményre
vonatkozó követelmények és a lehetséges üzemállapo-
tok bázisán olyan átfogó dokumentáció elkészítését cé-
lozta meg, amely az adott rendszer mûszaki, mûködési
leírásán túl feltárja az alrendszerek más alrendszerek-
kel való logikai kapcsolatait és alapul szolgál a kiviteli
tervek elkészítéséhez.

A tervezési feladatot a föld alatti tároló bányászati,
technológiai, valamint a kapcsolódó külszíni létesítmé-
nyek alábbiakban felsorolt rendszerterveinek és kiviteli
terveinek elkészítése jelentette:

A létesítmény bemutatása
Az NRHT létesítményei külszíni és felszín alatti épí-

tési és úgynevezett ellenõrzött zónákban helyezkednek
el. Az ellenõrzött zónában történik a hulladékok foga-
dása, ideiglenes felszíni tárolása, elõkészítése, végleges
tárolóba szállítása, tárolása és az ezen tevékenységek-
hez tartozó infrastruktúra mûködtetése. Az építési zóna
tartalmában a nevébõl adódó építési tevékenységek te-
rületét fedi le.

Az NRHT külszíni üzemi területén, az ellenõrzött
zónában kapnak helyet a technológiai telephely, vala-
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1. ábra: A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló telephelye

A terv fajtája, témája Készítõ
Térkiképzési tervek Mott MacDonald Kft.
Építészet és installáció OPUS-V Kft.
Gépész technológiai rendszerek SINTEC Kkt.
Villamosenergia-ellátás és
technológiai rendszerei KÉK Kft.
Térvilágítás (felszíni és
felszín alatti) KÉK Kft.
Villám- és túlfeszültség-
védelem, földelés KÉK Kft.
Gyengeáramú rendszerek OKTEL Kft.
Terepi automatizálás NG PROJECT Kft.
Ipari ethernet OKTEL Kft.
Központi vezénylõ portál DATEN-KONTOR Kft.
Hulladék-nyilvántartó rendszer DATEN-KONTOR Kft.
Radiológiai ellenõrzõ rendszer DATEN-KONTOR Kft.
Sugárvédelmi és kibocsátás-
ellenõrzõ rendszer ISOTOPTECH Kft.
Integrált vagyonvédelmi rendszer ERANDO Kft.
Kerítés és gyengeáramú
alépítmények ERANDO Kft.
Tûzvédelmi terv MECSEKÉRC Zrt.
Üzemzavar-elhárítási terv MECSEKÉRC Zrt.
Organizációs terv MECSEKÉRC Zrt.,

TFK Kft.
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mint a különbözõ közmûrendszerek, a biztonsági rend-
szerek elemei. A felszíni és a felszín alatti létesítmé-
nyek közötti kapcsolatot az ellenõrzött zónában lévõ
Ny-i, illetve az építési zónába esõ K-i lejtõsakna portál-
épületei jelentik. A föld alatti térségek különbözõ funk-
ciói miatt a portálépületek eltérõ kialakításúak (3/a és
3/b ábra).

A Ny-i lejtõsakna portálépülete az alábbi fõbb egy-
ségeket integrálja magába:
� a reverzálható fõszellõztetõ berendezések, a légzsilip
(teleszkopikus zsiliptérrel),

� közmûgépészeti terek,

� a föld alatti infrastrukturális ellátás fõbb berendezései
(transzformátor, villamoskapcsoló-állomás, adatátvi-
teli és kommunikációs rendszerek kapcsolóállomásai,
illetve a vízellátás és a vízmentesítés kapcsolóterei),

� a beléptetõ és ellenõrzõ rendszer elemei.

Az építési zóna K-i portálépülete az alábbi fõbb egy-
ségeket foglalja magába:
� üzemszünet alatt az erõszakos behatolást megakadá-
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3/a ábra: A Ny-i portál látványterve

3/b ábra: A K-i portál látványterve

2. ábra: Tervezési folyamat

START

STOP

Értesítési lista elkészítése

BOM hozzáférés kérése

Adatkiegészítés kérése

Hozzáférési jogosultság

Adatportál

Engedélyek

Megvalósulási tervek

Engedélyezési tervek

Tervek tartalmi, formai
követelményei

Tervezési specifikáció Szakági egyeztetés

Tervezés

Tervjavítás

Jóváhagyás (tervellenõr)

Dokumentumok leadása a
témafelelõs szignójával

Teljesítés
megfelelõ?

Tervdokumentáció átadása,
feltöltése BOM portálra

Teljesítés feltételeinek
ellenõrzése

Tervezési adatok

BOM portál

Mennyiségi telj. (papír)

CD (szerkeszthetõ és pdf)

BOM (szerkeszthetõ és pdf)
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képzési rend
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szakági egyeztetésre

nem
Adatigény
kielégített?

Szakági
egyeztetés
szükséges?

nem

1.
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igen

nem

igen

Szolgáltatott adatok értékelése

Tervezési alapadatok,
követelmények átadása

Tervezési alapadatok,
követelmények feltöltése

BOM portálra

MMeeccsseekkéérrcc ZZrrtt..

MMeeccsseekkéérrcc ZZrrtt..

éérrtteessííttééssii lliissttaa sszzeerriinntt

MMeeccsseekkéérrcc ZZrrtt..

MMeeccsseekkéérrcc ZZrrtt..

RRhhkk KKfftt..

RRhhkk KKfftt..

RRhhkk KKfftt.. // tteerrvveelllleennõõrr

RRhhkk KKfftt..

RRhhkk KKfftt..

MMeeccsseekkéérrcc ZZrrtt..

MMeeccsseekkéérrcc ZZrrtt..

MMeeccsseekkéérrcc ZZrrtt..

MMeeccsseekkéérrcc ZZrrtt..

1.
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lyozó zárható biztonsági kapu, ami a szellõztetés aka-
dálytalan mûködtetését is lehetõvé teszi,

� közmûgépészeti terek,
� a föld alatti építési zóna infrastrukturális ellátásának
fõbb berendezéseit (villamoskapcsoló-állomás, adat-
átviteli és kommunikációs rendszerek kapcsolóállo-
másai, illetve a vízellátás és a vízmentesítés kapcsoló-
terei).
A felszín alatti létesítmény két közel párhuzamosan

futó lejtõsaknából, azok folytatásaként kialakított alap-
vágatokból és a közel 250 méterenként elhelyezkedõ
összekötõ vágatokból áll. A lejtõsakna-pár és az alap-
vágatok maximális talpdõlése 100�, szelvénye 21 m2,
hosszuk mintegy 1800 m, a lejtõsaknák nyitó-, illetve
talppontjai a 160, illetve 0 mBf szintmagasságokkal
jellemezhetõk. A lejtõsaknák személy- és teherközle-
kedési feladatok ellátásán túl az áthúzó légáram veze-
tését is szolgálják, míg a légajtókkal ellátott összekötõ-
vágatok menekülési lehetõséget biztosítanak.

Az alapvágatokból alakítják ki a vízmentesítési célo-
kat szolgáló ülepítõ vágatokat, amelyek normál körül-
mények között közel 200�200 m3 csurgalékvíz átmene-

ti tárolására alkalmasak.
A szivattyúkamrák a 7.
összekötõvágatból ke-
rülnek kialakításra. Ezen
létesítmények egyedi
szellõztetéssel lesznek
ellátva.

Az I. hulladéktároló
kamramezõ a Ny-i alap-
vágatból kialakított, ún.
Nagyhurokra kerül fel-
fûzésre, és a sorba kap-
csolt tárolói szállítóvá-

gatból, a tároló-összekötõ vágatból és a tároló-építési
szállítóvágatból áll, útvonalat teremtve az áthúzó szel-
lõztetõ fõlégáramnak is. A tároló üzemeltetése és az
építés létesítményeinek elhatárolása zónaelválasztó
elem (kapu) beépítésével történik. Az egykijáratú,
egyedi szellõztetéssel ellátott tárolókamrákat a tároló-
összekötõ vágatból alakítják ki. A föld alatti létesít-
mény szükséges minimális szelvényeit a 4. ábra, a
tároló közvetlen környezetét az 5. ábra mutatja.

Az ellenõrzött zóna vágatai nagyszilárdságú talpbur-
kolattal, oldalt futó csorgákkal kerülnek kialakításra,
míg az építési zóna vágataiban kõzúzalék teszi lehetõvé
a biztonságos szállítást és közlekedést. A fentieken túl
a föld alatti létesítményben különbözõ technológiai
rendszerek kerülnek kialakításra a biztonságos üzemel-
tetés érdekében (villamosenergia-ellátás, vízmentesítõ
rendszer, tüzivíz hálózat, tûzjelzõ rendszer, sugárvédel-
mi ellenõrzõ rendszer, ipari ethernet hálózat stb.).

Egyes kiviteli tervezési feladatok bemu-
tatása

A fentiekben már röviden érintettük a kiviteli ter-
vezés általános kérdéseit. Tekintettel a tervezési feladat
nagyságára, a továbbiakban a föld alatti létesítmény
szempontjából legérdekesebb megoldásokkal foglalko-
zunk. Ennek megfelelõen a térkiképzés, szellõztetés,
vízmentesítés tervezési megoldásainak bemutatására
koncentrálunk.

A vágatstatikai tervezési megoldások
A vágatstatikai tervezés elsõ lépése a számításokhoz

szükséges adatok meghatározásával kezdõdik, melyek
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4. ábra: Az NRHT felszín alatti létesít-
ményének szükséges minimális szelvé-
nyei

5. ábra: Az NRHT kamramezõ elrendezési rajza
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legnagyobb hányadát mérésekkel kell biztosítani, de ál-
talában szükség van tapasztalati vagy elméleti módsze-
rek alkalmazásával származtatott paraméterek elõállí-
tására is a mért adatokból. A tárolókamrák tervezése-
kor nagy mennyiségû mért adat állt rendelkezésre, me-
lyeket statisztikai módszerrel dolgoztak fel, és a szélsõ-
séges értékek kezelése érdekében szûrtek.

A vágatstatikai tervezés számítások sorozatából áll.
Így a legalkalmasabb geometriai kialakítás és a vágat-
biztosítás meghatározása, méretezése több lépésbõl te-
võdik össze. Ez a folyamat, a mérnöki tervezések leg-
többjéhez hasonlóan, egy közelítõ érték felvételével
kezdõdik, amit további ellenõrzõ számításokkal lehet
pontosítani. Az ellenõrzõ számítások kiindulási adata a
közelítõ számítás eredménye. Tehát az egész méretezés
egy iterációs folyamat eredménye [6].

A bátaapáti vágatok és tárolókamrák tervezésekor a
méretezés elsõ, közelítõ számítása Barton Q kõzetosz-
tályozási rendszerén (Grimstad és Barton, 1993 és Bar-
ton és társai, 1974) alapult (6. ábra). A Q-módszer a
vágat méretét, a kõzet minõségét és a vágatok funkció-
ját veszi figyelembe. A vágatok biztosítását a jellemzõ
kõzettípusokra, a legkisebb szilárdságú kõzettömegre
tervezték. A folyó vágathajtási munkák miatt lehetõség
volt a geotechnikai vágat- és magdokumentálási isme-
retek felhasználására is. Az esetlegesen szükségessé
váló pótlólagos vágatmegerõsítés lehetõségének fenn-
tartása érdekében a kitörési méretek meghatározásához
a konvergencia adatokat is figyelembe vették.

Ahogy azt a modellezés folyamatábrája ismerteti, a
kõzethorgonyok méretezésekor külön kell vizsgálni a
nagytömbös és a kistömbös � erõsen töredezett � kõze-
teket. A nagytömbös kõzeteknél a vágatbiztosítás do-
mináns részét a kõzethorgonyok jelentik, hiszen ott a
legnagyobb veszélyt a becsúszó ékek vagy leváló ko-
porsófedelek jelentik. Az egyedileg vagy szisztemati-
kusan kiosztott kõzethorgonyokkal ezek elmozdulását
lehet megakadályozni.

A vágat nyomvonala mentén potenciálisan leváló
kõzetdarabok (ékek és koporsófedelek) stabilitását
UnWedge szoftverrel elemezték, figyelve a valószerût-
len esetek kiszûrésére � például a repedésrendszer oly
módon való kialakítására, hogy magas, keskeny, közel
függõleges ékek jöjjenek létre.

A kistömbös kõzetek esetében a kõzethorgony ki-
osztásának, hosszának és a lõttbeton vastagságának
együttes ellenõrzése a Barrett ésMcCreath (1995) által
készített determinisztikus tervezési modell alapján tör-
tént. Ebben az esetben az egyenletes horgonykiosztás
közé esõ (ezért horgonyok által nem biztosított) töm-
bök stabilitását acélszál-erõsítésû lõttbeton alkalmazá-
sával biztosították.

A vágatstatikai tervezés utolsó lépését a numerikus
modellezés jelentette. A fent ismertetett kézi/empirikus
számítások az egyes vágatbiztosítási elemeket vagy
azok kis területen való együttdolgozását vizsgálták,
azaz a lokális tönkremenetelt ellenõrizték. Numerikus
modellezéssel lehetõség adódik a vágatok teljes ke-
resztmetszetét, vagy akár közeli és/vagy keresztezõdõ
vágatok egymásra hatását, valamint a vágatok kialakí-
tását és a biztosítás megfelelõségét, globális tönkreme-
netelét egyidejûleg vizsgálni.

Az NRHT vágatainak tervezésekor több numerikus
számítási módszeren alapuló szoftvert is felhasználtak.
Többek között a Phase2 végeselemek módszerén ala-
puló szoftvert, a FLAC véges differenciák módszerén
alapuló szoftver síkbeli és térbeli (2D és 3D) változatát
(7. ábra). Kisebb kalibrálási modellezéseket is folytat-
tak UDEC diszkrét elemes módszeren alapuló szoftver
segítségével. A végeselemes és a véges differenciákkal
számoló programok kontinuumként kezelték a kõzetet,
így különös figyelemmel kellett eljárni a kõzet paramé-
tereinek meghatározásakor és a megfelelõ törési felté-
telt felhasználó anyagmodell kiválasztásakor.

A numerikus modellekkel a jövesztési sorrend is
vizsgálható. Erre jó példa a tárolókamrák síkbeli mo-
dellezése, ahol a modell több változatára végzett futta-
tásokkal vizsgálták a különbözõ jövesztési sorrendeket.
A modellekben kapott terhelési értékek alapján, a meg-
rendelõi követelményeknek és az építési programnak
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6. ábra: A Q kõzetosztályozási rendszer

7. ábra: FLAC3D felépítése
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megfelelõen lehetett ki-
választani az ideális sor-
rendet.

Szellõztetés
A kétkijáratú felszín

alatti térség normál
üzemmódú nyomó áthú-
zó szellõztetése, légcse-
réje a Ny-i portálban el-
helyezett ventilátorok
segítségével történik

(9. ábra). A tiszta légáram a zóna bejárati létesítmé-
nyén keresztül belépve halad végig az ellenõrzött zóna
áthúzó föld alatti vágatain és a zóna határán, a kamra-
összekötõ vágatba beépített zónakapun jut át a föld
alatti építési területre, ahonnan a K-i lejtõsaknán ke-
resztül távozik. A rendszer alrendszereinek légáramait
diffúziós szellõztetéssel, illetve egyedi szellõztetõ be-
rendezésekkel oldják meg. Az egyedi szellõztetés
mindegyike fúvó rendszerû.

A fõlégáram mennyiségének szabályozása elsõsor-
ban az üzemelõ ventilátorok darabszámának változtatá-
sával, bizonyos esetekben a ventilátorok fordulatszá-
mának frekvenciaváltóval történõ változtatásával lehet-
séges. Az így biztosított légmennyiség gyakorlatilag
0 és 4800 m3/perc között állítható. A légáram irányítása
határoló elemek (léggátak, légajtók, légzsilipek) beépí-

tésével, illetve a ventilátorok reverzálásával történik.
A szellõztetõk üzemszerû mûködését villamosener-

gia-hálózat szolgálja, melynek kimaradása esetén
diesel üzemû aggregátorról történõ ellátás is biztosított.
A ventilátorok és az egész fõlégáram ellenõrzése a lég-
mérõ állomásokon beépített mûszerek, terepi automatika
és a központi vezénylõ portálok segítségével történik.

Vízmentesítés
A vízmentesítési rendszer egy olyan komplex rend-

szer, amely megoldja mind az ellenõrzött és építési zó-
na felszín alatti létesítményei, mind pedig a külszíni
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8/a ábra: Tárolókamra építési sorrendje (hosszmetszet)

8/b ábra: Tárolókamra építési sor-
rendje (keresztmetszet)

9. ábra: Fõszellõztetõk elrendezési rajza (Ny-i portál)

10. ábra: Vágat geotechnikai dokumentálás

11. ábra: Tárolókamra-építés (a jövesztett kõzet rakodása)
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melléklétesítmények vízmentesítési feladatait, miköz-
ben kielégíti a biztonsági és környezetvédelmi követel-
ményeket.

A létesítmény jellege miatt a radioaktívhulladék-
csomagokkal potenciálisan érintkezõ, illetve az azok-
kal nem érintkezõ vizeket különválasztva kezelik.
Az ellenõrzött zónában a vizek gyûjtésére a tárolókam-
ra nyaktagjában kialakított ellenõrzõ akna, a kamrák
közelében kialakított havária zsomp, illetve az ellenõr-
zött zsomp, az építési térségekben az építési zsomp
szolgál (lásd 5. ábra).

Az ellenõrzött, összegyûjtött, ülepített, olaj- és me-
chanikai szûrõkön átvezetett vizeket a felszíni pH-ke-
zelõbe szivattyúzzák. A szivattyúk esetében 100% tar-
talékképzés teljesül zsomponként egy-egy meleg tarta-
lék beépítésével. A szivattyúk fölé motoros armatúrák
kerülnek, így ha az üzemelõ szivattyú meghibásodik, a
rendszer automatikusan átkapcsolhat a beépített tarta-
lék szivattyúra.

Az ellenõrzött és az építési zsomp vizei csak a felszí-
ni vízkezelõben keverednek egymással. Ez a berende-
zés gondoskodik a kibocsátás elõtti pH-ellenõrzésrõl,
szükség szerint annak 6,5�9 pH-értékre történõ beállí-
tásáról (CO2 használatával) és felszíni tárolóba juttatá-
sáról. A tárolt vízzel biztosítják az elõírt tüzivíz-meny-
nyiséget, az építési zóna iparivíz-ellátását, a külszíni
üzemi telephely tárolómedencéjének feltöltését. A fe-
lesleges víz a kiépített egypontos mérõmûtárgyon ke-
resztül jut a befogadóba.

A létesítmény kivitelezésének áttekintése
Az NRHT létesítése gyakorlatilag már 2004-ben

megkezdõdött az ideiglenes telephely kialakításával, az
alapvetõ közmûvek lefektetésével. Ennek megfelelõen
a föld alatti létesítmény beruházása a kutató lejtõsak-
nák 2005 elején kezdõdõ kihajtásával indult. Ezt követ-
te az engedélyezett felszíni végleges telephely beruhá-
zásának megkezdése 2007-ben.

Az NRHT teljes vertikuma kiépítésének utolsó üte-
me 2011 elején indult. A rendelkezésre álló idõ rövid-
sége miatt a kivitelezés organizációs terve párhuzamos
térkiképzési és technológiaszerelési munkafolyamatok-
kal számolt. Az alábbiakban röviden ismertetjük a be-
ruházás utolsó ütemének legfontosabb kivitelezési
munkáit, eredményeit.

Térkiképzés
A felszín alatti tároló térkiképzési munkái hagyomá-

nyos bányászati módszerek alkalmazásával folytak
(8/a és 8/b ábra). A terveknek megfelelõ vágatirányí-
tást, kivitelezést a folyamatba épített geotechnikai tér-
képezés, dokumentálás (10. ábra) segítségével szerzett
ismeretek, az így meghatározott kõzetosztályok segítet-

ték. Az egyes bányászati mûveleteket, azok mérhetõ
geometriai eredményeit korszerû geodéziai eszközök
használatával támogatták.

A kõzetek jövesztése a felszín közeli mállott zóná-
ban gépi fejtéssel, a szilárd kõzetek esetében fúrással és
robbantással történt. A kifejtett felületek stabilizálása,
biztosítása korszerû anyagok és eljárások segítségével
valósult meg (jellemzõen acélszál vagy ponthegesztett
acélháló erõsítésû lövellt betonnal, minimális esetben
rácsos ívtámok alkalmazásával, kõzethorgonyokkal).
A 11. ábra a tárolókamrában a lejövesztett kõzet felra-
kását szemlélteti.

A kihajtott vágatok környezetében kialakuló válto-
zások, deformációk követésére tervszerû és szisztema-
tikus kõzetmozgás-megfigyelést folytattak. A monito-
ring jellegû mérések végzése különösen kritikus és fon-
tos volt a tárolókamrák esetében, mind az építési álla-
pot követése, mind pedig a hosszú távú biztonság érde-
kében. Az építés biztonságosságát ellenõrzõ mérések-
hez észlelési értékeket határoztak meg. A tárolókamrák
térkiképzési, kivitelezési tapasztalatai alapján kijelent-
hetõ, hogy a mérések egyike sem haladta meg az észle-
lési határértéket.

A térkiképzések során bizonyos esetekben szükség
volt vízkizáró injektálások alkalmazására is. Ezen tevé-
kenység elsõdleges célja az adott térrészbõl a felszínre
vezetõ gyors áramlási pályák elszigetelése, a tároló
hosszú távú radiológiai biztonságának növelése, a gaz-
daságos és biztonságos vágatállapotok kialakítása, a
vágathajtás környezetre gyakorolt hatásának csökken-
tése volt. Az injektálás után a vágatok esetében a
100 m vágatra esõ maradék vízbeáramlásnak, a
tárolókamrák esetében pedig a teljes kamra vízhozamá-
nak kellett 5 l/perc alatt maradnia.

Az injektálási zónákat úgy határozták meg, hogy kel-
lõ átfedés legyen az egyes legyezõfúrások között, figyel-
ve arra is, hogy a zóna vastagsága nagyobb legyen az
alkalmazott horgonyok hosszánál. A 20�25 m hosszú,
51�64 mm átmérõjû injektáló lyukakat programozható
fúrókocsival fúrták le. Egy tipikus injektálási legyezõ
háromdimenziós elvi elrendezését mutatja a 12. ábra.

Az injektáláshoz mechanikus pakkereket, kolloid
keverõs injektáló berendezéseket alkalmaztak. A hosz-
szú távú radiológiai biztonság követelményei miatt az
injektáláshoz csak nem gázképzõ, kémiailag stabil,
szerves- és kolloidképzõ anyagot nem tartalmazó anya-
gokat használtak (például mikrocementeket).

Az összes mûvelethez (fúrás, rakodás, szállítás, biz-
tosítás, injektálás, anyagmozgatás, emelés stb.) korsze-
rû gépesítés, megfelelõ gépkapacitás párosult. A bá-
nyászati berendezések, gépek folyamatos rendelkezés-
re állásáról, üzembiztonságáról jól felszerelt karbantar-
tó, javító bázis, képzett személyzet gondoskodott.
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Egyéb kivitelezési munkák
A beruházás alábbi egyéb kivitelezési munkáit csak

a felsorolás szintjén említjük:
� Ny-i és K-i portál építésének elõkészítõ, építészeti,
épületgépészeti, installációs munkái.

� Egyéb felszíni építmények (tárolómedence, ellenõrzõ
mûtárgy, diesel aggregátor, vízkezelõ berendezés ala-
pozási, szerelési munkái).

� Felszíni tereprendezés, közmûvesítés, biztonsági
rendszerelemek kivitelezési munkái.

� Felszíni szilárd burkolatú utak, közlekedõ járdák kivi-
telezési munkái.

� Felszíni és felszín alatti villamosenergia-hálózat, vilá-
gítási hálózat kivitelezési munkái.

� Biztonsági rendszerek, védõkerítések kivitelezési
munkái.

� Felszín alatti szilárd burkolatú utak, pályatestek, tech-
nológiai rendszerek kivitelezési munkái (13. ábra).

A folyó kivitelezési munkák befejezését követõen
2012 végéig megtörténik az NRHT üzembe helyezése,
üzemeltetési engedélyt kaphat a létesítmény.

A föld alatti létesítmény tárolókapacitásának bõvíté-
sére valószínûleg a betárolási ütem, a tervezési, enge-
délyeztetési idõszükséglet által meghatározott idõben
és módon kerül majd sor.

Zárszó
E helyen is szeretnénk megköszönni a Megrendelõ,

RHK Kht. munkatársai, generáltervezõje, szakértõi ak-
tív, segítõ közremûködését, amit a tervek kidolgozása
során végig tanúsítottak, továbbá a tervezésben részt-
vevõ szaktervezõk értékes, fáradságot nem ismerõ, tá-
mogató munkáját, kitartását és a Mecsekérc Zrt. veze-
tõinek, kollégáinknak, hogy biztosították a hátteret ah-
hoz, hogy ilyen szinten és módon vehessünk részt az
NRHT tervezési munkáiban és kivitelezésében.
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12. ábra: Tárolókamra injektálási legyezõ

13. ábra: A szilárd burkolatú Ny-i lejtõsakna a végleges közmûvekkel

Tisztelt Tagtársak és Partnereink!

Ezúton is tájékoztatjuk tagtársainkat és
partnereinket, hogy az OMBKE Titkársága
2012. január 23-tól új irodába költözött.

Új címünk:
1051 Budapest, Október 6. utca 7. III. emelet.

A postát ide kérjük küldeni, de még
2012. március 31-ig a korábbi postacímeink

(1027 Budapest, Fõ utca 68. illetve
1371 Budapest, Pf. 433) továbbra is élnek.

FIGYELEM: Az egyesület hivatalos számlázási
címe változatlan!

1027 Budapest, Fõ u. 68.
Telefon, fax és e-mail címünk változatlan.

OMBKE ügyvezetõ igazgató
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Az üvegházhatású gázok kö-
zül a legjelentõsebb meny-
nyiségben a vízgõz kerül a

levegõbe. Dolgozatunk azt vizsgál-
ja, hogy a villamos- és hõenergia
termelése során a legfõbb fosszíliák
� a kõszén, illetve a földgáz � ehhez
milyen mértékben s módon járulnak
hozzá.

A földi klíma változásáról sok
éven át szinte naponta kaptunk hír-
adást. Mára azonban úgy tûnik,
mintha csitult volna ez az informá-
cióáradat. Tudományos magyará-
zattal � amely minden kétségünket
kizárná � erre eddig még senki sem
szolgált. A zöld szervezetek egy ré-
sze azonban � kedvenc témájaként
� folyamatos figyelemfelhívással
van az emberiség irányába. A mé-
dia is � a hírek szenzációtartalmára
tekintettel � korábban folyamatosan
teret adott a riasztó információknak.
Örömmel vettük dr. Reményi
Károly, az MTA rendes tagja �Ener-
gia, CO2, felmelegedés� címû mû-
vét, mely legalább tudományos ala-
possággal összefoglalja a tényeket
és rámutat az eddig végzett ku-
tatások hiányosságaira, az olvasót
segítve a téveszmék felismerésé-
ben.

Tény, hogy a légkör CO2-tartal-
ma egy idõ óta a korábbinál mere-
dekebben növekszik. Az egyébként
korábban is folyamatos növekedés
iránytangense kb. az ipari forrada-
lom kezdetétõl mutat pozitív válto-
zást. Egyesek szerint a klíma módo-
sulását Földünk �üvegház jellege�
okozza, mely hatás kiváltói elsõsor-
ban a légkör vízgõztartalma, más-
részt pedig az ún. üvegházgázok
légköri jelenlétének növekedése.

A CO2 úgy kerül a képbe, hogy az
emberi tevékenység a fosszilis pri-
merenergia-hordozók egyre na-
gyobb tömegû égetésével azt folya-
matosan a földi légkörbe juttatja.
Célszerûen a CO2 �veszélyességé-
vel�, mint mértékegységgel mérjük
a többi üvegházhatású gáz � ame-
lyek közül a metánon kívül szinte
mindegyik emberi gyártmány �
üvegházhatást növelõ képességét.
Itt meg kell jegyeznünk azonban,
hogy a folyamatos földi vulkáni te-
vékenység okán is nagy mennyisé-
gû �természetes� eredetû CO2 és
H2O kerül a légkörbe más gázok
mellett.

A tudósok egyik csoportja a lég-
köri CO2-koncentráció növekedésé-
nek tulajdonítja a jéghegyek olva-
dását, ebbõl következõen a tenger-
szint növekedését csakúgy, mint a
légkör hõmérsékletének növekedé-
sét � de ide sorolják a tengeráramla-
tok � pl. a Golf-áram � jellemzõi-
nek változását, és az idõjárási ano-
máliák mennyiségének változását, a
gyakori viharok, orkánok stb. kiala-
kulását is. A másik tudós csoport
nem vitatva a tapasztalt tényszerûsé-
geket további � az okokat egyértel-
mûen feltáró � kutatások végzését
tartja szükségesnek. Nem mindegy
ugyanis, hogy a CO2 és a H2O mi-
lyen arányban, illetve mértékben
okozza(?) a tapasztalt felmelegedést.

Az irodalmi adatok � jelen pilla-
natban � azt mutatják, hogy a vízgõz
36�70%-ban, a CO2 9�26%-ban, a
metán 4�9%-ban, az ózon pedig
3�7%-ban oka a klímaváltozásnak.
Látjuk a vélemények rendkívüli
szórását, azonban a vízgõz meg-
határozó szerepét senki sem vitatja.

A villamos energia elõállítására
világszerte döntõ részben ma is
ugyanazt az égetéses-gõzfejleszté-
ses technikát használják, immár kö-
zel harmadik évszázada. Napjaink-
ban a legfõbb tüzelõanyagok: a kõ-
szén és a földgáz. (A többi szénféle-
ség, illetve a kõolaj és a fa nagyság-
rendileg kisebb szerepet játszik a
világ villamos erõmû technikájá-
ban.) Így a következõkben ezek víz-
gõz- és széndioxid-kibocsátását ha-
sonlítjuk össze.

Az 1. táblázat a két fosszília pri-
mer energiát hordozó összetételét,
illetve alkotóelemeit általánosság-
ban mutatja be.

A CO2 és a H2O szerepe a klíma-
változásban

ETO: 502 + 551.5
DR. KAMARÁS BÉLA
okl. gépészmérnök, nyugalma-
zott vezérigazgató-helyettes,
Pécsi Erõmû Rt.

LIVO LÁSZLÓ
okl. bányagépész és bánya-
villamos mérnök,
okl. geotermikus szakmérnök.

alkotó földgáz kõszén vegyjel
[kg/m3] [kg/kg]

szén 0,4815 0,367 C
hidrogén 0,1555 0,037 H2

kén 0,0001 0,023 S
oxigén 0,0115 0,032 O2

nitrogén 0,1801 0,010 N2

víz ? * 0,073 H2O

1. táblázat

* a vezetékes földgáz víztartalma � a gázt a szál-
líthatóság érdekében mesterségesen víztelenítik
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A vezetéken érkezõ földgáz fûtõértékét 31,47 MJ-
ként, míg a kõszénét 16,485 MJ-ként vehetjük számí-
tásba. Az irodalmi adatok szerint 1 GJ hõmennyiség
elõállítása közben földgázból 55 kg, míg kõszénbõl
81 kg CO2 keletkezik. A vízgõzt tekintve földgázége-
tésnél GJ-onként 89 kg, míg kõszénnél 45 kg keletke-
zik, illetve kerül a légtérbe.

A szén, mint primerenergia-hordozó elleni hadjárat
egyik jelentõs érve hazánkban is az, hogy másfélszer
annyi a CO2 kibocsátása, mint a földgázégetésnek. Ez
így igaz, azonban az elõbbiekben láttuk, hogy a vízgõz-
kibocsátás csökkentése sokkal fontosabb lenne a glo-
bális felmelegedés vélt okainak megszüntetésében.
A szén alkalmazása � égetéssel is � a vízkibocsátást a
földgázhoz képest 50%-kal csökkenti ugyanazon pri-
merenergia-mennyiségre vonatkoztatva.

Az erõmûvi energetikus szakemberek hosszú idejû
megfigyelések alapján arra jutottak, hogy a szénfélesé-
gek égetése során keletkezõ túlsúlyban lévõ háromato-
mos gázok � CO2, H2O, SO2 � a kazán tûzterében nem
adják le a hõenergiát, hanem késõbb a túlhevítõben te-
szik meg azt. Ezzel jelentõsen növelik a munkaközeg
(vízgõz) túlhevítési hõmérsékletét. Ezt a megfigyelést
az erõmûvi blokkok gyártása során érdemes figyelem-
be venni. Ugyancsak komoly hatásfoknövelõ lehetõ-
ség, ha az égés során a hõenergiát felemésztõ víztartal-
mat az égetést megelõzõ szárítással kivonjuk a szénbõl,
és így az égéshõjét � amely jóval magasabb érték a
fûtõértéknél � nagyobb arányban tudjuk felhasználni a
gõztermelésre. Az erõmûvi hatásfok növelésével a ki-
bocsátás csökkenthetõ, ezt már korábban kimutatták, s
az erõmûvi technológiák ma már hasznosítják a tapasz-
talást.

Ennek ellenére is a kondenzációs villamosenergia-
termelés során jelentõs mennyiségû vízgõz kerül a le-
vegõbe. A munkaközeg hûtése legtöbbször � hatékony-
sága miatt is � vízzel történik. E mûvelet során a hû-
tõtornyokból 2�2,4 kg/kWh vízgõz (pára) kerül a leve-
gõbe, ami 7200�8460 kg/GJ-t jelent. Ha ezt korábban a
füstgázban jelenlévõ értékekkel hasonlítjuk össze,
látjuk, hogy a füstgázéhoz képest a földgázégetésnél is
80�100-szoros a kibocsátott vízgõzmennyiség.

A teljességhez tartozik, hogy az erõmû hatásfokát
csökkentõ ellennyomású energiatermelésnél nincs víz-
gõzkibocsátás, illetve a magyar találmányú Heller�For-
gó hûtõtorony zárt rendszerében a levegõ közvetlenül,
páraképzõdés nélkül melegszik fel. A kéntelenítõ gázmo-
sókban azonban a forró füstgáz lehûlése közben jelentõs
mennyiségû vízgõz képzõdik és távozik a légtérbe
(1. kép).

Végezetül bemutatjuk a szénbányára közvetlenül te-
lepült erõmûvek újragondolt elõnyeit.

A környezetvédelmi követelmények e koncentrált
vertikum esetében � fõként ha mélybányáról van szó �
teljesíthetõk a legkisebb ráfordítással. A mélymûvelés
ugyanis a felszínen kisebb területigényû. A folyamatok
közül a szén szállítása, osztályozása, homogenizálása,
szárítása föld alatt oldható meg �természetidegen�
anyagok alkalmazása nélkül. A villamosenergia-igényt
a kapcsolódó erõmû helyben elégíti ki.

A szén, fõként a metán kísérõgázai egy erõmûvi
blokkban elégethetõek. A bánya szellõztetõ levegõje
bevezethetõ az erõmû égési folyamatának táplálásába,
amellyel a bányalevegõ metántartalma is hasznosul.
A szénben lévõ ként kéntelenítõ (gázmosó) választja le,
amelynek távozni kívánó víztartalma a kibocsátott gõz-
bõl visszanyerhetõ. Ez a víz és a bánya víztelenítésébõl
nyert víz � elõkészítés után � az erõmûben felhasz-
nálható, vagyis újrahasznosításról van szó. Végül, a
bányatérségek � megfelelõ technika alkalmazásával �
részt vehetnek az erõmûvi munkaközeg hûtésében.

Az elmondottak alapján megállapíthatjuk, hogy a
bánya-erõmû vertikum környezeti, természeti és mû-
szaki lehetõségeinek feltárása és megismerése után �
amelyek a költségszámításokba viszonylag nagy pon-
tossággal beépíthetõek � eldönthetõ, hogy egy-egy te-
rületen milyen primerenergia-hordozóra alapozott vil-
lamos erõmûvet érdemes telepíteni.

A klímaváltozás okainak feltárása segíthet a helyes
megítélésben, illetve az energiahordozó kiválasztásá-
ban � a bõséggel rendelkezésre álló lehetõségek közül.

A bármilyen nagy hatásfokú villamos erõmûben is
keletkezõ hulladékhõ hasznosulásával jelen dolgoza-
tunkban nem foglalkoztunk, bár meggyõzõdésünk,
hogy ha szerény mértékben is, de az emberiség által
elõállított és nem hasznosított hulladékhõ a globális
klíma módosulásához, változásához hozzájárul.

1. kép: Az erõmû távlati képe a kéntelenítõbõl távozó vízgõzzel (a kénte-
lenítõ a hûtõtorony belsejében van elhelyezve)
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Az írásból megismerhetjük a
szén mint kémiai elem,
mint nyersanyag, mint

energiahordozó, mint egészség-
ügyi, élelmiszeripari alapanyag és
számos egyéb arcát, kitekintve
múltbani szerepére és jövõbeni
alkalmasságára, hazai lehetõsége-
inkre.

Az elõzõ három részben fontos
megállapításokat tettünk. Arra az
eredményre jutottunk, hogy bár ha-
zánk megújuló potenciálja jelentõ-
sen nagyobb, mint az évente felhasz-
nált összes energia mennyisége, be-
látható idõn belül az atomenergiával
együtt sem tudja átvenni a tradicio-
nálisan használt fosszíliák (szén, kõ-
olaj, földgáz) szerepét. Alkalmazá-
suk, technológiai fejlesztésük azon-
ban elengedhetetlenül fontos szá-
munkra a mûszaki fejlõdés garantál-
ta gazdasági növekedéshez [2].

Kikövetkeztettük azt is, hogy ha
nem veszünk részt a korszerû szén-
technológiák alkalmazásában, fej-
lesztésében, újabb gazdaságélénkí-
tõ fejlõdési lehetõségekrõl mon-
dunk le, föld alatt hagyva pihenni
azt a barna- és feketeszénkészletet,
jelentõs lignitvagyonunkat, ami
nemcsak égetésre, hanem számta-
lan más célra is alkalmas a világmé-
retû tapasztalatok szerint [4].

Tudjuk: a kutatáshoz, fejlesztés-
hez, alkalmazáshoz sok-sok mun-
kaerõ is kell, akik a társadalom szá-
mára hasznos tevékenységük kap-
csán jó életet, megélhetést biztosít-
hatnak családjuknak és az iparra
épülõ szolgáltatóknak. Tehát a tel-
jes társadalmi vertikumra pozitív,
növelõ hatást fejtenek ki [3].

Bemutattuk, hogy a primer ener-
giahordozók kitermelésüktõl az ener-

giaátalakításon keresztül a felhasz-
nálásig nyúló folyamat során � a
technológiák tökéletlensége folytán
� milyen alacsony hatásfokkal hasz-
nosulnak. Egyben kerestük a fejlõ-
dés kulcsát is [2]. Megemlítettük azt
is, hogy a szén körforgása világunk-
ban (a természetben) akaratunktól
függetlenül létezik, sebességére szá-
mottevõ befolyásunk nincsen, akár-
hányan is lakunk a Föld nevû boly-
gón [4], helyileg azonban a környe-
zetet, mikroklímát jelentõsen meg-
változtathatjuk, és bizonnyal így van
ez a földi klíma folyamatos átalaku-
lásával kapcsolatban is.

Jelen összeállításunkban kísérle-
tet teszünk arra, hogy számos iroda-
lomból a lényeget kiemelve bemu-
tassuk, miben segíthet a legjelen-
tõsebb mennyiségben kitermelésre
és hasznosításra váró primerener-
gia-hordozó kincsünk: a SZÉN.

