
Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 146. évfolyam, 3. szám 1

TARTALOM
DR. MUCSI GÁBOR, BOHÁCS KATALIN: Kvarchomok szemcse
méret-eloszlásának összehasonlítása lézeres és mikroszkópos
meghatározással. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Comparison of the particle size distribution of quartz sand measured
by laser scattering and optical microscopy

LIVO LÁSZLÓ: Életünk az energia 7. Gazda(g)ságunk alapja:
szén technológiánk (lehetne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Energy � our life � part 7. Coal technology could serve as a basis of
our economy

DR. KALMÁR ISTVÁN: A szénfelhasználás lehetõségének bõvítése
Magyarországon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Potentialities in the utilization of coal in Hungary

DR. BIRÓ JÓZSEF:Három bányászati célú kisvasút Pécs határában. 14
Three narrow-gauge railway served the coal mines at Pécs district

MACHATA BÉLA: Iszkaszentgyörgy-Kincsesbánya bauxitbányáinak
jelentõsége és szerepe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
The role and importance of bauxite mines at Iszkaszentgyörgy-
Kincsesbánya

LIVO LÁSZLÓ: Víztisztítás a földhõ alapú távhõszolgáltatásban . . . . 22
Water processing at the utilization of geothermal energy

Egyesületi ügyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Hazai hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 25, 36

Gyászjelentés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Bruzsa Ferenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Zázrivecz László . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Könyvismertetõ, lapszemle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 33

Külföldi hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 42, 46

A BKL lapszámok az OMBKE honlapján � www.ombkenet.hu � elérhetõek.

Megjelenik 2013. július 25.

A szerkesztõség címe:
Postacím: Tapolca � Pf. 17 � 8301

Szerkesztõség:
Podányi Tibor felelõs szerkesztõ

(tel.: +36-30-2955-718)
e-mail: bkl.banyaszat@t-online.hu

Bagdy István (szerkesztõ)
dr. Csaba József (olvasó szerkesztõ)

Kovács Béla (szerkesztõ)

A szerkesztõ bizottság tagjai:

Bariczáné Szabó Szilvia
Bircher Erzsébet
dr. Biró József

dr. Dovrtel Gusztáv
Erdélyi Attila

dr. Földessy János
dr. Gagyi Pálffy András

Gyõrfi Géza
dr. Horn János
Jankovics Bálint
Kárpáty Erika

dr. Ladányi Gábor
Livo László
Lois László

Mara Márta-Éva
dr. Mizser János

Sóki Imre
dr. Szabó Imre
Vajda István

dr. Vojuczki Péter

Kiadja:
Országos Magyar Bányászati

és Kohászati Egyesület
1051 Budapest, Október 6. u. 7.

Telefon/fax: 1-201-7337
www.ombkenet.hu

Felelõs kiadó: dr. Nagy Lajos

Nyomdai elõkészítés:
Vorákné Szecsei Mónika

Nyomda:
Press+Print Nyomda,

Kiskunlacháza

Bányászati
és Kohászati Lapok

Belsõ tájékoztatásra, kereskedelmi
forgalomba nem kerül

HU ISSN 0522-3512



2 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 146. évfolyam, 3. szám

Bevezetés

A szemcsés anyagok méreteloszlásának pontos is-
merete kitüntetett jelentõségû az ipar számos szegmen-
sében, úgymint az ásványelõkészítés, a gyógyszeripar,
élelmiszeripar, vegyipar, környezetipar és festékipar te-
rületén egyaránt, pl. egy technológia optimalizálására
vagy a szennyezõ részecskék detektálására.

A technika fejlõdésével az anyagok szemcseméret-
eloszlásának meghatározására számos megoldás léte-
zik manapság. Ezért fontos vizsgálni az egyes módsze-
rekkel mért eredmények egymáshoz való viszonyát,
ugyanis eltérõ eloszlási eredményeket kaphatunk
ugyanazon anyagra, ha különbözõ módszereket alkal-
mazunk, ill. akkor is, ha nedves vagy száraz körülmé-
nyek között végezzük el a mérést. Tehát a megfelelõ
módszer mellett a mérések körülményeinek kiválasztá-
sára is ügyelnünk kell, ugyanis egy anyagspecifikus tu-
lajdonságról van szó. Gondoljunk például arra, hogy
egy vízben oldódó anyagot alkohol közegben vagy szá-
raz módon célszerû mérni.

Tanulmányunk célja a lézerdiffrakciós és optikai
mikroszkópi szemcseméret-elemzés eredményeinek
összevetése kvarchomok mintaanyagot vizsgálva.