Természetesen elõre kell bocsá-
tanunk, hogy a szénszármazékok
környezetünket a mai általános
megítélés szerint károsan befolyá-
soló tulajdonságainak felhasználása
következményeinek tudatában va-
gyunk. Annál is inkább, mert nap
mint nap közlekedünk gyakran
szmogos légterû városainkban, ahol
a levegõ minõségét nem annyira a
szén, hanem a földgáz- és a kõolaj-
származékok tökéletlen égetésének
eredménye (füstgáz, por, NOx, SO2

stb.) befolyásolja kedvezõtlenül.
Ma már azt sem állíthatjuk, hogy az
üvegházhatást kiváltó szén-dioxid
az elégetett szénbõl keletkezik.
Sokkal inkább a többi fosszíliából,
mert ugye ezek is jelentõs mennyi-
ségû szenet tartalmaznak (1. táb-
lázat). Az eddig elmondottakból is
látjuk, más megközelítést kell

igénybe vennünk a probléma mû-
szaki alapokon történõ tisztázásá-
hoz, mintegy szintetizálva a külön-
bözõ szakmák kutatásainak ered-
ményeit.

A Világmindenségben, így Föl-
dünkön is az alkotó kémiai elemek
nem egyenletesen oszlanak el. A tér
mindhárom irányára igaz ez a meg-
állapítás, aminek következtében be-
láthatjuk, hogy a hely függvényé-
ben � ahol az energiahordozóra
szükségünk van � kényszerûségbõl
mást és mást kell választanunk.
Célszerûen azt, ami az adott térség-
ben található. Egyszerûen csak
azért, mert ott van, tehát biztonság-
gal és gazdaságosan kiaknázható, a
gazdasági (ipar, kereskedelem, me-
zõgazdaság, szolgáltatás) élet alap-
ja lehet. Ráadásul értelmes tevé-
kenységeket adhat a területet bené-
pesítõ lakosságnak.

Ha csupán az energiánál mara-
dunk, amit létünk során egy másod-
perc tört részére sem nélkülözhe-
tünk, akkor elõállítását, felhaszná-

Életünk az energia 4.
Segít(het) a szén?

ETO: 620.9

LIVO LÁSZLÓ
okl. bányagépész és bánya-
villamos mérnök,
okl. geotermikus szakmérnök,
ügyvezetõ, MARKETINFO Bt.

Primer (1) Súly% (2) MJ/kg
energia
fa (száraz) 50 15
lignit 63 11
barnaszén 73 17
kõolaj 84 45
földgáz 85 50
feketeszén 87 25
antracit 95 34

1. táblázat: A szén alapú fosszilis energiahordo-
zók széntartalma (1) és fûtõértéke (2)
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lását biztonságosan és � ha lehet � gazdaságosan kell
végeznünk a teljes vertikumban. (A táplálkozástól a
hõellátáson át a szemét feldolgozásáig.). Ebben a hie-
rarchiában segíthet a szén körforgásába való helyi be-
avatkozásunk. Vagy inkább pontosítva ezt a meghatá-
rozást: a �körforgásba� való tervezetten fokozott rész-
vételünk, ami a szén alapú energiahordozó (szilárd, fo-
lyékony vagy gáznemû) kitermelését és feldolgozását,
majd felhasználását jelenti. Ebbõl a szemszögbõl ér-
dektelen az, hogy melyik szén alapú (tartalmú) ener-
giahordozóból állítjuk elõ a kérdéses társadalmi igényt
kielégítõ terméket. Jellemzõje mindegyik felsorolt
energiahordozónak ugyanaz: legfõbb alkotója az elemi
szén, a fûtõérték-különbségeket a bennük lévõ többi
elem adja (1. táblázat).

Alázattal kell tekintenünk a szénre, hiszen életünk
során egyik legfõbb szövetségesünk. (Nem szólva ar-
ról, hogy élõ szervezetünk egyik fõ alkotóeleme is.)
Gyûjtsük csokorba azt, mit ad világunknak a szén?
(1. ábra)

A hivatkozott ábrán bemutatott felsorolás korántsem
teljes. Annál is inkább, mert sok egyéb alkalmazás ma
is a fejlesztés vagy éppen a kutatás fázisában van, vagy
a késõbbiekben kerül sor a gyakorlati alkalmazás meg-
valósítására. [6] Ha az ábrára nézünk, láthatjuk: ha-
zánkban is nagyon sokféle szénfelhasználásra van pél-
da, azonban az is feltûnik, hogy az alapanyag-terme-

lésen túl számos kézenfekvõ felhasználást sem alkal-
mazunk ma már. Vagy idõlegesen? Ezt majd a jövõ
mutatja meg.

A nyilatkozók közt abban nincs vita, hogy az ismert
fosszilis primer energiahordozók közül a szén az, ami
legtovább szolgálhatja az emberiséget. A fogyasztási
szokások alapján a felhasznált mennyiség a 2. táblázat
szerint alakul: [5]

Az adatok a jelenlegi állapotot mutatják. Látjuk,
mindenki, még az EU is jóval több szenet használ, mint
mi. Ha a múltba tekintünk, egyértelmû, hogy korábban
Kína jóval kevesebbet, míg az EU jóval többet fo-
gyasztott. A jövõt kutatva kiderül, hogy nemcsak vi-
lágméretekben, de az EU-ban is jelentõsen (> 60%) nö-
vekszik majd a XXI. századi szénfogyasztás. Csodál-
kozásra nincs okunk, hiszen tudjuk, a gõz alapú áram-
termelés termikus határa, a környezetvédelmi korlátok,
a geopolitikai viszonyok mind a szén mellett szólnak.
Ha a környezetvédelmet kérdezzük az üvegházhatás-
ról: felvilágosítást nyújt a 3. táblázat, amelyben a kö-
zölt viszonyszámokat úgy kaptuk, hogy a hulladékége-
tés üvegházhatását 100%-nak véve hozzá viszonyítot-

Ország USA Kína EU D CZ PL H
t/fõ/év 3,3 2,4 1,3 3,2 5,8 3,7 0,9

2. táblázat: Energetikai szénfogyasztás néhány országban

1. ábra: Néhány példa, mire jó a szén
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tuk a többi alapanyagot és technológiát. [1] Mint lát-
juk, a különbözõ alapanyagból nyert energia környe-
zetmódosító hatása a közvetlen szénféleségek esetében
korántsem olyan mértékû, mint a földgázé és a hulla-
déké.

A következõ 4. táblázat � ami szintén [1] alapján ké-
szült � mintegy kijelöli azokat a kutatási-fejlesztési irá-
nyokat is, amelyek az energiahordozók felhasználásá-
val kapcsolatos nem kívánt komplex környezet- és
egészségmódosító hatások csökkentését célozzák.

Az EI�99 (Ecoindicator �99) és a CML 2001 (élet-
ciklus elemzõ) módszerekkel végzett vizsgálatok a glo-
bális, regionális és helyi hatásokat ötvözik egységes
szerkezetbe. A vizsgált energetikai vertikumok kör-
nyezeti veszélyességét öntik számokba, teszik összeha-
sonlíthatóvá. A kapott eredmények elemzésébõl ki-
derül, hogy az alkalmazott nyersanyag és technológia
az adott helyszínen (pl. hazánkban) élõ emberek szá-
mára milyen veszélyforrásokat hordoz az üzemelési
idõ horizontján.

Természetes, hogy a veszélyek ismeretében a meg-
elõzõ védekezés módszerei és költségei tervezhetõek.
Az adatokból az is kitûnik, hogy az ásványi szénfélesé-
gek nem sokkal veszélyesebbek számunkra a földgáz-
nál. Ellenkezõleg. A barnaszén jelentõsen veszélytele-
nebb!

A vázoltak alapján elengedhetjük fantáziánkat. Hi-
szen lehetõségünk van mûszaki, gazdasági és környe-
zetvédelmi szempontból felrajzolni példaként a villa-
mos energiát termelõ hazai primer energiamix, fõként
a magyar energiahordozókra alapozott mainál egészsé-
gesebb jövõképét.

Egy ilyen lehetõséget mutat be az 5. táblázat. Ebben
alapul vettük a [7]-ben közölt 2008-as vonatkozó ada-
tokat és az [1] veszélyességi számításait.

A sorokban az információkat sûrítettük. Így a szén
soron a szénféleségek magasabb fûtõérték felé való el-
tolódását. Az atomenergiánál a kapacitásnövelést,
majd az új blokk építését. A vízi energiánál a paksi
hûtõvíz biztosítása érdekében szükséges mûtárgy
villamos energia elõállítását is figyelembe vettük.

Ugyanúgy a fa biomassza irányába történõ eltolódását,
az egyéb soron pedig a geotermikus energia és a Nap-
ból közvetlenül nyert villamos energia hazai térnye-
rését becsültük meg.

A vizsgálat eredménye megerõsíti, hogy létezik
olyan hazai termelésû energiahordozókra alapozott,
energiafüggõséget minimalizáló csoportosítás, mely
egyben a környezeti veszélyesség mértékét is csökken-
ti, és ebben a mainál jóval meghatározóbb lehetne a
szén szerepe.

Az energetikai jövõt kutatók véleménye egyezik ab-
ban, hogy a XXI. század második évtizedében a világ
energiafelhasználása olyan szintre jut, melyet a hagyo-
mányos energiahordozók feldolgozásával már nem le-
het kielégíteni. Ezért a hiányt a megújulókból fedezik.
Azonban a kitekintésekben azt is látjuk, hogy a szén
felhasználása � mint kézenfekvõ energiaforrásé � vár-
hatóan szintén jelentõsen növekedni fog. Annak érde-
kében, hogy ez így lehessen, szerte a világban CO2-le-
választási-, tüzeléstechnikai, bányászati kutatások és
kísérletek folynak. Valljuk meg azonban, hogy ezek a
kutatások sajnos eddig vajmi kevés kézzelfogható
eredménnyel jártak. Maradjunk most a mûszaki okok-
nál. A CO2-leválasztás bármely formája magas ener-
giaigényû. Az ún. aminos technológia, amely az ipari

Primer atom bio- nap bio- szél bio- vízi kõ- barna- fekete- lignit föld- hulla-
energia massza gáz etanol olaj szén szén gáz dék
ÜHG % 0,4 1,3 3 12 26 34 41 64 67 77 87 96 100

3. táblázat: Néhány energiahordozó ÜHG potenciálja

Primer atom nap fa barna- föld- fekete- bio- kõ- szél lignit bio- víz hulla-
energia szén gáz szén gáz olaj etanol dék
Veszé- 5 15 61 85 100 109 112 115 115 136 167 182 293
lyesség %

4. táblázat: A hazánkban használt primerenergia-hordozók alkalmazásának veszélyessége

Primer ma (2008) holnap távlatban
energiák 1* 2** 1* 2** 1* 2**
szénfélék 17,3 22,5 25 22,5 25 22,5

olaj 0,9 1 0 0 0 0
földgáz 38,3 38,3 29,8 29,8 25 25
atom 37 1,9 40 2 45 2,3
vízi 0,5 0,9 0,9 1,6 1 1,8
szél 0,5 0,6 0,8 0,9 1 1,2
fa 4,5 2,9 2 1,2 1 0,6

egyéb 0,9 2,6 1,5 4,4 2 3
összesen 99,9 70,7 100,0 62,4 100,0 56,4

5. táblázat: Egy lehetõség a jövõ hazai villamos energiát termelõ primer
energiamixére

* az energiahordozó %-os résztvétele az energiamixben [7]
** veszélyesség [1] szerint %-ban
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Tisztelt Tagtársak!
Az Aradon rendezendõ konferenciáról a

www.emt.ro honlap ad részletes információt. A kon-
ferenciára az OMBKE Budapestrõl autóbuszt indít.

Tervezett program:
Március 29. (csütörtök): 7.00 órakor indulás a Bp. II.

Fõ u. 68. (Nagy Imre tér autóparkoló), a
MTESZ székház elõl. Útvonal: Bp.�
Makó�Temesvár�Vinga�Arad a szüksé-
ges megállásokkal, útközben ebéd.
Temesváron városnézés. Szállás Aradon
a Maros-parti Parc Hotelben. Vacsora*.

Március 30. (péntek): Reggeli a szállodában. A Bá-
nyászati-Kohászati Szekció egész napos
szakmai kirándulására indulás 8.00 óra-
kor a Parc Hotel elõl. Arad-Öthalom-
Világos�Máriaradna�Solymos�Lippa
(ebéd)�Déva�Arad. Vacsora.*

Március 31. (szombat): Reggeli a hotelben. Délelõtt
részvétel a konferencia megnyitóján,
plenáris elõadásokon, ebéd. * Délután
szekcióelõadások. A kísérõknek egyéni
városnézés Aradon. Este állófogadás. *

Április 1. (vasárnap): Reggeli a hotelben, 8.00 órakor
hazaindulás Arad�Makó�Szeged�Bp. útvo-
nalon. Szegeden városnézés és ebéd.
Érkezés Budapestre, a Fõ utcába kb. 19.00
órakor.

Tudnivalók:
� A részletes tájékoztatót az autóbuszban osztjuk szét.
� *-gal jelöltük meg azokat az étkezéseket, melyeket az
EMT szervez, és amelyet a résztvevõk szabadon
választhatnak a jelentkezési lapon. (A csütörtöki,
pénteki és vasárnapi ebédek alkalmával 1 sör vagy
1 pohár bor, illetve 1 ásványvíz vagy 1 üdítõ benne
van a részvételi díjban. Aki ezen felül bármit rendel,
egyénileg kell rendeznie a számláját.)

� Az autóbusszal utazók jelentkezésüket az OMBKE
titkárságára küldjék el, és minden, a konferenciá-
val kapcsolatos költséget az OMBKE-hez fizes-
senek be.
Akik az EMT-nél jelentkeztek a rendezvényre és
egyénileg utaznak a március 30-ai bányász-kohász ki-
rándulásra, azoknak szintén az OMBKE-nél kell
jelentkezni.

� Az utazáshoz a baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítást (amit ajánlunk is megkötni) és a pénzváltást
mindenki egyénileg intézi.

� A boltokban csak lei-jel lehet fizetni. E szerint hatá-
rozzanak, hogy váltanak-e leit és mennyit. Az autó-
buszban a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.

Az utazással kapcsolatos információk: OMBKE
Titkárság, Csányi Judit (tel.: 1/201-7337, e-mail:
ombke@mtesz.hu)
Budapest, 2012. január Jó szerencsét!

Dr. Gagyi Pálffy András
ügyvezetõ igazgató
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gyakorlatban régóta egyedüli alkalmazás, nem alkal-
mas a nagy teljesítményû szénerõmûvekben való fel-
használásra. Azt gondolhatjuk, hogy sokkal nagyobb
intenzitással kellene kutatni a témát ahhoz, hogy hamar
ipari méretekben biztonságos és fõleg hatékonyabb,
gazdaságosabb megoldásokat találjunk.

A kioldásos és az elgázosításos mélybányászati tech-
nológiák gyakorlati megvalósítása és hosszú távon való
fenntartása szerencsés kõzetkörnyezetben, jó hidrogeo-
lógiai viszonyoknál és nyugvó földtani tevékenység
mellett képzelhetõ el. Tömegében sajnos nem.

Mi hát a megoldás? Idõt kell adni a tudománynak az
új utak megtalálására, a technológiák korszerûsítésére
� sõt a ma még fantasztikusnak tûnõ elképzelések meg-
valósítására is. [6] Addig is segít a helyileg és regioná-
lisan fõként hõtermelésre használható megújuló ener-
giák szélesebb körû és tömeges alkalmazása, épüle-

teink, jármûveink energiaéhségének csökkentése, re-
konstrukciója � és ebben, mint már annyiszor a
történelem folyamán � segít(het) a szén.

Néhány irodalom
[1] Greean Capital Zrt.: A magyar energiaszektor villamos-

energia-termelésének életciklus- és �carbon footprint�
elemzése (Bp. 2009).

[2] Livo László: Életünk az energia (BKL, 141. évfolyam,
2008. 6. szám).

[3] Livo László: Életünk az energia 2 (BKL, 143. évfolyam,
2010. 1. szám).

[4] Livo László: Életünk az energia 3 (BKL 2011).
[5] Kalmár István: Gondolatok a szén jövõjérõl Európában

és Magyarországon (Elõadás, Bp. 2010).
[6] MMK Szilárdásvány-bányászati Tagozat: Magyarországi

szénhasznosítás és -termelés jövõbeni lehetõségei (Bp.
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Történeti áttekintés

Az intézet elõdje Fémtech-
nológiai Tanszék néven
1923-ban kezdte mûködé-

sét Schleicher Aladár, a mûszaki tu-
domány doktora, egyetemi tanár ve-
zetésével, akinek nevéhez köthetõ a
hazai önálló metallográfiai kutatás
megindítása. 1952-ben a Sopronból
Miskolcra való átköltözéskor a tan-
szék profiljának megfelelõen már a
Metallográfiai Tanszék elnevezést
kapta, vezetõje 1943�68 között
Verõ József akadémikus volt. 1968-
ban Fémtani Tanszékre változott a
neve (Physical Metallurgy, Metall-
kunde). A változás azt fejezte ki,
hogy ez a tudományág egyre ke-
vésbé leíró jellegû, mindinkább
fémfizikai, fizikai-kémiai alapokon
nyugszik. A tanszék vezetõje
1968�87 között Káldor Mihály
egyetemi tanár, a mûszaki tudo-
mány doktora volt. Õ kezdemé-
nyezte a mérnök-fizikus szak létre-
hozását, amelynek oktatása 1990-
ben indult. 1987�93 között a tan-
szék munkáját Bárczy Pál egyetemi
tanár irányította. Ebben az idõszak-
ban kibõvült az oktatott tananyag a
könnyû- és színesfémötvözetek is-
mereteivel. Tranta Ferenc egyetemi
docens vezetése alatt (1993�99),
Fuchs Erik aktív közremûködése
mellett kezdõdött az intézet eszköz-
parkjának fejlesztése, elsõsorban a
szerkezetvizsgálat és a termikus
analízis területén. Az Anyagtudo-
mányi Intézet Bárczy Pál tanszék-
vezetésekor alakult, a Fémtani Tan-
szék, a Nemfémes Anyagok Tan-
széke és az MTA Anyagtudományi
Kutatócsoport részvételével. Roósz
András irányításával (1999�2010)

más szervezeti egységek integráció-
ja révén további bõvülés követke-
zett be. 2004-ben az addig különál-
ló Fémtani Tanszék, valamint a Ko-
hógéptani és Képlékeny-alakítás-
tani Tanszék egyesült. A mostani
intézet 2007-ben jött létre a Fémtani
és Képlékeny-alakítástani Tanszék,
� valamint az MTA�ME Anyagtu-
dományi Kutatócsoport � és az
újonnan alakult Nanotechnológiai
Intézeti Kihelyezett Tanszékbõl.
Jelenlegi vezetõje 2010-tõl dr. Gácsi
Zoltán egyetemi tanár, akinek irá-
nyításával jött létre a Vezeték- és
Kötéldiagnosztikai Laboratórium,
ami az intézet szakmai profiljának
további bõvülését teszi lehetõvé.

Az MTA�ME Anyagtudományi
Kutatócsoport 1994 óta mûködik a
Fémtani Tanszék keretein belül,
kezdetben lézeres felületkezeléssel,
felületötvözéssel, fém/kerámia
kompozitokkal és monotektikus fe-
lületi rétegekkel foglalkozott. A ku-
tatócsoportot Roósz András, az
MTA rendes tagja vezeti. A mono-
tektikus felületi réteg kialakítására
kidolgozott technológia és más sza-
badalmak alapján 2006-ban az
MTA Mûszaki Tudományok Osztá-
lya Roósz Andrást szabadalmi díjra
terjesztette föl. A kutatócsoport fi-
gyelme az utóbbi években az amorf
fémek felé fordult. A mûködés az
újabb sikeres pályázatok eredmé-
nyeként � immár a Miskolci Egye-
tem egyetlen akadémiai kutatócso-
portjaként � 2016 végéig biztosított.

A Nanotechnológiai Intézeti Ki-
helyezett Tanszék alapítását � a Bay
Zoltán Alkalmazott Kutatási Köz-
alapítvánnyal kötött együttmûködé-
si megállapodás alapján � az Egye-

tem Szenátusa hagyta jóvá. 2007
augusztusától a tanszék élén Kaptay
György egyetemi tanár, az MTA
doktora áll.

A Vezeték- és Kötéldiagnosztikai
Laboratórium a Fux Zrt.-vel kötött
együttmûködési megállapodás alap-
ján 2010-ben jött létre.

Humánerõforrás
Az Anyagtudományi Intézetben

� az állami normatív támogatás fi-
nanszírozásában � jelenleg 12 fõál-
lású alkalmazott dolgozik, közülük
9 fõ oktatói-kutatói beosztással ren-
delkezik. Emellett az MTA�ME
Anyagtudományi Kutatócsoportban
13 kutató tevékenykedik. Az intézet
kari � sõt egyetemi � szinten jelen-
tõs számú oktatót-kutatót, mintegy
15 fõt alkalmaz saját bevétel terhé-
re, döntõen 1�3 éves (hallgatók ese-
tén 3�6 hónapos) megbízás kereté-
ben, és kiemelkedõ szakmai tapasz-
talattal rendelkezõ óraadókat is fog-
lalkoztat. Az oktatók mindegyiké-
nek és a kutatók jelentõs részének
PhD-fokozata van, valamint egy
akadémikus és két MTA-doktor is
dolgozik a szervezetben.

Az Anyagtudományi Intézet hu-
mánerõforrás politikájának fontos
szempontja, hogy a BSc- és MSc-
hallgatók minél nagyobb létszám-
ban különbözõ kutatási projektek-
ben vegyenek részt.

Az Anyagtudományi Intézet fõ-
állású dolgozói: dr. Gácsi Zoltán in-
tézetigazgató, egyetemi tanár, az
MTA doktora; dr. Mertinger Valéria

Bemutatkozik az
Anyagtudományi Intézet

ETO: 620.1 + 620.2

DR. GÁCSI ZOLTÁN
intézetigazgató, egyetemi
tanár, az MTA doktora.
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intézetigazgató-helyettes, egyetemi docens, PhD;
dr. Roósz András kutatócsoport-vezetõ, egyetemi tanár,
az MTA rendes tagja; dr. Kaptay György intézeti tan-
székvezetõ, egyetemi tanár, az MTA doktora;
dr. Barkóczy Péter egyetemi docens, PhD; dr. Zupkó
István egyetemi docens, PhD; dr. Baumli Péter egyete-
mi adjunktus, PhD; dr. Veres Zsolt egyetemi adjunktus,
PhD; Kovács Árpád mérnöktanár; Márkus Zoltánné
mûszaki szolgáltató; Bán Róbert mûszaki szolgáltató;
Veres Judit igazgatási ügyintézõ.

Az MTA�ME Anyagtudományi Kutatócsoport tag-
jai: dr. Czél Györgyné tudományos fõmunkatárs, PhD;
dr. Tranta Ferenc tudományos fõmunkatárs, a mûszaki
tudomány kandidátusa; Kissné dr. Svéda Mária tudo-
mányos munkatárs, PhD; dr. Mende Tamás tudomá-
nyos munkatárs, PhD; dr. Mizser-Tomolya Kinga tudo-
mányos munkatárs, PhD; dr. Nagy Erzsébet tudomá-
nyos munkatárs, PhD; dr. Rontó Viktória tudományos
munkatárs, PhD; dr. Rónaföldi Arnold tudományos
munkatárs, PhD; Sólyom Jenõ tudományos munkatárs;
Kovács Jenõ tudományos segédmunkatárs; dr. Sycheva
Anna tudományos segédmunkatárs, PhD; Karacs
Gábor tudományos segédmunkatárs; Bodnárné Nyári
Napsugár mûszaki ügyintézõ; Kõrösy Gergely mûsza-
ki ügyintézõ; Bucz Erzsébet ügyviteli alkalmazott.

Az Anyagtudományi Intézet óraadói, illetve külsõs
munkatársai: dr. Gulyás József professor emeritus, a
mûszaki tudomány doktora; dr. Voith Márton professor
emeritus, a mûszaki tudomány doktora; dr. Buza Gábor
címzetes egyetemi tanár, a mûszaki tudomány kandidá-
tusa; dr. Barkóczi István címzetes egyetemi docens;
dr. Dernei László ny. egyetemi adjunktus; dr. habil.
Imre József egyetemi magántanár.

Oktatás
Az Anyagtudományi Intézet négy szakterületet gon-

doz, Hõkezelési, Képlékenyalakítási, Nanotechnológia
szakirányokat és az Anyagvizsgálat kiegészítõ szak-
irányt. A szakirányok mind BSc-, mind MSc-szinten
elérhetõek és népszerûek a hallgatók körében. A teljes
évfolyamot érintõ alaptantárgyak közül az Anyagszer-
kezettan II., a Fémtan I., a Szerkezetvizsgálat, a Nano-
anyagok, a Fázisdiagramok elmélete és az Anyagtech-
nológia tárgyak oktatását végzi az intézet.

Az intézet minden évben számos hallgató tudomá-
nyos diákköri (TDK) dolgozatának elkészítésében ját-
szik lényeges szerepet. Hiszen az anyagvizsgálati és
képelemzési módszereknek köszönhetõen nem csupán
az oktatóink által konzultált hallgatók, hanem más tan-
székek hallgatói is gyakran megjelennek az intézetben
kérdéseikkel, valamint mérési igényeikkel. Az általunk
gondozott TDK-dolgozatok rendre sikeresen szerepel-
nek mind a kari, mind az országos TDK Konferenciá-

kon. Hallgatóink közül Pro Scientia kitüntetést kapott
Boros Ferenc, Mende Tamás, Voith Katalin, míg a
kiemelkedõ TDK-tevékenység támogatásáért Roósz
Andrásné dr. Mestertanár Aranyérem elismerésben ré-
szesült.

Oktatóink úgy tekintenek a TDK-dolgozatokat ké-
szítõ hallgatókra, mint munkatársakra, leendõ dokto-
randuszokra. Fontosnak tartják, hogy egy-egy hallgató
az évek alatt gyakorlatot szerezzen az adott szakterüle-
ten: a kísérletek megtervezésében, a mérések kivitele-
zésében és az eredmények értékelésében. Ennek ered-
ményeként minden évben van egy-két fiatal kollégánk,
aki a Diplomaosztó Ünnepségen átveheti a PhD-okle-
velet. Hallgatóink, doktorandusz-hallgatóink szakmai
tapasztalatszerzés céljából gyakran vesznek részt hazai
és nemzetközi konferenciákon, így már fiatalon jártas-
ságot szereznek az eredményeik publikálásában, illetve
a nemzetközi szakmai életben való tájékozódásban.

A tananyagok fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet
az intézet. A közelmúltban két TÁMOP projekt is tá-
mogatta ezt a törekvést, több új tankönyv készült
(Gácsi Zoltán, Simon Andrea, Pázmán Judit: Fémkom-
pozitok; Roósz András: Fémtan I.; Kaptay György:
Anyagegyensúlyok). Mertinger Valéria koordinálásá-
val elektronikus tankönyvsorozat jött létre, amely elõ-
adás-vázlatokat, diákat, animációkat, oktatófilmeket, a
tananyag elsajátítását elõsegítõ teszteket tartalmaz, és
az interneten bárki számára elérhetõ. A tananyag a
Fémkompozitok (szerzõ: Benke Márton, Gácsi Zoltán),
a Számítógépi képelemzés (szerzõ: Barkóczy Péter,
Gácsi Zoltán), a Nanoanyagok (szerkesztõ: Kaptay
György) és a Metallográfia (szerkesztõ: Veres Zsolt) té-
makörökbõl jelenleg a http://miskolc.infotec.hu címen
a TÁMOP�4.1.2�08/1/A�2009�0001 projekt A1 azo-
nosítója alatt érhetõ el. Reméljük, hogy ezeket az
elektronikus tankönyveket az iparban tevékenykedõ
szakemberek is haszonnal forgatják.

Kutatási infrastruktúra
Az Anyagtudományi Intézet a Miskolci Egyetem B1

épületének földszintjén és elsõ emeletén helyezkedik
el, az elmúlt évben TIOP projekt keretében teljesen
megújult környezetben. Itt találhatók az irodák, a labo-
ratóriumok egy része, valamint az oktatótermek.

Az intézet kutatási profilja jelentõs mûszerezettséget
igényel. Az elmúlt tíz évben több olyan projektben is
részt vettünk, amelyek támogatásával az eszközpark
300 M Ft-ot meghaladó értékben bõvült, illetve jelen-
tõs fejlõdésen ment keresztül. Többek között a C2 épü-
letben, az intézet kezelésében lévõ Geleji Sándor Kép-
lékenyalakító Laboratóriumban telepítésre került mint-
egy 140 M Ft ráfordítással, az Alcoa-Köfém közremû-
ködésével egy kísérleti, mûszerezett Von Roll henger-
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állvány, amelynek becsült értéke eléri az 500 M Ft-ot.
Emellett az anyagvizsgáló eszközpark egy univerzális,
széles hõmérséklet-tartománnyal (-150 °C-tól 1200 °C-
ig) üzemelõ, húzó, nyomó és hajlító feltéttel felszerelt,
Instron 5982 típusú, 100 kN-os szakítógéppel, valamint
automata, széles terhelési tartománnyal ellátott ke-
ménységmérõkkel bõvült. A szerkezetvizsgálat � mint
az intézet alapvetõ profilja � új, Zeiss hallgatói, illetve

kutató fénymikroszkópos és pásztázó elektronmik-
roszkópos eszközökkel bõvült. Ezen a területen új le-
hetõséget nyitott a fény- és elektronmikroszkópiát
összekapcsoló korrelatív mikroszkópia, amelynek mû-
szeres és szoftveres háttere is biztosított. Az intézetnek
több évtizedes tapasztalata van az anyagok szövetszer-
kezetének kvantitatív jellemzése területén. Intézetünk
úttörõ szerepet játszik a képelemzés ipari elterjesztésé-
ben, amelynek egyik eszköze az intézetben kifejlesztett
CProb univerzálisan alkalmazható és továbbfejleszthe-

tõ képelemzõ szoftver. A szerkezetvizsgálat eszköz-
parkja a pordiffrakcióra, a textúra és rugalmas maradó
feszültség mérésére alkalmas � országosan egyedülálló
paraméterekkel rendelkezõ � röntgen diffraktométerek-
kel egészült ki. A legújabb fejlesztés eredményeként a
laboratórium alkalmassá vált ipari gyártmányok mara-
dó feszültségének roncsolásmentes, közvetlen mérésé-
re is. Nem véletlen, hogy a területen felhalmozott több
évtizedes tudás, tapasztalat a korszerû eszközökkel
kiegészítve biztosította, hogy az országos NEKIFUT
regiszterben a Komplex Képelemzõ és Szerkezetvizs-
gáló Laboratórium (rövid nevén LISA � https://
regiszter.nekifut.hu/ki/434) elnyerte a Stratégiai Kuta-
tási Infrastruktúra (SKI) besorolást.

Több évtizedes idõtartamra visszanyúlóan, a magyar
ûrkutatás kezdeti korszakától napjainkig születtek új
eredmények a kristályosodás témakörében. A Fémtani
Tanszék munkatársai fontos szerepet játszottak az Ûr-
kemence kifejlesztésében, amelybõl egy példányt meg-
vásárolt a NASA. Napjainkban a kutatásoknak új irányt
adott az Európában egyedülálló, magneto-hidrodinami-
kai keverõvel ellátott kristályosító berendezés kifej-
lesztése a MICAST projekt keretében.

Az intézet profiljába tartozik a szilárd állapotban
végbemenõ átalakulások vizsgálata és modellezése.
Az elméleti eredmények ipari technológiákba történõ
átvitelét segíti a 2011-ben üzembe helyezett és ipari
méretû alkatrészek (500 kg) � nitridáló, karbonitridáló,
oxi-karbonitridáló � felületkezelésére alkalmas hõke-
zelõ berendezés.

Alapozó kutatás és innováció
Az intézet kutatási profilja egyrészt alapozó kutatási

tevékenységet, másrészt alkalmazott kutatást jelent.
Többnyire alapozó kutatást végez a Roósz András ve-
zette akadémiai kutatócsoport, valamint a Kaptay
György által irányított nanotechnológiai kihelyezett

2. ábra: Zeiss EVO MA pásztázó elektronmikroszkóp

3. ábra: Bruker D8 Advance röntgen diffraktométer1. ábra: Instron 5982 univerzális anyagvizsgáló berendezés
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tanszék, de ilyen jellegû a Mertinger Valéria vezette
kutatómunka az alakmemória effektus � martenzites át-
alakulás témakörben, vagy a Barkóczy Péter által elért
eredmények az informatikai módszerek anyagtudo-
mányban történõ alkalmazása területén is.

A kutatási feltételek javításához nagyban hozzájárul
a 2011 nyarán elindult TÁMOP projekt (A felsõoktatás
minõségének javítása kiválósági központok fejlesztésé-
re alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási te-
rületein), amelynek keretében az intézet koordinálja az
Anyagtudományi és Nanotechnológiai Kiválósági
Központ mûködését. A projekt segítségével az intézet-
ben tudományos mûhelyek jöttek létre, amelyek mun-
kájába doktoranduszok, Msc-hallgatók és ipari szak-
emberek kapcsolódtak be. A támogatás segítségével le-
hetõség nyílik arra, hogy az intézet dolgozói, hallgatói
színvonalas nemzetközi konferenciákon vegyenek
részt, s elõadásaikkal, publikációikkal növeljék részvé-
telüket a nemzetközi tudományos életben.

Az Anyagtudományi Intézet mûködésében és finan-
szírozásában fontos szerepet játszanak az alkalmazott
kutatások és a K+F+I tevékenységek, amelyek jellem-
zõen magyarországi ipari partnerekhez kapcsolódnak.
Több éves együttmûködés keretében folyó kutatómun-
kát vezet Gácsi Zoltán a hatvani Robert Bosch Elektro-
nika Kft.-vel, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.-vel
forraszanyagok alkalmazásának anyagtudományi prob-
lémái, valamint a Tigáz�DSO Földgázelosztó Kft.-vel

a gázórák biztonsági rendszerének fejlesztése témakö-
rökben.

Jelentõs tapasztalatot gyûjtöttünk a multifunkcioná-
lis anyagok, elsõsorban a kompozitok elõállítása és a
szövetszerkezetük vizsgálata területén is. A nemzetkö-
zi együttmûködésben (Middle East Technical Univer-
sity, Ankara; AGH University of Science and Techno-
logy Krakow) elért eredmények a Gácsi Zoltán által
vezetett kutatócsoport munkájának köszönhetõk.

Az intézet rendszeresen kap K+F megbízásokat az
Alcoa�Köfém Kft., a Nemak Gyõr Kft., az Inotai Alu-
míniumfeldolgozó Zrt., az ISD Dunaferr Zrt., az Elekt-
rolux Lehel Kft., a DKG East Olaj- és Gázipari Beren-
dezéseket Gyártó Zrt. és a Fux Zrt. vállalatoktól. Szin-
tén rendszeres megkeresések érkeznek napi gyártási
technológiai problémákkal a Toyo Seat Europe Kft., a
ZF Hungaria Kft., a Böhler Kereskedelmi Kft., a
Schaffler Magyarország Ipari Kft., a Schmelzmetal
Hungária Kft. és a Busch-Hungaria Kft. képviselõitõl.

Az ipari vállalatokkal kötött kutatás-fejlesztési szer-
zõdések bevétele jelentõsen hozzájárul az intézet mû-
ködéséhez, emellett elõsegíti a gyakorlati, a mérnöki
alkotásokat megvalósítani képes szemlélet kialakulá-
sát. Ezen felül az is fontos számunkra, hogy hallgató-
inknak lehetõsége nyílik a vállalatok tevékenységének,
az alkalmazott gyártástechnológiáknak és az aktuális
fejlesztési feladatoknak a megismerésére, a szakmai
gyakorlatok vagy az intézet által szervezett szakmai ta-
nulmányutak keretében.

4. ábra: SLR5 termokémiai hõkezelõ berendezés

5. ábra: VON ROLL kísérleti hengerállvány
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Diósgyõrben 1955-ben meg-
emlékeztünk a Bessemer-
konverter, majd 1964-ben a

Siemens�Martin-kemence üzembe-
helyezésének 100. évfordulójáról;
2000-ben viszont elmaradt a meg-
emlékezésünk az akkor 100 éves
villamos ívkemencérõl, noha ez
neki is kijárt volna. Mai rendezvé-
nyünk megemlékezés arról, hogy
kerek 100 évvel ezelõtt vette kezde-
tét Diósgyõrben az elektroacélgyár-
tás. Kérem, engedjék meg, hogy ez
alkalmat megragadjuk mulasztá-
sunk pótlására is.

Az 1. ábra 1870-tõl 2010-ig vá-
zolja azoknak az acélgyártó eljárá-
soknak az életgörbéjét, amelyek a
diósgyõri acélmû 140 éve alatt sze-
repet játszottak a világ acéltermelé-
sében. Az életgörbék megvastagí-
tott vonalai olyan szakaszokat
emelnek ki, amelyek során az érin-
tett eljárásokkal Diósgyõrben is ter-
meltek acélt.

A diósgyõri acélmûben 1870-ben

még csupán kavaró- és forrasztóke-
mencék dolgoztak. Siemens�Mar-
tin-kemence 1879-ben, Bessemer-
konverter 1882-ben, elektrokemen-
ce 1911-ben lépett termelésbe. Saj-
nálatos az oxigénes konverter diós-
gyõri rövid pályafutása, még sajná-
latosabb az elektroacélgyártás és
vele a diósgyõri acélmû leállítása
2008-ban.

Az életgörbék összevetése mutat-
ja, hogy a Siemens�Martin-kemen-
cék 1900-tól 1970-ig uralták a világ
acéltermelését, s meglepõ, hogy az
1960-ban belépõ oxigénes konver-

terek egyetlen évtized leforgása
alatt átvették tõlük a vezetést. Ezt a
konverterek mûszaki és gazdasági
elõnyei indokolták.

1900-ban szabadalmaztatta He-
roult azt a villamos ívkemence tí-
pust, amelybõl az elektroacél-mû-
vek mai üzemi ívkemencéi kifejlõd-
tek. Életgörbéjük szépen kirajzolja,
hogy színrelépésük óta határozottan
növekvõ arányban részesültek a vi-

lág acéltermelésébõl, és 2000-ben
elérték a 35%-ot! 2010-re a prognó-
zis 40% volt, de ehelyett � mint a
diagram mutatja � 30% alá süllyedt,
annak ellenére, hogy a világ elekt-
roacél-termelése közben 1,4-szere-
sére nõtt. Az adott helyzet átmeneti-
nek tekinthetõ, ha Kína acélterme-
lésének alakulását is vizsgáljuk.
A világ acéltermelését az utóbbi év-
tizedben gyakran vizsgálják Kína
termelésével és Kína termelése nél-
kül. Kína termelése nélkül 2010-
ben a világ acéltermelésének 44%-a
volt elektroacél! Kína termelésében
� mely közel fele a világ összes ter-
melésének � az elektroacél aránya
ma mindössze 9,8%. Ez az arány
Kína rohamos technikai fejlõdését
tekintve aligha tartható sokáig.

Egyébként 2010-ben az össz-
európai acéltermelésben is 47% az
elektroacél aránya, noha négy or-
szágban (köztük hazánkban is) még
a 10%-ot sem éri el.

Az ívkemencék � noha figyelmet
keltettek � nem robbantak be az
acélgyártás technikájába, mint a
maguk idejében a Bessemer- és
Thomas-konverterek, a Siemens�
Martin-kemencék vagy az oxigénes
konverterek elõnyeikkel és �felhal-
mozott� hátrányukkal. Elõnyeiket �
mindenekelõtt a termelékenység
ugrásszerû növelését és a termelés
gazdaságosságának javulását � a
kohászat és a társadalom egyaránt
eredményesen hasznosította, de hát-

Az ívkemence szerepe az acél-
metallurgia fejlõdésében*

ETO: 669.18 + 669.9

DR. SZIKLAVÁRI
JÁNOS
az MTA doktora,
c. egyetemi tanár.

*Az elõadás elhangzott 2011. július 11-én Miskolcon, a Kohászati Múzeumban tartott centenáriumi ünnepségen.

1. ábra: Az acélgyártó eljárások életgörbéi
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rányaikat � elsõsorban acéldezoxidáló és acélfinomító
salakmunkájuk gyengéit � csak az ívkemencék voltak
képesek orvosolni. Az ívkemencék ugyanis magukkal
hozták az elektrosalakot, amely ugrásszerû minõségi
javulást eredményezett az acélok világában.

Már a bucakohászok is tapasztalták, hogy jól ková-
csolható bucát csak jó salak alól kaphatnak. Miután pe-
dig a bucakemencékbõl a nyersvasgyártást kivitték
nagyolvasztókba, az acélgyártást meg frisstüzekbe,
majd kavarókemencékbe � amelyekben a nyersvasat
acéllá kellett frissíteniük �, egyértelmû lett elõdeink
számára, hogy a frissítésben a salak a fõszereplõ.

A kavarókemencében lejátszódó frissítéskor is lé-
nyegében salakképzés, salakeresztés, újabb salakkép-
zés, a fémolvadék és a salakolvadék összekeverése
folyt. A leolvadó vascseppekbõl oxidálódott a Fe egy
része, a Si, Mn és a C. A salak fõ alkotója 2FeO.SiO2,
és ebben jól oldódott a frissítõ Fe3O4. A vascseppek
frissülése a salakban következett be, ezért annak frissí-
tõ hatását szabályozták: gyorsítás céljából hámorsala-
kot, revét vagy vasércet, lassítás céljából mangánércet
vagy agyagot adagoltak.

Technikatörténeti korszakot nyitott a folytacélgyár-
tás, mely alapvetõen más frissítési technikát igényelt.
A folyékony acélban ugyanis oldódik és frissít a FeO
is, amely megoszlik a fémfürdõ és salakfürdõ között.
A megoszlás aránya elsõsorban a hõmérséklet függvé-
nye.

A folytacélgyártás salakmunkája valóságos ellent-
mondás: a nyersvas frissítéséhez oxigéndús salakra van
szükség, sõt a frissítés maximális teljesítménye maxi-
mális FeO-tartalmú salakot igényel, hogy az acélban is
minél több FeO oldódjék. A frissítés befejeztével vi-
szont az acél FeO-tartalmát nemcsak csökkenteni kell,
hanem annak még a �maradványait� is el kell távolí-
tani. A FeO ugyanis csak a folyékony acélban oldódik,
a szilárd acélban nem!

Emiatt a folyékony acélban maradó FeO kristályoso-
dás közben a kristályhatárokon kiválik, és zárványok
formájában az acél vöröstörését és szakadását okozhat-
ja már a hengerlés vagy kovácsolás folyamán, a kész-
acélban pedig különféle tulajdonságokra lehet káros
hatással. Ezt elkerülendõ, az acélt kristályosodás elõtt
meg kell szabadítani a FeO-tól: dezoxidálni kell. Ez is
a salakra vár.

A Bessemer- és Thomas-konverterekben is a levegõ
befúvásakor elõbb a Fe oxidálódik és a keletkezõ vas-
oxidok oxidálják a Si-ot, Mn-t és a C-t. A Bessemer-el-
járás folyamán savas szilikátsalak képzõdik, mely a ke-
letkezõ fémoxidokat szilikátvegyületekben köti meg.
A Thomas-salak bázikus, és fõként kalcium-oxidot,
vas-oxidot és kalcium-foszfátokat tartalmaz. Ez utóbbi
értékes mûtrágyává teszi.

A martineljárás frissítõsalakjait � a FeO-tartalom nö-
velése mellett a szükséges bázikusság beállítására is tö-
rekedve � FeO-CaO-SiO2 típusú salak jellemzi. Hagyo-
mányosan az elõdezoxidálást FeMn-nal, a végdezoxi-
dálást az üstben FeSi-mal (esetenként Al-mal) hajtják
végre kicsapásos technológiával.

Az ívkemencés kétsalakos-acélgyártó eljárás az acélt
a martineljárás általános technológiájához hasonlóan
lefrissítette, de nem csapolta le, hanem salakot cserélt:
a frissítõ oxidos, foszforos salakot leeresztette, s helyé-
be dezoxidáló és finomító �elektrosalakot� képezett.
Az elektrosalak jellemzõje az 1%-nál kisebb FeO-tarta-
lom és a Cao-Al2O3-SiO2 típusú salak. (Kitûnõ elektro-
salak pl. a kalcium-aluminátos finomítósalak:
CaO=53%, Al2O3=43%, SiO2=3%, FeO<1%.) Az
elektrosalak alatt diffúziós technológiával nagyon tisz-
ta (oxigén- és kénzárványokban szegény), különösen jó
tulajdonságokkal rendelkezõ acélt nyert, s ezzel utat
nyitott a minõségi- és nemesacélgyártás számára, ki-
váltva a drága tégelyacélt is. Hosszú évtizedeken át a
�minõségi acél� és �elektroacél� egyazon fogalmat je-
lentett. Joggal! A kívülállók számára azonban rejtve
maradt, hogy az elektroacél minõségének az alapja
nem a villamosság, hanem a dezoxidáló-finomító elekt-
rosalak; igaz viszont, hogy ezt legcélszerûbb fizikai és
kémiai kivitelben gyártani és alkalmazni máig is az ív-
kemencék képesek.

Természetesen az ívkemencék dolgozhatnak egysa-
lakos technológiával is. Ez esetben azonban õk is, mint
a többi folytacélgyártó eljárás, kicsapásos technológiá-
val dezoxidálnak és kéntelenítenek. A keletkezõ fém-
oxidok és fém-szulfidok a folyékony acélban kiválnak,
s ha a kristályosodás befejezõdéséig nem úsztathatók
fel a salakba, akkor zárványok alakjában az acélban
maradnak. A zárványok a melegalakítás során képlé-
kenységüktõl függõ módon változtatják alakjukat.
A képlékenyek a lemezekben lepényszerûvé, rudakban
szivarszerûvé formálódnak. Az Al2O3-zárványok nagy
hõmérsékleten is kemények, ridegek; összetöredeznek
és sorokba rendezõdnek. A Ca- és Mg-aluminátok � ki-
sebb méretû, rideg gömbök � alakjukat hengerlés alatt
nem változtatják. A készacél mechanikai tulajdonságait
leginkább a képlékeny vagy sorokba rendezõdõ nagy
kiterjedésû zárványok rontják. A nagyobb C-tartalmú
acél karbidjai is összetöredeznek és sorokba rendezõd-
nek (karbidsorosság).

Az 1930-as években a tisztább (zárványokban szegé-
nyebb) acélok tulajdonságai oly mértékben jobbak vol-
tak, hogy a hadiüzemek és gépgyárak számára sok
acélmû duplex eljárással gyártotta az ötvözött szerke-
zeti acélokat. Õk a frissítéstõl mentesítették az ívke-
mencéket, és csak elektrosalakos finomításra és ötvö-
zésre vették igénybe. Elterjedt megoldás volt, hogy a
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Siemens�Martin-kemencében vagy Thomas-konverter-
ben frissített és foszfortalanított, elõdezoxidált acélt át-
öntötték ívkemencébe, ahol fehérsalak és karbidsalak,
ill. kalcium-aluminát salak alatt diffúziósan dezoxidál-
ták és kéntelenítették, majd ötvözték. Ahol a frissítõ
kemence (konverter) befogadóképessége és az ívke-
mence befogadóképessége nem volt összehangolható,
ott az ívkemencében elõolvasztott finomítósalakot az
üstbe öntötték és arra csapolták rá a frissített és foszfor-
talanított acélt. Elterjedtek � s máig tartják magukat � a
szilárd õrölt szintetikus salakokkal végzett finomító
technológiák is; a salakokat szénbélésû ívkemencékben
olvasztják össze megfelelõ salakképzõ anyagokból.
A foszfortalanító salak bázikus és vasoxiddús, a finomí-
tó salak általában kalcium-aluminátos, szilícium-dio-
xidban szegény salak, amelyekben a CaO/Al2O3-arány
1:1 körül van. A szilárd salakot beleöntik az üstbe és
rácsapolják az acélt. A finomítás hatásfoka annál jobb,
minél magasabbról ömlik az acél a salakra. Ahol nincs
meg a kielégítõ magasság, ott az acélt üstbõl üstbe át-
öntik, ill. gázáramos keverést vagy mechanikus keve-
rést alkalmaznak. Hatékonyabb azonban a porrá zúzott
salakot argonnal (vagy nitrogénnel) az acélba fúvatni.

Az ívkemence és a Siemens�Martin-kemence ol-
vasztó és salakképzõ munkáját egyetlen kemencében
oldotta meg sikeresen Weigl Ernõ, korának kitûnõ me-
tallurgusa Diósgyõrben az ún. kombinált kemence
szerkezetével. Billenthetõ Siemens�Martin-kemence
boltozatának hossztengelyébe négy süllyeszthetõ elekt-
ródát épített be. Az olvasztást és frissítést martinke-
mencével végezte, majd a salakot leeresztette, a ke-
mence fûtését leállította és a kemencébe süllyesztett
elektródákkal olvasztott elektrosalakkal dezoxidált.

Az 1960-as évektõl kezdõdõen rohamosan terjedt az
acél vákuumozása, mert a minõség javításában ugrás-
szerû eredményekkel gazdagította az acélipart. A váku-
um szerepet játszik az ívkemencés és az elektrosalakos
technológiák hatékonyságának növelésében is. Elsõ-
sorban a vákuum elõidézte fürdõmozgást szükséges ki-
emelni, mint a diffúziós utakat rövidítõ és az anyagáta-
dást gyorsító tényezõt. A vákuumban gyakorlati körül-
mények között a FeO nem bontható meg. Karbon jelen-
létében azonban CO-képzõdés következtében igen, s ez
esetben kitûnõ dezoxidáló folyamat. Tapasztalat szerint
1 torr vákuumban a karbon minden más dezoxidáló
elemnél hatásosabb dezoxidálószer.

Az 1970-es, 80-as években egyre több üzemben je-
lentek meg az üstkemencék. Ezek rendszerint három
elektródával melegítõ üstfedõk. Atmoszférikus nyomá-
son vagy vákuum alatt, argonozás vagy indukciós-te-
kercses keverõvel, ötvözõ-adagolóval ellátva, széles
körben és nagyüzemi szinten megoldották az acélgyár-
tás finomító mûveleteinek elektrosalak alatti végrehaj-

tását; így pl. a nagyon fontos, de az oxigénnel és a kén-
nel könnyen vegyülõ mikroötvözõ fémek, mint vanádi-
um, titán, nióbium, bór, alumínium eredményes és ha-
tékony ötvözését.

Ezek a �mikroötvözõk� csupán néhány század vagy
tized %-ban vannak jelen az acélban, mégis jelentõs
változásokat eredményezhetnek a melegen alakított
acél kristályszerkezetében. A mikroötvözõk a meleg-
alakítást megelõzõ izzításkor a homogén ausztenit hõ-
mérsékletén oldódnak az ausztenitben, majd a meleg-
alakítás hõmérsékletével és mértékével szabályozva
akadályozhatják vagy megakadályozhatják az újrakris-
tályosodást, befolyásolhatják az ausztenit-ferrit átala-
kulást. Maguk a mikroötvözõk az alakítás és lehûlés
közben karbonnal vagy nitrogénnel vegyülve, szilárd
kristályok, karbidok, nitridek vagy karbo-nitridek alak-
jában kiválnak, és alakjuk, méretük, finomságuk, ill.
kiválásuk hõmérsékletének függvényében más-más ha-
tással vannak az acél kristályszerkezetére. Hangsúlyoz-
ni kell azonban, hogy a mikroötvözõkkel csakis abban
az esetben hozhatók létre a kívánt kiválások és hatások,
ha az ausztenitbõl vagy ferritbõl kilépve nem válnak
oxid- vagy szulfidvegyületté, tehát csak jól dezoxidált
és kéntelenített acélban hasznosulnak. A gyakorlatban
ez csak üstkemencék és elektrosalakok igénybevételé-
vel sikerülhet.

A mikroötvözõk a meleghengerlés megfelelõ szabá-
lyozása esetén korábban el nem ért kedvezõ tulajdonsá-
gokkal rendelkezõ szövetszerkezeteket eredményeztek.
Az ilyen progresszív acélfajták elnevezésében is szere-
pel a szövetszerkezet: pl.

� DP (dual phase) kettõs fázisú
ferrit + martenzit vagy ferrit + bénit szövetû acélok,

� CP (complex phase) ferrit + bénit + perlit szövetû
acélok,

� TRIP, (transformation � induced � plasticity)
ferrit + bénit + ausztenit szövetû acélok,

� IF (interstition free) karbon- és nitrogénmentes
acélok.

A szövetszerkezetet felépítõ egyes szövetelemek
(ferrit, perlit, cementit, martenzit, bénit, karbid, nitrid,
karbo-nitrid) száma, milyensége, mennyisége, hatásá-
nak mértéke, elhelyezkedése vagy eloszlása a szövet-
ben mind makroszkópos tulajdonságot módosító té-
nyezõ.

Az acélmûnek és a hengermûnek egyaránt felké-
szültnek kell lennie arra, hogy a szövetszerkezetre kon-
centráló szemlélet évrõl évre erõsödik az acéliparban: a
gyártóknál, a szerkezetek és gépek konstruktõreinél, az
acélalkatrészek beszállítói között és az acéltermékeket
közvetítõ kereskedelemben is.

Az ívkemencék hálás acélgyártó berendezések az
1�2 millió tonna évi kapacitású elektroacélmûvek szá-
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mára éppúgy, mint a néhány százezer tonnás miniacél-
mûvek számára.

Az ívkemencék egy része egysalakos, más része két-
salakos technológiával dolgozik. Az egysalakos ívke-
mencék, mint olvasztó és frissítõ berendezések az utób-
bi néhány évtized alatt számos mûszaki fejlesztésben
részesültek. Ilyenek: oxigénlándzsa, nagy villamos tel-
jesítmény, nagyobb feszültségû ív, vízhûtésû fal, kom-
puteres szabályozás, habos salak technológia, oldal-
égõk, fenéken csapolás, üstkemence csatlakozás, hulla-
dék-elõmelegítés. Eredményként az adagidõ 1/4-ére, a
fajlagos energiafogyasztás 1/3-ára, az elektródafelhasz-
nálás közel 1/10-ére csökkent.

Az ívkemencék és elektrosalakok szolgálata nem
korlátozódik a kétsalakos, egysalakos elektroacélgyár-
tás és az üstkemencés acélfinomítás területére. Találko-
zunk velük a vákuumíves leolvasztás és kristályosítás,
az elektrosalakos leolvasztás és kristályosítás, a direkt-
redukció, a szelektív olvadékredukció és a vasötvözet-
gyártás területén is.

Vákuumos ívkemencés leolvasztás
Lényege az, hogy a meghatározott vegyi összetételû

acélt vákuumban villamos ívvel leolvasztják, és vízhû-
tésû rézkokillákban tuskóvá kristályosítják. A leolvasz-
tandó acélt az egyenáramú áramkörben negatív, a ko-
killában dermedõ acélt pedig pozitív elektródának kap-
csolják, és köztük jön létre a villamos ív. Az ívben a ne-
gatív elektród megolvad, a lecseppenõ acélcseppek a
kokillában tuskóvá dermednek.

Az olvasztótérben 10-2� 10-4 torr nyomás van.
A vákuum eredménye a gáztartalom, továbbá a zárvá-
nyok számának és méreteinek csökkenése, az acél je-
lentõs mértékû tisztulása. Az olvadás és a dermedés fo-
lyamatos és egyidejû folyamat. Ha egyensúlyuk beáll,
akkor az idõegységben az elektródról annyi acél olvad
le, amennyi a kokillában megdermed. A fémtócsa így
lapos marad, és a kristályosodás iránya megközelíti a
tuskó tengelyirányát. A megtisztult acélból tehát ked-
vezõ szerkezetû tuskó kristályosodik. A belõle gyártott
termékek kitûnõ fizikai és mechanikai tulajdonságok-
kal rendeznek.

Elektrosalakos leolvasztás és kristá-
lyosítás

Lényege az, hogy az acélt vízhûtésû kokillában nagy
hõmérsékletre hevített salakba mártják, s a leolvadó
acélcseppeket a salak alatt tuskóvá kristályosítják.
A salakot a rajta átfolyó áram Joule-hõje melegíti.
Az áram felsõ elektródja maga a leolvasztandó acél,
alsó elektródja pedig a már kristályosodó acéltuskó.
A salak tulajdonságait bizonyos határok között aszerint
választják meg, hogy szándékoznak-e az acél és salak

között valamilyen reakciót létrehozni vagy éppenség-
gel megakadályozni. A salakredukcióval rendszerint
csökkentik az acél kén- és oxigéntartalmát.

A tuskó magasságának növekedésével együtt folya-
matosan emelkedik a salak is, de a vízzel hûtött kokil-
lafalon összefüggõ kérget hagy vissza. Ez a kéreg a tus-
kóra tapad, villamos szigetelést nyújt a kristályosító fa-
la irányában, akadályozza a sugárirányú hõelvezetést,
és így kedvez a tengelyirányú kristályosodásnak. A sa-
lakkéreg ép és barázdamentes tuskófelületet is biztosít.

Az átolvasztás eredménye jobb kristályszerkezetû,
tömörebb és tisztább tuskó. A belõle hengerelt vagy
kovácsolt acélban elsõsorban a keresztirányban mért
szívóssági jellemzõk, így a keresztirányú nyúlás, kont-
rakció és az ütõmunka értékei javulnak sokat, és erõsen
megközelítik a hosszirányúakét. Ez utóbbi tulajdonság-
gal ez idõ szerint egyetlen más módszerrel gyártott ter-
mék sem rendelkezik.

A nagy kovácstuskók gyártására fejlesztettek olyan
berendezést, amelyben kokilla helyett felfelé mozdít-
ható kristályosítót alkalmaznak, mely üzem közben
�felhúzható� a megdermedt tuskóról. Így a kokilla, he-
lyesebben a kristályosító hosszától független hosszúsá-
gú tuskók kristályosíthatók.

Direktredukció
Sokszor emlegeti a kohásztársadalom azt az ellent-

mondást, hogy a nagyolvasztókban drága kokszból
4%-nyi karbont �ötvözünk� a nyersvasba, ami felesle-
ges, mert hisz az acélgyártáskor költséges mûveletek-
kel kioxidáljuk belõle. Ez igaz is. De ma már számos
olyan eljárás mûködik, amelyek mellõzik a nagyol-
vasztót, és helyette szénnel, fõleg pedig földgáz vagy
olaj bontási gázaival redukálják a vasércet kis karbon-
tartalmú vassá.

Az érctõl az acélig vezetõ technológiai út a vaskohá-
szat fejlettségének mai fokán � leegyszerûsítve � há-
romféleképpen tehetõ meg.
Nagyolvasztó
redukálás +
olvasztás

nyersvas oxidálás acél

Direktredukció

redukálás vasszivacs
olvasztás +
redukálás

acél

Olvadékredukció
olvasztás +
redukálás

féltermék oxidálás acél

Az elsõ a klasszikus nagyolvasztós út.
A direktredukciós berendezések a bucakemencék

modern változatai, termékük kis karbon- és vasoxid-
tartalmú szilárd salakos vasszivacs: szétolvasztás és re-
dukálás után lesz tiszta folytacél.

Az olvadékredukciós berendezések a nagyolvasztók
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XXII. Selmeczi Diáknapok
MEGHÍVÓ

A Selmeci Akadémia ifjúsága már a 18. században messze
földön híres volt szellemiségérõl, összetartásáról, vidám szóra-
koztató szokásairól és nem utolsósorban sajátságos nótáiról és
mulatságairól. A történelem során mindig bebizonyosodott,
hogy az Alma Mater ifjúsága sohasem felejtette el egymás se-
gítését és az egy közösséghez való feltétlen ragaszkodását. Ez
az eszme mind a mai napig végigkíséri a selmeci közösség
életét, aminek egyik évenkénti megnyilvánulása a Selmeczi
Diáknapok. A rendezvény igyekszik erõsíteni a már végzett és
az ipar számos területén dolgozó kollégák, valamint a hall-
gatóság közötti kapcsolatot. Ezeken túl célja még, hogy egy
kellemes, vidám keretek között eltölthetõ hétvége élményével
is gazdagodjon minden résztvevõ. A legelsõ diáknapokat
1991-ben az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Föld-
rendezõi Kara (székesfehérvári Geo) szervezte meg Laci bácsi
(Ultra Supra Veteranissimus Lovagissimus) hathatós közben-
járásával, segítségével. Azóta évente kb. 200 fõvel zajlik eme
rendezvény. Az esemény rendszerint végigkíséri az utódin-
tézményeket, minden évben más-más selmeci diákhagyomá-
nyokat ápoló intézmény vállalja a szervezést, általában mindig
más helyszínen, de szabály, hogy minden ötödik diáknap
Selmecbányán kerül megrendezésre.

A rendezvénysorozatnak mindig része a hagyományõrzõ-
bál, mókás sportvetélkedõk, esélykiegyenlítõ foci, rendszerint
gyesznótoros czéczó vagy fõzõverseny is van, illetve komo-
lyabb hagyománytörténeti tudásmérõk, elõadások, szakmai ki-
rándulások, cantus-verseny, vitafórum a diákszokásokról és
helyzetükrõl, ismerkedés a vendéglátó várossal, a záróakkord
pedig mindig egy szakestély. A rendezvényre korsó, kitûzõ,
folt (az eseményre utaló egyenruhára felvarrandó emlék) és
emlékpóló készül.

2010-ben a XX. Jubileumi Selmeczi Diáknapok Selmec-
bányán került megrendezésre. Majd 2011-ben Székesfehérvár
gondozásában Bodajkon rendezték a XXI. SDN-t. 2012.

április 12-tõl 15-ig a Dunaújvárosi Fõiskola hagyományõrzõ
hallgatói rendezik a Selmeczi Diáknapokat Salgótarjánban,
ahováminden érdeklõdõ Firmát, Veteránt és Filisztert szeretet-
tel várunk! A rendezvény sikeres lebonyolításához minden
támogatást, segítséget szívesen fogadunk (nyomda, kitûzõ,
szállítás, logisztika, kupa, rendezvénysátor, szakmai program
stb.)! (A láblécben lévõ címen várjuk felajánlását.) Ha mint
magánszemély pénzbeli adományával kívánja támogatni a
rendezvényt, azt megteheti a Kerpely Kollégiumfejlesztési és
Oktatási Alapítvány 10200218-29273621-00000000 számú
bankszámlájára történõ utalással. A közleményben feltüntetve:
SDN. A jogi személy útján történõ támogatáshoz támogatási
szerzõdés szükséges. Ebben az esetben keresse bizalommal
Takács Csaba alias Ólompihét a 06-25/551-237 telefonszámon
vagy a takacscs@mail.duf.hu e-mail címen. (Jogi személy
esetén a támogatás leírható az adóból és/vagy adóalapot
csökkent.) Szeretettel várjuk Salgótarjánban, az Ifjúsági
táborban 2012. április 12-tõl 15-ig a XXII. Selmeczi Diák-
napokon! A jelentkezési feltételekrõl és részvételi díjról
hamarosan küldünk további tájékoztatást!

Elõzetes jelentkezését a láblécben lévõ címen várjuk, kér-
jük, ezen meghívásról értesítse volt évfolyamtársait, kollégáit,
hagyományõrzõ ismerõseit!

JÓ SZERENCSÉT!

Csillahó Tamás a. Csúcsfej bíkóz csíz Vékony Ádám a. Vigyori
STRUMVOGEL
Kohász Valéta Elnök Gépész Valéta Elnök
Bandúr Dávid a. szErelmes Kandúr a nagySzínpadi alkoholista!
Redváncz Vivien a. Fekán affektál a Szõke!
Szervezõ Valéta Elnök Mûszaki Tanár Valéta Elnök
Schneider Dávid a. CSENDESKE, a fekete-FEHÉR HOLLÓ
Grenczer Zsolt a. bundás MACKÓ, a sütidíler
Gazdász Valéta Elnök Mûszaki Menedzser Valéta Elnök

További információ: Farkas Krisztina a. Hooligán Fred
20/290-3689 selmeczidiaknapok2012@gmail.com

modern változatai. Alapvetõ különbség az, hogy míg a
nagyolvasztók zárt technológiai egységek, emiatt ben-
nük csak nyersvas nyerhetõ; az olvadékredukciós ke-
mencék viszont általában nyitott ívkemencék, s bennük
a folyékony termék C-tartalma jól szabályozható, ennél
fogva acélnak vagy acélfélterméknek tekinthetõ.

A direktredukciós útra a lépcsõs redukció jellemzõ;
s a második lépcsõ, az acélgyártás tulajdonképpen ol-
vadékredukciós szakasza, amikor is az olvadt acélfürdõ
C-tartama a redukáló elem.

Az olvadékredukció alapvetõ technológia a szelektív
redukció végrehajtására is.

Az ércbõl redukáló direktredukciós vaskinyerés fõ-
leg az ércben gazdag, de kokszolható szénben szegény
földrajzi körzetekben terjed. Fõleg ott, ahol szénhidro-
gén is bõven van (Latin-Amerikában, Észak-Ameriká-
ban, Közép-Keleten, Ázsiában).

2010-ben a világtermelés 71,3 millió tonna volt.
A legtöbbet termelõ országok India (26,3 Mt), Irán (9,4

Mt), Mexikó (5,4 Mt), Szaúd-Arábia (4,9 Mt), Orosz-
ország (4,5 Mt).

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a sokol-
dalú és fejlõdõképes ívkemencék egyszerû szerkeze-
tükkel � mely adott feladatokra jól alakítható � néhány
tonnástól több száz tonnásig terjedõ kivitelben

� mint egysalakos és kétsalakos acélgyártó beren-
dezések,

� mint folytacélgyártó berendezések minõségjavító
üstkemencéi,

� mint vákuumos és elektrosalakos leolvasztók és
kristályosítók,

� mint direktredukciós, olvadékredukciós és szelek-
tívredukciós folyamatokhoz szolgáló berendezések,

� számos acélminõségi feladatot megoldó elektro-
salakjaikkal és szintetikus salakjaikkal

a színrelépésük óta eltelt 100 esztendõ alatt a vasko-
hászat és az egyetemes fejlõdés legfontosabb mûszaki
és technológiai vívmányai közé emelkedtek.
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Bevezetés

Egy 70 éves jubileum már ko-
moly alap beszámolóra, em-
lékezésre. A 70 év történelmi

léptékben mérve is nagy idõ, a mi
esetünkben, a Kõolaj- Földgáz- és
Vízbányászati Szakosztály (KFVSz)
életében is, már sok eseményt, prob-
lémát, sikeresen megoldott felada-
tokat felölelõ intervallum.

A gyors, egymásután felfedezett
dél-zalai olajmezõkön (Bázake-
rettye, Lovászi, Újfalu, Hahót) az
akkor még mindössze 3,5 éves ma-
gyarországi ipari méretû kõolajbá-
nyászat szolgálatában álló, a szak-

mai gyakorlaton egyre izmosodó,
fõleg magukat olajmérnökökké át-
képezõ bányamérnökök szakmai
érdeklõdésük kielégítésére elérke-
zettnek látták az idõt, hogy az
Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesületen (OMBKE)
belül egy önálló olajipari csoport
létesüljön.

Történt ez akkor, amikor a mun-
kakörök sokrétûségében viszonylag
hamar kialakult bizonyos belsõ sza-
kosodás: a mélyfúrás, a fluidumok
kitermelése vagy szállítása. Ezek az
ismeretek már akkor egy-egy szak-
tárgyat jelentettek.

A szakosztály története
Az elõzõekben elmondott körül-

mények között alakult meg 1941.
április 17-én, Nagykanizsán az
OMBKE 16. szakosztálya, a Du-
nántúli Olajvidéki Osztály, melynek
munkájában 19-en vettek részt a
pionír és az azt követõ generációk-
ból. E lelkes férfiak maroknyi cso-
portja képezte azt a magot, melybõl
a Dunántúli Olajvidéki Osztály 70
éves terebélyes fává sarjadt.

70 éve alakult a Dunántúli
Olajvidéki Osztály*

ETO: 061.22 + 622.32

CSATH BÉLA
gyémántokleveles
bányamérnök, ipartörténész,
az OMBKE tiszteleti tagja.

1. ábra

*A cikk bõvített kiadásban elhangzott a nagylengyeli mezõ termelésbe állításának 60. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen. Nagylengyel�
Gellénháza, 2011. október 21.
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Az eddig négy elnevezéssel bíró szakosztály elnö-
keit az 1. ábra tünteti fel az alábbiak szerint:

I. A Dunántúli Olajvidéki Osztály elnöke dr. Papp
Simon. Alelnökök: Dinda János, Gyulay Zoltán.
Titkár: dr. Kertai György. Pénztáros: dr. Barnabás
Kálmán.

II. A nyolc évig mûködõ Dunántúli Olajvidéki
Osztály 1949. március 10-én Olajbányászati Szakosz-
tállyá alakult. Ez idõ alatt az elnöki teendõket Gyulay
Zoltán, dr. Kántás Károly, Majerszky Béla, Bencze
László és dr. Alliquander Ödön látták el. Titkárok vol-
tak: Horváth László, dr. Szurovy Géza, Zonda Pál, He-
gedûs Ferenc, Benedek Ferenc és Heinemann Zoltán.

III. Az Olajbányászati Szakosztály tevékenységét a
már jobban fedõ, új névre változó, 11 évig tartó Kõolaj-,
Földgáz- és Vízszakosztály váltotta fel 1970. április
23-ától, dr. Szilas A. Pál, Placskó József és Hangyál
János irányításával, miközben a titkári teendõket
Heinemann Zoltán és Kovács János látták el.

IV. A negyedik változtatásra 1981. szeptember 15-én
került sor, amidõn a szakosztály a Kõolaj-, Földgáz- és
Vízbányászati Szakosztály (KFVSz) nevet vette fel,
mely tart a mai napig is. Ebben az idõben elnökök vol-
tak: Hangyál János, Õsz Árpád és Holoda Attila, mel-
lettük Kovács János, majd Kõrösi Tamás titkárkodtak.

Ez idõ alatt az iparágon belül is folyamatos változá-
sok voltak: Magyar�Amerikai Olajipari Rt. (MAORT)
� Nemzeti Vállalatok � Magyar�Szovjet Olaj Rt.
(MASZOLAJ) � Kõolajipari Tröszt (KT) � Országos
Kõolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT), majd Magyar
Olaj- és Gázipari Nyrt. (MOL Nyrt.).

A 70 év alatt a szakosztály szervezeti felépítése is
többször változott az iparági változásoknak megfele-
lõen (2. ábra).

A Dunántúli Olajvidéki Osztály 1952-ben, ill. 1955-
ben Dunántúli (elnök: Papp Károly, Varga József), ill.
Alföldi Csoportra (elnök: Szatmári Ferenc, Mezõsi
József, Tóth Zoltán) oszlott, majd mindkettõ ket-
téválása után 1964-ben megalakult a Nagykanizsai
Fúrási (elnök: Varga József) és Termelési (elnök:
Horváth Róbert, Tóth Ferenc), illetve az Alföldi Fúrási
(elnök: Mezõsi József) és Termelési Szakcsoport (el-
nök: Varga Béla). A területi szétszórtság következtében
üzemi csoportok is alakultak.

1967 márciusában a vízbányászat területén dolgozó
szakembereket összefogó Vízfúrási Szakcsoport
(elnök: Hiesz Dénes), 1969-ben létrejött a Budapesti
(elnök: Patsch Ferenc) és a Siófoki Csoport (elnök:
Dobány Imre). 1972 áprilisában megalakult az egye-
temi osztály, mely szakosztályi összekötõkkel

2. ábra
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(ifj. Patsch Ferenc, dr. Szepesi József, Tihanyi László)
tartotta a kapcsolatot a szakosztály vezetõségével.

A KFVSz idejében (1981�2011) 1983-ban megala-
kult a Szilárdásvány-kutatási Helyi Szervezet (elnök:
Falusi István és Verebélyi Sándor társelnök), mely
2007-ben megszûnt, ugyancsak befejezte tevékenysé-
gét a Siófoki Helyi Szervezet (elnök: Bihari Béla)
1993-ban, majd ennek utódaként jött létre a Földgáz-
szállítási Szakcsoport (elnök: Nyéki József). Ugyan-
csak befejezte 5 éves pályafutását az SZKFI Helyi
Szervezet is (elnök: Doleschall Sándor).

A Dunántúli és az Alföldi Csoportok újból egyesül-
tek (1979, ill. 1994) és így ma öt helyi szervezete van
a szakosztálynak: a Dunántúli, az Alföldi, a Budapesti,
a Vízfúrási Helyi Szervezet és a Földgázszállítási
Szakcsoport.

Az 1941. április 17-én alakuló 19 fõs létszám
(3. ábra) 1949-ben elérte a 40 fõt, 1952-ben a létszám
60 fõre emelkedett, 1955-ben 100 fõre szaporodott a
tagok száma. 1962-ben 120 fõrõl van tudomásunk.
1969-ben a taglétszám 380 fõre emelkedett, majd
1972-ben elérte a 820 fõt és három év múlva már 863
fõt regisztrált a szakosztály. Az 1980. évi 906-os lét-
szám 1985-ben 1030 fõre emelkedett, ez volt a szak-
osztály maximális létszáma. A következõ években tör-

tént létszámcsökkenés okai: tagdíjemelések, a tagdí-
jakkal elmaradottaknak a kizárása, szakcsoportok meg-
szûnése, iparági átszervezés is létszámcsökkenést je-
lentett. Így 2010. decemberi adat szerint a szakosztály
létszáma 345 fõ volt.

Szakmai tudományos elõadások
Az 1954 júniusában megrendezett I. Olajbányászati

Ankét a késõbb szervezett Vándorgyûlések elõfutára
volt, melynek következtében 1964. szeptember 29-tõl
elindult a tavaszi-õszi Vándorgyûlések rendszere, az
elsõ gellénházi rendezvénnyel (4. ábra). Az idõk folya-
mán a Vándorgyûlések megrendezésére évente, két-
évente, majd háromévente került sor, a szakosztályi
döntések alapján. Az 1969-ben, Sopronban megrende-
zett X. Vándorgyûlésen mutatták be a BKL Kõolaj és
Földgáz elsõ Különszámát, mely az egyéni továbbkép-
zést szolgálta. 1979-ben, a XVII. Vándorgyûlését
szervezte a szakosztály. A XXII. Vándorgyûlés már a
MOL Rt. fõtámogatásával Tihanyban került megren-
dezésre, ahol a rendezvény szakmai programja a MOL
Rt. tevékenységi köréhez kapcsolódott, észrevehetõen
jól szolgálva a MOL Rt. arculatát.

A vándorgyûlések sorozatának utódja 1999-tõl a
�Nemzetközi Olaj- és Gázipari Konferencia és Kiál-

3. ábra
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4. ábra

5. ábra: A vándorgyûlések színhelyei és idõpontjai
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lítás� név alatt vált ismertté, megrendezése továbbra is
a MOL Rt. támogatásával történt. A mai napig 27 ván-
dorgyûlés megrendezésére került sor (5. ábra), a meg-
szokottak szerint a nagy számban résztvevõ hazai és
külföldi szakemberek több szekcióban tanácskoztak,
mindig az aktuális mottó jegyében. A kiállításokon ha-
zai és külföldi cégek mutatkoztak be a legújabb olaj-
ipari termékekkel. A vándorgyûlések megszervezése a
MONTAN-PRESS Rendezvényszervezõ, Tanácsadó és
Kiadó Kft. érdeme.

A Vándorgyûlések mellett megjelentek az évek
során rendezett kongresszusok, konferenciák, ankétok,
vitaülések, személyi és iparági emlékülések, szakmai
napok. Ezek a rendezvények jelentõsen hozzájárultak a
szénhidrogén-bányászat szakmai információs igényei
kielégítéséhez.

Kõolaj és Földgáz szaklap
A szakosztály szilárd programja volt egy önálló

szakmai lap megvalósítása, mely 1956-tól a �Bányá-
szati Lapok�-ban �Kõolaj�, �Kõolaj és Földgáz� cím-
mel jelent meg Binder Béla szerkesztésében (7. ábra).
A rovat 1966-tól negyedévenként különlenyomat for-
májában látott napvilágot, átmenetet szerezve az 1968.
január 1-jétõl már önálló zöld borítójú �Kõolaj és
Földgáz� címû folyóirathoz, mely évente 12 alkalom-

mal jelent meg. A lapok fõszerkesztõi: Binder Béla
(1968�1977), Munkácsi Zoltán (1977�1978), Kassai
Lajos (1978�1994 és 1999. márc. 2. � szept. 30.),
dr. Csaba József (1994�1999) és Dallos Ferencné
(1999. okt. 1. �) (6. ábra).

A lap a mûszaki fejlesztési, gazdasági kérdések mel-
lett az ipargazdaságot érintõ és történeti témájú cikke-
ket is közölt.

Az idõk folyamán a lap megjelenésében nemzetközi
szaklappá alakult, mely mind külsõ megjelenésében,
mind belsõ tartalmát tekintve változott, a külföldi lapok
szintjét elérve. A lap külsõ megjelenése az 1995/3.
számtól megváltozott. Jó minõségû papíron, egyre több
színes ábrákkal illusztrált cikkek jelentek meg és a
fedõlapon az iparág létesítményeit bemutató színes ké-
pek hívták fel az olvasók figyelmét. A lap belsõ tartal-
mi változását jellemezte, hogy a kõolaj egész vertiku-
mát megjelentették a cikkek. A lap 2002-ben �Szer-
kesztõi Nívódíj� pályázaton Bronz Toll elismerésben
részesült. 1995-tõl a lap a MONTAN-PRESS Kft. gon-
dozásában jelenik meg a tagság nagy megelégedésére.
Kezdetben az évi 12 lapszám 32 oldalas volt, mely má-
ra 28 oldalra zsugorodott és évente 3, ill. négy alkalom-
mal jelenik meg a Bányászattal és a Kohászattal
összevont két közös BKL szám mellett.

6. ábra
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Pályázatok
A szakosztály 1955-ben hirdetett elõször pályázatot

a szakmai tudományok fejlesztése érdekében. A beér-
kezett pályamunkák díjazásra kerültek. A rendszeressé
vált, évente kiírt pályázatok száma egyre növekedett.
Az üzemtörténeti tárgykör megjelenését szorgalmazta a
Magyar Olajipari Múzeum (MOIM). Az évek folya-
mán meghirdetett pályázati felhívások a magyar olaj-
ipar, a vízbányászat iránt érdeklõdõk széles körét kap-
csolta be az iparágak, iparági események, személyek
életének feldolgozásába. 2004-tõl a pályázatok kiírásá-
ban az I. díjon kívül szerepelt a �Dr. Papp Simon-em-
lékdíj� is, mellyel a kiemelkedõ színvonalú pályamun-
kát elkészített pályázót jutalmazták (eddig négy eset-
ben adták ki ezt az emlékdíjat).