Szemcsenagyság-elemzés

Mivel a szemcsés anyagokat általában különbözõ
nagyságú szemcsék alkotják, ezért a legjobban eloszlás-
függvénnyel jellemezhetõek. Anyaghalmazok szemcse-
méret-eloszlásának meghatározásához a halmaz repre-
zentatív mintájával végzett laboratóriumi mûvelet szük-
séges. A halmazok szemcsenagyság-mérésének külön-
bözõ módszerei között legalapvetõbb eljárás a szita-
elemzés. A szitálás lehetséges alsó határa (~40 µm)
alatt alkalmazható direkt módszer a mikroszkópos
(optikai mikroszkóppal 100-2 µm, ultramikroszkóppal
~0,02 µm-ig, elektronmikroszkóppal 5-0,01 µm), indi-
rekt egyéb módszerek az iszapolás (100-5 µm), a szedi-
mentációs eljárás (folyadékban 150-3 µm, levegõben
200-5 µm, centrifugában 100-0,1 µm, ultracentrifugában
1-0,01 µm) és a lézeres szemcsenagyság-elemzés (3mm-
0,01 µm).

A szitaelemzésnél a szemcsék nagyságát a négyzetes
nyílás oldalhosszúságával, tehát egyetlen mérettel jelle-
mezzük. Az egyes szitákon maradt anyagok tömegeit
megmérjük, amit az elemzésnél felhasznált összes tö-
meghez viszonyítunk, és az egyes méretekhez a kiszámí-
tott tömeghányadokat rendeljük. Ismeretes száraz és
nedves szitaelemzés. Az utóbbit a finomabb méretû és
felületi nedvességtartalommiatt tapadós anyagok elem-
zésénél alkalmazzuk [1] [2].

A süllyedési végsebesség alapján való szemcsenagy-
ságmérést a 60 µm-nél kisebbmérettartományban alkal-
mazzuk. Amérést a Stokes süllyedési végsebesség képlet
alkalmazásával végezzük. Ide tartoznak a pipettás mód-
szerek, mint a Kõhn-Robinson-módszer, továbbá a
dekantációs (pl. egyszeri dekantációs) szemcsenagyság-
elemzési módszer. Az egészen finom szemcsenagyságok
területén kb. 6 és 0,2 µm között a centrifugálást alkal-
mazzuk. A centrifugális erõtérben a szemcsék süllyedése
gyorsabb, az elemzési idõ emiatt lerövidül [1] [2].

A mikroszkópos szemcsenagyság-elemzésnél a fi-
nomszemcsés anyagot a tárgylemezre szórják úgy, hogy
azok ne érintkezzenek egymással. A megfelelõ pontos-
ság elõfeltétele a jó mintavétel, tehát a tárgylemezre
szórtminta amintázandó terméket jellemzõen képvisel-
je és elegendõ számú legyen, pl. több száz szemcse mé-
retének meghatározása. Az egészen finom szemcséket
(< 2 µm) a felbontóképesség miatt a mikroszkóp nem
tudja láthatóvá tenni, ezek nem is mutathatók ki, ami
rendszeres hibát jelent. A mikroszkóppal történõ szem-
cseméret-meghatározás direkt módszernek számít. A
mérési adatok ismeretében azonban az eloszlásfügg-
vény tömeghányadai meghatározhatók [1] [2].

A szedimentációs szemcsenagyság-elemzési mód-
szernél a mérés közben az edény aljára süllyedõ szilárd
anyag tömegét az ún. szedimentációs mérleggel folya-
matosan mérik.

A lézeres szemcsenagyság-elemzés fényadszorpciós
módszerrel történik. A fénysugarat mérõcellán vezetik
keresztül, melyben a vizsgálandó anyag szuszpenzió
vagy emulzió formában van jelen. Légkeringetésû cella
esetén száraz üzemben is lehetséges a mérés. A minta
szemcséi a lézersugárzásban elhajlási jelenséget idéznek
elõ. A keletkezõ elhajlási gyûrûk átmérõi a szemcse-

Szerzõk kétféle szemcseméret-eloszlás vizsgálati módszert és mérõeszközt mutatnak
be cikkükben, nevezetesen a lézeres szemcsenagyság-elemzõt és az optikai mikroszkópot.
Továbbá ismertetik egy kvarchomok mintán elvégzett szisztematikus méréssorozat ered-
ményeit és az eredmények korrelációját.

Kvarchomok szemcseméret-eloszlásának összehasonlítása lézeres
és mikroszkópos meghatározással
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nagysággal fordítottan arányosak. Az elhajlott sugárzás
energia-eloszlását precíziós multicellás detektorral mé-
rik. A detektor impulzusai alapján a számítógép az el-
oszlás- és sûrûségfüggvényeketmeghatározza. A lézeres
szemcsenagyság-elemzés kb. 3 mm-10 nm-ig alkalmaz-
ható. Alkalmazásának számos elõnye van. A minta-
anyag pontos tömegét nem kell elõre bemérni. A de-
kantációs és pipettás eljárásokkal szemben az elemzési
idõ összehasonlíthatatlanul rövidebb [1] [2].

Mintaanyag és mérések

A mérések alapanyagául egy relatíve homogén
összetételû és alakú modellanyagot, kvarchomokot vá-
lasztottunk. Amintaanyagot az alábbi méretosztályokra
bontottuk: 45-106 µm, 106-160 µm, 160-250 µm és 45-
250 µm. Az elõkészítés a felületre tapadó finom részek
eltávolítása miatt nedves szitálással és mosással történt.

A méréseket a Miskolci Egyetem Nyersanyagelõké-
szítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetében vé-
geztük, a nanoeljárástechnikai laboratóriumban. Elsõ-
ként a kvarchomok szemcseméret-eloszlását egyHoriba
LA-950 V2 típusú lézeres szemcsenagyság-elemzõ ké-
szülékkel határoztuk meg, ami egy lézersugár-elhajlá-
son alapuló spektrométer (1. ábra). A dõlt helyzetû
mérõcellájában keringetett közeg tartalmazta szemcsét
érõ fénysugár elhajlási szöge a szemcse méretével fordí-
tottan arányos, erõssége pedig gyakoriságával hozható
összefüggésbe [5]. Ha nedves üzembenmérnek, akkor a
minta szuszpenzió formájában kering, de száraz üzem-

ben is képes mérni, mert légkeringetésû cellával is ren-
delkezik. A szuszpenzió keringtetés a szemcsék tökéle-
tesebb diszpergálhatósága és a csõfalakhoz való kisebb
mérvû tapadása miatt gyakoribb és pontosabb. Ha a
szemcsék vízben oldódnak, denaturált szeszt vagy nagy
tisztaságú alkoholt is alkalmazhatunk szuszpenziós kö-
zegként. Az elemzési minta mennyiségének a számító-
gép által esetenként megadott tartományba kell esnie.
A lézeresmérés velejárója, hogy nem igényli a szemcsék
sûrûségének ismeretét. Ez különösen szemcsénként vál-
tozó sûrûség mellett nagy elõny, de hátrány is lehet,
mert nem tudjuk mérni a keveréket alkotó komponen-
sek egyenkénti szemcseméret-eloszlását. A minták
szükséges csekély tömege szintén elõnynek számít, kü-
lönösen a kis koncentrációjukmiatt csak nehezen össze-
gyûjthetõ vagy mintázható porok esetében. A tárolt je-
lek kiértékelése bonyolult, elõzetes feltételezéseken
nyugvó mátrix-inverzión, integráltranszformáción vagy
ezek kombinációján alapszik. Leírásukat nem közlik a
gyártmányismertetõk. A készülék merõtartománya 10
nm és 3 mm közé esik. A berendezés a szemcseméret-
eloszláson kívül darabeloszlást és fajlagos felületet is ké-
pes számítani [3].

A lézerdiffrakció elvén történõ szemcseméret-elosz-
lás meghatározása során a felhasználók gyakran talál-
koznak azzal a kérdéssel, hogy a Mie-elméletet vagy a
Fraunhofer-féle közelítõmódszert alkalmazzák az elosz-
lás számításához. A Fraunhofer-elmélet a legegyszerûbb
modellt veszi figyelembe, ami azt jelenti, hogy szemben
a Mie-elmélettel nem igényli a közeg és a mintaanyag
optikai jellemzõit (fénytörési mutatókat). Ily módon az
alkalmazása jelentõs hibákat okozhat a számításkor el-
sõsorban a finom tartományban (<20� 30 µm). Abban
az esetben érdemes aMie-elméletet választani:
� ha a mintaanyag szemcséi bizonyos mértékben átlát-
szóak (a Fraunhofer-módszer pontatlan eredményre
vezethet),

� ha a közeg és a szemcse közötti fénytörési mutató
nagy, pontatlan mérést eredményezhet a Fraunhofer-
módszer,

� ha a vizsgált minta tartalmaz jelentõs mennyiségû< 2
µm méretû szemcséket, a mérés különösen pontatlan
a Fraunhofer-módszerrel [5].
Az 1. ábrán a Nyersanyagelõkészítési és Környezeti

Eljárástechnikai Intézetben lévõ Zeiss Axio Imager.M2m
optikai mikroszkóp látható. Többféle objektív lencséje
van, 5-szöröstõl egészen 100-szoros nagyításig. A mik-
roszkóp tartozéka egy Zeiss AxioCam MRc5-ös kame-
ra, aminek segítségével a mikroszkópban látható képet
számítógépre lehet menteni és tovább feldolgozni, az
eredményeket értékelni.