Egyesületi kapcsolatok
A 70 év alatti történésekbõl meg kell emlékezni töb-

bek között a szakosztály nemzetközi kapcsolatairól, ta-
pasztalatcserékrõl, melyek jelentõsen fejlõdtek a szer-
zõdéskötésekkel és cseremegállapodásokkal: Freibergi
Bányász-napok, Lipcsei vásár látogatása, a Freibergi
Akadémia Olajbányászati Osztálya, a jugoszláv
DIT�Naftaplin-nal és DIT�Naftagas-zal, az IGHP-val
kötött kapcsolat Zsolnáról, valamint az ÖMV Mérnök-
egyesülettel kötött megállapodás. Az utóbbi idõben
alakult ki jó kapcsolat a Német Kõolaj és Szén Tudo-
mányos és Technikai Egyesülettel (DGMK), a Horvát
Olajmérnökök és Geológusok Egyesületével
(HUNIG), az Olajmérnökök Nemzetközi Egyesületé-

vel (SPE), a Kõolaj- és Földgáztermelõk Nemzetközi
Szövetségével (OGP), a Nemzetközi Szabványosító
Szervezettel (ISO) és az Európai Szabványosító
Szervezettel (CEN).

Tevékeny kapcsolat alakult ki a hazai szakmai tudo-
mányos szervezetek � a Magyarhoni Földtani Társulat,
a Magyar Hidrológiai Társaság, a Magyar Geofizikai
Egyesület, az Országos Erdészeti Egyesület � között.

Emlékérmek
1967. április 28-án alapította az OMBKE a Zsig-

mondy Vilmos-emlékérmet (8. ábra), melyet elsõ ízben
dr. Gyulay Zoltán és dr. Alliquander Ödön kapták meg.
Velük együtt 42 tagtársunk válhatott a mai napig az
emlékérem birtokosává.

Megalapítástól (1993) kezdve tagjaink évente,
december 4-én, a Szent Borbála-érem miniszteri kitün-
tetésben részesültek (8. ábra). A 70 év alatt szakosztá-
lyunk számos tagjának tevékenységét ismerték el
különbözõ állami kitüntetésekkel.

További kapcsolódások
Külön említést érdemelnek a Kanizsai Filiszterek

társasága, az Olajipari Szeniorok Hagyományápoló
Köre Nagykanizsáról, Budapesten a megalakult Buda-
pesti Hagyományápoló Kör (BOK), és az Egri Olajos
Hagyományápoló Egyesület, melyek hozzájárulnak a
szénhidrogén-bányászat területén dolgozott szakem-
berek közötti kapcsolattartáshoz.

További színfoltot jelentettek azon események, ami-

7. ábra 8. ábra
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A Központi Bányászati Múzeum Közleménye

Tájékoztató
A Központi Bányászati Múzeum Alapítvány, mint kiemelten közhasznú szervezet a 2010. évi tevékenységét az

alapító okiratban meghatározott célok érdekében és a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVII. törvény
szellemében végezte.

A Kuratórium és a Felügyelõ Bizottság által elfogadott közhasznúsági jelentés az Alapítvány székhelyén (Sopron,
Templom u. 2.) munkaidõben megtekinthetõ.

Összes közhasznú tevékenység bevétele 45 579 E Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele 612 E Ft
Összes bevétel 45 191 E Ft
Közhasznú tevékenység költségei 53 276 E Ft
Vállalkozási tevékenység költségei 108 E Ft
Összes költség 53 384 E Ft

Az Alapítvány vezetõ tisztségviselõi juttatásban nem részesültek.
Dr. Kovácsné Bircher Erzsébet

múzeumigazgató

Köszönetnyilvánítás
A Központi Bányászati Múzeum Alapítvány (adószám: 19638634-2-08) köszöni a részére a 2010. évben fela-

jánlott 1% személyi jövedelemadót � összege 262 177 Ft �, melyet közcélú tevékenység végzésére fordít.
Dr. Kovácsné Bircher Erzsébet

múzeumigazgató
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kor tagjaink részt vettek különbözõ iparágunkat érintõ
szoboravatásokon (szoborpanteon, személyi szobrok
avatása). Meg kell emlékezni Dallos Ferencné szer-
kesztésében megjelent hagyományápoló könyvsorozat-
ról, Horváth Róbert szerkesztette �Beszélgetések az
olajiparról� címû ipartörténeti riportokat tartalmazó so-
rozatról, melyben számos tagtársunk emlékezett életé-
rõl és az iparág múltjáról.

Összefoglalás
A szakosztály az elmúlt 70 év alatt változó gazdasá-

gi körülmények között mûködött és alapvetõen megte-
remtette a mûszaki információcsere fórumának lehetõ-
ségeit, illetve aktívan folytatta a bányászati hagyomá-
nyok ápolását. A szakosztály mindenkori vezetõsége
betartotta a mûködés feltételeit és mindig eleget tett a
legfontosabb célkitûzéseknek.

Felhívás
A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ EGY SZÁZALÉKÁNAK FELAJÁNLÁSÁRA

Ezúton is megköszönjük mindazok támogatását, akik 2011-ben személyi jövedelemadójuk 1%-a kedvezménye-
zettjének az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet jelölték meg.
Kérjük tagjainkat, hogy 2012-ben 2011. évi adóbevallásukkor is válasszák az 1% kedvezményezettjének az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet. A befolyó összeget elsõsorban hagyományaink ápolására és arra
kívánjuk fordítani, hogy nyugdíjas tagtársaink és az egyetemisták folyamatosan megkaphassák a Bányászati és
Kohászati Lapokat.
Közhasznú egyesületünket úgy támogathatják, ha az adóbevallási csomagban található

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

nyomtatvány alsó részét a következõképp töltik ki:
A kedvezményezett adószáma:

1 9 8 1 5 9 1 2 � 2 � 4 1
Elektronikus adóbevallás esetében a fenti eljárást értelemszerûen kérjük követni.
Kérjük, hogy ajánlják ismerõseiknek, munkatársaiknak, barátaiknak is, hogy adóbevallásukban az OMBKE-t jelöljék
meg kedvezményezettnek.

az OMBKE Választmánya
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Selmeci Szalamander
(2011. szeptember 9.)

Ahagyományoknak megfelelõen
2011-ben is megrendezésre került

Selmecbányán a Szalamander ünnepség.
Szeptember 9-én, pénteken délután az
OMBKE képviselõi, köztük több mint
száz egyetemista, megkoszorúzták nagy-
jaink � Péch Antal, Faller Károly,
Farbaky István, Kerpely Antal � sírjait.
A síroknál dr. Gagyi Pálffy András,
dr. Havasi István, Csaszlava Jenõ és
Puza Ferenc mondott rövid megemléke-
zést, majd az Óvárban a �48-as Honvéd-
szobornál dr. Nagy Lajos, egyesületünk
elnöke mondott beszédet. A szobornál
dr. Nagy Lajos elnök, dr. Lengyel Károly
fõtitkár és Jászai Sándor, azMBFH elnö-
ke helyezett el koszorút. Ezt követõen az
OMBKE megalakulását megörökítõ, az
Akadémia Erdészeti Palotája falán elhe-
lyezett magyar�német és szlovák nyelvû
emléktáblákat koszorúztuk meg.

A Szalamander felvonulás elõtti va-
csoraidõben a választmány tagjai és
Pavol Balzvanka, Selmecbánya korábbi
polgármestere köszöntötték dr. Nagy
Lajost hatvanadik születésnapja alkalmá-
ból. Az esti Szalamander felvonuláson az
OMBKE a legnagyobb küldöttséggel,
több mint háromszáz fõvel vett részt. Kü-
lön kiemelendõ a résztvevõ egyetemisták
nagyszámú és fegyelmezett részvétele.

Ez évben elmaradt a szokásos polgár-
mesteri fogadás, így a szombati napon a
résztvevõk kirándulással töltötték az idõt.
A Budapestrõl indított autóbusz utasai
Donovaly-n keresztül a Csorba-tóhoz,
majd Késmárkra mentek. Este Tátralom-
nicon, a Hutnik Hotelben szálltak meg.
Vasárnap Eperjes és Kassa nevezetessé-
geivel ismerkedtek.
(Fotók a hátsó belsõ borítón.)

(G.P.A.)

Akadémisták Selmecen
(2011. október 8.)

Az�Akadémisták Selmecen� rendez-
vény a Selmecbányai Akadémia

utódintézményeiben végzett, vagy jelen-
leg is ott tanuló diákok, tanárok ünnepe,
ahol a fõ cél az akadémiai örökség élteté-
se és továbbvitele. 2011. október 8-án

hatodszor került megrendezésre ez az ün-
nepség Selmecbányán. A rendezvény ak-
tualitását többek között a 10 évvel ezelõtt
aláírt �Deklaráció� adta. 2001-ben írták
alá ugyanis Selmecbánya városa és a Sel-
mecbányai Akadémia szellemi örökségét
magukénak valló egyetemek és fõiskolák
karai azt az okiratot, melyben munkássá-
gukkal és mûködésükkel a Selmecbányai
Akadémián egykor uralkodó szellem
ápolására, illetve az oktatás és mûvelõdés
területén további együttmûködések kiala-
kítására törekszenek.

Délután Selmecbánya polgármestere
adott fogadást az utódkarok megjelent
vezetõi (rektorok, dékánok) részére.
A Miskolci Egyetemet dr. Patkó Gyula
rektor, dr. Tihanyi László dékán,
dr. Kovács Ferenc korábbi rektor és
dr. Bõhm József korábbi dékán képvisel-
te. A megjelentek az akadémia megalapí-
tásáról a Selmecbányai Bányász Hagyo-
mányõrzõ Egyesület szervezésével a
Katalin-templomban tartottak ünnepélyes
megemlékezést. A zászlók bevonulása
után Mgr. Nade�da Baibaková, Selmec-
bánya polgármester asszonya mondott
ünnepi beszédet, majd egy olyan színházi
jelenet következett, amelyben Mária
Terézia kiadja az akadémia megalapításá-
ról szóló leiratot. A Miskolci Egyetem
nevében dr. Bõhm József (aki tíz évvel ez-
elõtt, mint dékán a Deklaráció létrehozá-
sát kezdeményezte és szervezte) emléke-
zett meg a Deklaráció aláírásáról.

A Katalin-templomban tartott ünnep-
séget követõen bányászlámpákkal felve-
zetett, fáklyákkal kísért Szalamander me-
net indult a Városházától az Akadémia
Bányász Palotájáig, amelyben több száz
egyenruhába öltözött hallgató énekelte a
selmeci bányász�erdész nótakincs válo-
gatott nótáit. A menet élén az egyetemek
vezetõi vonultak teljes díszben. A Szala-
mander menet a Deklarációt aláíró
Marian Lichner polgármester emléktáb-
lájánál megállva tisztelgett a polgármes-
ter emlékének és koszorúkat helyeztek el.

A Bányász Palotához érkezve a dí-
szes aulában felemelõ ünnepség kereté-
ben leplezték le a Bányászati Palota ava-
tásának eredeti, magyar nyelvû mûem-
léktábláját � amelyet eddig az Óvárban
méltatlan körülmények között lehetett
látni. Ez az esemény az Akadémiai
Örökség Program eddigi legjelentõsebb
diplomáciai sikerének tekinthetõ, amely
Gõbölös Péter erdõmérnök kezdemé-
nyezése, az Erdészeti Múzeum és az álla-

mi erdészeti cégek támogatásával való-
sult meg. Külön köszönet illeti a Bá-
nyászati Palotában jelenleg mûködõ
Mikoviny Sámuel Középiskola igazgató-
ját, Ján Totkoviè urat, aki kezdettõl fogva
az Akadémiai Örökség elkötelezett tá-
mogatója.

A nagy tetszést arató ünnepi beszédet
Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium államtitkára tartotta:

�Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Aki már járt a selmeci hegyek között,

végigsétált a �girbe-gurba�, macskakö-
ves utcákon, énekelte a bányászhimnuszt
szakest után az akadémia lépcsõjén, járt
a Skanzenben mélyen a Föld gyomrában,
felkapaszkodott a Kálváriára, beszívta
az õsi város levegõjét, az tudja:
Selmecbányát elmesélni nem lehet; látni,
érezni kell. Selmec maga a csoda. El-
veszített önmagunk és az álmok városa.
Itt járva az az érzésünk lehet, hogy nem
veszítettünk semmit, vagy minden újra-
kezdhetõ, esetleg véget sem ért.

A város alapításának legendája egy
Sebenitz nevû pásztorról szól, aki az
Óhegy sziklái alatt legeltette nyáját, ami-
kor két gyíkra lett figyelmes. Az egyik há-
tán ezüst-, a másik hátán aranypor csillo-
gott. Ezek a gyíkok vezették rá a pásztort
a vidék arany- és ezüstlelõhelyeire. A gyí-
kok � inkább már sárkány formában � ott
õrzik a település kincseit ma is a város cí-
merében. A város pedig német és magyar
nevét a pásztor nevérõl kapta: Schemnitz
és Selmec, míg a mai neve Banská �tiav-
nica. A város keletkezésével kapcsolatban
természetesen más legendák is éltek, él-
nek. Tény viszont az, hogy a Selmeci-érc-
hegységben a 9. század óta keresték és
bányászták az érceket.

Selmecbánya a múltban nem csak a
bányászati, de a természettudományok
központja is volt, 1762-tõl a Bányászati
Akadémia, majd 1808-tól az Erdészeti
Tanintézet megalapításától az európai
felsõfokú bányász�erdész képzés bölcsõ-
je. Az akadémia rangja, elismertsége és
politikai-gazdasági súlya miatt az oktatás
mindig magas színvonalú volt, a legjobb
mûszaki szakemberek és természettudó-
sok oktattak itt. Az általuk kiadott köny-
vek, jegyzetek számtalan esetben más
nyelveken is megjelentek, gyûjteményeik
világhírûek voltak, laboratóriumaik min-
dig lépést tartottak az adott kor mûszaki,
technikai fejlettségével. Részt vettek a
magyar mûszaki nyelv kialakításában,
folyóiratokat adtak ki, szakmai egyesüle-

EGYESÜLETI HÍREK
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teket alapítottak. Selmecen hozták létre az
elsõ mûszaki-természettudományi szak-
könyvtárat is.

A �selmeci szellemiség� által terem-
tett tárgyi és kulturális örökség és az azo-
kat éltetõ, õrzõ, fejlesztõ közösségek túlél-
ték az évszázadokat, a történelmi, politi-
kai viharokat. A trianoni döntés következ-
ményeként szétszóródott akadémiai intéz-
mények, � ma már többségük számos új
karral, szakkal rendelkezõ universitas �
mai napig a selmeci gyökerekbõl táplál-
koznak.

S hogy mit jelent a 21. században élõ
ember számára ez a szellemi örökség?
Elsõsorban a nemes tradícióhoz való ra-
gaszkodást, amely életben tartja a közös-
ségeket. Másrészt tartást, biztonságot,
viszonyítási rendszert ad a folyton vál-
tozó, zavaros, feszültségekkel teli, válsá-
gos mai világban. Megmutatja azt is,
hogy a határon túl átívelõ összefogás � a
mai regionális együttmûködés jelen-
tõségét felértékelõ korban � kiemelt
szerepet tölt be.

A múlt jó tapasztalatainak szem elõtt
tartásával, a kemény munkára, a hasznos
tevékenységre és közösségteremtésre fó-
kuszáló életbe vetett hit gyakorlati meg-
valósításával Közép-Európa a kontinens
gyorsan fejlõdõ, polgárai számára jó mi-
nõségû életet nyújtani képes régiójává
válhat.

Az idén 10 éve a Kassai Mûszaki
Egyetem Bányamérnöki, Környezetvédel-
mi, Irányítási és Geotechnológiai Kara, a
Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudomá-
nyi Kara, a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Erdõmérnöki Kara, az Osztravai Mû-
szaki Egyetem Bányászati és Kohászati
Fõiskola Bányászati Kara, a Zólyomi
Egyetem Erdõmérnöki Kara és a Leobeni
Egyetem, valamint Selmecbánya fõpol-
gármestere által német, magyar és szlo-
vák nyelveken aláírt deklaráció nemcsak
a határon túl átívelõ magyar összefogást
példázza, hanem bizonyságul szolgál a
kulturális értelemben elválaszthatatlan,
egységes magyar szellemi közösség léte-
zése és túlélése mellett.

A mai, válság sújtotta világban �
amikor a kiélezett versenyben kizárólag
összefogással érhetõ el tartósan kiemel-
kedõ eredmény � szükség van a szakmai
alapú, értéket teremtõ együttmûködések-
re. A dokumentum példaértékû megnyil-
vánulása a mára már elvesztett, elfeledett
generációk közötti szoros kapcsolatnak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A ma-
gyar Kormány célja, hogy ismét vissza-
hozza Magyarországra a Selmecbányai
Bányászati Akadémián is uralkodó felvi-
lágosult szellemet, hogy a magyarok mû-
velt, toleráns és szabad lelkû polgárokká
váljanak.�

Az ünnepségen az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesületet
dr. Nagy Lajos elnök és dr. Gagyi Pálffy
András ügyvezetõ igazgató képviselte és
koszorút helyeztek el az emléktáblánál.
Az este a hagyományokhoz hûen szakes-
téllyel zárult.

Vivat Selmec!
(Fotók: Nagy Péter, ld. a hátsó borító
belsõ oldalán.)

(GPA)

Magyar diákok Selmecen

Sopron, Miskolc, Székesfehérvár és
Dunaújváros diákjainak képviseleté-

ben október második hétvégéjén érkezett
a küldöttség a VI. Akadémisták Selmecen
találkozóra. A diákok számára szervezett
változatos hagyományápoló és kultúr-
program után õk is részt vettek
a �hivatalos� ünnepi eseményeken.
A Deklaráció aláírásának 10. évforduló-
járól a Szent Katalin-templomban emlé-
keztek meg. (A dokumentumot 2001. no-
vember 30-án írták alá: a kassai Fakulta
baníctva, ekológie, riadenia a geotechno-
lógií Technickej univerzity v Ko�iciach, a
Miskolci EgyetemBányamérnöki Kara, a
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõ-
mérnöki Kara Sopron, a Hornicko-geolo-
gická fakulta Vysoké �koly baòské �
Technické univerzity Ostrava, a Lesnícka
fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
és a Montanuniversität Leoben képvise-
lõi, valamint Selmecbánya fõpolgármes-
tere. Az okmány, amelyet német, magyar
és szlovák nyelven is megfogalmaztak,
kimondja, hogy az aláíró iskolák a Sel-
meci Akadémia jogutód intézményeiként
tovább viszik azt a szellemi örökséget,
amely az akadémiát jellemezte. Eme ok-
irathoz további öt utódintézmény csatla-
kozott 2009-ben (Miskolci Egyetem Mû-
szaki Anyagtudományi Kar, a Hutnícka
fakulta Technickej univerzity v Ko�i-
ciach, a Fakulta metalurgie a materiá-
lového in�enýrstvi Vysoké �koly báòské
� Technické univerzity Ostrava, a Duna-
újvárosi Fõiskola és a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Geoinformatikai Kar Szé-
kesfehérvár).

Az esti Szalamander menetben már a
magyar csoporttal vonultak fel és vettek
részt a Bányászati Palotában az Alma
Materért egykor sokat tevõ történelmi
személyiségek nevét megörökítõ emlék-
tábla avatásán és a protokolláris szakesté-
lyen.
(Nagy Péter, alias Szabadúszó Lélekbúvár)

A KFVSz Vízfúrási Helyi Szerve-
zetének ülése
(Budapest, 2011. október 13.)

Az OMBKE KFVSz Vízfúrási Helyi
Szervezetének elõadói ülésén tagja-

inak fele jelent meg.
A megjelentek elõször dr. Dobos

Irma �125 éve született Dr. Pávai Vajna
Ferenc� c. elõadását hallgatták meg. Az
elõadás részletes képet vázolt a Nagy-
enyedmelletti Csongván született, majd a
középiskola elvégzése után a budapesti
Pázmány Péter Tudományegyetemen
Koch Antal professzor tanítványaként
végzett geológusról. Részletes ismerte-
tést kaptunk a fõként hévíz, valamint �ás-
ványolaj- és földgáz-elõfordulások� kuta-
tása terén végzett tevékenységérõl, mely-
nek súlypontjai egyrészt a Budapest terü-
letén kijelölt és fúrt öt termálvízfúrás,
másrészt a Hajdúszoboszló térségi � az
ottani gyógyvíz feltárását eredményezõ �
kutatások voltak. A Böckh Hugó által a
torziós ingás kutatásokra való összponto-
sítással szemben Pávai Vajna Ferenc fõ-
ként a kutatóárkokban mért rétegdõlések-
bõl vonta le következtetéseit. E módszer-
be vetett meggyõzõdése alapján például a
már 330 m mélységet elért, Böckh Hugó
által kijelölt fúrást leállította, s pár száz
méterrel arrébb telepíttette. Ez a fúrás lett
végül a Hajdúszoboszló�I. sz. kút, amely
� gáz, ill. olaj helyett � feltárta a
Hajdúszoboszlót Európa-hírûvé tevõ
jódos�konyhasós�karbonátos�gázos,
73 °C-os gyógyvizet 1925. október
26-án. A nem túl simulékony természetû
Pávai Vajna Ferencet 1950-ben reakti-
válták és Mázára telepedve a Komló tér-
ségi szénbányák geológiai kutatásait
végezte. Ott hunyt el 1964. január 12-én.
Élete vágya volt, hogy nyugalmas éveit a
legnagyobb sikerének tartott hajdúszo-
boszlói gyógyvíz közelében tölthesse. Ez
életében nem adatott meg neki, késõbb,
1981-ben helyezték végsõ nyugalomra a
Hajdúszoboszlói köztemetõben.

Az elõadó megemlékezett Pávai to-
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vábbi tudós kollégáiról � Papp Simonról,
ifj. Lóczy Lajosról, Schmidt Eligius
Róbertrõl, Sümeghy Józsefrõl és Emszt
Kálmánról � is éppúgy, mint Dalmandy
Zoltán balneológusról, aki a hajdúszo-
boszlói kút vízének elsõ vizsgálójaként
hitet tesz annak gyógyvízi hatásáról.

Az ülés második részébenCsath Béla
tiszteleti tag elõadását hallgattuk meg
�125 éves a püspökladányi (gázt adó) ar-
tézi kút� címmel. Az 1857-ben indított
Tiszavidéki Vasút Püspökladány állomá-
son fúratott víznyerõ kutat a gõzmozdo-
nyok kiszolgálására. Az elsõ fúrás egy si-
kertelen 88,8 m-es keresõfúrás volt, majd
a tényleges I. sz. kút már a 277 mm-es
kezdõ rakat után további három béléscsõ-
vel biztosítva (az utolsó 190 mm) 202,5
m talpmélységgel épült ki. Zsigmondy
Vilmos unokaöccse, Zsigmondy Béla által
kezdeményezett, majd meghonosított
mûszaki újdonságok, többek között az
iszapolásos kúttisztítás eredményeként a
kút + 4 m-en 60 m3/nap, �a talpfák szint-
jén� 130m3/nap kifolyó vizet adott. A ko-
rábbi fúrások által megismert rétegsorra a
II. sz. kutat már 177,1 m-ig beépített 390
mm-es béléscsõ védelmében 277,4 m-ig
süllyesztették, majd a talpig süllyesztett
315 mm-es béléscsõ védelmében
220/150 mm-es vörösfenyõ termelõcsö-
vet építettek be. Ez a kút 125 évvel ez-
elõtt + 3 m-en 417 m3/nap, azaz kerek
290 l/p kifolyó vizet adott, mely az akkor
már nyugdíjas Nendtvich Károly orvos,
kémikus professzor vizsgálatai szerint �
alacsony karbonáttartalma folytán �
nagyon kedvezõ volt a gõzkazánok üze-
meltetésére. Érdekes jellemzõje még e
kútnak, hogy a nagy vízhozam mellett
metánt, akkori nevén �égõ szövétneket�
is hozott, melyet késõbb az állomás
világítására használtak.

Az elõadóülés hallgatói nagy érdeklõ-
déssel és örömmel vették mindkét színes,
hangulatos és új ismereteket is nyújtó elõ-
adást.

(Horányi István)

Nagy siker, biztató jövõ �
21. Magyar Öntõnapok
(Gyõr, 2011. október 14�16.)

AzOMBKEÖntészeti Szakosztály és
a Magyar Öntészeti Szövetség

közös szervezésében megtartott kon-
ferencián 213 regisztrált résztvevõ volt,
akik kilenc cégismertetõ és 41 mûszaki-

tudományos elõadást hall-
gathattak meg, míg 11 dok-
torandusz számolt be mun-
kája eredményérõl a szá-
mukra rendezett szekcióban.
Nyolc cég mutatta be a kon-
ferencia alkalmával ren-
dezett kiállításon termékeit,
mellettük még 17 vállalko-
zás támogatta a rendezvényt.
Fõ támogató a Nemak Gyõr
Kft., kiemelt támogató a
Busch Hungária Kft., az
Ecseri Kft., a Fémalk Zrt.,
további támogató az Anta-
mik Kft., az Audi Motor
Hungária Kft., az ESI Group � TEN Slo-
vakia s. r. o., a Foseco Foundry Division
(Németország), a Hüttenes-Albertus
Chemische Werke GmbH (Németor-
szág), az Inductotherm Europe Ltd.
(Anglia), a K+K.-Vas Kft., az L-Duplex
Pivo Öntöde Kft., a Magyarmet Bt., a
Miskolci Egyetem Mûszaki Anyag-
tudományi Kar Öntészeti Tanszék és a
Szegedi Öntöde Kft. volt.

A konferenciát dr. Sohajda József, a
MÖSZ elnöke nyitotta meg, köszöntötte
a résztvevõket dr. Nagy Lajos, az
OMBKE elnöke és dr. Somogyi Tivadar,
Gyõr alpolgármestere.

A konferencián négy plenáris elõadás
hangzott el:

Dr. Bakó Károly (TP Technoplus
Kft.): Erõsödik az öntõipar? Kitekintés a
világba.

David Toth (Nemak Gyõr Kft.): Az
autóipari öntvénygyártás piaci kilátásai.

Dr. Diószegi Attila (Jönköping Uni-
versity): Nemzetközi kitekintés a vasön-
tészet kutatására.

Dr. Pintér Richárd (Audi Motor Hun-
gária Kft.): Jármûipari öntvények fejlesz-
tési trendjei az Audi-nál
címmel.

A Nemak Gyõr Kft. re-
gionális szakmai délelõttöt
szervezett az öntészeti szak-
irányú képzés jövõjének biz-
tosításáért, az öntészet társa-
dalmi elfogadottságának ja-
vításáért. A mintegy 100 kö-
zépiskolai tanuló öt elõadást
hallgathatott meg, majd for-
mázási és öntési bemutatón
vett részt az Öntészeti Tan-
szék oktatói irányításával.
Az elõadások során elhang-

zott, hogy akkreditált, középfokú, öntész
irányultságú képzés kezdõdik 2012 szep-
temberében a gyõri Lukács Sándor Szak-
iskolában jármûipari alkatrészgyártó
szakmunkás megnevezéssel.

A szakmai délelõttel egy idõben a
részvevõk gyárlátogatáson vehettek részt
a Busch Hungária Kft.-ben és a Nemak
Gyõr Kft.-ben.

Az elsõ este nagysikerû St. Martin
koncert nyújtott önfeledt kikapcsolódást,
míg a második nap este jó hangulatú, a
selmeci diákhagyományokat felidézõ tra-
dicionális szakestélyt tartottak a konfe-
rencia résztvevõi.

A fõ szponzor, a Nemak Gyõr Kft.
egy-egy díjat ajánlott fel a �21. Magyar
Öntõnapok kiváló szakmai elõadása�
címmel a �felnõtt� elõadói, illetve a �21.
Magyar Öntõnapok kiváló doktorandusz-
diák elõadása� címmel a doktorandusz-
diák szekcióban. A díjazottak Gáll Gre-
gor szobrászmûvész kisplasztikáját kap-
ták. A �senior� elõadói díjat a szekcióel-
nökök a Mezzölné Sinka Tünde � Petus
Róbert (Busch-Hungária Kft.): A Chun-
ky-grafit kiküszöbölése a RE-felhasz-

1. kép: A kiállítás támogatói

2. kép: Az ifjúsági szekció munka közben
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nálás optimalizálásával, míg a doktoran-
dusz-diák szekcióban a díjat Léránth
Gábor (Miskolci Egyetem): Nyomásos
öntvények dermedési idejének vizsgálata
doktorandusz elõadásának ítélték.
Dr. Fegyverneki György, a doktorandusz-
diák szekció elnöke kiemelte, hogy Kósa
Anett és Tóth Márta, mindketten a ME
MSc-hallgatói, szintén figyelemre méltó
biztonsággal és jó témaválasztással tar-
tották meg elõadásaikat. A díjakat Braun
Zsolt mûszaki igazgató adta át.

Dr. Sohajda József � a konferencia
elnöke � a rendezvény záróülésén ki-
emelte, hogy a 21. Magyar Öntõnapok a
várakozásokat messze felülmúlóan sike-
resnekmondható, az elõadók témaválasz-
tása és témafeldolgozásának szakszerûsé-
ge magas színvonalú, a megjelent szak-
emberek és érdeklõdõk aktivitása és
szakmaszeretete kiemelkedõ volt, az elõ-
adásoknak több mint felét a termelõ tár-
saságoknál dolgozó, 40 évnél fiatalabb
szakemberek tartották, nagy hozzáértés-
sel és szakmai biztonsággal, majd zársza-
vában ismertette a szekcióelnökök által
összeállított � �A konferencia ajánlásai�
címû � dokumentumot:

1. A 21. Magyar Öntõnapok szakmai
programjaiban meghatározó szerepet vál-
laltak a fiatal vállalati szakemberek és a
Miskolci Egyetem doktoranduszai. Di-
cséretes a fiatal kollégák megnyerõ szak-
tudása, aktivitása.

2. Az öntõnapok rendezvényein a jö-
võben is az ipari hátterû szakmai elõadá-
sok legyenek továbbra is a meghatáro-
zók. A MÖSZ-díjas cégek, szakemberek
a jövõben is tartsanak pályamunkáikról
szakmai elõadásokat.

3. Az elõadók a jövõben a magyar
elõadások vetített képeit magyar és angol
nyelven egyaránt feliratozzák.

4. Az OMBKE Öntészeti Szakosztá-
lya és a MÖSZ elnöksége kísérje figye-
lemmel és támogassa a ME Öntészeti
Kutató-Oktató Labor Innovációs Cent-
rum mûködését, és vállaljanak meghatá-
rozó szerepet a tervezett spin-off cég lét-
rehozásában.

5. A középiskolai szakképzést ki-
emelt feladatként kezelje a MÖSZ és az
OMBKE, végezzenek a sikerhez szüksé-
ges marketing és lobbi tevékenységet.

6. AMEMAKÖntészeti Tanszékének
irányító szerepe mellett a Nándori-iskola
bázisán az öntészeti kutatásoknak, fejlesz-
téseknek és átfogó jellegû innovációs tevé-

kenységeknek az újjáépítése, szervezése,
illetve megtartása a fenti szervezetek
számára kiemelt fontosságú cél legyen.

(Hatala Pál)

Az OMBKE választmányi ülése
(Budapest, 2011. október 25.)

AVálasztmány Budapesten a Fõ utcai
székház Mikoviny Tanácstermében

tartott ülést dr. Nagy Lajos elnök vezeté-
sével. A napirend elõtt néma felállással
emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt
dr. Simon Kálmán tiszteleti tagról.

1. napirendi pont: Dr. Nagy Lajos
adott tájékoztatást az elõzõ választmányi
ülés óta eltelt idõszakban végzett egyesü-
leti munkáról, eseményekrõl:
� Az OMBKE által elkészített � a BKL-
ben is publikált � �lobbi anyagra� a
gazdasági és politikai vezetõktõl több
pozitív visszajelzés érkezett. 2012-ben
újabb helyzetfelméréssel kell folytat-
nunk a munkát.

� Az OMBKE elnöke és az Egyetemi
Osztály elnöke tárgyalt a Miskolci
Egyetem rektorával az együttmûködés-
rõl. Egyesületünk zászlót adományoz
az új rektori szobába.

� A fontosabb és sikeres egyesületi ren-
dezvények:
� 50. Bányamérõk Továbbképzés és
Konferencia (Sopron, június 8�10.)

� 61. Bányásznap Tokajban (Pavol
Balzvanka kitüntetése)

� 18. Szigetközi Napok (Mosonma-
gyaróvár, június 17�18.)

� Találkozás a selmecbányai polgár-
mester asszonnyal

� Selmeci Szalamander (Szeptember 9.)
� Elsõ Közép- és Kelet-európai Nem-
zetközi Olaj- és Gázipari Konferen-
cia és Kiállítás (Siófok, szeptember
14�16.)

� Bátaapáti konferencia a radioaktív
hulladék elhelyezésrõl (Szeptember
15.)

� Fazola-napok (Miskolc, szeptember
17�18.)

� 44. Bányagépészeti és Bányavilla-
mossági konferencia (Balatongyö-
rök, szeptember 29�30.)

� Clean Technologies (Tiszta Techno-
lógiák) nemzetközi vaskohászati
konferencia, (Budapest, szeptember
25�28.)

� 90 éves az OMBKEDorogi Szerve-
zete (Október 3. és november 11.)

� Konferencia Repiskán, találkozás a
szlovák egyesület vezetõivel (Októ-
ber 5�7.)

� Akadémisták Selmecbányán �
táblaavatás. (Október 8.)

� 100 éves a Miskolci Bányakapi-
tányság (Lillafüred, október 13.)

� 21. Magyar Öntõnapok (Gyõr,
október 14�15.)

� GEO Iskolatalálkozó (Budapest,
október 15.)

� A 100 éves Szomolányi Tibor tagtár-
sunk köszöntése (Október 18.)

2. napirendi pont: Dr. Lengyel
Károly fõtitkár az OMBKE által szerve-
zett rendezvények egyesületi keretek kö-
zé történõ visszaszervezését vizsgáló ad
hoc bizottság munkájáról számolt be.
Amegállapításokról és javaslatokról írás-
beli összefoglaló készült.

E napirendhez kapcsolódó hozzászó-
lók között dr. Nagy Lajos hangsúlyozta:
az a lényeg, hogy a szervezésben az
OMBKE adminisztrációja tényleges
munkával vehessen részt ellenérték fejé-
ben. Erõs György szerint szakmai konfe-
renciák szervezésére mind a helyi szerve-
zetek, mind az egyesület titkársága alkal-
mas.

A vitát követõen a Választmány elfo-
gadta dr. Lengyel Károly beszámolóját és
az általa elõterjesztett javaslatokat.

3. napirendi pont: Dr. Gagyi Pálffy
András ügyvezetõ igazgató az egyesület
pénzügyi-anyagi-technikai helyzetérõl
adott tájékoztatást.

� Az egyesület pénzügyi helyzetét
kritikusnak minõsítette a korábbiakhoz
képest óvatosan tervezett bevételek 14 M
Ft-ot meghaladó elmaradása (egyéni
tagdíjból -2,57 M Ft, vállalati támogatás-
ból -5 M Ft, a SZJA 1%-ából -0,6 M Ft,
pályázatból -1 M Ft, rendezvényekbõl
-5,23 M Ft) miatt.

� Az I�III. negyedév rezsiköltsége a
tervezettnek csupán 75,7%-a volt. Az év
hátralévõ idejében nagyfokú takarékos-
ságra van szükség, hogy elkerüljük a
pénzügyi ellehetetlenülést.

� Tájékoztatta a jelenlévõket arról,
hogy a MTESZ Fõ utcai székházából ki
kell költözni. A MTESZ által tervbe vett
új irodaház lehetõsége egyrészt ma még
bizonytalan és az üzemeltetése ismét
függne a többi egyesület fizetõképességé-
tõl. Az OMBKE Múzeum körúti ingat-
lanja � amelyet az egyesület jelenleg bér-
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be ad � csak végszükség esetén alkalmas
az egyesület elhelyezésére. A Magyar
Vas- és Acélipari Egyesülés (MVAE) Ok-
tóber 6. utcai ingatlanjában viszont min-
den feladatra alkalmas helyiségek bérel-
hetõk 300 E Ft + ÁFA/hó bérleti díjjal.

Vita után a Választmány a következõ
határozatot hozta 16 igen, 2 tartózkodás
és 1 ellenszavazat mellett: �Az egyesület
központja a MVAE székházába, az V. ke-
rület. Október 6. utca 7-be költözik.
A költöztetéshez professzionális céget
kell igénybe venni.�

4. napirendi pont: Javaslat Szent
Borbála-emlékérem kitüntetésre � elõter-
jesztette Csaszlava Jenõ, az Érembi-
zottság vezetõje.

�BÁNYÁSZ� Borbála-érem ki-
tüntetésre javasoltak: Erõs György,
dr. Korompay Péter és Kelemen József
vagyMokánszki Béla.

�KOHÁSZ� Borbála-érem kitün-
tetésre javasoltak: Faragó Péter, Hevesi
Imre, dr. Lengyelné Kiss Katalin és
Molnár István.

A Választmány egyhangú szavazás-
sal jóváhagyta az Érembizottság elõ-
terjesztését.

Dr. Esztó Péter, az Alapszabály
Bizottság elnöke írásban terjesztette elõ
az egyesületi Alapszabály módosításának
ütemtervét figyelemmel a készülõ civil
törvény függvényében várhatóan vizsgá-
landó kérdésekre is.

A Választmány egyhangú szavazás-
sal jóváhagyta az elõterjesztett ütem-
tervet.

5. napirendi pont: Dr. Lengyel
Károly fõtitkár ismertette az év végéig
megrendezésre kerülõ nagyobb ren-
dezvények tervét:

� Geotermia és Bányászat konferen-
cia (MBFH), Hajdúszoboszló, no-
vember 17�18.

� Munkavédelem a Bányászatban és a
Gáziparban Konferencia és Tovább-
képzés (OMBKE), Visegrád, no-
vember 29�30.

� Szent Borbála központi ünnepség,
Budapest, december 2.

� Szent Borbála-mise, Szt. Gellért-
templom, december 4. 17:00

� Luca-napi szakestély (Vaskohászati
Szakosztály) Budapest.

Jövõ évi tervezett nagyrendezvények:
� 2012. február 25.: Lillafüred,
OMBKE-bál.

� 2012.május:CleanSteelKonferencia.

Egyéb események, évfordulók (a kö-
vetkezõ Választmányi ülésen eldöntendõ
rendezvények):

� Kerpely Antal születésének 175-ik
évfordulója

� 120 éves az OMBKE
� Selmecbányán az Akadémia 250
éves évfordulója

� Küldöttgyûlés
� Bányász�Kohász�Erdész Találkozó

(Az ülés emlékeztetõje alapján: PT)

XII. Fémkohász Szakmai Nap a
Miskolci Egyetemen
(Miskolc�Egyetemváros, 2011. no-
vember 18.)

Tizenkettedik alkalommal rendezte
meg az OMBKE Fémkohászati

Szakosztálya és az OMBKE Egyetemi
Osztálya a Fémkohász Szakmai Napot a
Miskolci Egyetemen, ahol minden eddi-
ginél többen, több mint száz ipari szak-
ember, egyetemi oktató és hallgató vett
részt az elõadásokon. Jellemzõen céges,
ipari prezentációk hangoztak el a délután
folyamán, de természetesen ezúttal is helyt
kaptak a programban egyetemi kollégák is.

A Szakmai Nap dr. Dobróka Mihály
professzor, az egyetem rektorhelyettesé-
nek köszöntõjével kezdõdött, saját maga,
és dr. PatkóGyula professzor, az egyetem
rektora nevében köszöntötte a megjelen-
teket, kívánt eredményes szakmai mun-
kát, valamint kellemes idõtöltést a to-
vábbiakra (1. kép). A Mûszaki Anyagtu-
dományi Kar képviseletében dr. Roósz
András professzor, akadémikus, az
MTA�ME Anyagtudományi Kutatócso-
port vezetõje méltatta a rendezvény több
mint egy évtizedes múltját, és kihangsú-
lyozta a kar és az ipar szoros kapcsolatá-
nak jelentõségét.

Az elõadások levezetõ elnöke a Fém-
kohászati Szakosztály részérõl Balázs
Tamás volt. Elsõként a Fémszövetség
elõadását hallgathattuk meg Szablyár
Péter bemutatásában, aki tájékoztatta a
hallgatóságot arról, hogy az Európai
Unió 2011. március havi rendelete alap-
ján megszüntette a vas és alumínium má-
sodnyersanyagok hulladék státuszát és
azokat a fémelõállítás alapanyagaivá mi-
nõsítette. A magyar nyelvben azonban
nincs olyan egyértelmû kifejezésünk,
amely ezen anyagokat lefedné, ezért a
Szakmai Napot megelõzõen a Fémszö-
vetség szópályázatot hirdetett a miskolci
egyetemisták részére, melynek keretében
a �hulladék� szót kellett kiváltani valami
� a közember számára kevésbé negatív
felhangú � kifejezéssel. A beérkezett pá-
lyázatok alapján az elõadást követõen
eredményt hirdetett a Fémszövetség, mi-
szerint az elsõ díjat a �visszanyag�, a má-
sodik díjat pedig a �recifém� alternatíva
érdemelte ki. A díjátadást követõen Penk
Márton �A hulladék a legfontosabb
nyersanyag� címû elõadásával a Martin
Metals Kft.-t ismerhettük meg. A szünet
elõtt dr. Horváth Ákos vezette be a részt-
vevõket a Regy Metalnál alkalmazott
fémhulladék-feldolgozási technológiák
rejtelmeibe. A Tigáz Zrt. munkatársai �
azon túlmenõen, hogy a vállalat fedezte a
szakest kupáinak költségét � ajándékcso-
magokkal kedveskedtek a résztvevõknek,
majd Szakács András vázolta a Tigáz Zrt.
fogyasztókkal kapcsolatos üzletpoliti-
káját �A Tigáz Zrt. kiemelt ügyfélkeze-
lése� címmel.Dr. Földessy János egyete-
mi tanár az ércbányászat jelenlegi helyze-
térõl, és különös tekintettel a recski érc-
elõfordulásról tartott érdekes beszámolót,
nem csak elõadásának címe (�Pártában
maradt menyasszony föld alatt rekedt ho-

zománya, avagy nemzeti
kincsünk, a recski ércelõfor-
dulás�) volt figyelemfelkel-
tõ, hanem az elmondottak is.
A délutánt a Miskolci Egye-
tem Anyagtudományi Inté-
zetének fiatal kutatója,
Koncz-Horváth Dániel zár-
ta �Elektronikai forrasztás
Sn-Ag-Cu ötvözettel� címû
prezentációjával.

A szakmai programot kö-
vetõen a Miskolci Egyetem
Bartók Béla Zenemûvészeti
Intézet növendékeibõl álló �
a Fémkohász Szakmai Nap-

1. kép: Prof. Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes megnyitója
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hoz illõen � Rézfúvós Zenekara adott 30
perces koncertet dr. Zobay Bélamûvésze-
ti vezetõ irányításával. A fiatal zenészek
repertoárjában komoly és vidám mûvek
egyaránt szerepeltek, melyek megalapoz-
ták a megfelelõ hangulatot a fogadáshoz,
ahol dr. Palotás Árpád Bence professzor,
egyetemi tanár, aMûszaki Anyagtudomá-
nyi Kar dékánhelyettese mondott pohár-
köszöntõt és biztosította az ipari szakem-
bereket, hogy a kar minden alkalommal
nagy szeretettel hívja és várja õket a
Dudujka-völgybe. Balázs Tamás köszö-
netet mondott a szervezõbizottságnak
munkájukért, a résztvevõknek a jelenlé-
tért, majd pedig jó étvágyat kívánt a svéd-
asztalon tálalt finomságokhoz. A jó han-
gulatban zajló Szakmai Napot Hagyo-
mányápoló Kohász Szakestély zárta.
A szakest Praeses-e Csurgó Lajos, az
OMBKEFémkohászati Szakosztály elnö-
ke volt.Dr.Gácsi Zoltán professzor, egye-
temi tanár, a Mûszaki Anyagtudományi
Kar dékánja mondott komolypoharat,
megköszönte a kar nevében mindenkinek
a részvételt, röviden beszámolt a kar hely-
zetérõl, az utóbbi idõkben tapasztalható
nehézségekrõl és elõrelépésekrõl, vala-
mint bíztatta az ipariakat a karral történõ
minél szorosabb együttmûködésre. A ha-
gyományoknak megfelelõen a szakest
legmagasabb Praeses-e a szakest második
részére átadta tisztségét a fiataloknak.

A Fémkohász Szakosztály és az
Egyetemi Osztály közösen szervezett
nagy létszámú és nagy sikerû rendezvé-
nyen hozta össze a területen dolgozókat
és okkal reménykedhetünk benne, hogy
2012-ben XIII. alkalommal is � legalább
ekkora részvétel mellett � találkozhatnak
Miskolcon újra az ipari és az egyetemi
szakemberek.

A rendezvény támogatói voltak:
Fémszövetség, Martin Metals Kft., Regy
Metal Kft., Schmelzmetall Hungária Kft.,
Tigáz Zrt., Globmetal Kft., Eba Kft.,
HWHMetal Top Kft., és Coppermet Kft.

(Dr. Mende Tamás, az OMBKE,
Egyetemi Osztály titkára)

X. Földtudományi Ankét
(Nagykanizsa, 2011. november 24.)

A nagykanizsai Hevesi SándorMûve-
lõdési Központban azMFTDél-dunántúli
Területi Szervezete, az MGE Zalai Cso-
portja és az SPWLA Budapest Chapter
szervezésében lezajlott jubileumi ankéton
a következõ elõadások hangzottak el:

Madarasi András (ELGI, Budapest):
Vágatok közötti geofizikai átvilágítás
eredményei Bátaapátiban.

Kakas Kristóf, Guthy Tibor (ELGI,
Budapest): Mi köze a geofizikusoknak az
atomcsend-egyezményhez? � az ELGI
néhány munkája a CTBTO keretében.

Tóth János (Magyar Olajipari Múzeum,
Zalaegerszeg): 125 éve született Papp
Simon.

Császár Géza (ELTE, Budapest): Jura és
kréta dél- és észak-alpi fáciesek területi
elkülönülése a Dunántúli-középhegység-
ben.

Szebényi Géza, András Eduard, Kovács
László, Molnár Péter (Mecsekérc Zrt.,
Pécs): A Bátaapáti I�K1 és I�K2 tároló-
kamra kialakításának elõzetes értékelése.

Szebényi Géza (Mecsekérc Zrt., Pécs):
A recski mélyszinti ércelõfordulás fõ-
elem-geokémiai törvényszerûségei.

Juhász Györgyi, Hatalyák Péter, Pogá-
csás György (MOL Nyrt., Budapest),
Dudás Árpád, Csizmeg János (ELTE,
Budapest): Az üledékképzõdés és a tek-
tonika kölcsönhatása a Duna�Tisza köze
pannóniai s.l. üledékeiben.

Majoros György, Menyhei László
(Mecsekérc Zrt., Pécs), Horváth Zsolt
(MOL Nyrt., Nagykanizsa): Dél-Dunán-
túl földtani szerkezetének alapvonásai.

Scholtz Péter (ELGI, Budapest): Elõnyös
tulajdonságú pszeudo-random vibrátor-
jelek szeizmikus mérésekhez.

Horányi Anna, Dombrádi Endre, Bada
Gábor (TXM Olaj- és Gázkutató Kft.,
Budapest), Sztanó Orsolya (ELTE TTK
Általános és Alkalmazott Földtani Tan-
szék, Budapest): Az Algyõi Formáció
üledékföldtana és szénhidrogén-földtani
potenciálja a Makói-árok területén 3D
szeizmikus értelmezés alapján.

Blahó János (MOL Nyrt., Budapest):
A demjéni kõolajmezõk 3D geológiai
modellezésének problematikája.

Szongoth Gábor (Geo-Log Kft., Buda-
pest), Salamon Batur (ELGI, Budapest):
Uránkutatás Iránban (Az ELGI 1991-es
expedíciója).

Császár János (MOL Nyrt., Nagyka-
nizsa): Szelvényezési és szelvényértel-
mezési tapasztalatok Kazahsztánban.

Sári Zsófia, Juhász Györgyi (MOL Nyrt.
Budapest),Horváth Zsolt, FerinczGyörgy,
Koncz István (MOL Nyrt. Nagykanizsa):

CH-kutatási objekumok geológiai való-
színûségének becslése.

Kaszás Ferenc (PTE, Pécs), Kraft János
(MBFH Pécsi Bányakapitányság, Pécs):
Földcsuszamlás okozta kárvizsgálatok a
Kelet-Mecsek tájegység területén az
erdei utak és hidak környezetében.

Az ankét tematikájához kapcsolódó
posztereken bemutatott témák:

Nyilas Tünde, Imre M., Nagy G., Király
A., Venczel M. (SZTE Ásványtani Tan-
szék, Szeged): Antropogén hatásra
bekövetkezõ környezeti változások
hatásának feltárása vizes élõhelyeken.

Kovács László, Sámson Margit (Mecsek-
érc Zrt., Pécs): A magyarországi nagyak-
tivitású radioaktív hulladék elhelyezésére
indított felszíni I. kutatási fázis eddigi
idõszakának legfontosabb eredményei.

Halmai Ákos (Pécsi Tudományegyetem
TTK, Pécs): A tektonikai elemek rend-
szerezésének és modellezésének elméleti
megalapozása.

Pogácsás György, Juhász Györgyi,
Milánkovich András, Tomcsányi Tibor
(MOL Nyrt., Budapest), Lukács Szil-
veszter (MOL Nyrt., Nagykanizsa),
Dudás Árpád, Csizmeg János (ELTE,
Budapest), Németh Norbert (Miskolci
Egyetem, Miskolc): Felsõ miocén-plio-
cén redõképzõdések, oldaleltolódások és
kanyon bevágódások a Nagyalföld ÉNY-i
részén.

Kis Márta, Detzky Gergely, Koppán
András (ELGI, Budapest): Az üreghatás
szerepe és viselkedésének vizsgálata
extenzométeres mérõrendszereknél 3D
FEM modellezéssel.

Halász Amadé (Pécsi Tudományegyetem
TTK, Pécs): Bodai Aleurolit Formáció
ciklussztratigráfiai eredményei.

Pozsgai Emília (Pécsi Tudomány-
egyetem TTK, Pécs): A Bodai Aleurolit
Formáció közbetelepülõ rétegeinek vizs-
gálati eredményei.

Katona Orsolya (Szegedi Tudomány-
egyetem, Szeged): A fluviális formakincs
vizsgálata geofizikai módszerekkel.

Czirbus Nóra, Nyilas Tünde, Kiss Klau-
dia, Hetényi Magdolna (SZTE Ásvány-
tani, Geokémiai és Kõzettani Tanszék,
Szeged): Vörösagyagos rendzina lejtõ-
hordalékának geokémiai jellemzése.

Barcza Márton, Kiss Sándor, Bálint
András, Szanyi János, Kóbor Balázs,
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Medgyes Tamás (SZTE Ásványtani Tan-
szék): A szentesi geotermikus mezõ
hidrodinamikai viszonyai kútvizsgálatok
alapján.

Lukács Tamás, Horváth Zsolt, Koncz
István (MOL Nyrt., Nagykanizsa), Lilit
Cota, Marica Balen (INA Naftaplin,
Zágráb): A közös eredet és a hasonló fel-
halmozódási mechanizmus geokémiai
bizonyítékai a Zaláta�1 és Dravica�1
fúrások fluidumaiban.

A nyílt szakmai nap és ankét állófo-
gadással egybekötött baráti-szakmai
találkozóval zárult.

A geoankét a MOL Magyar Olaj- és
Gázipari Nyrt., a GES Geofizikai Szol-
gáltató Kft., a GeoinformKft. és a Rotary
Zrt. támogatásának köszönhetõen való-
sulhatott meg.

(Szerk.)

Újabb eredmények a hazai tu-
domány-, technika- és orvostör-
ténet körébõl országos ankét
(Budapest, 2011. november 22�24.)

AMTESz Tudomány- és Technika-
történeti Bizottsága, együttmûkö-

désben az MTA Tudomány- és Techni-
katörténeti Komplex Bizottságával, a
Magyar Orvostörténelmi Társulattal, a
Magyar Mûszaki és Közlekedési Múze-
ummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalával, a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemmel, az
Óbudai Egyetemmel, a Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és
Levéltárral, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Egyetemi Könyvtárával,
a Magyar Történelmi Társulattal, az
MTA Történettudományi Intézetével, a
Hadtörténeti Intézet és Múzeummal és a
Bay Zoltán Tudomány- és Tech-
nikatörténeti Alapítvánnyal. �A tudo-
mány-, technika- és orvostörténet
kutatásának irányai és intézményei az
elmúlt 40 évben� témában rendezte meg
28. országos ankétját a Magyar Tudo-
mány Ünnepe rendezvénysorozatához
kapcsolódva.

Megnyitó

Eredmények és tendenciák a tudo-
mány- és technikatörténeti kutatások te-
rén az elmúlt fél évszázadban (Prof.
dr. Németh József, a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem c.
egyetemi tanára, a MTESZ Tudomány-

és Technikatörténeti Bizottságának
elnöke)

Egy mérnök vallomásai (Prof. dr.
Veress Gábor, a Mûszaki és Természettu-
dományi Egyesületek Szövetségének
elnöke)
A társszervezõ intézmények üdvözletei:

Prof. dr. Csépe Valéria, az MTA
fõtitkárhelyettese,

Dr. Deme Péter, a Pulszky Magyar
Múzeumi Társaság elnöke,

Jánovszki Tamás, a Magyar Mûszaki
és Közlekedési Múzeum (MMKM)
fõigazgató-helyettese.

A megjelent szakemberek nyolc szekció-
ban tanácskoztak:

1. szekció: A hazai tudomány- és techni-
katörténet kiemelkedõ személyiségei

2. szekció: A természettudományok és a
technika kiemelkedõ alkotói

3. szekció: Technikatörténeti gyûjtemé-
nyek, szervezetek és feladataik

4. szekció: Oktatás és fenntartható fejlõ-
dés

5. szekció: Az orvostörténet pillérei

6. szekció: Egészség és nevelés

7. szekció: Orvosi problémák � mûszaki
megoldások

8. szekció: A gyógyítás és egészségügy
fontos kérdései

Szakmánkat érintõen a követ-
kezõ elõadások hangzottak el

1. szekció (november 22�23.)

Hála József: Tíz évvel ezelõtt hunyt
el dr. Csiki Gábor, a földtani tudomány-
történeti kutatás jeles személyisége;

Lengyelné Kiss Katalin: Kiszely
Gyula szerepe a kohászattörténeti emlé-
kek megmentésében;

Szála Erzsébet: Dr. Csatkai Endre
múzeumigazgató és a Soproni Múzeum;

Tóth János: 125 éve született Papp
Simon;

Tóth László: Terplán Zénó, a gépész-
mérnök és technikatörténész;

Dr. habil. Vámos Éva: Közel fél év-
százados a Technikatörténeti Szemle.

2. szekció (november 23.)

LaárTibor:Csíkszentkirályi és kraszna-
horkai Andrássy grófok és a vaskohászat.

3. szekció (november 23.)
Drótos László: Lehetõségeink kere-

sése a tudomány- és technikatörténet em-
lékeinek védelme és hasznosítása terén;

Tóth Álmos: A Magyarhoni Földtani
Társulat tudománytörténeti szakosztályá-
nak 40 éve.

5. szekció (november 24.)

Krisztián Béla: Bányaegészségügyi
kutatások Pécsett.

A zárszót dr. habil. Vámos Éva tartot-
ta, ahol bejelentette, hogy a 29. �Újabb
eredmények a hazai tudomány-, techni-
ka- és orvostörténet körébõl� ankét
(2012) témája: �A tudomány-, technika-
és orvostörténet témáinak és tárgyainak
képi ábrázolásai a gyûjteményekben�
lesz.

(a Szerk.)

Az OMBKE Választmányának
ülése
(Budapest, 2011. december 14.)

A Választmány Budapesten a Ma-
gyar Vas- és Acélipari Egyesülés Október
6. utcai székházának tanácstermében
(Vörös terem) tartotta évzáró ülését
dr. Nagy Lajos elnök vezetésével az aláb-
bi napirend szerint:

1) Elnöki tájékoztató: dr. Nagy Lajos
elnök

2) Tájékoztató a 2012. évi költségvetés
irányelveirõl, a 2012. évi egyéni tagdíj
megállapítása: dr. Gagyi PálffyAndrás
ügyvezetõ igazgató

3) 2012. évi kitüntetési keretszámok:
Csaszlava Jenõ, az Érembizottság ve-
zetõje

4) Egyebek

Az 1. napirendi pontban dr. Nagy Lajos
adott tájékoztatást az elõzõ választmányi
ülés utáni egyesületi eseményekrõl.

� A központi Borbála-nappal kapcsolat-
ban megemlítette, hogy az OMBKE ál-
tal Szt. Borbála-éremre felterjesztettek
közül kettõt nem fogadott el a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium. Ezzel kapcso-
latban további egyeztetést, lépéseket
tervez az OMBKE.

� A Borbála-napot országszerte megün-
nepelte a bányász-kohász társadalom.

� A Dorogi Helyi Szervezet több rendez-
vénnyel ünnepelte 90 éves fennállását.
Ez alkalomból a Bányászati Szakosz-
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tály kihelyezett vezetõségi ülést tartott
Dorogon.

� A miskolci és a pécsi bányakapitánysá-
gok is rendezvényekkel emlékeztek
meg 100 éves jubileumukról.

� A Borsodi Helyi Szervezet �A szénbá-
nyászat jövõképe az Észak-magyaror-
szági Régióban� címmel konferenciát
szervezett. Nagy Lajos kiemelte Illés
Zoltán államtitkárnak a konferencián el-
hangzott két kijelentését, miszerint a bá-
nyászatra és a szénbányászatra szükség
van Magyarországon, ill. hogy a Natura
területek �kõbe vannak vésve�.

� Az elõzõ konferenciával kapcsolatban
is felmerült farkaslyuki bányanyitás hí-
reivel kapcsolatban Nagy Lajos azt ja-
vasolta, hogy az OMBKE csak részlete-
sebb tájékozódás után nyilvánítson vé-
leményt.

� Bányászati szakigazgatási konferencia
volt Hajdúszoboszlón a MOL támoga-
tásával.

� Bányászati és gázipari biztonságtechni-
kai konferencia Visegrádon.

� Októberben Selmecbányán volt az Aka-
démisták Napja.
Nagy Lajos megállapította, hogy

2011 nem volt átlagos év az OMBKE
számára. Szakmáink �helyzetbe hozása�
a Memorandum elkészítésével megkez-

dõdött � vannak pozitív jelek � de ezt a
munkát folytatni kell.

A 2. napirendi pontban dr. Gagyi
Pálffy András ügyvezetõ igazgató a 2012.
év költségvetés irányelveirõl számolt be,
és több változattal elõterjesztést tett a
2012. évi egyéni tagdíj meghatározására.

Bevezetõben elmondta, hogy a 2011-
es likviditás fenntartása az egyesület ve-
zetõinek személyes erõfeszítései révén si-
került, és 2012-ben bányász-kohász-er-
dész találkozót szervezni kalandorság
lenne. Kérte, hogy a szakosztályok a ter-
vezett rendezvényeiket és egyéb bevéte-
leiket-kiadásaikat január 15-éig adják
meg a pénzügyi terv elkészítéséhez. Ár-
bevételes szakmai konferencia szervezé-
sére lenne szükség az egyesület pénzügyi
egyensúlyának megteremtéséhez.

Ezután elõterjesztést tett az egyéni
tagdíjak megállapítására. A tárgyhoz töb-
ben is hozzászóltak, mindenki egyetér-
tett, hogy a tagdíjakat emelni szükséges.
A vita végén a Választmány az alábbi
tagdíjakat fogadta el 2012-re:

� a teljes összegû tagdíj 9600 Ft/év,

� a házastársak, a 75 évnél fiatalabb
nyugdíjasok, 2 évig a tanulmányaikat
befejezõmunkanélküli pályakezdõk, to-
vábbá a nappali képzésben részt vevõ
doktoranduszok tagdíja 4800 Ft/év,

� a 75 évet betöltött tagok és a diákok tag-
díja 2000 Ft/év,

� a tiszteleti tagok tagdíja önkéntes mérté-
kû,

� a helyi szervezetek és a szakosztályok
elnökei indokolt esetben egyedi elbírá-
lás alapján, méltányosságból engedé-
lyezhetik a tagdíj csökkentését.
A 3. napirendben Csaszlava Jenõ,

az Érembizottság vezetõje a 2012. évi ki-
tüntetési keretszámokat terjesztette elõ,
melyet a Választmány elfogadott: 9 em-
lékérem, 9 OMBKE-plakett, oklevelek,
3 bányász és 4 kohász Szt. Borbála-érem.

Csaszlava Jenõ az alapos indoklással
ellátott kitüntetési javaslatokat 2012.
március 31-ig kérte az OMBKE titkársá-
gára beküldeni. Tiszteleti tagra is tehetõ
javaslat.

Az Egyebekben dr. Nagy Lajos tájé-
koztatta a Választmányt, hogy év végével
Gombár Jánosné (Margó) szervezõ titkár
nyugdíjba megy és megszûnik a munka-
viszonya. A vezetõség nevében megkö-
szönte az OMBKE-ben 35 éven át vég-
zett lelkiismeretes munkáját. Gombár
Jánosné pedig meghatódottan köszönte a
jelenlévõknek az együttmûködést, támo-
gatást.

Az ülés karácsonyi és újévi jókíván-
ságokkal és közös ebéddel zárult.

(PT)

A BOK 2012. I. félévi programja

Január 26.: Dr. Tamaga Ferenc: A koncessziós törvény alkalmazásának gyakorlata a szénhidrogén-kutatás
és -kitermelés területén

Február 23.: Dr. Molnár László: Szénhidrogénkészletek, kitermelés és fogyasztás a világban

Március 29.: id. Õsz Árpád: Magyarországi szénhidrogén kútkitörések története

Április 26.: Udvardi Géza: �Bányászat és a Biblia�

Május 31.: Holoda Attila: MOL közel-keleti szénhidrogén-kutatásainak helyzete és perspektívái

Június 28.: Dr. Horn János: A hazai energetikai és építõipari nyersanyagellátás helyzete és jövõje

Az elõadások idõpontja: minden hónap utolsó hetében, csütörtökön 16 órakor.
Helyszín: ELGI Székház, 1145 Budapest, Columbus utca 17-23. Földszinti tanácsterem.
Mindenkit szeretettel várunk!

Jó szerencsét!
a BOK vezetõsége
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Szent Hubertus- és Szent Bor-
bála-emlékest
(Solt, 2011. november 26.)

Az OMBKE Fémkohászati Szakosz-
tály Kecskeméti Helyi Szervezeté-

nek és az OEE Kecskeméti Csoportjának
közös szervezésében a solti Halászcsár-
dában emlékeztek meg � immáron 14. al-
kalommal � az egybegyûlt bányászok, er-
dészek és kohászok a szakmák védõ-
szentjeirõl, közösen kérve közbenjárásu-
kat a hazai szakmagyakorlás felemelke-
déséért. Mindehhez az adventi koszorú
elsõ meggyújtott gyertyájának fénye vilá-
gított.

A találkozónak volt egymásik ünnepi
aktualitása is. A résztvevõk ekkor is meg-
emlékeztek a kecskeméti �Úgy Is Egy-
szer ... Bányász�Kohász�Erdész Asztal-
társaság� és a pécsi Szent Borbála Aka-
démiai Kör Egyesület 2001. évi megala-
pításainak 10 éves évfordulóiról.

A rendezvény házigazdái ezúttal is
Szûcs Imre és felesége, Szûcsné Fias
Mónika, a helyi Erdészné Kft. vezetõi
voltak. A rendezvényen az OMBKE Szé-
kesfehérvári, Budapesti és a társszervezõ
Kecskeméti Helyi Szervezeteinek, vala-
mint a Tiszántúliak Társaságának tagjai
képviselték a kohász szakmát, míg a bá-
nyászokat a Szent Borbála Akadémiai
Kör tagjai, valamint Kiss Csaba és Búzás
Márton képviselték. Az erdészek népes
csapata a Kefag Zrt., a Sefag Zrt., vala-
mint a Nefag Zrt. munkatársai és a ma-
gánerdészetek tulajdonosai közül verbu-

válódott, akik közül Sulyok Ferenc vezér-
igazgatót ésUgró Sándormûszaki vezér-
igazgató-helyettest köszöntöttük megkü-
lönböztetett figyelemmel, mert visszatérõ
résztvevõként segítik a hagyományosan
jó bányász-kohász-erdész kapcsolatok
megerõsödését. Ugyancsak megtisztelõ
volt a szervezõk számára, hogy a kanadai
Vancouverben végzett egykori soproni
diák, Komlóssy József, az Európai Parla-
ment szakértõje itt tudott hosszú évek
után találkozni egykori egyetemista társá-
val (1. kép).

A közel kétórás szakmaközi kötetlen
beszélgetés utáni szarvaspörkölt vacsora
elfogyasztását követõen a hagyományok-
nak megfelelõen szakestély keretében
emlékeztek meg a résztvevõk a szakmák
védõszentjeirõl és a jubiláló civil szer-
vezõdésekrõl. Az egybesereglett firmák
az elnöki teendõket a házigazdára, vitéz
Szûcs Imre a. Leninre bízták, aki a Ház-
nagyi posztra Mihalecz József a. Golyót,
Nótabíróknak Tímár József a. Csávót és
Csurgó Lajos a. Ifjúmadárt, a Visszhan-
goknak Lakatos Csaba a. Tequilát és
Hartmann Levente a. Órást, Kon-
zekvenciának Kindla Norbert a. Josét
jelölte ki.

Az elnöki felvezetõ után a komoly
pohár elõadására Benke Tamás a. Sajtku-
kacot utasította, aki legújabb tanulmányá-
val egészítette ki a védõszentekrõl eddig
hallottakat. A védõszentek eddigi prózai
méltatását színesítette hozzászólásában
Dánfy László a. Bubu, aki a XVII.
századbeli cseh Szent Hubertus és Szepe-

si Zsuzsanna által írt
Szent Borbála-ver-
seket olvasott fel a
résztvevõknek. Kiss
Csaba a. Balhés
Charley a Vocem
Preco IV. kötetébõl
idézte nézeteit a leg-
égetõbb emberi vá-
gyakról a vidám
pohár keretei között.
A további felszóla-
lók közül Komlóssy
József a. Medve a
kanadai erdõmér-
nökképzésben vál-
lalt, Bognár Gábor

a. Pagát a Sopron és környékének
Magyarországon maradásában játszott
soproni diákszereprõl szóltak.

A 2001. évi tapolcai Bányász�
Kohász�Erdész Találkozón készült vi-
deófelvétel bejátszása után kért szótUgró
Sándor a. Pinokkió, aki felismerve magát
a felvételen, amikor mint soproni valéta-
elnök köszöntötte a találkozó résztvevõit,
megpróbált párhuzamot vonni az akkor
kitûzött céljai és az eltelt 10 év alatt meg-
valósítottak között.

Az emlékezõ szakestély hivatalos ré-
sze a szakmai és a nemzeti himnuszok in-
tonálásával, majd a Bányászbúcsú dalai-
nak éneklésével zárult. Ezt követõen a
résztvevõk az este még nem énekelt sel-
meci nóták és magyar népdalok elõadásá-
val kötetlen társasági formát alkotva, a
beköszöntõ hajnalig élvezték a Csárda
vendégszeretetét, melyben Vesztergám
Miklós Bács-Kiskun Megyei Mûvészeti
Díjas tárogatómûvész közremûködése
segítette a hangulat magas szinten tar-
tását.

(Dánfy László)

Országos központi Szent
Borbála-napi ünnepség
(Budapest, 2011. december 2.)

ANemzeti Fejlesztési Minisztérium
Margit körúti székházának tanács-

termében rendezte meg a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium, a Magyar Bányá-
szati Szövetség és az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület a
Szent Borbála-napi országos központi
ünnepséget.

Az elnökségben helyet foglaltak:
dr. Latorcai János, az Országgyûlés alel-
nöke, Bencsik János, a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium államtitkára, Horváth
Péter, a Magyar Energia Hivatal elnöke,
Holoda Attila, a Magyar Bányászati Szö-
vetség elnöke, dr. Nagy Lajos, az Orszá-
gos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület elnöke, Rabi Ferenc, a Bánya-,
Energia- és Ipari Dolgozók Szakszerveze-
te elnöke, dr. Tihanyi László, a Miskolci
Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar
dékánja és dr. Zoltay Ákos, azMBSZ ügy-
vezetõ fõtitkára, az ünnepség levezetõje.

Ünnepi köszöntõt mondott dr. Lator-
cai János, úgy is mint a �Szt. Borbála-
érem� kitüntetést 1993-ban alapító és
elsõ ízben átadó miniszter, valamint
Bencsik János államtitkár. Köszöntötte az

SZENT BORBÁLA-NAPI MEGEMLÉKEZÉSEK

1. kép



Bányászati és Kohászati Lapok � 144. évfolyam, 2011/6. szám 41

ünnepség résztvevõit Holoda Attila, a
KFVSz elnöke is, ezután kerültek átadás-
ra a kitüntetések, majd St. Martin csodá-
latos zenei mûsora hangzott el.

Az ünnepség hivatalos része a bá-
nyászhimnusz és a kohászhimnusz el-
éneklésével zárult, az ezt követõ állófo-
gadáson dr. Nagy Lajos mondott pohár-
köszöntõt.

(Dr. Horn János)

A 2011. évi Szt. Borbála-nap
kitüntetettjei
Szt. Borbála-érem kitüntetésben része-
sült lelkiismeretes bányászattal kapcsola-
tos tevékenységéért:
Bekõ Mihály, a Mátrai Erõmû Zrt. Bükk-
ábrányi Bánya osztályvezetõje,
Bogdán Gyula, a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal bányafelügyeleti fõmér-
nöke,
Dr. Endrédy István, aMecsekérc Környe-
zetvédelmi Zrt. vezérigazgatója,
Erõs György, a PROFILIÓ Kft. ügyveze-
tõ igazgatója,
Járai Zoltán, a Magyar Horizont Energia
Kft. tároló és termelés mérnökfelügye-
lõje,
Kiss Kálmán, a Tatabányai Bányamentõ
Állomás nyugdíjas bányamentõ bánya-
mestere,
Mátyás Szabolcs, a �Gyógyító Ásvá-
nyok� Geoproduct Kft. igazgatója,
Mokánszki Béla, a Bányagépészet Mû-
szaki Fejlõdéséért Alapítvány titkára,

Palásthy György, a MOL Nyrt. KTD
Integrált Mezõbeni Alkalmazások igaz-
gatója,
Sallay Gábor, a Lasselsberger Hungária
Kft. üzemvezetõje,
Tánczos Gyula, az E.ONFöldgáz Storage
Zrt. mûszaki tanácsadója,
Tóth Zsolt, a Vértesi Erõmû Zrt. Márkus-
hegyi Bányaüzem bányabiztonsági veze-
tõje,
Dr. Zergi István, a Miskolci Egyetem
Mûszaki Földtudományi Kar egyetemi
adjunktusa.

Szt. Borbála-érem kitüntetésben része-
sült lelkiismeretes kohászattal kapcso-
latos tevékenységéért:
Faragó Péter, a Flansch Tech Kohászati
Termék- és Szerelvénykereskedelmi Kft.
ügyvezetõje,
Hevesi Imre, az ISD Dunaferr Zrt. Nagy-
olvasztómû technológiai osztályvezetõje,
Dr. Lengyelné Kiss Katalin, az OMBKE
Bányászati és Kohászati Lapok szerkesz-
tõje,
Molnár István, a Proing Kft. ügyvezetõ
igazgatója.

Miniszteri Elismerés kitüntetésben
részesült:
Horváth Attila, a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal bányafelügyeleti fõmér-
nöke,
Dr. Tamaga Ferenc, a Magyar Bányásza-
ti és Földtani Hivatal elnökhelyettese.

Szt. Borbála, a bányászok védõszentje
emlékérem kitüntetésben részesült:
Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkára.

Magyar Bányászatért szakmai érdem-
érem kitüntetésben részesült:
Kazár Attila nyugalmazott bányaka-
pitány.

Bányaipari Ágazati Párbeszéd Fejlesz-
téséért emlékérem kitüntetésben része-
sült:
Vasas Mihály, a BDSZ Tatabányai
Szövetségének elnöke.

Valamennyi kitüntetettnek ezúton is gra-
tulálunk!

(a Szerkesztõség)

XVII. Szent Borbála Szakestély
Dunaújvárosban
(2011. december 2.)

Aszakestélyre kiadott meghívók
gyorsan �elkeltek�. A meghirdetett

17 óra 30 perces regisztrációs kezdés
után nem sokkal úgyszólván megtelt a
százhúsz fõre berendezett terem a volt
DLA szabadidõparkban. Az OMBKE
dunaújvárosi szervezete december máso-
dikán rendezte meg hagyományos Szent
Borbála szakestélyét. A szakestélyen
vendégként üdvözölhettük az OMBKE
budapesti és székesfehérvári szervezeté-
nek tagjait, valamint a Dunaújvárosi Fõ-
iskola oktatóit és diákjait. A hagyomá-
nyos kezdés után a résztvevõk a szakes-
tély elnökének Lontai Attila alias Maxot
választották. A Praeses dala, majd az õt
köszöntõ nóta után indult az eksek árada-
ta. A házirendet némi hölgysegítséggel
Dani Bálint alias Nem Félünk a Pókok-
tól, a szakestély háznagya ismertette és
dr. Szücs László alias Szöcske hite-
lesítette (kép).

A két Cantus Praeses, Szalonna Lajos
alias Luiii és Kaszás Norbert alias Földi
végig derekasan helytállva intonálták ha-
gyományos nótáinkat. A szakestélyre ké-
szíttetett fakupát ezúttal Pallag János
alias János Vitéz ajánlotta a szomjas
résztvevõk figyelmébe. Az egyöntetû fel-
kiáltással megválasztott konzekvenciák a
gyár jelenlévõ igazgatói voltak, akik
megfelelõ ügybuzgalommal többször
gyakorolták feladatukat az est folyamán.
A komoly pohár elmondására Bocz

Az OMBKE elõterjesztésében, egyesületi tevékenységükért
Szt. Borbála-érmet kapott tagtársaink:

Erõs György Mokánszki Béla Faragó Péter

Hevesi Imre Dr. Lengyelné Molnár István
Kiss Katalin
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András alias Qualibandi kapott felkérést,
míg a vidám poharat Tóth László alias
Toci zúdította a jelenlévõk fejére. Sörim-
potenciát a hallgatóság soraiban meghú-
zódó borisszák nevében Horváth Ferenc
alias Buben jelentett be. Az idõ elõreha-
ladtával sor került a végig hibátlanul tel-
jesítõ etalon részeg felavatására, aki ezen
az estén Szakács Sándor alias Mester
volt. A szakestélyre késõn besettenke-
dõkbe megfelelõ szigorral elrettentõ al-
koholmentes italkeveréket diktált a prae-
ses parancsát teljesítõ két fukszmajor,
Gyõri Richárd alias Banános Joe és
Szabó Gábor alias Féreg. A szót kérõk
sorát dr. Kiss Endre alias Tirisztor nyitot-
ta, akinek szavait a hangosítást mellõzve
a halászcsárda magasságában is jól lehe-
tett hallani. Nótázások és eksek után
Hevesiné Kõvári Éva alias Dinamit emel-
kedett szólásra, aki a kontrapunktok
(Hevesi Imre alias Ózdi Herceg és
Polányi Zoltán alias Popó) erõs kereszt-
tüzében mondta el mondandóját. A fel-
szólamlók egészségére elfogyasztott tük-
rös után a fukszmajorok setét pogányokat
találva a teremben, fülükön fogva vezet-
ték az elnökség elé. A két pogány egyike
nõnemû lévén, sor került a fiúsításra,
majd ezek után a pogányok keresztszülõ-
ket választva és feladatokat kapva vonul-
hattak a praeses által elrendelt szünetre.
A folyó ügyek szilárd alapokra helyezése
után a balekjelöltek vizsgáztatásával
folytatódott a szakest. A Dagobert fiúné-
ven vizsgázó Grénusné Jóba Éva a
Cashtündér alias névre kereszteltetett
dr. Szücs László és Tóth László választott
keresztszülei által.

Kiss Attila a Vegye-Vigye alias nevet
kapta Gyerák Tamás alias Tomastól.

A sörrel hitelesített
balekok ezután díszes
keresztlevelet vehet-
tek át az elnöktõl
annak bizonyságául,
hogy õket a kohász
társadalom teljes jogú
tagjaivá fogadta. He-
vesi Imre hozzászó-
lása, majd Majerhof-
fer Ferenc szavai után
gördült a terembe a
szakestélyek hagyo-
mányos itala, a kram-
pampuli, amit Csurgó
Lajos alias a Hatodik
és Kardos Ferenc Dá-
niel alias Pipák Her-

cege alkotott. A krampampulit Hajnal
Attila alias Peer ajánlotta a jelenlévõk
figyelmébe. Miután a résztvevõkön a
fáradtság jelei mutatkoztak, a szakestély
végére illõ nóták eléneklése után az elnök
a hivatalos részt befejezve elrendelte a
szabadfolyást.

(Józsa Róbert)

Szent Borbála-napi szentmise
a Sziklatemplomban
(Budapest, 2011. december 4.)

Borbála napján az OMBKE Budapes-
ti Helyi Szervezetei immár 20. alka-

lommal tartották meg a szentmisét, ahol a
Szent István Lovagrend tagjai is megje-
lentek.

A szentmisét P. Bátor Botond pálos
rendi szerzetes tartományfõnök mutatta
be. Az igehirdetéssel Szirmay Zoltán
evangélikus esperes szolgált. Az oltár-
szolgálatot Beke Imre, dr. Csaba József,

Horváth Károly, Martényi Árpád, Szûcs
Imre és dr. Tardy Pál látták el.

A szentmise elõtt az ún. civil köszön-
tõt dr. Nagy Lajos, az OMBKE elnöke
tartotta. Bevezetõjében utalt a 20 éves
múltra és köszöntötte az egyházi szemé-
lyeket, majd az alábbiakat mondta:

�Szakmáink mûvelõi az évszázadok
során � de napjainkban is � nap mint nap
a természettel vívott küzdelem során ve-
szélynek vannak kitéve. Szükségünk van
Szt. Borbála és az égiek védelmére, segít-
ségére, mert mindennapos harcunk nem
öncélú. Munkálkodásunk eredménye az
egész nemzet, a Haza boldogulását, a
jobb élet reményét kell hogy segítse. Eb-
ben a rohanó világban alig állunk meg
egy villanásnyi idõre, hogy világunkról,
környezetünkrõl gondolkozzunk. Sokan
nem tudják, hogy környezetünkben a
használati tárgyaink, a lakásaink, a me-
leg, a fény � és még sorolhatnám tovább
� a fa kivételével mind-mind a bányászat
terméke, eredménye.