A számítógépes program segítségével lehetséges
úgynevezett Z-stack képeket létrehozni. Ezzel a képfel-
dolgozó technológiával több felvételt lehet egyesíteni,
amelyek különbözõ fókusztávolsággal készültek, az így
kapott képnek sokkal nagyobb lesz a mélységélessége
(DOF). További lehetõségeket nyújt aMosaiX beállítás,
amivel lehetséges a tárgylemez nagyobb felületérõl
egyetlen nagy képet létrehozni. A két képalkotó mód

1. ábra: A mérésekhez használt berendezések
fent: Horiba LA-950 V2 típusú lézeres szemcsenagyság-

elemzõ berendezés
lent: Zeiss Axio Imager.M2m mikroszkóp
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(Z-stack és a MosaiX) kombinálásával létrehozott fel-
vételekkel lehetséges egy szemcsehalmaz átfogóbb vizs-
gálata (Particle Analysis). Többek között a szemcsemé-
ret darab szerinti eloszlása mérhetõ a program segítsé-
gével. A mérési paraméter kiválasztható, például Feret-
maximum (xF,max), Feret-minimum (xF,min) vagy maximá-
lis átmérõ. A Feret-átmérõk meghatározását a 2. ábra
mutatja be. A szemcse és a háttér pixeles eltérése alap-
ján készült eredményt grafikusan és statisztikailag is
analizálja a program, amimég utólagosan szerkeszthetõ
manuálisan [4].

A mérések során a Feret-minimum (xF,min) átmérõt
alkalmaztuk, mert ez a paraméter ekvivalens a szita-
elemzéssel.

Eredmények

A következõkben bemutatjuk az optikai mikrosz-
kóppal, valamint a lézeres szemcsenagyság-elemzõ
segítségével mért darabszám szerinti szemcseméret-
eloszlási eredményeket és a nevezetes szemcseméretek
közötti korrelációt.

Megmértük az elõzõleg különbözõ lyukbõségû (45,
106, 160, 250 µm-es) szitákkal frakcionált minták darab-
szám szerinti szemcseméret-eloszlását mindkét eszközzel.

Az optikai mikroszkóppal mért darabszám szerinti
szemcseméret-eloszlás mérésekor a 10-szeres nagyítás-
sal készített képeken általában a 20 µm alatti tarto-
mányt nem lehet figyelembe venni, mert a szemcsék a
felvételen nem egyértelmûek. Ekkor 1 pixel 1,8 µm-nek
felel meg [4]. Ha nagyobb felbontásban készültek volna
a képek, akkor nem lennemegfelelõ számú durva szem-
cse a vizsgált anyaghalmazban. A vizsgált terület nagy-
sága mindenminta esetén 77 mm2 volt. A szemcsék szá-
ma 250...800 darab között változott, attól függõen, hogy
mennyi finom szemcsét tartalmazott aminta. A 3. ábrán
a 106-160 µm közötti frakció látható, itt 700 darab
szemcsét vizsgáltunk.

Amérés során kapott adatok a 4. ábrán láthatóak. A
példa a 106-160 µmközötti frakciómintamérésekor ka-
pott adatokat mutatja be. Az oszlopdiagramon feltünte-

tett frakciókat és a mérési paramétert a vizsgálat elején
be kell állítani. A frakcióhatárokat 20 µm-ként vettük
fel, mérési paraméterként pedig a Feret-minimum érté-
két állítottuk be.

Az oszlopdiagram adataiból már számítható a da-
rabszám szerinti szemcseméret-eloszlás, és a függvény
ábrázolható. Ezenkívül minden egyes szemcse mért
adatairól egy összefoglaló táblázatot is készít a program,
ami tartalmazza az összes fontos információt, amire
szükség lehet a vizsgálat során. A szükséges paraméte-
reket a mérés elején kell beállítani. Ilyen adat például a
szemcse koordinátái a tárgylemezen, a Feret-minimum
és Feret-maximum értékek, a szemcse területe stb.

A következõ ábrán (5. ábra) láthatóak a lézeres
szemcsenagyság-elemzõvel és az optikai mikroszkóppal
mért darabszám szerinti szemcseméret-eloszlás függvé-
nyek. A lézeres szemcsenagyság-elemzõvel a darabszám
szerinti eloszlásokat száraz körülmények közöttmértük.
Az eredmények alapján jól látható, hogy az egyes min-
ták eloszlásgörbéi közel azonos trendet követnek a két
különbözõ módszer ellenére is. A legjelentõsebb kü-
lönbség a 160-250 µm tartományban adódott, amely el-
képzelhetõ, hogy a mikroszkóppal vizsgált szemcsék
tartományon belüli mérettel rendelkezõ csekélyebb szá-

2. ábra: A Feret-átmérõk meghatározása
[http://www.sympatec.com/EN/Science/Characterisation/

05_ParticleShape.html]

3. ábra: A kvarchomok 106-160 µm közötti frakció
a 10x-es nagyításban

4. ábra: Az optikai mikroszkóppal mért darabszám
szerinti szemcseméret-eloszlás adatai a kvarchomok

106-160 µm közötti frakció esetén
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mából adódik. Továbbá ebben az esetben sok hibás
szemcsét (< 160 µm) detektáltunk, amely szintén hoz-
zájárulhatott az eltéréshez.