Advent van és Szt. Borbála ünnepe a
várakozásé és a hité. Mindkettõre szüksé-
ge van ma a bányász és kohász társada-
lomnak, de egész országunknak, egész
népünknek is. Várakozással vagyunk,
mert talán évtizedek óta elõször hallhat-
tunk felelõs politikusoktól olyan, a bá-
nyászatra vonatkozó pozitív gondola-
tokat, amelyek joggal töltenek el bennün-
ket örömteli várakozással. De a várako-
zás, a tétlenség sohasem volt szakmáink-
ra jellemzõ.

Meggyõzõdéssel vallom, hogy ha
Borbála példáján okulva, abból tanulva
az Õ hitével munkálkodunk, dolgozunk
szakmáink sikeréért, ha hiszünk szakmai
tudásunkban, ha lesz hitünk a szakmai

önbecsüléshez, ha
hiszünk a lehetõsé-
geink megvalósítha-
tóságában, akkor ha-
marosan beindul a
Mecsekben a szén-
termelés, akkor Bor-
sodban az ünnepé-
lyesen megnyitott
farkaslyuki Gyürki
táró valóban munka-
helyeket teremt és
szenet ad az ország-
nak, akkor a mûködõ
lignitbányák még
hosszú idõn keresz-
tül biztosítják a villa-
mosenergia-terme-

1. kép: A házirend felolvasása

1. kép: Dr. Nagy Lajos Szent Borbála-napi köszöntõje
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TÁJÉKOZTATÁS
a 2012. évi egyéni tagdíjakról

Az OMBKE Választmánya 2011. december 14-ei ülésén döntött az egyéni tagdíj 2012. évi összegérõl:

a) a teljes összegû tagdíj 9600 Ft/év,
b) a házastársak, a 75 évnél fiatalabb nyugdíjasok, 2 évig a tanulmányaikat befejezõ munkanélküli pálya-

kezdõk, továbbá a nappali képzésben részt vevõ doktoranduszok tagdíja 4800 Ft/év,
c) a 75 évet betöltött tagok és a diákok tagdíja 2000 Ft/év,
d) a tiszteleti tagok tagdíja önkéntes mértékû,
e) a helyi szervezetek és a szakosztályok elnökei indokolt esetben egyedi elbírálás alapján méltányossági

alapon engedélyezhetik a tagdíj csökkentését.

lést, akkor Márkushegyen az egyetlen
mélymûveléses bánya nem fog két év
múlva bezárni. Az ország szénvagyona,
amit ma a szakma gazdaságosan kiter-
melhetõnek ítél, kb. 3,3 Mrd tonna.

Ha az atomerõmû mûködtetéséhez
szükséges fûtõanyagot is beszámítjuk, az
ország energiaigényének 82%-a import.
Gondoljunk bele, milyen óriási ez az
arány! S ez a magas importarány nem
csak az ország eladósodását okozza, nem
csak gazdasági, hanem politikai függõsé-
get, kiszolgáltatottságot is jelent. S akkor
még nem beszéltem az exportáló orszá-
gokban jelentkezõ adóbefizetésekrõl,
munkahelyek megmaradásáról, újak léte-
sítésérõl, a szakmai kultúra megmaradá-
sáról, az oktatásról. Miért más országokat
segítünk, amikor mi magunk is segítségre
szorulunk?

Az energetikai ásványvagyon � ben-
ne a toronyi lignit � mellett talán a recski
rézérc, a bauxit, az egyéb nem fémes ás-
ványok és a kõ-kavics bányászata is
hosszú távon mûködhet. S bányáink, ko-
hászati, öntödei üzemeink úgy tudnak
mûködni, hogy a nemzetgazdasági hasz-
nosságuk mellett a környezetvédelmi, az
örökségvédelmi, a nemzeti parki, tájvé-
delmi érdekek sem sérülnek komolyab-
ban. Ma már szakmáink technológiái
nem az ötven, száz évvel ezelõtt alkalma-
zott technológiák, ma már mi is meg tu-
dunk felelni a mai kor elvárásainak. Eh-
hez azonban szükség van arra, hogy
mindkét oldal átgondolja saját feladatát,
hatáskörét, és a nemzet és a társadalom
érdekében képes legyen okos kompro-
misszumok megkötésére, engedjen me-
rev, mindent elutasító magatartásából.
Országunknak ma különösen nagy szük-
sége van arra, hogy hozzájusson a saját
természeti erõforrásaihoz, amelyek köz-
vetlenül a gazdaság élénkítését, új mun-

kahelyek százainak teremtését és gazda-
sági növekedést jelentenek, aminek ked-
vezõ hatásait a lakosság is érezné.

Higgyünk magunkban, higgyünk az
általunk kitermelt és elõállított termékek
szükségességében, és bízzunk abban,
hogy ha nem a bölcsesség, akkor a gazda-
sági kényszer politikusainkat is jobb belá-
tásra, ésszerû döntések meghozatalára
kényszeríti. Merítsünk mindannyian erõt,
hitet advent és Borbála üzenetébõl, hogy
közösen, végre egységben dolgozva se-
gítsük szakmáink és hazánk felemelkedé-
sét, népünk boldogulását!�

A szentmise a Bányászhimnusz
eléneklésével ért véget.

(Dr. Horn János)

Adorogoi Szent Borbála-ereklye

Egy katolikus dokumentum szerint
�többfelé tisztelnek Borbála-ereklyét

� Így Velence, Konstantinápoly, Róma
és Ó-Kairó büszkélkedik azzal, hogy
ereklyét õriz a vértanú szûztõl, de olyan
kis helyek is állítják ugyanezt, mint Plai-
sance és Rieti.�

Az idén nyolcvan éves dorogi Szent
Borbála-templomban a Szent Borbála-ol-
tárnál díszes ereklyetartóban 1935 óta
Szent Borbála egy csontdarabját õrzik
(kép). Az ereklye úgy került ide, hogy
Erdõs Mátyás fiatal dorogi papot Rómá-
ba küldték teológiai tanulmányokra
dr. Schmidt Sándor akkori bányaigazgató
támogatásával. Nyolc évet töltött a Col-
legium Germanicum et Hungaricum-ban,
majd 1935. október 27-én tért vissza
Dorogra, mikor az Esztergomi Fõegyház-
megye papjává szentelték, és ekkor hozta
magával az ereklyét, aminek hitelességét
pápai dokumentum igazolja. Ma az erek-
lye õrzõje, gondozója Kiss-Maly László
esperes plébános.

Az ereklye elõször a templom köze-
pén, a fõoltárnál volt elhelyezve. A temp-
lom a II. világháborúban súlyosan meg-
sérült. Az 1981. évi felújítás során a fõol-
tár mögötti faliképet Kákonyi Asztrik fe-
rences szerzetes festõmûvész készítette, s
így a szénoltár a jobb oldali hajóba került.
Három éve a Szent Borbála-oltárt felújí-
tották, s ott látható az arany ereklyetartó,
és ugyancsak az oltár mellett található az
OMBKE Dorogi Helyi Szervezetének
bányászzászlója. A dorogi Borbála-napi
rendezvények sorában immáron ne-
gyedik éve ennél az oltárnál tartunk
�bányász misét�.

(Dr. Korompay Péter, Solymár Judit)

(A Szerkesztõség megjegyzése: Úgy
látszik, Magyarország ebbõl a szempont-
ból kitüntetett helyzetben van, mert
Grábócon (Tolna megye) az ottani szerb-
görögkeleti templomban szintén õriznek
egy Szt. Borbála-ereklyét (lásd BKL
Bányászat, 2006/1. szám, 40. old.).
A Borbála-ünnepek kapcsán ezt a kegy-
helyet a Mecseki Szervezet látogatja.)

1. kép
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Bányászat
Boldizsár István okl. geológusmérnök 2011. december 30-án Sopronban elhunyt.
Dr. Gondozó György okleveles geológus (Mór) 2011. december 31-én, életének 80. évében elhunyt.
Gordos Pál okl. bányagépész szakmérnök, okl. bányavillamossági szakmérnök 2011. novemberben, életének 84. évében
Tatabányán elhunyt.

Karacs Imre földmérõ technikus 2011. december 4-én, 83 éves korában Gyöngyösön elhunyt.
Kiss György okl. bányagépészmérnök 2011. december 5-én, életének 74. évében Esztergomban elhunyt.
Óvári János okl. bányagépészmérnök 2011. augusztus 19-én, életének 74. évében Szombathelyen elhunyt.
Reszler Zoltán, a Pannon Hõerõmû Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója 2011. november 11-én, életének 66. évében Pécsett elhunyt.
Sármai János okl. bányamérnök, a Rozmaringos Bányász Egylet tagja 2011. november 21-én, életének 71. évében Tatabányán
elhunyt.

Kohászat
Altnéder János okl. kohómérnök, a Vaskohászati Szakosztály tagja életének 92. évében, 2011. október 7-én elhunyt. Temetése
október 28-án, a soproni Szent Mihály-temetõben volt.

Dr. Buray Zoltán okl. gépészmérnök, a Fémipari Kutató Intézet kutatója életének 92. évében, 2011. évben elhunyt. Temetésére
a Farkasréti temetõben, szülei sírjában került sor.

Kálmán Béla okl. kohómérnök, a Qualital cégcsoport MÖSZ-díjas nyugalmazott mûszaki igazgatója életének 65. évében, 2011.
március 13-án elhunyt. Szülõfalujában, Vanyolán helyezték örök nyugalomra.

Dr. Schippert László kohómérnök, az MTA doktora, a Székesfehérvári Könnyûfémmû volt mûszaki igazgatója életének 80.
évében 2011. december 3-án elhunyt. Temetése 2011. december 22-én, a Fiumei úti temetõ szóróparcellájában volt.

Schultheisz Gyula okl. kohómérnök, a Köfém fõosztályvezetõje és gyáregységvezetõje, késõbb az ausztriai Hungalox
cégvezetõje életének 84. évében, 2011. november 19-én elhunyt. Szûk családi körben temették el.

Kõolaj
Bencsik István okl. bányagépészmérnök életének 67. évében 2011. október 29-én váratlanul elhunyt. Temetése szûk családi kör-
ben volt.

Danicska György szakmérnök, geológiai felügyelõ életének 57. évében elhunyt. 2011. november 22-én Hajdúszoboszlón vettek
végsõ búcsút Tõle.

Pintér István József okl. olajmérnök életének 70. évében, 2011. szeptember 23-án váratlanul elhunyt. Hamvait október 11-én
Szõdligeten helyezték örök nyugalomra.

Utolsó Jó szerencsét!
Tagtársaink életútjáról késõbbi lapszámainkban fogunk megemlékezni.

GYÁSZHÍREK

A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kara
felhívást intéz az AlmaMater egykori hallgatóihoz, akik
1942-ben, 1947-ben, 1952-ben, illetve 1962-ben (70,
65, 60, 50 éve) vették át diplomájukat a Bányamérnöki
Karon, illetve a Földmérõmérnöki Karon Sopronban
vagyMiskolcon. Kérjük és várjuk jelentkezésüket, hogy
részükre, jogosultságuk alapján, a rubint-, a gyémánt-,
a vas- vagy az aranyoklevél kiállítása érdekében szük-
séges intézkedéseket meg tudjuk kezdeni.

Kérünk minden érintettet, hogy 2012. március 14-ig
jelentkezzen, adja meg nevét, elérhetõségét (lakcím,
telefonszám, e-mail cím), illetve az alábbi címre küldje

meg oklevelének fénymásolatát, a kiadványban megje-
lentetni kívánt rövid szakmai önéletrajzát (maximum
egy oldal, a kiadvány korlátozott terjedelme miatt) és
egy darab igazolványképet.

Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar
Dékáni Hivatal
3515 Miskolc�Egyetemváros
Telefon: +36/46/565-051
Fax: +36/46/563-465
e-mail: rekbdhiv@uni-miskolc.hu

Baracza Mátyás Krisztián
hivatalvezetõ

Felhívás!
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Fordulat a vörösiszapömlés
megítélésében?

Laky Zoltán, a Heti Válasz újságírója
�Legény a gáton � Fordulat a vörös-

iszapömlés megítélésében?� címmel ké-
szített interjút Kertai István gátépítõ mér-
nökkel, aki 2010 óta a kolontári védelmi
munkálatok irányítója.

A Heti Világgazdaság �Kódolva volt
a vörösiszap-katasztrófa a kolontári gát-
ba� címmel adott összefoglalót az inter-
júról: �Kertai István elmondta, hogy
Szabó Péternek, a BM helyettes államtit-
kárának, valamint Pusztai Józsefnek, a
BME Geotechnikai Tanszék vezetõjének
felkérésére vizsgálta a kolontári vörös-
iszap-tározó gátját, valamint koordinálja
a kazetta bezárásának munkálatait. Mint
mondta, a gát mindenképpen átszakadt
volna, mert a túlságosan merev, pernyé-
bõl épült gát nem tudta követni az agya-
gos, iszapos altalaj süllyedéseit, ezért
megrepedt. �Nem lett volna szabad ilyen
rugalmas ágyazású, kövéragyagos talajra
merev gáttestet helyezni� � magyarázta.
Kertai mindemellett szakmai szempon-
toktól vezérelve úgy véli, az üzemeltetõt
nem terheli felelõsség ez ügyben, mert a
süllyedés a gáttesten nem látszott, har-
minc éve pedig a tervezõk nem feltétlenül
ismerték azt a jelenséget, amely végül a
gát átszakadásához vezetett. A mérnök
nem ért egyet a parlamenti vizsgálóbi-
zottság álláspontjával, amely szerint a ka-
zettában tárolt magas pH-jú lúg túlságo-
san nagy mennyisége okozta a katasztró-
fát.� (Az a tervekben elõírt töltési szintet
soha nem érte el.)
(www. hetiválasz.hu � www.hvg.hu)

(PT)

Megalakul a Magyar Földtani
és Geofizikai Intézet

A Kormány 320/2011. (XII. 27.) szá-
mú rendelete értelmében a Magyar Álla-
mi Eötvös Loránd Geofizikai Intézet és a
Magyar Állami Földtani Intézet összevo-
násával 2012. április 1-jével kezdi meg
mûködését aMagyar Földtani és Geofizi-
kai Intézet.

A hatékonyabb feladatellátást és költ-
ségcsökkenést eredményezõ átszervezés

célja, hogymegszüntesse a földtani és bá-
nyászati szakigazgatás háttérintézményi
rendszerének párhuzamosságait, követ-
kezetlenségeit. Az új intézet költségve-
tése várhatóan legalább negyedével csök-
ken, azonban a fõösszegen belül nõ az ál-
lami támogatás részaránya, ezáltal stabil
lesz a mûködése.

A Magyar Földtani és Geofizikai In-
tézet székhelye a jelenleg a Magyar Álla-
mi Földtani Intézetnek otthont adó, e cél-
ra épült, jelenleg már mûemlék épület
lesz a budapesti Stefánia úton.
(MTI)

(Dr. Horn János)

Energiafelhasználás
2011. I�III. negyedévében az ener-

giafelhasználás 756,5 PJ volt a nemzet-
gazdaságban, 5,5 PJ-al, 0,7%-kal több
mint egy évvel korábban.

Az energiaigény fedezésére szolgáló
forráson belül 39% hazai termelésbõl,
61% behozatalból származott, és mind a
termelt, mind az importált energia meny-
nyisége az elõzõ évi szint alatt maradt.
Annak ellenére, hogy a termelésbõl
2,6%-kal kevesebb állt rendelkezésre
mint tavaly, az I�III. negyedévben né-
hány energiaféle termelése, illetve elõállí-
tása növekedett: a széné 5,3%-kal, a tûzi-
fáé 17%-kal, az egyéb megújuló energia-
forrásoké 14%-kal, míg a földgáz terme-
lése 19%-kal, a kõolajé 8,8%-kal
csökkent. Az energiahordozók behozata-
la � a fûtõérték alapján számolva � 8,4%-
kal kevesebb, ezen belül az import felét
jelentõ kõolaj és kõolajtermékek behoza-
tala 1,9%-kal, a mintegy 40%-os rész-
arányt képviselõ földgázé 18%-kal, a szé-
né 6,3%-ra szûkült. A villamos energia
nettó importmennyisége 21%-kal nõtt.
(KSH jelentésbõl)

(Dr. Horn János)

V. Fazola-napok
(Miskolc, 2011. szeptember 16�17.)

Kis jubileumához érkezett a Fazola-
napok, hiszen ebben az évben

szeptember 16�17-én már ötödik alka-
lommal adott otthont Miskolc e hagyo-
mányápoló ünnepségnek. A szervezõk �
az MMKM Kohászati Múzeuma, a Mis-
kolci Egyetem Mûszaki Anyagtudomá-
nyi, illetve Földtudományi Kara, a Rotary
Club Miskolc � a város központjában né-

hány éve kialakított Szinva teraszon
szeptember 16-án beharangozó program-
ként díszmû-kovács bemutatóval, a föld-
tudományi és az anyagtudományi karokat
is népszerûsítõ információs sátorral hív-
ták fel a figyelmet a két nap eseményeire.

A Magyar Tudományos Akadémia
Miskolci Akadémiai Bizottságának szék-
házában 10 órakor kezdõdött �A Kassa�
Miskolc régió kézmûves és ipari öröksé-
gének szerepe az idegenforgalom fejlesz-
tésében� címû konferencia. Dr. Kriza
Ákos polgármester megnyitó és dr. Tóth
László professzor levezetõ elnök köszön-
tõ szavait követõen Czinkné Sztán Anikó,
a Miskolci Turisztikai Kft. ügyvezetõ
igazgatója Miskolc és Kassa turisztikai
együttmûködésérõl számolt be. Drótos
László nyugalmazott gyárigazgató a
Ruhr-vidéki hasznosítható példákra hívta
fel a figyelmet, dr. Németh Norbert egye-
temi docens a Telkibányai Terepi Oktató-
parkot, Thiele Ádám doktorandusz pedig
a középkori vaskultúra hasznosításának
külföldi példáit mutatta be.

Este a Bartók Béla Vasas Mûvelõdési
Ház volt a színtere a mintegy 130 bá-
nyász, erdész és kohász részvételével ren-
dezett szakestélynek. A szakestélyt meg-
tisztelte jelenlétével Balogh Béla, a Vasas
Szakszervezeti Szövetség elnöke, illetve
Pintér Zoltán, a Miskolci Polgármesteri
Hivatal kabinetfõnöke.

A szakestély elnökségi feladatait
Törõ György okl. bányamérnök, illetve
dr. Márkus Róbert okl. kohómérnök látta
el. Az üdvözlések után dr. Sziklavári
István okl. kohómérnök a komoly pohár,
dr. Tóth Levente okl. kohómérnök a vi-
dám pohár keretében mondta el magvas
gondolatait. Nagy sikert aratott Tóth
Aurél, dr. Csirikusz József okl. kohómér-
nökök, illetve Törõ György humoros fel-
szólalása. A szakestélyen résztvevõ egye-
temi hallgatókból alakult Cantus együttes
kiválóan és az elnökséggel nagy össz-
hangban látta el hol egyénileg, hol együt-
tesen feladatát. Bíró Lajos okl. bánya-
mérnök kontrapunkt funkciójában méltó
ellenfélként elemezte az elnökség intéz-
kedéseit, megállapításait, illetve serken-
tette, emlékeztette õket emberbaráti cse-
lekedetekre.

Ez évben is Varga Lajos nyugalma-
zott acélgyártó tangóharmonika játéka
késztette továbbmaradásra a jelenlévõk
többségét. Jó hangulatú nótázással ért vé-
get a Fazola-fesztivál elsõ napja.

HAZAI HÍREK
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Az évszakot megtréfáló igazi nyári ve-
rõfényes napsütés fogadta szeptember
17-én a Garadna-völgyi Fazola-mûemlék-
kohóhoz kilátogató bányász-, erdész-, ko-
hászszakmák képviselõit, az érdeklõdõ
egybegyûlteket. Bár sokan választották a
helyi buszközlekedést vagy az egyéni ki-
utazást, a nap kezdeti fénypontja az Észak-
erdõ Zrt. által biztosított erdei kisvonat
(a nap tiszteletére Fazola-vonat) volt.
A kisvonat útját ünnepélyessé tette a vo-
naton utazó Perecesi Bányász Fúvószene-
kar eseményhez és környezethez illõ mu-
zsikája, az egyetemi hallgatók egyenruhás
jelenléte. A mûemlék Fazola-kohóhoz
érkezõket az erdészek kürtzenéje révén
hamisíthatatlan erdei hangulat fogadta.

A programnak megfelelõen tíz órakor
a kürtök, a klopacska, majd a kohó ha-
rangjának megszólaltatásával és a Pere-
cesi Bányász Fúvószenekar által intonált
erdész-, bányász-, kohászhimnuszok
közös eléneklésével kezdõdött a helyszíni
ünnepség.Gulya István, a Kohászati Mú-
zeum vezetõje üdvözlõ szavait követõen
dr. Nagy Lajos, az OMBKE elnöke és
dr. Patkó Gyula professzor, a Miskolci
Egyetem rektora méltatta a Fazola-feszti-
vál jelentõségét.Dr. Nagy Lajos beszédé-
ben kihangsúlyozta, hogy a Fazola-napok
évrõl évre népszerûbbé válnak, a résztve-
võk száma egyre nõ, és ami örvendetes,
kinõtte a régió kereteit, az ország szinte
minden részébõl megnyilvánul az érdek-
lõdés. A rendezvény jól szolgálja a sel-
meci szellemi hagyaték ápolását, az er-
dész-, bányász-, kohászszakmák közötti
barátság fenntartását, a mûszaki pályák
népszerûsítését, ipartörténeti emlékeink
népszerûsítését, ami egyben a helyi ide-
genforgalom kínálatbõvítését is jelenti.

Dr. Patkó Gyula köszöntõjében példaké-
pül állította Fazola Henrik és fia, Frigyes
szakmai életútját. Fazola Henrikmint ki-
váló kovács mesterember megbecsült
polgára maradhatott volna Eger városá-
nak. Szakmaszeretete azonban a rögö-
sebb, a bukást is magában hordozó útra
vezérelte. Fia sem hátrált meg apja tragi-
kus sorsa miatt, a kohász szakma kiváló
mûvelõje lett, a Garadna-völgyi kohá-
szattal alapozta meg a diósgyõri kohászat
új telepének létrehozását, ami végsõ so-
ron 130 évig Miskolc város fejlõdéséhez
biztos életteret adott. A Miskolci Egye-
tem oktatói kara azért dolgozik, hogy a
Fazolákhoz hasonló, a nehézségektõl visz-
sza nem rettenõ, biztos tudással rendelke-
zõ szakembereket adjanak az országnak.

A közép-európai kohászok üdvözletét
dr. Gerhard Sperl professzor, a Közép-
európai Vaskultúra Útja Szövetségének
elnöke tolmácsolta.

A korábbi ünnepségek hagyományait
követve ez évben is a diósgyõri kohász
elõdök emlékére állított kopjafa elõtt
tisztelegtek az ünnepség résztvevõi, majd
az ünnepség hivatalos része Kovács
Miklós karnagy vezényletével a Perecesi
Bányász Fúvószenekar hangversenyével
zárult.

Nagy érdeklõdés elõzte meg a tiszte-
letbeli kohásszá fogadás és a mûemlék-
kohóból való csapolás vidám ceremóniá-
ját. A kohóharang �csapolásra kész�
hangjelzését követõen ünnepi méltóság-
gal vonult fel a színpadra aMagyar Önté-
szeti Szövetség rögtönzött vegyes kórusa
(dr. Bakó Károly, dr. Lengyel Károly,
Szombatfalvi Rudolf, Katkó Károly,
Pivarcsi László, dr. Pintér Richárd),
dr. Gácsi Zoltán, dr. Dúl Jenõ zsûritagok

és a cím várományosa, dr. Bõhm József
okleveles bányamérnök, a Mûszaki
Földtudományi Kar exdékánja (1. kép).
A kórus bevezetõ köszöntõnótáját köve-
tõen dr. Nyitray Dániel feltett kérdéseire a
jelölt adott válaszai alapján nem csak a
zsûri döntése, de a nagyszámú jelenlévõk
tapsai is azt bizonyították, hogy méltónak
tartják a tiszteletbeli kohász cím elnyeré-
séhez. Az avató és egyben bátorító nedû
elfogyasztása, illetve a szükséges munka-
védelmi ruházat felöltése után dr. Bõhm
József, mint már tiszteletbeli kohász irá-
nyításával került sor a mûemlékkohó
�megcsapolására�, és tette mindenki szá-
mára élménnyé a kohászok munkaörö-
mét, a csapolást (2. kép).

A szakmai élményszerzésben, a
gondtalan szórakozásban a délután folya-
mán sem volt hiány. Akit a kultúra, a mû-
vészet érdekelt, a Diósgyõri Kertbarátok
Köre énekkara és a Pécsi Sándor Guruló
Színház ifjú ének- és táncmûvészeti pro-
dukcióiban gyönyörködhetett.

A Rotary Club Miskolc ez évben ti-
zenegyedik alkalommal hirdettemeg a Fa-
zola díszmûkovács versenyt. Amódosított
versenyszabály szerint a közvetlenül ki-
adott feladatok szinkronmegoldását élve-
zettel figyelték a kovácsok köré sereglett
drukkerek. Csodálták, hogy az egyes mes-
terek az üllõn milyen egyéni fogásokkal
gyõzik le a szikrázó vasat és kényszerítik
az elõre megadott formába (3. kép).

Akik az õseink kovácstechnikájára
voltak kíváncsiak, azokat Thiele Ádám
okl. gépészmérnök, a �nomádkovács� a
legkezdetlegesebb eszközökkel, a da-
maszkolással, míg Nics László népi ipar-
mûvész díszmûkovács a vízikerekes
kovácsolás gyakorlatával ismertette meg.

1. kép: A színpadon a zsûri tagjai 2. kép: Csapolás a tiszteletbeli kohász irányításával
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A kis gyerekek a Kohászati Múzeum,
a Mûszaki Anyagtudományi Kar és az
Északerdõ Zrt. munkatársai, a Fügedi
Márta Népmûvészeti Egyesület iparmû-
vészei segítségével könnyed anyagokból
játékos formában készíthettek emléktár-
gyakat. A tinédzser korúak az ELMÛ-
ÉMÁSZ Zrt. Fizibusz gördülõ laborató-
riumának fizikusai révén a fizikai tör-
vényszerûségeket szórakozva tanulmá-
nyozhatták, a Miskolci Egyetem Metal-
lurgiai és Öntészeti Intézet, a Gábor Áron
Mûvészeti Szakközépiskola oktatói,
diákjai segítségével a fémes és nemfémes
anyagok alakítását (fémöntés, fémdom-
borítás, agyagkorongozás) gyakorolhat-
ták, lelkes szakemberek közremûködésé-
vel a fémek hengerlését, fémes anyagok
vizsgálatát, azok technikai eszközeit pró-
bálhatták ki.

A mûszaki természettudomány fejlõ-
désének jövõképérõl a Miskolci Scien-
City (Science Center) vezetõje, ifj. Szõke
Tibor által összeállított tematikus tabló-
képek adtak tájékoztatást, illetve a B.A.Z.
megyei Mérnöki Kamara sátrában Holló
Csaba elnökkel és munkatársaival lehe-
tett meghitt beszélgetést folytatni.

Csak a hegyek koronája mögé bukó
Nap és a hûvösebb erdei levegõ tehetett
arról, hogy a kohótér lassan kiürült. Az a
több mint 1500 látogató, aki részt vett a
programokban, újból megtapasztalhatta a
mûszaki természettudomány mûvelésé-
nek mindennapi életünkben betöltött fon-
tosságát. A rendezõk leszûrhették azt a
tapasztalatot, hogy a fiatalok nem rendel-
keznek kellõ szakmai élménnyel ahhoz,
hogy élethivatásul a mûszaki pályát vá-
lasszák. Az ipari termelõüzemek látoga-
tásának minimális mértékre történõ csök-

kenése ezt a vonzal-
mat kizárja. A Fazo-
la-fesztivál szakmai
programjaival most
már évrõl évre ezt a
hiányt is igyekszik
pótolni.

Köszönetet kell
mondani Miskolc
Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
és tagvállalatainak, a
régióban mûködõ
vállalkozóknak, a
Magyar Öntészeti
Szövetség támogató
tagjainak, aMiskolci
Egyetemnek, aB.A.Z.

Megyei Mérnöki Kamarának, az Észak-
erdõ Zrt.-nek, a Kohászati Ágazati Párbe-
széd Bizottság támogató tagjainak, az
Északkelet-Magyarország Ipartörténeté-
nek Ápolásáért Alapítványnak, a Mike-
robb Kft.-nek, a kulturális és szakmai
programokban résztvevõ szervezeteknek,
intézményeknek, hogy segítették a rende-
zõket tervük és céljaik megvalósításában.
Biztató támogatásuk perspektívát ad a
Fazola-napok folytatásához.

(Dr. Nyitray � Gulya)

Jól sikerültmérnöktovábbképzõ
(Dunaújváros, október 17�18.)

Aktuális ismeretekkel gazdagodtak a
résztvevõk Dunaújvárosban, ahol

két turnusban 25�25 fõ részvételével ke-
rült megrendezésre a technológiai és
szervezetfejlesztési menedzsment címen
útjára indított ismeretfelújító képzés az
ISD Dunaferr Zrt.-nél. A résztvevõk a
vállalat termelõ egységeinél dolgozó
mérnökökbõl és funkcionális igazgató-
ságainak szakértõibõl verbuválódtak.
A tanfolyam létrehozásában a Miskolci
Egyetem Felnõttképzési Regionális Köz-
pontja, az ISD Dunaferr Zrt. Humánerõ-
forrás Fejlesztési Igazgatósága és Tech-
nológiai Igazgatósága vállalt kiemelt sze-
repet. A tematika összeállításába bekap-
csolódott aMinõségügyi és Környezetvé-
delmi Igazgatóság és az Anyagvizsgáló
és Kalibráló Laboratóriumok Igazgatósá-
ga. Az elsõ héten a metallurgiával foglal-
kozó szakemberek, majd a folytatásban a
képlékenyalakítók ülhettek az iskolapad-
ba. A turnusok elsõ két napjának temati-
kája megegyezett. Az elsõ nap az általá-
nos kitekintés jegyében telt, amelynek

keretében dr. Tardy Pál címzetes egyete-
mi tanár, az OMBKE exelnöke a világ,
Európa és Magyarország acéliparának
változásairól, dr. Károly Gyula professor
emeritus (Miskolci Egyetem) az acél-
gyártási technológiák, dr. Farkas Péter
nyugállományú fõiskolai docens (Duna-
újvárosi Fõiskola) a képlékenyalakítás
(1. kép), Bocz András igazgató az analiti-
kai módszerek fejlõdésérõl szólt. A má-
sodik napi blokk a vezetés kérdéseivel
foglalkozott. Veresné dr. Somosi Mariann
intézetvezetõ és dr. Szakály Dezsõ tan-
székvezetõ, aMiskolci Egyetem oktatói a
résztvevõket is bevonva izgalmasan mu-
tatták be a vezetés humán dimenzióit.
Változásvezetés, döntéshozatal, konflik-
tuskezelés, projektmenedzsment, teljesít-
ményértékelés, csoportmunka témaköré-
ben hangzottak el elõadások a jelenlévõk
aktív közremûködésével.

A metallurgusok és a képlékenyalakí-
tók is meghallgatták dr. Szabó Zoltán és
dr. Horváth Ákos nyugdíjas fõmérnökök
közös elõadását, amely az anyagtulajdon-
ságok metallurgiai és hengerléstechnikai
szabályozásáról adott ismereteket. Dr.
Farkas Ottó professor emeritus (Miskolci
Egyetem) a nagyolvasztó fúvósíkjában
lejátszódó folyamatokat elemezte, majd a
nyersvasgyártás fajlagos kokszfelhaszná-
lásának csökkentési lehetõségeit ismer-
tette. Hevesiné Kõvári Éva igazgató
mindkét turnusban a minõségügyi, kör-
nyezetvédelmi és REACH követelmé-
nyekrõl tájékoztatta a tanfolyam hallga-
tóit.Dr. Pallósi József fõosztályvezetõ el-
hangzott elõadásai az alap- és segédanya-
gok vizsgálati módszereirõl, környezet-
védelmi mérésekrõl és a gyártási tech-
nológia irányításához, valamint a minõsí-

3. kép: Dolgoznak a díszmûkovácsok 1. kép: A kellõ átélés a jó elõadás titka
(Dr. Farkas Péter)
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tésekhez kapcsolódó vizsgálatokról szól-
tak. Juhász Csaba fõmérnök a koksz-
gyártás rejtelmeibe vezette be hallgatósá-
gát. Az acélgyártási blokkban Pallag
János fõosztályvezetõ a konverter fajla-
gos anyagfelhasználási mutatóit tekintet-
te át, majd dr. Réger Mihály tudományos
rektorhelyettes (Óbudai Egyetem) az acél
folyamatos öntésének modellezési lehe-
tõségeirõl beszélt. Elõadásához szorosan
kapcsolódva a Kelemen Tibor � Lukácsi
István (üzemvezetõ, termelésvezetõ)
szerzõpáros elõadásában a folyamatos
öntõmûnél bevezetett nikkelbevonatos
kristályosítók kedvezõ hatásáról hallhat-
tunk. Kun Zoltán fõosztályvezetõ mind-
két tematika hallgatósága számára az
iparban alkalmazott minõségtechnikákat
és a menedzsmentrendszerek követelmé-
nyeit vette górcsõ alá. Tóth László nyug-
állományú gyárvezetõ az ércbeszerzés és
a gazdaságosság összefüggéseit, Kvárik
Sándor termelésvezetõ-helyettes a zsugo-
rítvány és a nyersvasgyártás környezetvé-
delmi kérdéseit tárta fel. Móger Róbert
fõosztályvezetõ az alkáliák hatásáról érte-
kezett. dr. Sebõ Sándor és Józsa Róbert
(fõosztályvezetõ, vezetõmérnök) a csõ-
acél alapanyagok gyártásának új megol-
dásait villantotta fel, kitérve a dunaferres
vonatkozásokra. Éberhardt Zoltán fõosz-
tályvezetõ az acéltermékek minõségügyi
követelményeit mutatta be, Narancsik
Zsolt osztályvezetõ a mechanikai anyag-
vizsgálatokkal, Bocz András második
elõadása pedig a mintavételi módszerek-
kel és az eredmények továbbításának
megoldásaival foglalkozott. A hengerlés
jelenlévõ mûvelõinek a második etapban
is volt szerencséjük dr. Réger Mihállyal
találkozni, aki dr. Sebõ Sándorral közös
két elõadásában az acél szennyezõ ele-
meinek hatását tárta fel a késztermék kü-
lönbözõ tulajdonságaira. Igazi szakmai
csemegének számított dr. Buza Gábor
igazgató (Bay Zoltán Anyagtudományi
és Technológiai Intézet) lézeres hegesz-
téssel foglalkozó elõadása (2. kép).
Ugyancsak jó fogadtatást kapott dr. Csiz-
madia József laboratóriumvezetõ (Duna-
újvárosi Fõiskola), aki a GLEEBLE
3800-as szimulátorral végzett kísérletek
lehetõségeivel ismertette meg hallgatósá-
gát. Dr. Sebõ Sándor a növelt szilárdságú
anyagok fejlesztési lehetõségeirõl is tar-
tott elõadást. Dr. Horváth Ákos még két
alkalommal kapott szót, amelynek kere-
tében a síkfekvõ lemezgyártás feltételei-

vel és a korszerû harangkemencés lágyí-
tás fortélyaival foglalkozott.Mihaldinecz
László üzemvezetõ korszerû egyengetési
módszerekrõl vetített, Varga Ottó projekt-
igazgató pedig a sósavas pácolás elméleti
és gyakorlati vonatkozásait vesézte ki.
Összességében nagyon feszített tempó-
ban, korszerû, a napi munkájában is fel-
használható ismeretanyagot kapott a hall-
gatóság, amely késõbb egy számítógépes
felületen is elérhetõvé válik. A tanfolyam
végén a hallgatott ismeretanyagból írás-
beli beszámolót írtak a résztvevõk,
amelynek az eredményétõl függ a tanfo-
lyam elvégzésérõl szóló bizonyítvány
minõsítése.

(Józsa Róbert)

A Magyar Tudomány Ünnepe
Egerben
(Eger, 2011. november 5.)

AMiskolci Akadémiai Bizottság
(MAB), az egri Eszterházy Károly

Fõiskola és a MTESZ szervezésében
2011. november 5-én a fõiskola kápolná-
jában rendezték meg az Észak-magyar-
országi Régió tudományünnepét. Az el-
nökségben helyet foglalt dr. Lakatos
István akadémikus, a MAB elnöke, dr.
Bessenyei József egyetemi tanár, az MTA
doktora, dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittu-
dományi Fõiskola rektora, dr. Mátyás
Ferenc az Eszterházy Fõiskola rektorhe-
lyettese, dr. Gagyi Pálffy András, a
MTESZ fõigazgatója.

Az elõadások témája az összhang a
tudomány, a gazdaság és a társadalom
között volt. Szó volt a XX. század örök-
ségérõl és a XXI. század feladatairól.
A levezetõ elnöki tisztet Bessenyei József
töltötte be.

A megjelenteket dr. Mátyás Ferenc
köszöntötte, majd Marik Erzsébet és

Váradi Krisztina Liszt IX. rapszódiáját
adta elõ zongorán.
Az elhangzott elõadások:
Dr. Romsics Ignác akadémikus: Jobbol-
dali ideológiák, jobboldali diktatúrák;

RainerM. János, azMTA doktora: Az ál-
lamszocializmus, mint történelmi ta-
pasztalat;

Gyóni Gábor akadémikus: Társadalmi
egyenlõtlenségek, szociális biztonság;

Mózes Mihály CSc: A gazdasági moder-
nizáció fény- és árnyoldalai;

Szarka László CSc: Nemzeti államok és
nemzeti kisebbségek Kelet-Közép-
Európában;

Szlávik János, azMTA doktora: Fenntart-
hatóság, mint elmélet és gyakorlat;

Tóthné Szita KláraCSc: Regionális fenn-
tarthatóság elemzés életciklus megkö-
zelítésben;

Kárpáti Andrea, az MTA doktora: Infor-
mációs társadalom, iskola, tanulás;

Monok István CSc: A hagyomány megis-
merése a fenntartható fejlõdés záloga;

Bíró Tibor PhD: A távérzékelés, mint a
geoinformatika innovatív eszköze.

(Dr. Szabó Imre)

Ganz Ábrahám-nap az Öntödei
Múzeumban
(2011. november 6.)

Az MMKM Öntödei Múzeuma a
Magyar Tudomány Ünnepe alkal-

mából 2011. november 6-án � Ganz
Ábrahám születésnapján � elõadássoro-
zatot szervezett.

A szép számmal megjelent érdeklõdõ
részére a program a Pfannl Egon
(1911�1973) építész emlékére rendezett
tárlat bemutatásával kezdõdött. Pfannl,
akinek elsõ tervezése a gyõri országzász-
ló volt, grafikusként is ismert. Építész-
ként számos mûemlék helyreállítása fû-
zõdik a nevéhez, többek között a Király-
fürdõ és az Orvostörténeti Múzeumnak
otthont adó Semmelweis-ház. Ezért a te-
vékenységéért Ybl-díjat kapott. Az egyik
vitrinben megtekinthetjük az elsõ budai
ipari mûemlék, az Öntödei Múzeum
tervrajzait, valamint Kiszely Gyula � az
intézmény elsõ igazgatója � napló-
bejegyzéseit, amelyek kettejük szo-
ros munkakapcsolatáról tanúskodnak.
A mûvészeti alkotásokat bemutató két
vitrinben láthatjuk a mûvész-építész egy
eredeti grafikáját 1970-bõl és számos
könyvillusztrációját. Grafikusként talán

2. kép: Dr. Buza Gábor a lézeres hegesztés
szakértõje
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a második világháborús károkat meg-
örökítõ rajzai a legismertebbek. A tárla-
totMillisits Mátémûvészettörténész ren-
dezte (1. kép) Schudich Anna közremû-
ködésével.