A 6. ábra szemlélteti a két módszerrel mért szem-
cseméret-eloszlásfüggvények mediánjainak egymáshoz
való viszonyát. Az ábra alapján megállapítható, hogy a
két paraméter jól korrelál, értékük kifejezhetõ egymás-
ból:

xMikr
50

= k1 ⋅  x Léz
50

, (1)

Ahol: k1 � korrekciós tényezõ, a görbemeredeksége, az
x50 vizsgálata esetén ideális esetben k1ideális = 1.
xMikr

50
� optikai mikroszkóppal mért darabszám

szerinti szemcseméret-eloszlásfüggvény mediánja
x Léz

50
� lézeres szemcsenagyság-elemzõvel mért

darabszám szerinti szemcseméret-eloszlásfügg-
vény mediánja

A kvarchomok minták esetében k1= 0,966.
A diagramon látható R2: korrelációs koefficiens,

amely közel áll 1-hez. Így a korreláció szorosnak mond-
ható a két változó között.

Ebbõl látható a lézeres szemcsenagyság-elemzõvel
mért darabszám szerinti szemcseméret-eloszlásfügg-
vény x50 értéke, és egy korrekciós konstans segítségével
kiszámítható a mikroszkóppal mérhetõ medián értéke.

A 7. ábra szemlélteti a két módszerrel mért szem-
cseméret-eloszlásfüggvények x80 értékeinek az egymás-
hoz való viszonyát. Az ábra alapján megállapítható,
hogy ez a két paraméter szintén jól korrelál:

xMikr
80

= k2 ⋅  x Léz
80

, (2)

Ahol: k2 � korrekciós tényezõ, a görbemeredeksége, az
x80 vizsgálata esetén, ideális esetben k2ideális = 1.
xMikr

80
� optikai mikroszkóppal mért darabszám

szerinti szemcseméret-eloszlásfüggvény x80 értéke
x Léz

80
� lézeres szemcsenagyság elemzõvel mért

darabszám szerinti szemcseméret-eloszlás függ-
vény x80 értéke

A kvarchomok minták esetében k2 = 0,924.
A korrelációs koefficiens ebben az esetben is közel

áll 1-hez, így a korreláció szoros a két változó között. A
mikroszkóppal mért medián értéke mellett az x80 érté-
ke is kiszámítható a lézeres szemcsenagyság-elemzõvel
mért darabszám szerinti szemcseméret-eloszlásfügg-
vény x50 illetve x80 értéke és a megfelelõ korrekciós
konstans segítségével.

Összegzés

Jelen cikkben egy nagy gyakorlati jelentõségû eljá-
rástechnikai anyagjellemzõ, a szemcseméret-eloszlás
mérését mutatjuk be lézeres és optikai mikroszkópi
technikát alkalmazva. Továbbá beszámolunk a vizsgá-
latba vont kvarc minta különbözõmódonmért jellegze-
tes szemcseméret-értékeinek korrelációjáról. Ezek
alapján megállapítható, hogy a két módszer ered-
ményei jó egyezõségetmutattak amodell anyagot alkal-
mazva.

A továbbiakban tervezzük a fenti módszerek össze-
vetését a szedimentációs eljárással, továbbá vizsgálato-
kat kívánunk elvégezni a szemcsealak méreteloszlásra
gyakorolt hatását illetõen is.

5. ábra: A lézeres szemcsenagyság-elemzõ és optikai
mikroszkóp segítségével mért darabszám szerinti

szemcseméret-eloszlásfüggvény

7. ábra: Korrelációs diagram, az x80 értékek
egymáshoz való viszonya

6. ábra: Korrelációs diagram, a mediánok
egymáshoz való viszonya
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DR. MUCSI GÁBOR a Miskolci Egyetem Nyersanyagelõkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetének docense.
Elõkészítéstechnika mérnöki diplomáját 2002-ben, PhD-fokozatát 2009-ben szerezte aMiskolci Egyetemen. Fõ oktatási
és kutatási területe a mechanikai eljárástechnikai mûveletek, szûkebben az aprítás (finomõrlés) témaköre, az elsõdleges
és másodlagos nyersanyagok elõkészítése, ill. az ipari hulladékok hasznosítása. Jelenleg közel 70 publikációval ren-
delkezik, javarészt idegen nyelven.

BOHÁCS KATALIN a Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Karán környezetmérnökként végzett 2010-ben.
Jelenleg végzõs elõkészítéstechnikai mérnök szakosMSc hallgató. Tanulmányai során többször kitüntették a Tanulmányi
Emlékérem arany fokozatával, a 2013. évi kecskeméti Országos Tudományos Diákköri Konferencián III. díjat nyert. Az
OMBKE tagja 2009-tõl.

Köszönetnyilvánítás

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2.A-
11/1/KONV-2012-0005 jelû projekt része-
ként, aMiskolci Egyetem stratégiai kutatási
területén mûködõ Fenntartható Természeti
Erõforrás Gazdálkodás Kiválósági Köz-
pont tevékenységének részeként az Új
Széchenyi Terv keretében az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.