A rendezvény folytatásaként a mú-
zeum vezetõje, dr. Lengyelné Kiss Katalin
tartott elõadást �Ganz Ábrahám öröksé-
gének továbbvivõje, az MMKM Öntödei
Múzeuma� címmel. Kihangsúlyozta: a
múzeum 1969. szeptember 24-én történt
megnyitása óta kiemelt feladatának tekin-
ti Ganz örökségének ápolását, amelynek
folytatása lesz a jövõben minden év
november 6-án rendezendõ Ganz Ábra-
hám-nap. Ezután a �Fémek világa� je-
gyében tudományos elõadások következ-
tek dr. Lengyel Károly okl. kohómérnök
elnökletével. Dr. habil. Bakó Károly
egyetemi magántanár elõadásában kor-
szerû öntészeti eljárásokat mutatott be
látványos rövidfilmekkel illusztrálva.
Dr. Tardy Pál c. egyetemi tanár, az
OMBKE exelnöke az acélról, mint a 21.
század meghatározó szerkezeti anyagáról
beszélt. A kertben álló Ganz Ábrahám-
szobrot a múzeum vezetõje és dr. Dúl

Jenõ, a Miskolci
Egyetem Öntészeti
Tanszékének vezetõ-
je koszorúzta meg.

A délutáni órák-
ban a program foly-
tatásaként Hajnal
János okl. kohómér-
nök a korszerû alu-
míniumhulladék-fel-
dolgozást ismertette.
Balika István okl.
kohómérnök �A szá-
mítógépekbõl visz-
szanyerhetõ nemes-
és ritkafémek� cím-
mel tartott elõadást.
Dr. Babcsán Norbert
fizikus a fémhabok-
ról nem csak beszélt,
hanem látványos be-
mutatót is tartott
(2. kép).

Az Öntödei Mú-
zeum elsõ Ganz Áb-
rahám-napjának fém-
technológiai elõadá-
sai kivétel nélkül ko-
moly szakmai ala-
possággal, de a nagy-
közönség számára is
érthetõ módon is-

mertették a �fémek világának� aktuális
kérdéseit. A Ganz Ábrahám-nap az
OMBKE támogatásával valósult meg, a
közremûködõk munkáját ezúton is kö-
szönjük.

(Millisits Máté)

A szénbányászat jövõképe az
Észak-magyarországi Régió-
ban � konferencia
(Miskolc, 2011. december 9.)

AzOMBKEBorsodi Helyi Szerveze-
te által szervezett konferencia véd-

nöke dr. Fónagy János államtitkár (Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium) volt, a nyi-
tó elõadást dr. Illés Zoltán államtitkár
(Vidékfejlesztési Minisztérium) tartotta.

A konferencia a következõ fõ téma-
körökben tekintette át a borsodi szénbá-
nyászat jövõbeni lehetõségeit:
� a bányászat és környezetvédelem;
� a szénbányászat bányahatósági aspektu-
sai, munkaerõ-szükséglet, szakképzés;

� bányanyitási lehetõségek, realitások, la-
kossági és energetikai szén;

� a szén mint az energiastratégia része �
korszerû tüzelési technológiák;

� a Mátrai Erõmû fejlesztése;
� rekultiváció.

A konferencia sajtótájékoztatójáról az
MTI az alábbiak szerint számolt be:

Dr. Illés Zoltán államtitkár megnyitó-
jában hangsúlyozta: támogatjuk a mély-
mûvelésû szénbányászatot. Kifejtette: Az
energiabiztonság érdekében bõvíteni kell
a beszerzési helyszíneket, forrásokat,
energiahordozókat. A külszíni bányásza-
tot nem, a mélymûvelésût viszont prefe-
rálja a kormányzat, ami azt jelenti, hogy a
környezet- és természetvédelmi, valamint
vízügyi szempontokat figyelembe véve a
szaktárca számára a mélymûvelésû bá-
nyászat elfogadható és támogatandó,
ugyanakkor a meglévõ lignitbányák létét
nem fenyegeti veszély, újak nyitását
azonban nem támogatják � jelentette ki.
A megújuló energiahordozók mellett
szükség van a nem megújulókra is, elsõ-
sorban a szénre � mondta a konferencia
sajtótájékoztatóján a vidékfejlesztési tár-
ca államtitkára.

Egészséges energiamixet kell kialakí-
tani az országban, az energiabiztonság ér-
dekében bõvíteni kell a beszerzési hely-
színeket, forrásokat, energiahordozókat �
fogalmazott Illés Zoltán. Az egészséges
energiamix számol a megújuló és a nem
megújuló energiahordozókkal egyaránt,
így a szénvagyon hasznosításával is � tet-
te hozzá. Kiemelte: a becslések szerint az
országmélye 1,6milliárd tonna fekete- és
9 milliárd tonna barnaszenet rejt, ezekbõl
a következõ évtizedben több százezer
tonna hozható a felszínre, amelyet erõ-
mûvek és a lakosság egyaránt használhat
energia- és hõtermelésre, fûtésre. Hang-
súlyozta: egészen pontosan meg kell ha-
tározni, hogy a természeti adottságok
alapján ilyen bányák hol nyithatók, illet-
ve nyithatók újra. A Natura 2000 helyszí-
neken például egyáltalán nem megoldha-
tó a bányászkodás, máshol pedig meg-
fontolandó, hogy milyen feltételekkel tá-
mogatandó a mélyben lévõ szén fejtése �
mutatott rá. Utalt arra is: olyan, a legmo-
dernebb technológiával üzemelõ, akár ál-
lami vagy állami és magánforrásból fi-
nanszírozandó széntüzelésû erõmûvek
építését is üdvözölné, amelyek a hõener-
gia mellett villamos energiát is termelnek.

Riz Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyûlés alelnöke a sajtótájé-
koztatón egyebek mellett arról szólt,
hogy a közelmúltban újra megnyitották a

1. kép: A Pfannl-kiállítást a rendezõ mutatta be

2. kép: Dr. Babcsán Norbert demonstrációja a fémhabokról
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mintegy két évtizede bezárt, Ózdhoz kö-
zeli Farkaslyuk egyik tárnáját, amelynek
szénkitermelési lehetõségét jelenleg is
vizsgálják.

Törõ György, az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület bor-
sodi szervezetének vezetõje szerint az el-
következõ években akár több aknából is
megkezdõdhet a bányászkodás, éppen
ezért a bányászati szakképzést újra kell
indítani a régióban, ahol a bányászat kul-
túrája még mindig él.
MTI (PT)

Nemzeti Energiastratégia 2030

Az Országgyûlés 2011. október 3-án
(225 igen szavazattal, 103 nem elle-

nében, tartózkodás nélkül) elfogadta a
�Nemzeti energiastratégia 2030� c. anya-
got, amely új alapokon biztosítja a hazai
energiaellátás hosszú távú fenntarthatósá-
gát, biztonságát és versenyképességét.
Az elsõdleges nemzeti érdekeket szolgál-
va garantálja az ellátásbiztonságot, figye-
lembe veszi a legkisebb költség elvét, ér-
vényesíti a környezeti szempontokat, és
lehetõvé teszi, hogy hazánk nemzetközi
súlyának és erõforrásai mértékének meg-
felelõ arányban hozzájárulhasson a glo-
bális problémák megoldásához.

A Nemzeti Energiastratégia alapvetõ
célkitûzése Magyarország energiafügget-
lenségének erõsítése. Az ehhez vezetõ út
sarokpontjai az energiatakarékosság, a
decentralizáltan és itthon elõállított meg-
újuló energia, integrálódás az európai
energetikai infrastruktúrákhoz és az
atomenergia, amelyre a közúti és vasúti
közlekedés villamosítása épülhet. Az ötö-
dik sarokpont a kétpólusú mezõgazdaság
létrehozása, amely a fenntarthatósági és
piaci szempontok érvényesülésére tekin-
tettel kellõ rugalmassággal képes váltani
az élelmiszertermelés és az energetikai
célú biomassza-elõállítás között. Emellett
Magyarország nemmondhat le a fosszilis
energiahordozókról sem, a méltányos
áron beszerzett földgázra továbbra is fon-
tos szerep vár, míg a hazai szén- és lignit-
vagyon a magyar energetika stratégiai
tartalékát adja.

A következõ évtizedekre szóló Nem-
zeti Energiastratégia a hozzá illeszkedõ
egyéb koncepciókkal, cselekvési tervek-
kel és ágazati stratégiákkal egészül ki
egységes stratégiai célrendszerré. Az
elfogadott országgyûlési határozat fela-

datként irányozza elõ az erõmû-fejleszté-
si, az ásványvagyon-készletgazdálkodási
és -hasznosítási, a szemléletformálási, az
energetikai kutatás- és iparfejlesztési,
valamint a távhõfejlesztési cselekvési ter-
vek elkészítését. A Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium párhuzamosan kezdi meg
az öt cselekvési terv kidolgozását. A tárca
� a Nemzeti Energiastratégia kidolgo-
zásához hasonlóan � rendkívül fontosnak
tartja a széleskörû szakmai egyeztetést,
ezért az elõkészítõ munkálatokba széles
körben vonja be a kormányzati, szakmai
és társadalmi szereplõk szakértõit,
képviselõit is.

Jelenleg ugyan elegendõ villamos-
energia-termelõ kapacitás áll rendelke-
zésre Magyarországon, ám a jövõben
számos régi, elavult és alacsony hatásfo-
kú erõmû kiváltásával kell számolni.
E folyamatnak egy hosszú távú koncep-
ció mentén, az erõmû-fejlesztési cselek-
vési tervben foglaltak alapján kell végbe-
mennie. A villamosenergia-termelés a
stratégiai törekvések szerint részben a
Magyarországon kitermelhetõ fosszilis
energiahordozókra épülhet. Az ásványva-
gyon-készletgazdálkodási és -hasznosítá-
si cselekvési terv részletezi majd a hazai
ásványvagyon felmérésének és újraérté-
kelésének menetrendjét, a környezeti
fenntarthatóság követelményének meg-
felelõ hasznosításának lehetõségeit.
Az energetikai kutatás- és iparfejlesztési
cselekvési terv azonosítja azokat az ener-
getikai szakterületeket, amelyeken a ha-
zai adottságok és készségek a nemzetközi
színtéren is kamatoztathatók, feltérképezi
a lehetséges együttmûködésekbe bevon-
ható partnerek körét. Az energiapolitikai
célkitûzések teljesítése és a távhõszektor
hatékony fejlesztése céljából kidolgozan-
dó távhõfejlesztési cselekvési terv � az
Országgyûlés által egy héttel ezelõtt elfo-
gadott, a távhõszolgáltatással összefüggõ
egyes törvények módosításáról szóló tör-
vény által lerakott szakmai alapokra épít-
ve � biztosítja a gazdaságosan ellátható
felhasználói igények feltárását, a meglé-
võ eszközök és a tervezett fejlesztések
összehangolását. Az energiatakarékosság
és energiahatékonyság társadalmi elfoga-
dottságának növelése érdekében pedig
egy szemléletformálási cselekvési terv is
készül.

A kormány az energetikában is döntõ
fontosságú feladatának tartja a korábbi
években rövid távú költségvetési meg-

fontolások vagy még kevésbé átlátható és
érthetõ indokok alapján feladott állami
pozíciók újraépítését. A stratégia céljai �
köztük különösen a fogyasztók megfizet-
hetõ energiaellátásának biztosítása � ki-
zárólag az állami szerepvállalás megerõ-
sítésével teljesíthetõk.

A kormány az európai szabályozással
összhangban lévõ, a befektetõi környezet
kiszámíthatóságát biztosító, átlátható, el-
számoltatható és a fogyasztói érdekeket
is figyelembe vevõ új kormányzati ener-
getikai intézmény- és eszközrendszer fel-
állítását tervezi. Az Energiastratégia sze-
rint olyan intézményrendszerre van szük-
ség, amely részét képezi ugyan az uniós
energiaellátásnak és politikának, de azon
belül hatékonyan képes érvényesíteni a
nemzeti érdekeket is.

(Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium Kommunikációs Fõosztály közle-
ményének felhasználásával.)

(Dr. Horn János)

Nemcsak könyvbemutató volt
� kettõs ünnepség Miskolcon
(2011. december 16.)

Zsúfolásig megtelt volt tanítványaival
(köztük jelen sorok írójával), oktató-

társaival és tisztelõivel 2011. december
16-án a Miskolci Egyetem A/1 épület I.
emeleti 101-es elõadóterem, ahol dr. Lak-
lia Tibor �Hét rövid évtized, dr. Szilas A.
Pál élete és munkássága� címû könyvé-
nek bemutatóját és a Dr. Szilas A. Pál elõ-
adóterem névadó ünnepségét tartották.
Kitûnõ gondolat volt, hogy a Miskolci
Egyetem Mûszaki Földtudományi Kara
és aMagyar Olajipari Múzeum az ünnepi
eseményeket a professzor születésének
90., halálának 20. évfordulója alkalmából
szervezte meg, melyeken jelen volt a pro-
fesszor két leánya, Erzsébet és Katalin is
(sajnos a harmadik leánya, Anikó már
korábban elhunyt).

Dr. Tihanyi László dékán meleg sza-
vakkal emlékezett meg a nemzetközi elis-
mertségû professzorról, a mérnökrõl, a tu-
dósról, a kiváló oktatóról, az EMBER-rõl.
Néhány gondolat teremavatási beszédé-
bõl: �Ez a terem nem egy a sok egyetemi
tanterem között. Sajátos atmoszférája van.
Több mint négy évtized óta ebben a te-
remben tettek államvizsgát az olaj- és gáz-
mérnök hallgatók, különbözõ szakmai
rendezvényeknek, doktori védéseknek és
habilitációs elõadásoknak adott otthont, és
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átadása óta is itt folynak a szaktárgyi elõ-
adások az olaj- és gázmérnök hallgatók
részére. Ezt az elõadótermet Szilas pro-
fesszor álmodta meg, és ipari kapcsolatai
révén anyagi támogatást szerzett kialakí-
tásához. Itt kerültek elhelyezésre Horváth
Róbert grafikái a magyar olajipar emble-
matikus személyeirõl. Nagy öröm volt
számunkra, hogy dr. Patkó Gyula rektor
úr engedélyezte, hogy ezt a termet Szilas
Teremnek nevezzük el.�

Néhány idézet a könyvbemutató
kapcsán mondott beszédébõl:

�A könyv olvasásakor az volt az érzé-
sem, hogy ha azt egy történész írta volna,
sokkal szárazabb lett volna az életút és az
életpálya bemutatása� A szerzõ tudato-
san törekedett arra, hogy ne csak az ese-
ményeket, hanem a maitól lényegesen
különbözõ politikai-gazdasági korszakot
is érzékeltesse� Az olajmérnöki képzési
program mellett � az 1960-as évek köze-
pén � kezdeményezésére megindult a
gázipari képzés. Dékánként sokat tett a
diákhagyományok ápolásának engedé-
lyezéséért, ésmegalapította a Tanulmányi
Emlékérem jutalomdíjat a Mária Terézia
által adományozott jutalomdíj mintájára.

Jó szívvel ajánlom a kötetet minden
olvasónak, a fiatalabbak az életpályára

vonatkozó információkon túl képet kap-
hatnak a magyar olajipar és a magyar tár-
sadalom egy sokatmondó metszetérõl.
Az idõsebb olvasók pedig választ kaphat-
nak számos olyan kérdésre, amelyre
hosszú ideig nem volt válasz�.

Tóth János múzeumigazgató köszö-
netet mondott a könyv szerzõjének és a
megjelenést támogató szponzoroknak.

A szerzõ, dr. Laklia Tibor a könyv
elkészítésérõl beszélve elmondta, hogy
1944-ben megkezdett olajipari tevékeny-
sége során Pusztaszentlászlón találkozott
elõször az ott dolgozó dr. Szilas A Pállal.
Késõbb Nagykanizsán, Lovásziban is kö-
zeli munkatársa volt, majd 1967-tõl az õ
meghívására 14 éven át oktatott fõállása
mellett az EgyetemOlajtermelési Tanszé-
kén. A 224 oldalas könyv aMagyar Olaj-
ipari Múzeum, a Miskolci Egyetem, a
Nyugat-magyarországi Egyetem könyv-
tári anyagainak (több tízezer oldalas ha-
gyatékok) áttanulmányozása után a sze-
mélyes tapasztalatainak felhasználásával
készült el.

Ajánlását dr. Tihanyi László, a
bevezetõt Tóth János írta.

A tetszetõs kiadvány, amelyet az ün-
nepség résztvevõi is kézhez kaptak,
10 részben, összesen 64 alfejezetben �

12 függelékkel illusztrálva, számos
fényképpel, színes és fekete-fehér térkép-
pel, dokumentummásolattal szemléltetve
� mutatja be a magyar és nemzetközi
szénhidrogén iparág kiemelkedõ mérnö-
kének, a felsõoktatás jeles professzorának
életútját.

A hivatalos program Szilas profesz-
szor két leányának nagyon kedves vissza-
emlékezésével zárult.

Végül a résztvevõk a vendéglátók
meghívására fehér asztal mellett elevení-
tették fel dr. Szilas A. Pállal való kapcso-
latukat.

A Magyar Olajipari Múzeum Közle-
ményei 44. köteteként megjelent, kitûnõ
nyomdatechnikával készült könyv az
Innova-Print Kft. dolgozóinak munkáját
dicséri.

A könyv megvásárolható a MOL
Székházban (1117 Budapest, Október
huszonharmadika u. 18.) és a Miskolci
Egyetem könyvesboltjában (3530
Miskolc, Széchenyi u. 8., e-mail:
k.makro-book@chello.hu), megrendel-
hetõ a Magyar Olajipari Múzeumban
(tel.: +36 92 313 632, e-mail: moim@
olajmuzeum.hu).

(Dr. Horn János)

Beszámoló a Panjimban (Goa-
India) az ICSOBA szervezésé-
ben tartott vörösiszap szemi-
náriumról
Elõzmények

A2010. október 4-én bekövetkezett
hazai vörösiszap-katasztrófa hírei

futótûzként járták be a világot. A tragédia
� túl az emberi életeket követelõ vagy
maradandó sebeket okozó károkon, a ká-
rosultak anyagi javaiban bekövetkezett
veszteségeken, a MAL anyagi és erkölcsi
veszteségein � az egész világ alumínium-
ipara számára tragédia volt.

Az meg már sajnos magyar sajátos-
ság, hogy egy mûszaki balesetet és annak
várható következményeit felelõtlen, a
kérdés tekintetében tudatlan személyek, a
szenzációra éhes sajtó és TV még tovább
fokozták, sõt azonnal politikai kérdést is

kovácsoltak egy tisztán mûszaki problé-
mából, nem törõdve azzal, hogy a ma-
gyar alumíniumipar nemzetközileg elis-
mert jó hírnevét is degradálták. E sorok
írója 30 éven át szolgálta a hazai alumí-
niumipart, nemzetközi viszonylatban él-
vezte annak jó hírét, jutott el a világ szá-
mos országába, lett közel tucatnyi nyu-
gati cég geológus szakértõje. Fel kellett
tehát vennie az odadobott kesztyût, meg-
tennie a tõle telhetõ legjobbat a �mundér
becsülete� védelmében. Felkérésre így
született ez az írás is.

A 2010 novemberében, Zhengzhou-
ban (Kína) az International Committee
for Studying Bauxite Alumina and Alu-
minium (ICSOBA) XVIII. Nemzetközi
Szimpóziumán Bánvölgyi György tim-
földtechnológus kollégánk szigorúan a té-
nyek keretei között maradva igen nagy ér-
deklõdéssel fogadott, rövid vetítettképes
elõadást tartott az ajkai vörösiszap-tároló
kiszakadásáról azzal a végsõ megálla-
pítással, hogy a valós okok felderítése a
jövõre váró tudományos-mûszaki feladat.

Az ICSOBA Tudományos Tanácsa
2010. november 27-i ülésén úgy döntött,
hogy kifejezetten csak ezzel a témával
foglalkozó szemináriumot rendeznek
2011-ben �Bauxite residue storage and
potential utilisation of red mud as feed-
stock� (�Bauxitmaradék tárolása és le-
hetséges nyersanyagként való hasznosí-
tása�) címmel, amelyre a világ timföld-
termelõ vállalatait, a kérdéssel foglalkozó
tudományos intézményeket, szervezete-
ket, az iparba gépi berendezéseket szál-
lító cégeket hívnak össze egy eszmecsere
céljából, ahol az elõadók az általuk már
bevezetett eljárásokat, további fejleszté-
sek terveit bemutathatják.

A Bauxitmaradék* (végmeddõ/vörös-
iszap) Nemzetközi Szeminárium

Agoai szemináriumnak (International
Seminar on Bauxite Residue (red

mud), 17�19. Oct. 2011.) 25 országból
120 regisztrált résztvevõje volt: Anglia
(3), Ausztrália (15), Belgium (1), Brazília

KÜLFÖLDI HÍREK

* az angolban a timföldgyártási meddõ (vörösiszap) neve �bauxite residue�, azaz bauxitmaradék, ezért a szerzõ is ezt a kifejezést használja a legtöbb helyen
� Szerk.
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(1), Dánia (1), Dél-Korea (3),
Franciaország (3), Finnország
(2), Görögország (2), Hollandia
(3), India (50), Indonézia (1),
Írország (1), Jamaica (2), Kana-
da (1), Kína (6), Magyarország
(3), Németország (5), Olasz-
ország (4), Oroszország (3),
Románia (1), Szaúd-Arábia (2),
Suriname (1), USA (6). AMAL
sajnos nem képviseltette magát,
magyar részrõl Bánvölgyi
György (1. kép) (timföldtech-
nológus), Gelencsér András
vegyészmérnök és Komlóssy
György geológus (2. kép) vett
részt a szemináriumon.

A Szervezõ Bizottság az elsõ kör-
levelét 8 hónappal korábban szétküldte, és
az eseményrõl szóló tájékoztatást az inter-
netre is feltette. A szemináriumra az
ICSOBA és a ADITYA Birla-Hindalco
(India) közös szervezésében került sor a
NALCO (India), a Shandong Jingjin Envi-
ronmental Protection Equipment Co,
(Kína), aHATCH (Anglia), aVedantaAlu-
minium Ltd. (India) az Outotec (Német-
ország), a Hangzhou New Time Valve Co
(Kína) és a Weir Minerals Netherlands
(Hollandia) anyagi támogatásával.

A Szervezõ Bizottság tagjai voltak:
R. Den Hond, az ICSOBA elnöke
(3. kép), az ALCOR Technologies igaz-
gatója (Hollandia), dr. A. Panov,Alumina
& Technology Centre Rusal/VAMI igaz-
gatója (Oroszország), P. Smith fõtech-
nológus, Parker CRC, CSIRO Light
Metals Flagship (Ausztrália), Y. T. Pon-
tikes tudományos fõmunkatárs KULeu-
ven (Belgium), V. Sood elnök Hindalco
(India), L. Leibenguth, Leibenguth Tech-

nical Services (USA), F. Feret vegyész,
Rio Tinto-Alcan (Canada) és A. K. Nandi
geológus, ICSOBA titkár (India).

A szeminárium megszervezése min-
den tekintetben kifogástalan volt.

Elõadások és kirándulás
A felvezetõ elõadásokat követõen

három egymást követõ blokkban (szek-
cióban) kerültek bemutatásra a témák:

1. szekció: A bauxitmaradék jellemzése:
� Vörösiszap-baleset Ajkán (Magyaror-
szág): Jellemzés és a szállópor potenciá-
lis hatása az egészségre � Gelencsér
András et al. (Pannon Egyetem, Veszp-
rém, Magyarország).

� Vörösiszapminták elemzése röntgen-
diffraktométeres eljárással szinkrotron
sugár alkalmazásával � F. Feret�J. See
(RT-Alcan, Kanada).

� A lúgosság meghatározása gyors mód-
szerrel bauxitmaradékban � M. P. Dob-
rowolsky et al. (School of Earth and En-
vironment, Univ. of Western Australia).

� A bauxitmaradék kémiai és
ásványtani tulajdonságai mint
meghatározó tényezõk a spon-
tán növénytakaró-kialakulás-
ban és a talajképzõdésben �C.
Talita et al. (School of Earth
and Environment, Univ. of
Western Australia).

� A bauxitmaradék semlege-
sítése tengervízzel � elsõ lépés
az üzembõvítésben � Neal W.
Menzies et al. (School of Agri-
culture, Qeensland Univ.,
Ausztrália).

2. szekció: A bauxitmaradék
kezelése, tárolása és a tároló rehabili-
tálása:

� Tervezési szempontok a bauxitmara-
dék-tároló területének kialakításához.
R. Den Hond�Marja Brower (Alcor
Technologies, Hollandia).

� A vörösiszap-tároló általános tervezése
� E. Vlot (Weir Minerals Co, Hollan-
dia).

� Vörösiszap víztelenítése vákuum-dob-
szûrõvel és nagynyomású szûréssel �
R. Bott et al. (Bokela Gmbh, Karlsruhe,
Németország).

� Feedwell-sûrítõ** timföldsûrítéshez és
osztályozáshoz � merre tovább? �
B. Henrickson (Outotec Pty Ltd. Karls-
ruhe, Németország).

� Modern flokkulensek alkalmazása
az iszapmosás körfolyamatában �
A. Aboagye et al. (Nalco, Ausztrália).

� A vörösiszaptároló-baleset (Ajka, Ma-
gyarország) és az azt követõ fejlesz-
tések � Gy. Bánvölgyi (Bán-Völgy Ltd.,
Budapest, Magyarország).

** Feedwell-sûrítõ: az Outotec cég új típusú iszapsûrítõ berendezése (lásd www.outotec.com)

3. kép: Roelof Den Hond ICSOBA elnök megnyitja a Szemináriumot

2. kép: Gelencsér András, Parris Lyew-Ayee és Komlóssy György a szünetben1. kép: Bánvölgyi György hozzászólása
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� Sûrített iszap tárolása a Suriname Alu-
minium Co-nál � S. Mahesh. et al.
(Bauxite Institute, Suriname).

� Az Alunorte bauxit-végmeddõ tárolási
koncepciója � J. R. Alves Filho (Alumi-
na do Norte do Brazil, Brazília).

� A vörösiszap és pernye keverékének
felhasználása a vörösiszaphányó gát
építésében a Hindalco Ranukoot üzem-
nél � N. N Roy & P. Sharma (Hindalco-
Ranukoot, India).

� Vöröstõl a zöldig tíz év alatt � Hatósági
és vállalati együttmûködés a vörös-
iszap-rekultivációban � P. A. Lyew-Ayee
et al. (Bauxite Institute Kingston,
Jamaica).

� Revegetációs stratégiák a bauxitmara-
dékhoz. Esettanulmány: Auginish Alu-
mina, Írország � R. Courtney & T. Har-
rington (Univ. of Limerick � Írország).

3. szekció: A bauxit végmeddõ mint
nyersanyag:
� Hatékony vörösiszapszûrés automati-
kus présszûrõvel � D. Calloni et al.
(DIEMME Filtration � Olaszország).

� Vörösiszapszûrés kísérleti eredményei
AFP IVTM automatikus présszûrõ hasz-
nálatával � M. Bach � V. Weston.
(FLSmidth Wiesbaden GmbH � Né-
metország).

� Hulladékmentes eljárás az új Minerals
Industrial Complex-nél Közép-Kelet �
J. T. Wehrli et al. (HATCH, Ausztrália).

� A vörösiszap hasznosítása és annak hiá-
nya � C. Klauber et al. (CSIRO PS&E,
Ausztrália).

� Tanulmány a vörösiszap hidro-alkáli
elõ- és utókezelés eredményeirõl, hasz-
nosítás az építõiparban � R. Zang et al.
(Institute of Process and Engineering,
Chinese Academy, Peking, Kína).

� Technológiai megoldások a vörösiszap
(bauxitmaradék) hatékony hasznosítá-
sában. Áttekintés � U. V. Parlikar et al.
(AFR Business, ACC Ltd. Bombay,
India).

� Bauxitmaradék a cementiparban; erõs-
ségek, gyengeségek, lehetõségek, koc-
kázatok vizsgálata � Y. Pontiakes�G. N.
Angelopoulos (K.U. Leuven, Belgium �
Univ. of Patras, Görögország).

� Bauxitmaradékból készített téglák
elõállítása és jellemzése. Innovatív
megközelítés � B. K. Sathpathy et al.
(DGM-R&D � NALCO, Bhubanesh-
war, JNARDDC � Nagpur, India).

� Kémiai eljárások a vörösiszapból törté-
nõ építõanyag-gyártásban. Áttekintés �
A.S. Wagh (Inorganic Polimer Solution
Inc. Naperville, Ill. USA).

� A bauxitmaradék felhasználásával tör-
ténõ érték-hozzáadott eljárás a termé-
szetes szállal erõsített polimerek fej-
lesztésében � M. Saxena (Material and
Process Research Inst., Bhopal, India).

� Egy új vörösiszap-kezelési eljárás:
folyamattervezés és elõzetes eredmé-
nyek � E. Balomenos et al. (Lab. of
Metallurgy, Nat. Tech. Univ. Athén,
Görögország).

� Új pirometallurgiai technológia a vörös-
iszap feldolgozására � Y. A. Gudim�
A. A. Golubev (Technologia Metallov,
LLC, Oroszország).

� Bauxitmaradék újrahasznosítás lehetõ-
sége. Álom vagy valóság � Y. Ocello et
al. (AMBER Development, Fran-
ciaország).

� Burkolókerámia-gyártás vörösiszap és
pernye felhasználásával. � J. Khan et al.
(C.S.I.R. Bhopal, India).

� Tanulmány a vörösiszapról, mint a
szénhidrogének krakkolásához használt
katalizátorról és alkalmazása a víztisztí-
tásban � A. M. Alabdulrahman et al.
(King Abdulaziz City for Science and
Technology, Petroleum and Petroche-
mical Inst. � Riad, Szaúd-Arábia).

� A vörösiszap széles körû hasznosításá-
nak irányai � A. Panov � G. Klimente-
nok (VAMI/Rusal Szentpétervár,
Oroszország).

� A vörösiszap-tárolók rekultivációjának
úttörõ megközelítése � S. R. Patil et al.
(Hindalco Industries Ltd., India).

� Alternatív technológia a savas kémha-
tású szénbánya meddõk közömbösí-
tésére vörösiszap felhasználásával �
J. Patterson et al. (ALCOA Technical
Centre, PA, USA).

� Szennyvíz-fertõtlenítés vörösiszappal �
J. Greensberg et al. (ALCOA Technical
Centre, PA USA).

Az elõadásokat hasznos hozzászólá-
sok, kiegészítések, viták, eszmecserék
követték és kerekasztal-megbeszélések
színesítették.

Egész napos kirándulást szerveztek a
HINDALCObelgiumi üzeméhez, ahol be-
mutatták a vörösiszap-tároló területek fe-
lületének növényzettel történõ betelepíté-
sét. A kiránduláson magyar kollégák nem
vettek részt, de a bemutatott felvételek
alapján az eljárás nagyon meggyõzõ volt.

Az elõadásokon bemutatott témák
összefoglalása
Tények

A bauxit minõségének és a feldolgo-
zás paramétereinek függvényében úgy
1�3 t száraz vörösiszap keletkezik min-
den 1 t timföld elõállítása során. A tárolás
költsége 2�10 USD/t. A gyengébb minõ-
ségû bauxitok felhasználásával a vég-
meddõmennyisége növekedni fog. Jelen-
leg, száraz alapon számolva, évi 120 M t
vörösiszap keletkezik a világon, mely
évente akár 10%-kal is növekedhet.

Az éves vörösiszap-kibocsátásnak
csak kis hányada hasznosul elsõsorban a
cement- és kerámiaiparban, a mezõgazda-
ságban, útépítésnél terepfeltöltés gyanánt,
töltések/gátak építésénél. A nagyobb rész
tárolókra kerül, ami folyamatosan növeli
a jelenlegi 2,7 Mrd t tárolt anyagot. A
legtöbb timföldgyár távol esik a fel-
használási területtõl, és a kis értékû anyag
pedig nem bírja el a szállítási költséget.

A vörösiszap tipikusan igen kis szem-
csenagyságú (90% < 75 µm, 50% < 50
µm), ennélfogva igen nagy a kiporzási
potenciálja. Mindamellett az ajkai baleset
kapcsán elvégzett vizsgálatok azt mutat-
ják, hogy a légzõszervi fenyegetettség el-
hanyagolható (Gelencsér András).

A friss bauxitmaradék erõsen lúgos,
jellemzõen 12,5�13 a pH, ami vegyi ke-
zeléssel 10 pH értékre mérsékelhetõ. Egy
eljárással (savas közömbösítési kapacitás
meghatározásával) a maradék lúgosság
hosszú távra elõre jelezhetõ.

A Bayer-eljárás során keletkezett
DSP (desilication product � szodalit,
knakrinit stb.) és TCA (trikalcium alumi-
nát) mellett a bauxitmaradék olyan oxi-
dokat is tartalmaz, amelyek a bauxit alko-
tóelemei között voltak. A timföld kinye-
résével ezek mennyisége a vörösiszapban
kb. megduplázódik. Ezek potenciális to-
xikus hatása, ill. hasznossága függ azok
koncentrációjától és kémiai kötésüktõl
(ásványos összetételétõl).

A felvetett legfontosabb vitapontok
voltak:

� Potenciális veszélyforrás a gát át-
szakadása esetén a talajvíz szennyezése
(ez utóbbi idõsebb tározók esetén elha-
nyagolható), porszennyezés a tározók
körzetében, ill. a hosszú távon fenntart-
ható biztonságos tárolás.

� A tárolandó maradék nagy tömege,
mint nyers(haszon)anyagnak nagy meny-
nyiségben történõ hasznosítása, melynek
végsõ célja egy hulladékmentesmegoldás.
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Eljárások a vörösiszap kezelésére
Minden egyes timföldgyárnak meg-

van a saját eljárása, ennek megfelelõen a
kockázatok, a szükségletek és a lehetõsé-
gek egyedileg változnak. Az eljárásokat a
következõkben lehet összefoglalni:
� A pH csökkentése
Mielõtt az anyag a tárolóba (hányóra)
kerülne vagy azt követõen. Az utóbbi
magába foglalja az atmoszferikus CO2-
megkötést (karbonizációt). Ahhoz,
hogy a vörösiszap ne legyen veszélyes,
a pH-t mindenképpen 11,5 alá kell
csökkenteni, ami technikailag ugyan le-
hetséges, de költséges. A neutralizációs
technológiák sorában megtalálhatjuk a
sav vagy gipsz, a tengervíz, illetve sóol-
dat hozzáadását.

� Száraz tárolás
Ez a friss vörösiszap tárolásának leg-
jobb módszere, amely az iszap víztele-
nítésével, a szóda (nátronlúg) vissza-
nyerésével történik.

� Víztelenítési módszerek
� Modern flokkulensek hozzáadásával,
modern ülepítési eljárások alkalmazá-
sával az iszap nedvességtartalma
45�55%-ra csökkenthetõ.

� Vákuum dobszûrõ alkalmazásával a
szûrõlepény akár 35�50%-os nedves-
ségtartalmú is lehet.

� Nagy nyomású présszûrés adja a leg-
szárazabb eredményt: 24�30%-os ned-
vességtartalommal.

A száraz tárolás technológiái
(a) Száraz anyag rétegekben történõ fel-

rakása (stacking)
A sûrített iszapot szivattyúval továbbít-
ják a tároló felületre, ahol vékony ré-
tegben elterítik és hagyják megszilár-
dulni mielõtt a következõ réteget fel-
tennék. Sima felületû lejtõn a csapa-
dékvíz lefolyik. A tároló elõsegíti a
konszolidációt és korlátozza a víznek a
felszín alatti térbe történõ beszivárgá-
sát. A lecsapolt vizet összegyûjtik, és a
gyárba visszavezetik, vagy semlegesí-
tés után kiengedik a környezetbe.

(b) Száraz lerakás
Aszáraz szûrõlepényt teherautókkal vagy
szállítószalagon juttatják a helyszínre,
ahol földgépekkel szétterítik. A lecsorgó,
kiszivárgó vizeket itt is összegyûjtik és
semlegesítik.

Mind a két eljárás esetében a hányón
maradó vörösiszap nedvességtartalma

25% körül van. Feltalaj hiányában a felü-
leten szétterített gipsz, komposzt, trágya,
szennyvíziszap, sár és savas pH-jú per-
nye hatékonyan segíti a helyi növényfa-
jok megtelepedését. A kicsorgó vizeket
összegyûjtik, és amennyiben szükséges,
további eljárásokkal kezelik.

A vörösiszap nyersanyagként való hasz-
nosítása

A kifejlesztett módszerek széles körû
alkalmazása hulladékmentes feldolgozás-
hoz vezethet.

a) Eljárások az értékes összetevõk
kinyerésére. Ilyenek: a visszamaradt
gibbszit vagy nátronlúg, nyomelemek,
mint a Sc, Y. Hangsúlyozandó: ezek a
módszerek nem vezetnek a vörösiszap
mennyiségének jelentõs csökkenéséhez.

b) A vörösiszap közvetlen felhaszná-
lása segéd- vagy alapanyagként � néme-
lyek iparilag bevált eljárások, mások még
kísérleti stádiumban vannak:
� Mezõgazdaságban a talaj nedvességtar-
talmának visszafogására (ez elõkezelést
igényel, gipszadagolást, tenger-, ill. sós
vízzel történõ kezelést).

� Földmûvek építése: tárolók, hányók
gátjai (pernyével keverve), útalapozás,
-feltöltés. Mint csaknem impermeábilis
záróréteg ipari hulladékok tárolásánál.

� Vaskohászatban mint agglomerát ada-
lék, vagy pelletezéskor bentonithelyet-
tesítõ.

� Durva kerámiák: tetõfedõ és burkoló
cserép, valamint téglagyártás különbö-
zõ adalékanyagok felhasználásával. Ki-
égetés szükséges.

� Víztelenítés (és kalcinálás) után, mint
puccolán anyag a cementiparban (max.
30%-os víztartalommal), végtermék gya-
nánt cserép és építési elemek gyártására.

� Mint geo-polimer az építõanyag-ipar-
ban, mint adalék a problémás hulladé-
kok megszilárdításához. Pernye, Al és
Si adagolása szükséges lehet.

� Mint katalizátor a szénhidrogén krakko-
lásnál és szén nanocsövek elõállításához.

� Természetes polimer rostanyaghoz erõ-
sítõ adalék az építõiparban (ajtók, cse-
rép, elválasztó falak).

� Savas hulladékok, bányameddõk, kom-
munális hulladékok kezelésekor sav- és
CO2-lekötés.

A Szeminárium ajánlásai
Az alumíniumiparnak sokkal aktí-

vabbnak kellene lennie abban, hogy a

külsõ világot tájékoztassa a vörösiszap
hasznos sajátosságairól, illetve annak
hasznosítási lehetõségeirõl, úgy is mint a
hosszú távon ható savlekötõ kapacitásá-
ról, puccolános tulajdonságairól, mezõ-
gazdasági felhasználhatóságáról, nem
utolsósorban pedig a kinyerhetõ nyom-
elemtartalmáról.