A Bányászati Tudományos Bizottság (BTB)
2012. évi tevékenysége

Az MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudo-
mányos Bizottságának elnöke dr. Takács Gábor, az MTA dok-
tora, titkára dr. Bõhm József, a mûszaki tudomány kandidátu-
sa. A bizottság 4 albizottságban folytatta munkáját: Bányá-
szati, Geotechnikai és Nyersanyagelõkészítési-, Geotermikus-,
Szénhidrogénipari-, Bányászati Ergonómiai Albizottság.
A Bizottság 2012. évi kiemelkedõ rendezvényei:

�Õrlõ-osztályozó rendszer vizsgálata, technológiai optimali-
zálása szakmai tudományos ülés 2012. május 30-án az
OMYA eger-felnémeti üzemében.
A rendezvényen 5 elõadás hangzott el ásványi nyersanya-

gok õrlése-osztályozása témakörökben. Az elõadók fiatal tu-
dományos fokozattal rendelkezõ kutatók, PhD képzésben
részt vevõ hallgatók voltak. Kiemelkedõ, sok tekintetben új
tudományos eredményekrõl is beszámoltak, az õrlõ osztályo-
zó rendszerek szimulációs modellezése, energetikai és tech-
nológiai optimalizálási témakörökben.
� Energia és Környezet 2012 szakmai-tudományos konferen-
cia 2012. szeptember 14-én a Miskolci Területi Akadémiai
Bizottság székházában.
A konferencián felkérés alapján 4 elõadás hangzott el. Az

elõadások elsõsorban a megújuló és alternatív energiaforrá-
sok kutatása és gyakorlati felhasználása területén elért ered-
ményekrõl számoltak be. A konferencián külön témaként je-
lent meg az észak-kelet-magyarországi régió területén lévõ
fosszilis energiaforrások felhasználásának lehetõségei és kor-
látai témakör.
� Kutatás és Innováció a magyar geotermiában tudományos
konferencia 2012. november 29-én Budapesten, a Magyar
Földtani és Geofizikai Intézetben.
Az elhangzott 10 elõadás a témakör elméleti, földtani, hõ-

tani, kutatás-fejlesztési eredményeinek, gyakorlati alkalmazá-
sok tapasztalatainak bemutatására is kiterjedt. A felkért elõ-
adók elõadásai a földtudományok területén túl mûszaki, jogi,
gazdasági, társadalomtudományi területeket is érintettek. A
konferencia sok tekintetben útmutatást adott a geotermia,
mint energiaforrás hazai felhasználásának lehetõségeire és
korlátaira egyaránt.
A titkári beszámoló alapján PT

3. Kézdi Konferencia

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Geotechnikai Tanszéke és az MMK Geotechnikai Tagozata
rendezésében 2013. május 28-án tartott konferencia fõ témá-
ja a zagygátak tönkremenetele, ahol a külföldi elõadók mel-
lett bemutatásra kerültek a kolontári vörösiszap-katasztrófa
geotechnikai tanulságai és kapcsolódó kutatási eredményei is.

A konferencián a tudományos elõadások mellett megem-
lékeztek dr. Kézdi Árpád (1919-1983) professzorról, a tanszék
egykori vezetõjérõl. Ünnepélyes keretek között a tanszék K
épület mf. 20. sz. termét �Kézdi terem�-ként avatták fel.
Ugyancsak a konferencián került átadásra a Kézdi család által
alapított Kézdi Díj is. Az ez évi díjazott Szilvágyi Zsolt
(Széchenyi István Egyetem) volt.

Az elhangzott tudományos elõadások:
1. Az Aznalcóllar gát tönkremenetelének tanulságai; prof. E. E.
Alonso, Universitat Politecnica de Catalunya

2. A borsabányai zagygát tönkremenetele; D. Popovici, Roma-
nian Water National Authority

3. Dinamikus talajparaméterek meghatározása; Szilvágyi Zsolt,
Széchenyi István Egyetem

4. A kolontári vörösiszap katasztrófa geotechnikai tanulságai I.;
prof. dr. Farkas József, BME Geotechnikai Tanszék

5. A kolontári vörösiszap katasztrófa geotechnikai tanulságai II.;
dr. Nagy László, BME Geotechnikai Tanszék

6. A vörösiszap vízminõségi kárelhárítása; dr. Csonki István,
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

7. Az iparbiztonság új kihívásai; Kossa György, Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazgatóság

8. A vörösiszap geotechnikai és reológiai tulajdonságai; Huszák
Tamás, BME Geotechnikai Tanszék

9.Gyöngyösoroszi Száraz-völgyi zagytározó rekultivációjának
geotechnikai kérdései; Földing Gábor, Mecsek-Öko Zrt.;
Schell Péter, Geoplan Kft.; Wolf Ákos, Geoplan Kft. �
Széchenyi István Egyetem
(A konferencia kiadványában /CD/ a 2-5. és 8-9. sz. elõ-

adásai megjelentek néhány további tanulmány mellett � köz-
tük pl. A recski H1-es flotációs zagytározó állékonyság-vizsgála-
ta, ill.Hidraulikus hányók geotechnikai és környezetvédelmi kér-
dései. A kiadvány a szerkesztõségben megtalálható.)

PT

IRODALOM
[1]Dr. Pethõ Sz.:Aprítás és osztályozás II. (Tankönyvkiadó, Budapest, 1987)
[2]Dr. Tarján G.:Ásványelõkészítés I. (Tankönyvkiadó, Budapest, 1989)
[3] Bõhm J., dr. Schultz Gy., dr. Csõke B., dr. Tompos E.: Ásványelõkészítési

mérések és laboratóriumi gyakorlatok. (Tankönyvkiadó, Budapest,
1984)

[4] Carl Zeiss MicroImaging GmbH: AxioVision User's Guide. (Jena,
Deutschland, 2010)

[5] Faitli J., Gombkötõ I., Mucsi G., Nagy S., Antal G.: Mechanikai Eljárás-
technikai Praktikum. Egyetemi jegyzet. 2013 (megjelenés alatt)
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A legújabb kutatások és az Ásványvagyon Készlete-
zési és Hasznosítási Cselekvési Terv szerint �reálisan ki-
termelhetõ� lignit, barna- és feketeszén vagyonunk 6,4
milliárd tonna mennyiségben rendelkezésünkre áll. A
6,4Mrd akkor igaz, ha aNatura 2000 területek alatti pil-
lérben lekötött vagyont nem számoljuk.

Az EU dekarbonizációs menetrendje kapcsán ná-
lunk is reflektorfénybe kerültek a Tiszta Szén Technoló-
giák (CCT), a Föld Alatti Szén Elgázosítás (UCG), a
Szén-dioxid Leválasztás és Tárolás (CCS), a Szén-dioxid
Befogás és Felhasználás (CCU), valamint a szén-dioxid
metanollá alakítása energia tárolás céljából (CCR).

Manapság a világ számos laboratóriumában és más
kutató helyein is joggal vélik úgy, hogy eredményeikbõl
új energetikai technológiák fejleszthetõk. Például Né-
metország 2014 végéig 8 szuperkritikus szénerõmûvet
állít üzembe 11000 MW-nyi elektromos kapacitással,
szén-dioxid kezelés nélkül.

Célkitûzés a zéró kibocsátású szén erõmû megalko-
tása is. Az USA mindössze 1 Mrd dollárt szánt e célra.
Oláh GyörgyNobel-díjas kémikus honfitársunk útmuta-
tásával fõként Kínában épülnek olyan üzemek, melyek
szén-dioxidból metanolt gyártanak, közlekedési hajtó-
anyagként, vegyipari alapanyagként, illetve energia tá-
rolására. Sok éve üzemképes az 50 MW-os szenet tiszta
oxigénben égetõ kísérleti erõmû is Németországban.

A hagyományos szén technológiákat, mint például
föld alatti elgázosítás, városi-, világító-, szintézis-, víz- és
generátorgáz elõállítás, szénlepárlás, kokszolás, briket-
tezés (ésmég sorolhatnánk tovább) szerte a világban rö-
videbb-hosszabb idõ óta töretlenül használják. [1]

Ezekre az alap üzemekre általában vegyipari kombi-
nátok települtek, melyek a fõként barnaszénbõl elõállí-
tott termékbõl üzemanyagot, villamos energiát, kenõ-
anyagokat, mosószereket, élelmiszeripari segédanyago-
kat, színezékeket, gyógyszert, ipari és kozmetikai köztes
termékeket (stb.) készítenek, mint azt az 1. ábra röviden
összegzi.

Az ábrán felsorolt összefüggések és terméksokféle-
ség ma már ott tart, hogy az üzemek a szénben tárolt
összes energiát felhasználják, és arra törekednek, hogy
a keletkezõ hõhulladékkal villamos áramot termelve
megvalósítsák a poligenerációs folyamatot. Azok az ál-
lamok, ahol szénkémia nincs, importálják e nélkülözhe-
tetlen alapanyagokat.

E rövid áttekintés után a teljesség igénye nélkül
adunk ízelítõt a hazánkban is alkalmazható szénfeldol-
gozási gyakorlati lehetõségekrõl, technológiákról.