Az alumíniumiparnak aktívabbnak
kell lennie abban, hogy tisztázza a bauxit-
maradék hátrányos sajátosságait, és ez-
zel elõsegítse a további tudományos kuta-
tásokat. Míg a nem kielégítõen kezelt
nagy lúgtartalmú bauxitmaradék káros,
addig nincs semmi tudományos bizonyí-
ték arra nézve, hogy a kiszárított anyag
káros volna. Ezt azonban a timföldgyártó
üzemek által alkalmazott egyedi techno-
lógiákra való tekintettel helyrõl helyre tu-
dományosan is bizonyítani kell. Az egyes
vörösiszaphányók elhelyezkedéséhez a
helyi körülményeknek megfelelõ, reális
tanulmányokat kell készíteni, amelyek-
ben kiemelt figyelmet kell fordítani arra,
hogy megvalósítás esetén a lakosság mi-
nek van kitéve. A tanulmányok eredmé-
nyeit publikussá kell tenni.

Az alumíniumiparnak be kell vonni a
potenciális felhasználókat, a technológia
beszállítóit, a kutatással és fejlesztéssel
foglalkozó intézményeket és hatóságo-
kat, hogy együtt kutassák fel a bauxitma-
radék további � nagy volumenben törté-
nõ � specifikus hasznosításának lehetõsé-
geit. Ez mind az új technológiák kifej-
lesztését, mind a már kidolgozott techno-
lógiák alkalmazását igényli. A termelõk
képviselõi közös erõfeszítéseket tehetnek
versenyképes projektek megvalósításá-
ban.

A kerekasztal ülés nem jutott egy-
hangúan olyan következtetésre, hogy kí-
vánatos lenne kormányzati szabályozás
ahhoz, hogy a vörösiszap-problémát
megoldják. A vélemények két szélsõség
között kerültek megfogalmazásra, egy-
részt: �az ipar van a legjobb helyzetben
ahhoz, hogy a bauxitmaradék kérdését
megoldja�, másrészt: �szigorúbb törvényi
megszorítások nélkül nem várható jelen-
tõs elõrelépés�.

Utószó
E sorok írója, miután meghívást ka-

pott a vörösiszap szemináriumra, arra
gondolt, hogy � elmondván mi célból
kellene � valamelyik hazai TV csatorná-
tól beszerez egy olyan kb. 10 perces
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összeállítást, ami bemutatja, hogy egy év-
vel a katasztrófa bekövetkezte után hogy
néz ki Kolontár. Eltelt egy hét napi négy-
öt telefonnal és nem kapta meg a kért
anyagot, pedig volt ilyen film több is. Fo-
gyott az idõ, kapta magát, videóját és régi
bauxitkutatós geológus kollégáját, leuta-
zott Kolontárra. Maga is csak ámult azon,
hogy hogy hozták rendbe a Tarna patak
felé vezetõ utat, a házakat, ahol egy éve
még derékig érõ iszap hömpölygött. A fa-
lak lemosva, vagy újrafestve, a parkok

gyönyörûen kitisztítva, a fák lemosva, a
patak vize újra tiszta, aztán ott van az új
híd, meg az emléktábla egy fiatalember-
nek állítva, aki életét vesztette, mert ba-
rátját akarta menteni, aztán a mementó
ház, meg az éppen akkor avatott memen-
tó park, az új utcák (aszfalt, csatorna, víz,
gáz, villany) új házakkal, Makovecz õs-
magyar motívumos díszítõ elemeivel,
muskátlis ablakokkal. Egy házba be is en-
gedték, amikor elmondta mirõl van szó.
Nagy amerikai-konyhás nappali, három

hálószoba, két fürdõszoba (külön a négy
gyereknek, külön a szülõknek), szóval
minden olyan, amit az osztrák, a dán, a
holland a svájci is megirigyelne. Egy cso-
da, ami ott történt egyetlen év alatt.

Aztán levetítette a filmet Goában, és a
résztvevõk sorba jöttek gratulálni Ma-
gyarországnak, senki nem hitte volna,
hogy mindezt meg lehet csinálni, így és
ennyi idõ alatt.
(Dr. Komlóssy György geológus konzulens �
Rio Tinto-Alcan / Melbourne, Ausztrália)

50 éves a nagyhegyesi krátertó
(1961�2011)

Az Országos Kõolajipari Tröszt
1958-ban szeizmikus méréseket vé-

geztetett a gravitációs mérés által Hajdú-
szoboszló és Nagyhegyes közelében ki-
mutatott szerkezeten. A mérések a szer-
kezet tetõpontját az 1918-ban kitûzött fú-
rástól 6 kilométerrel délebbre mutatták
ki. Az ide telepített Hajdúszoboszló�1.
számú fúrás 1959-ben gazdag földgázte-
lepeket harántolt. A mezõ hazai mérték-
ben nagynak bizonyult, azonban kõolajat
nem tartalmazott. Az ország akkor legje-
lentõsebb földgáz-elõfordulásának meg-
kutatása, a termelõkutak lemélyítése, ki-
vizsgálása és kiképzése sok gondot oko-
zott. Sekély mélység, viszonylagos túl-
nyomásos rétegek, nehéz fúrhatóság,
iszapveszteségek mind olyan tényezõ,
amelyek párosulva a nem kellõ technikai
felszereltséggel, kisebb-nagyobb zavaro-
kat okoztak a munkában. Ezek között
legsúlyosabbak feltétlenül a földgázkitö-
rések számítanak, ame-
lyek igen komoly anyagi
károkat okoztak. Az
1959-ben és 1960-ban
történt földgázkitörések
és -kifúvások (Hajdú-
szoboszló�2., �6., �12.
és �20. számú kutak) el-
fojtása nem okozott kü-
lönösebb nehézséget.

A mezõbõvítés során
telepítették meg 1961-
ben a Hajdúszoboszló�
36. számú fúrást Nagy-
hegyes környékén, az
1918-ban kijelölt fúró-

pont közvetlen közelében. A kút lemélyí-
tése során a hajdúszoboszlói földgázme-
zõ és egyben a Nagyalföld egyik legna-
gyobb gázkitörése következett be. 1961.
augusztus 23-án 9 órakor a fúrólyukból
történt kiépítés közben az egyensúly
megbomlott, a kút termelni kezdett, ele-
mi erõvel tört fel a földgáz. A kitörésgát-
lókat többszöri próbálkozás után 17
órakor sikerült tökéletesen bezárni, s a
lezárás után a csõfejen semmiféle gáz-
szivárgás nem volt észlelhetõ. Ezzel a ki-
törés felszámolása tulajdonképpen befe-
jezõdött. Azonban a nagy nyomással fel-
törõ földgáz a kúton kívül oldalirányban
is utat talált magának a laza felszín közeli
rétegekbe. 20 óra 30 perckor a tartalék
iszapgödörben gázbuborékolás jelent-
kezett, ez kezdetben kismértékû volt, lát-
szott azonban, hogy fokozatosan és egy-
re inkább erõsödik. Másfél óra múlva a
fúrólyuktól 5 méter távolságban egy 500
méter hoszszú repedés keletkezett, amely
mentén feltört, majd augusztus 24-én
5 óra 45 perckor öngyulladás követ-
keztében belobbant a földgáz. A tûz pil-
lanatok alatt kiterjedt a repedés teljes
hosszára. A kitörés további menete alatt
kialakult a fõkráter, valamint két kisebb

kráter is. A kráterekbõl nagy mennyiségû
földgáz tört fel, igen nagy mennyiségû
rétegtörmeléket hozva magával. 11 óra
30 perckor a fúrótorony eldõlt és eltûnt a
fõkráterben, a fúróberendezés elpusztult.
Ezen a napon a kráterek mûködése teljes
intenzitással folyt és a lángok magassága
meghaladta a 100 métert. A fõkráter mû-
ködése folyamán egy ellipszis alakú
töltést épített maga köré, amelynek
méreteire jellemzõ, hogy hossza 250,
szélessége 150 méter, magassága pedig
6�7 méter volt. A kihordott törmeléket a
gáz több száz méter magasra felemelte és
ennek nyomai a késõbbiek folyamán 5�6
kilométer távolságban is fellelhetõk
voltak. Augusztus 26-án a fõkráter
mûködése, 29-én pedig a teljes föld-
gázkitörés megszûnt. Mindhárom krá-
terben enyhe gázszivárgás volt tapasztal-
ható 5�6 napig, majd a kitörés rétegom-
lás következtében teljesen megszûnt.

2006-ban � a kitörés 45. éves évfor-
dulóján � Nagyhegyes Községi Önkor-
mányzat, a MOL Nyrt., az Országos Ma-
gyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szak-
osztálya (OMBKEKFVSz) és a Szobosz-
lói Filiszterek Társasága (SZOFT) ipari

emlékhelyet avatott a
krátertónál, majd ha-
gyományos szakestélyt
szervezett. Ekkor ha-
tározták el a szervezõk,
hogy ötévenként ko-
szorúzással emlékeznek
az eseményre. Erre ke-
rült sor 2011. szeptem-
ber 30-án Nagyhegye-
sen, a krátertónál és a
Faluházban, mint arról
a Kõolaj és Földgáz
2011/7. számában hírt
adtunk.

(idõa)

TÖRTÉNETI HÍREK
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30 éve alakult meg az OMBKE
Történeti Bizottsága

Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület Történeti Bi-

zottsága megalakulásának 30. évforduló-
ját ünneplõ ülésére 2011. szeptember
7-én került sor az MMKM Öntödei Mú-
zeumában. A jubileumi ülés mottója
�A régi kornak történetét tárgyalni csak
úgy érdemes, ha ki tudjuk belõle olvasni a
jelenrõl szóló és a jövõ számára hasznos
tanulságokat� volt.

Az ünnepi megemlékezésen megje-
lent bizottsági tagokat és vendégeket
Tóth János, a TB vezetõje üdvözölte.
A vendéglátó házigazda, dr. Lengyelné
Kiss Katalin, az Öntödei Múzeum igaz-
gatója köszöntõje mellé A Kohászati
Történeti Bizottság alapítása és tevékeny-
sége c. kiadvánnyal kedveskedett a jelen-
lévõknek, amely a bizottság megalapító-
ja, Kiszely Gyula születésének 100. év-
fordulója alkalmából jelent meg az Öntö-
dei Múzeumi Füzetek 20. számaként
(szerzõk: Remport Zoltán � L. Kiss
Katalin).

Ezt követõen hangzott el Csath Béla
vetítettképes elõadása �Az OMBKE TB
történetének elsõ 15 éve� címmel. Kiin-
dulópontként utalt Faller Jenõ 1952-ben
megjelent �Sürgõs tennivalóink az elha-
nyagolt bányászattörténeti kutatómunka
terén� címû tanulmányára, majd idõrend-
ben ismertette a szakosztályi történeti bi-
zottságok megalakulásának történetét, be-
mutatva azok vezetõinek fotóit. Rövid is-
mertetést adott az ipari múzeumok meg-
nyitásáról is. Az elõadás rövid összefogla-
lója: Az Egyesület által létrehozott új Tör-
téneti Bizottság 1981. november 26-án
tartotta elsõ ülését Csath Béla vezetésé-
vel, ahol megjelentek az egyesületi szak-
osztályok delegáltjai. A TB egyesületi el-
nökségi döntés alapján 1994-tõl �Történe-
ti és Hagyományápoló Bizottság� név
alatt mûködött tovább. Csath Béla az em-
lített két idõszak nagyrendezvényei közül
a szemináriumokat, az MTESz TTB által
szervezetet �novemberi napok�-at, a nem-
zetközi kapcsolatok keretében lebonyolí-
tott tanulmányutakat, az ICOTEC konfe-
rencián való részvételt emelte ki. Hagyo-
mányápolás terén kiemelte a �Szent
Borbála-ünnep felélesztését�, amelyet
1989-ben Budapesten tartottak elsõ ízben.
Az iparág vezetõ múzeumainak bemu-
tatását a vezetõk és a munkában részt
vevõ tagok fotói színesítették.

Tóth János �Az OMBKE TB történe-
tének második 15 éve� c. elõadásában az
1996 óta eltelt idõszak történéseinek is-
mertetése mellett külön utalt az ülésen el-
hangzott fontosabb tényekre, legtöbbször
megemlítetve a felszólalók nevét is, kö-
vetve a TB összetételének személyi vál-
tozásait. A �Történeti Bizottság� (mert
végül a bizottság és az Egyesület vezeté-
se e név mellett döntött) általában az
OMBKE tanácstermében tartotta üléseit
(kivéve a kihelyezett üléseket, melyek-
nek Budapesten a MOL Rt., az Országos
Mûszaki Múzeum, illetve Dunaújváros,
Székesfehérvár és Tatabánya adott ott-
hont). Az utóbbi idõben rendszeresen � a
jobb megközelítés miatt � a Magyar Mû-
szaki és Közlekedési Múzeum Öntödei
Múzeumában gyûltek össze a tagok.
A résztvevõk száma 9 és 27 között válto-
zott (általában 12�16 fõ volt).

A negyedévente tartott üléseken a
szakosztályi bizottságvezetõk és a helyi
szervezetekmegbízottjai tájékoztatást ad-
nak az elmúlt idõszak munkájáról és fel-
vázolják a jövõ feladatait. A múzeumok
és gyûjtemények képviselõi is tájékoztat-
nak a múlt és jövõ idõszerû dolgairól.

Az utóbbi évtizedben alkalmanként
külsõ elõadók is tartanak elõadást a terü-
letet érintõ kérdésrõl, cégrõl, jeles szak-
ember életérõl. A TB tagjai aktívan köz-
remûködnek az ipari, egyesületi évfordu-
lók, rendezvények szervezésében, jubi-
leumi kiadványok, kiállítások elkészíté-
sében. Igaz, hogy személyes családi kötõ-
dés miatt fõleg az idõsebb tagok ismerik
jobban szakmáink múltját, azonban ör-
vendetes, hogy néhány fiatal is érdeklõd-
ve segíti munkánkat.

A tárgyalt idõszak néhány fontosabb
eseménye:

1997-ben az elsõ Magyar Mûszaki
Muzeológus Találkozón több TB tag
részt vett és természetesen a további ren-
dezvényeken is részt veszünk.

A Magyar Bányászat Évezredes Tör-
ténete c. könyv I., II., III. és a IV. kötetei-
nek összeállításában a TB tagjai is közre-
mûködtek (kiemelendõ a II. kötet és IV.
kötet fõszerkesztõjének � Benke István-
nak, illetve dr. Izsó Istvánnak a neve).

Üléseinken 2000 márciusától na-
gyobb szakmai elõadások is elhangzot-
tak, 2002 óta pedig az MFT Tudomány-
történeti Bizottsága képviseletében Tóth
Álmos vesz részt üléseinken.

Mivel 2002. után már nem jelent meg
a MTESZ évfordulónaptár, a hiányt a bá-

nyász-kohász évfordulók összegyûjtésé-
vel és közzétételével a TB igyekezett pó-
tolni. Ebben Liptay Péter végezte a leg-
több munkát.

2005 óta a TB mind aktívabban be-
kapcsolódott a Vaskultúra Útja mozga-
lomba, majd a Közép-európai Ipari Örök-
ség Útja Egyesület, majd a Közép-euró-
pai Vaskultúra Útja Egyesület munkájá-
ba. E munkálatokban elsõsorban Laár
Tibor és Drótos László jeleskedett.

Liszka János nagyon szép összeállí-
tást készített szakmúzeumaink kiadvá-
nyairól a MOIM részére.

Az elmúlt 30 év tevékenységének
rövid összegzése: a Történeti Bizottság
15, illetve 30 éves munkájával sok infor-
máció, tapasztalat gyûlt össze, vált köz-
kinccsé a bányászat és kohászat múltjá-
ból, jelenébõl. A TB megfelelõ fórumot
biztosított, biztosít a szakmáink története
iránt elkötelezett egyesületi tagok és más
érdeklõdõk számára.

Az emlékülésen Mikus Károlyné a
TB múltjáról szóló dokumentumokat,
dr. Benke László a Miskolci Egyetem
kiadványát adta át Tóth Jánosnak.

(Csath Béla, Tóth János)

A IV. Salgótarjáni Ipartörténeti
Emléknap
(2011. október 21.)

Salgótarján várossá fejlõdésében je-
lentõs tényezõ volt a környéken föl-

fedezett szén és nagyüzemi kitermelésé-
nek megindulása, majd ezen bõséges
szénforrásra ide települõ ipari üzemek
létrejötte. Mindezekre való emlékezése-
ket a város több civil szervezetével
együttmûködve az OMBKE Salgótarjáni
Osztályán belül mûködõ, 2008-ban ala-
kult Hagyományápoló Egyesület indítot-
ta el. Szervezésében került sor a IV. Sal-
gótarjáni Ipartörténeti Emléknapra a
Nógrádi Történeti Múzeumban. Az em-
léknap kiemelt témája a bányászathoz, a
kohászathoz és az üveggyártáshoz kap-
csolódó kulturális és sportélet volt.

Az emléknap megnyitóján dr. Szirá-
csik Éva, a múzeum vezetõje köszöntötte
a vendégeket és örömét fejezte ki, hogy
az intézménymár a negyedik alkalommal
adhatott otthont a város fejlõdésével fog-
lalkozó rendezvénynek.

Székyné dr. Sztrémi Melinda, Salgó-
tarján polgármestere, országgyûlési kép-
viselõ megnyitójában kifejtette �Személy
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szerint és városvezetõként is örülök a
kezdeményezésnek. Fontos, hogy �ha
gyökereinkkel nem vagyunk tisztában, a
jövõnk sincs tisztázva�. Külön öröm,
hogy az idén az emléknap középpontjába
a kultúra és a közmûvelõdés került,
amely korábban még nem kapott ekkora
hangsúlyt. Pedig már Salgótarján elsõ
polgármestere, dr. Förster Kálmán is
nagy pártolója volt a kultúrának, õ alapí-
totta a Balassi Asztaltársaságot.� Majd a
városvezetés részérõl a bányász hagyo-
mányokkal kapcsolatos lépéseirõl-tervei-
rõl, illetve a peremkerületi mûvelõdési
házak jövõjérõl adott tájékoztatást.

Ezt követõen a Salgótarjáni Kõszén-
bánya Rt. bányatelepein zajló kulturális
életrõl Bódi Györgyné, a Nógrádi Törté-
neti Múzeum Baráti Körének Elnöke tar-
tott elõadást. Az acélgyár kulturális kö-
reirõl Gálné Horváth Mária, a Kohász
Mûvelõdési Központ Egyesületének alel-
nöke beszélt. Az Üveggyári Kolóniából
szervezõdött közösségekkel Marek
Aladár, az OMBKE tagja ismertette meg
a jelenlévõket. A munkás mûvelõdés és
képzõmûvészet témakörébe K. Peák
Ildikó, a Nógrádi Történeti Múzeum
(NTM) mûvészettörténésze avatta be a
jelenlévõket. A megyei bányászsportról
Szabó János, a Zagyva Forrás Egyesület
elnökhelyettese, az acélgyár sportjáról
Plachy Péter, az SKSE volt kézilabdázó-
ja adott tájékoztatást.

Az emléknapot dr. Fodor Miklós, az
NTM történész muzeológusa zárta.
A megemlékezést követõen a résztvevõ-
ket egy hagyományos szakestélyre hívta
meg a rendezõ szervezet. A vendégek
nagy részének ismeretlen volt ez a régi
hagyomány, s jelezték máskor is eljönné-
nek, ha meghívást kapnak. A rendezvény
remekül sikerült.

(Vajda István)

Fiatal bányász hagyományõr-
zõk � A Mecseki Bányamanók
avatása
(2011. november 11.)

2011. november 11-én a Budai
Városkapu Iskola zsibongójában az isko-
la tanulói és a meghívott vendégek jelen-
létében a Mecseki Bányamanók ünne-
pélyes esküt tettek. Az avató ünnepséget
Wawra János, az iskola fõigazgatója nyi-
totta meg. Beszédében elmondta, hogy
nem csak a volt bányászok, a környezetük

is igényli a bányász múltra való emléke-
zést. Az itteni emberek ezer szállal kötõd-
tek a bányászathoz, élvezték e munkahe-
lyek áldásos hatásait, többek között az is-
kola is. A mai gyerekeknek � akik itt ül-
nek � ez már nem sokat mond, ezért egy
olyan mozgalmat szeretnének elindítani,
amely a bányász múlt és a bányász érté-
kek felé tereli a figyelmet. Azt szeretnék,
ha megismernék a gyerekek és az iskola
is a nagyapák bányászati múltját, amely-
rõl az itt ülõk már vajmi keveset tudnak,
kivéve a meghívottakat, akik még tevé-
keny résztvevõi voltak ennek a múltnak.

Az ünnepi beszédet Vándori András
bányagépészmérnök, a Bányász Emléke-
kért Egyesület alelnöke mondta. Szavai
szerint az egyesület célja a bányamanók
szervezetének létrehozásával az volt,
hogy egy hozzájuk és a bányász hagyo-
mányõrzéshez kapcsolódó ifjúsági tago-
zatot alapítsanak, akik a jelenben is emel-
ni tudják a bányász ünnepségek fényét, a
jövõre vonatkozóan pedig olyan bázis
alakuljon ki, amely már az egyre fogyó
tényleges bányászemberek helyett tovább
viszi majd e szakma értékes hagyomá-
nyait. Megköszönte az iskola vezetõinek
és Hartmann Piroska tanárnõnek, hogy a
bányamanómozgalmat szervezték, támo-
gatták, ugyancsak köszönetét nyil-
vánította ki az anyagi támogatásokért
PécsMegye JogúVáros Önkormányzatá-
nak, a Wildhorse Energia Kft.-nek, a
Calamites Kft.-nek, Oszoli Dénes önkor-
mányzati képviselõnek és a Mecsekérc
Zrt.-nek.

Az ünnepélyes eskütétel szövegét
dr. Páva István, a Bányászati Aknamélyí-
tõ Vállalat egykori fõkönyvelõje mondta
elõ, amelyet a bányamanójelöltek nagy
átéléssel mondták utána:

�Én� a Mecseki Bányamanó Egye-
sület tagja fogadom, hogy kitartó, hûsé-
ges tagja leszek az egyesületnek. Tiszte-
lem a bányászokat, azok hagyományait és
jelképeit. A hagyományokat õrzöm és áta-
dom. A bányamanók törvényeit elfoga-
dom és betartom. Az Egyesület egyenru-
hájában részt veszek a bányászat ünne-
pein. Tetteimmel bizonyítom, hogy értem
és érzem, mit jelent nekem a bányászok
köszöntése: Jó szerencsét!�

Az eskü után a meghívott bányamér-
nökök és egykori bányászati dolgozók, a
Bányász Emlékekért Egyesület tisztség-
viselõi, helyi képviselõk, bányász szak-
szervezeti vezetõk kötötték fel a gyere-
kek alkatára szabott bányász egyenruhák-
ban felsorakozott bányamanókra a vörös-
fekete nyakkendõt. A Bányamanók Zász-
lajátVerbõci József, a Calamites Kft. ügy-
vezetõje adta át a csapat vezetõjének
(kép).

Végül Pernekker László, a Bányász
Emlékekért Egyesület elnöke a lelkes kö-
zönség elõtt köszönte meg a bányama-
nók, az iskola és a felkészítõ tanárok
munkáját.

(Dr. Biró József)

Az Öntöttvas dicsérete � vetél-
kedõ a múzeumban
(2011. november 16.)

AzÖntödei Múzeum 2011-ben készí-
tette el új állandó kiállításának ötö-

dik részét �Az öntöttvasmûvesség virág-
kora� címmel, melyet a Nemzeti Kultu-
rális Alap is támogatott.

A pályázathoz egy múzeumpedagó-
giai foglalkozássorozat is kapcsolódott,
amelynek záró eseménye 2011. novem-
ber 16-án �Az öntöttvas dicsérete� címû

1. kép: Zászlóátadás
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vetélkedõ volt. A vetélkedõre három kö-
zépiskola, a Csík Ferenc Általános Iskola
és Gimnázium, az Öveges József Gya-
korló Középiskola és Szakiskola és a
Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szak-
középiskola és Szakiskola 16-17 éves
diákjait hívtuk meg. Mindhárom iskola
két csapatot állított ki 6�6 fõvel.

A vetélkedõt megelõzõen a diákok
két alkalommal látogattak el a múzeum-
ba. Elõször megtekintették a múzeumot,
hangsúlyt helyezve a �Vas- és acélönté-
szet története� és az �Öntöttvasmûvesség
virágkora� címû kiállításokra, amely
kiállításokról a vetélkedõ kérdései
zömében szóltak. A második látogatás
során a diákok választ kaptak sok apró
kérdésre, amelyek a felkészülés során
felmerültek bennük és megtekintették az
�Itt felejtették� � az öntöde utolsó napját
bemutató filmet. Formázási és öntési
gyakorlatot tartott számukra Huszics
György öntõmester, aki megmutatta e
szép, de igen nehéz szakma fogásait.

A vetélkedõ vezetésére Farkas

Attilát, a Bánki Donát Közlekedésgépé-
szeti Szakközépiskola és Szakiskola ok-
tató tanárát kértük fel. A zsûriben foglalt
helyet Ötvös Zoltán, a II. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési Irodájának
vezetõje, Gulyás Anikó, az MMKM mú-
zeumpedagógusa,Huszics György, a mú-
zeum nyugalmazott múzeumpedagógusa,
dr. Tóth Levente, a Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Karának
docense, valamint dr. Lengyelné Kiss
Katalin múzeumvezetõ.

A vetélkedõ kérdései igen változato-
sak voltak. Minden csapat kapott egy
12+1 kérdésbõl álló totót. Kaptak villám-
kérdéseket is, amelyekre gyorsan és tö-
mören feleltek. A szóbeli feladatoknál a
rendelkezésre álló három percben mutat-
ták be Mechwart András munkásságát
(1. kép). A szakmai kérdésekre adott vá-
laszokból az is kiderült, hogy a kéregön-
tés, a kupoló üzeme, a héjformázás is ért-
hetõvé vált a fiatalok számára.

A házi feladat �Az öntöttvas dicsérete�
címû kiállítás megtervezése volt, a meg-

oldások sok érdekes,
kreatív ötletet tar-
talmaztak. Ügyességi
feladatként egy pa-
pírkályha mielõbbi
elkészítése volt a cél,
melynek alaprajzát
dr. Szunyogh Gábor
kollégánk szerkesz-
tette meg (2. kép).

A játék végén a
zsûri értékelte a
csapatok munkáját
(3. kép). Az elsõ he-
lyezett a Csík Ferenc
Általános Iskola és

Gimnázium elsõ csapata lett, a második
díjat az Öveges József Gyakorló Közép-
iskola és Szakiskola egyik csapata nyerte.
Harmadik helyen végzett a Csík Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium második
csapata. Valamenynyi résztvevõ az
OMBKE, a MÖSZ és a Miskolci Egye-
tem ajándékait kapta jutalmul.

A nyertesek az OMBKE jóvoltából a
vetélkedõt követõ napon jutalomkirándu-
láson vehettek részt. Meglátogatták a
diósdi Kludi Szerelvények Kft. gyárát,
ahol megtekintették a teljesen gépesített
sárgaréz kokillaöntödét, amelynek mo-
dern gépsorai szinte emberi beavatkozás
nélkül végzik el a megmunkálás, a nyo-
máspróba, a csiszolás és polírozás mun-
kafázisait. Mindannyiunkat lenyûgözött
az üzem 150, illetve 360 tonnás kovács-
présgépe. A gyárlátogatást kötetlen be-
szélgetés zárta a gyár mûszaki igazgató-
jával, Szalay Attilával.

A gyárlátogatást követõen a nyerte-
sek a diósdi Rádió és Televízió Múzeu-
mot tekintettékmeg, ahol amagyar rádió-
zás és televíziózás történetével, a stúdiók,
az adók, és vevõberendezésekmûködésé-
vel ismerkedhettünk meg. A múzeum két
különtermében pedig dr. Békésy György
Nobel-díjas fizikus, akadémikus, posta-
mérnök Hawaii Egyetemrõl hazatért kí-
sérleti berendezéseit tekinthettük meg.
Hála és köszönet Majzikné Szívós Ibolya
tárlatvezetõnek a színes magyarázatért.

A vetélkedõ tapasztalatai alapján az
Öntödei Múzeum múzeumpedagógiai kí-
nálata tovább bõvül, a pedagógusokkal va-
ló elõzetes konzultáció után a vas- és acél-
öntészet története témakörben újabb le-
hetõség adódik az ismeretek elmélyítésére.

(Csibi Kinga)

1. kép: Mechwart András munkásságát ismerteti az egyik diák

3. kép: Értékel a zsûri

2. kép: Készül a reggeli kályha makettje



A nagykötõjel

Helyesírásunk egy-két szabálya igen kevéssé ismert, pedig
gyakran olyan esetek szabályairól van szó, melyeket leve-

lekben, cikkekben, tanulmányokban, önéletrajzokban nem is
ritkán használunk, vagyis fontos lenne pontosan tudni õket.

Bár a helyesírásról elmondható, hogy pusztán konvenció,
azért a rendszer mégiscsak logikus, számos szabályban meg-
mutatkozik például helyesírásunk �értelemtükrözõ szerepe�
(vö. Akadémiai Helyesírás � továbbiakban AkH. � 2. pont) [1].
Értelem szerint kell különbséget tenni a kötõjel és a nagykötõjel
használatában is, vagy fordítva: az olvasott szöveg értelmezését
segíti ezek helyes jelölése.

A kötõjel és a nagykötõjel megkülönböztetéséhez érdemes
legelõbb a gondolatjelet azonosítani. Gondolatjelet általában
beékelõdõ tagmondatoknál (AkH. 251.) és idézésnél haszná-
lunk (AkH. 256.). A nagykötõjel egyébként ugyanilyen hosszú,
de ez nem okoz zavart, hiszen egészen másra használjuk. Ez
utóbbi írásjel helyesírási szabályzatunk 1954-es kiadásában
született meg, használata kevéssé ismert. Elterjedését újabban
talán az is gátolja, hogy aWord � a gondolatjellel szemben � ezt
nem ismeri fel, és csak külön szimbólumként vagy kombinált
(Ctrl+mínusz) billentyûparanccsal adhatjuk meg.

A nagykötõjelet tehát a következõ esetekben használjuk (a
példák helye � ha külön nem jelölöm � az AkH. 263-as pontja):

� két vagy több nép vagy nyelv nevének kapcsolatakor, pl.
angol�magyar szótár, francia�spanyol határ, olasz�német mér-
kõzés, Osztrák�Magyar Monarchia, Magyar�Finn Társaság,
Cseh�Morva-dombság (ez utóbbinál látható a kötõjel és a
nagykötõjel közötti hosszkülönbség),

� két vagy több tulajdonnév kapcsolatakor, pl.
Hadrovics�Gáldi: Orosz�magyar szótár, Újpest�Ferencváros
rangadó,

� a -tól -ig viszony kifejezésekor, pl. budapest�bécsi gyors,
kelet�nyugat irányban, június�július hónapban, továbbá:
1848�49-es forradalom és szabadságharc, Vörösmarty Mihály
(1800�1855), tehát évszám jelölésekor az önéletrajzokban is,

� géptípusok betû- és számjelzése között, pl. T�34-et, Apol-
lo�11; saját példával: F�8 fejtõgép (AkH. 263.).

Minden egyéb esetben a �sima� kötõjel használata ajánlott,
pl. toldalékolásnál (1915-ig, ELTE-re, Glasgow-ban), különbö-
zõ összetételeknél (már-már, Zichy-kastély, gép- és gyorsírás),
díjak nevében (Nobel-díj), földrajzi neveknél (Dél-kínai-ten-
ger) stb. Három esetet azonban ki szeretnék emelni, mert ezek-
ben tényleg megmutatkozik a kötõjel és a nagykötõjel megkü-
lönböztetett funkcionális értéke. Vegyük a következõ példákat:
1) A fiú 8-10 éves lehetett. A fejtési front napi 5-6 m-t haladt
elõre.
2) A Hofmeister-Tóth�Mitev könyvbõl dolgoztam.
3) Ének-zene�matematika szakos volt.

Az elsõ eset nyilván nem tartozik a nagykötõjel használati
körébe, mert itt nem a -tól -ig viszonyt fejezzük ki, pusztán nem
vagyunk biztosak az adatban, így csak hozzávetõlegesen adjuk
meg a számot. A hozzávetõlegességet és a vagylagosságot tehát
a �rendes� kötõjellel érzékeltetjük [2].

A második esetben megintcsak igen kifejezõ a kétféle írás-
jel megjelenése, hiszen az egyik szerzõnek kettõs neve van, me-
lyet a nagykötõjel érzékletesen elválaszt a másik szerzõ
nevétõl.

Végül a harmadik esetet azért érdemes kicsit pontosabban
elemezni, mert azt mutatja be, hogy a nagykötõjel használata jól
összefér a többi szabállyal, beleillik helyesírásunk rendszerébe.
A döntõ érv ugyanis �a kötõjel és a nagykötõjel használatának
különbségében az, hogy a kötõjel összekapcsol, szorosabb vi-
szonyt jelez, a nagykötõjel pedig tagol, szétválaszt, távolabbi,
lazább kapcsolatot fejez ki� [3]. A harmadik példánk önma-
gáért beszél, de ugyanígy pl. a nagykötõjeles fizika�kémia egy
szakpár megnevezésére utal, a �kiskötõjeles� fizikai-kémiai
mellérendelõ összetétel viszont � a sokkal szorosabb kapcsolat
miatt � például jelzõként állhat ilyen esetekben: fizikai-kémiai
kísérlet, fizikai-kémiai laboratórium (Zimányi 1994).

Összefoglalásképp azt gondolom tehát, hogy a kötõjel és a
nagykötõjel megkülönböztetésének van létjogosultsága, hasz-
nálata kifejezõ; s habár általánosan nem terjedt el, a professzio-
nális (vagy csak tudatos) írás és olvasás részeként számon kell
tartani.

Felhasznált irodalom:
1. A magyar helyesírás szabályai. Tizenegyedik kiadás.
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984.

2. Holczer József: Két évszám között arasznyibb vonalat! Ma-
gyartanítás. 1994/2. 33.

3. Zimányi Árpád: Legfiatalabb írásjelünk: a nagykötõjel. Ma-
gyartanítás. 1994/2. 32.

Lois Márta
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MEGHÍVÓ

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete és
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

a �Jó szerencsét� köszöntés elfogadásának
118. évfordulója alkalmából emlékülést tart

2012. április 4-én (szerdán) 10.45 órakor a
Jó szerencsét Mûvelõdési Központban

(Várpalota, Szent István u. 14.)

Program:

Kultúrmûsor

Szakmai elõadás
Dr. Tamaga Ferenc, az MBFH elnökhelyettese:
A hazai ásványinyersanyag-kutatás és -kitermelés
jövõbeni lehetõségei és esélyei

Ünnepi beszéd az emléktáblánál
Dr. Fancsik Tamás c. egyetemi tanár,
a MÁFI és a MAELGI igazgatója

Koszorúzás

Állófogadás
a Szervezõ Bizottság

NYELVMÛVELÉS
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Már csupán alig néhány hét:
az iparág komoly várakozá-
sokkal tekint a düsseldorfi
wire 2012 és a Tube 2012
szakvásárok elé:

2012. február: Alig négy hét csupán és megnyitja
kapuit a wire 2012 és a Tube 2012, a huzal-, kábel- és
csõipar két vezetõ nemzetközi szakvására, hogy 2012
tavaszán bemutassák az iparágak technológiai élvo-
nalát a Rajna-parti vásárcsarnokokban.

2012. március 26�30. között rendezik immár
13. alkalommal Düsseldorfban a Wire Nemzetközi
Huzal- és Kábelipari Szakvásárt és a Tube Nemzet-
közi Csõipari Szakvásárt, a két iparág vezetõ nemzet-
közi seregszemléjét.

A két szakvásárra beérkezett jelentkezések alapján
több mint bizakodó a szakvásárok düsseldorfi rende-
zõje. A wire szakvásárra már most (2011 decemberé-
ben) 1142 vállalat jelentkezett be 45 országból. A ha-
gyományoknak megfelelõen 2012-ben is jelentõs
számú kiállítóval büszkélkedhet Olaszország, Bel-
gium, Franciaország, Ausztria, Hollandia, Svájc,
Törökország, Nagy-Britannia és Németország. Szin-
tén örvendetes a számos jelentkezés Svédországból
is. Tengerentúli viszonylatban a legtöbb vállalat az
Egyesült Államokból, Kínából, Indiából és Tajvanról
érkezik. Az 1142 kiállító mintegy 56 000 négyzet-
métert foglalt le összesen.

A wire 2012 szakvásár huzalgyártó és -feldolgozó
gépeket, eljárástechnikai eszközöket és segédanyago-
kat, valamint szerkezeti anyagokat és különleges hu-
zalokat vonultat fel. Ezenkívül megismerhetjük a ká-
bel-, a mérés-, a szabályozás- és a vezérléstechnika,
valamint az ellenõrzõ berendezések és rendszerek új-
donságait. A kínálatot olyan különleges szakterületek
teszik teljessé, mint a logisztika, az anyagmozgató
rendszerek és a csomagolás.

A huzal-, kábel- és üvegszálgyártó gépek,
valamint a huzalok és kábelek gyártói és kereskedõi
a 9-tõl 12-ig terjedõ, valamint a 16-os és 17-es csar-
nokban találhatóak. A 15-ös csarnokban az alakítás-
technika (Fastener Technology) kap helyet, a 16-os
vásárcsarnokban pedig a rugógyártás (Spring Ma-
king) ismerhetõ meg.

A Tube szakvásár hasonlóan jó elõzetes eredmé-
nyekrõl számolhat be. A 44 országból már most beje-
lentkezett 918 vállalat közül a legtöbb európai vál-
lalat Olaszországból, Franciaországból, Hollandiá-
ból, Ausztriából, Lengyelországból, Svájcból, Spa-
nyolországból, Törökországból, Németországból és
Nagy-Britanniából érkezik. Szintén örvendetes a
Cseh Köztársaságból érkezett jelentkezések száma.
A Tube kiállítói eddig több mint 47 000 négyzetmé-
ternyi nettó kiállítási területet foglaltak le.

A Tube szakvásár az 1-estõl a 7a-ig terjedõ csar-
nokokat foglalja el. A csõipari kiegészítõ termékek
az 1-es és 2-es csarnokban találhatóak, a csõkereske-
delem és a csõgyártás a 2-es, 3-as, 4-es és 7.0 csar-
nokban kap helyet. Az alakítástechnika az 5-ös csar-
nokban mutatkozik be, a csõmegmunkáló gépek a
6-os és a 7a csarnokban, a 7a csarnok egy részén a
gépek és berendezések láthatóak.

A Tube szakvásár a csõipar teljes vertikumát fel-
vonultatja a csõgyártástól a csõmegmunkáláson át a
kereskedelemig. A kínálat széles körû: az alapa-
nyagoktól a csöveken, kiegészítõ termékeken, csõ-
gyártó és használt gépeken át az eljárástechnikai
szerszámokig és segédeszközökig a mérés-, vezérlés-
és szabályozástechnika mellett. A szerteágazó szak-
mai kínálatot a csõvezetékek és az OCTG technoló-
gia, a profilok és profiltechnika, az ellenõrzõ beren-
dezések és rendszerek, valamint olyan szakterületek
egészítik ki, mint a raktárautomatizálás, a vezérlõ és
ellenõrzõ berendezések.

A két szakvásárra vonatkozó naprakész informá-
ciókkal a vásári portálok szolgálnak a www.wire.de
és www.Tube.de címen.

Magyarországi Képviselet:
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1122 Budapest, Maros u. 12/b
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1. kép: Koszorúzás Péch Antal sírjánál 2. kép: A Honvéd-szobornál

3. kép: Az OMBKE küldöttsége a felvonuláson

5. kép: Dr Bõhm József emlékbeszédet mond 6. kép: Marian Lichner polgármester emléktáblájának koszorúzása

7. kép: A Bányászati
Palota emléktáblája

4. kép: Fónagy János államtitkár ünnepi beszédét tartja