Idõrendben haladva említjük, hogy a felszín alatti
szénelgázosítást (ma UCG) Wilhelm Siemens német és
Dimitrij Mendjelejev orosz kutató egymástól függetlenül
már 1868-ban szorgalmazta. Az elsõ kísérletet Sir

William Ramsey tervezte
meg. A Szovjetunió kezd-
te az ipari alkalmazást
1928-ban, mely gyakor-
latot Oroszország ma is
folytatja. Majd követke-
zett az USA, Kína. Végül
az EU az 1990-es évek óta
foglalkozik a témával. [5]

Az eltelt közel 85 év
tapasztalatai megmutat-
ták, hogy felszín alatti el-
gázosítás céljára fõleg az
alacsony széntartalmú s
ezért sok illóanyagot hor-
dozó, 2 m-nél vastagabb
barnaszéntelepek alkal-
masak. Az ok kémiai és

Életünk az energia 7.
Gazda(g)ságunk alapja: szén technológiánk (lehetne)

LIVO LÁSZLÓ okl. bányamérnök, geotermikus szakmérnök, ügyvezetõ, MARKETINFO Bt.

Sorozatunk korábbi (4.) részében bemutattuk, milyen sokrétûen használjuk fel ma is � az importált �
szenet. Nézzük meg most, hogyan gazdagíthatja országunkat hazai szénkincsünk kiaknázása és korszerû fel-
dolgozása.

1. ábra: Szénlepárlási, elgázosítási terméksor [4]
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hõtechnikai. Viszonylag alacsony hõveszteség és oxigén-
igény mellett kevesebb fúrólyukkal mûvelhetõk.

A 2. ábrán a felszín alatti idealizált szénelgázosítás
mai értelmezését szemléltetjük.

A gondolat igen egyszerûnek látszik, mely a korsze-
rû mélyfúrási technológiákkal könnyen és gyorsan kivi-
telezhetõ (ideális telep, mellékkõzet és hidrológiai vi-
szonyok esetén). Két egymástól kellõ távolságban lévõ
fúrólyukat a szén telepben összekötünk vízszintes fúrás-

sal, majd az egyiken be-
gyújtjuk, illetve égést
tápláló közeggel látjuk el
a �föld alatti gáz generá-
tort�. A másik lyukon az
égésterméket vezethetjük
el, melyet az elõkészítést,
szétválasztást (tisztítást)
követõen a telepített erõ-
mûben villamos árammá
alakíthatunk.

A gyakorlati kivitele-
zés néhány megoldandó
feladatát vázoljuk. Így
szükséges a széntelep kel-
lõ porózussága és az ala-
csony in situ víztartalom.
A telep környezetében ne
legyenek vele összeköt-
tetésben álló víz-adó réte-
gek, a gázt és a hõt jól ve-
zetõ kõzetek, vetõk stb.

Az UCG technológia
környezetvédelmi összefüggéseit a 3. ábra
szemlélteti. A környezetvédelmi kockáza-
tok elemzése pl. a ma széles körben alkal-
mazott RBDM eljárással elvégezhetõ.

A modern kémia ismeretein és monito-
ringon alapuló számítógépes modellezéssel
folyamatosan jó minõségû, a gázturbina
számára alkalmas gázt állíthatunk elõ. Ha
önfenntartó égést kívánunk, jól kell gazdál-
kodnunk a szénréteg hõháztartásával,
melyhez az 1. táblázat egyenletei adnak elvi
segítséget.

A folyamat hõegyensúlya akkor fenn-
tartható, ha 5. és 6. reakció a kellõ súllyal szerepel, amit
az égést tápláló közeg megfelelõ arányú adagolásával
érhetünk el.

Az erõmûbe érkezõ gázelegy különbözõ szennyezõ-
ket (szilárd, folyékony, gáznemû) tartalmaz, melyeket le
kell választani. Viszont ezek az anyagok újabb vegyipari
lehetõségeket rejtenek magukban (1. ábra szerint)
csakúgy, mint a gázturbinában keletkezõ hulladék hõ is.
Példaként Blinderman et. al., 2003 alapján a 4. ábrát vá-

2. ábra: Az UCG folyamat vázlata a keletkezõ anyagokkal és az Áramtermeléssel
összekapcsolva (UCG Engineering, Ltd., 2006) [2]

3. ábra: Az UCG folyamat környezeti hatásai [2] 4. ábra: A Chinchilla Projekt elvi vázlata [2]

Sorsz. Folyamat Hõigény A reakció elnevezése
[kJ/mol]

1. C+H2O =H2+CO +118,5 Heterogén vízgáz reakció
2. CO+H2O =H2+CO2 -42,3 További átalakítás
3. CO+3H2 = CH4+H2O -206,0 Metánképzés
4. C+2H2 = CH4 -87,5 Hidrogénes gázosítás
5. C+1O2 = CO -123,1 Részleges oxidáció
6. C+O2 = CO2 -406,0 Oxidáció
7. C+CO2 = 2CO +159,9 Boudouard reakció
8. - -180,5 Energia felszabadulás

1. táblázat: Alapvetõ szénelgázosítási reakciók
(Ruprecht, et al. 1988 után)
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zoljuk, mely egy konkrét kísérlet eredménye volt
Queenslandben (Australia) 1987-2003 között.

AzUCG során keletkezõ folyékony termékek döntõ
részben a széntelep alján gyûlnek össze és a föld alatt
maradnak. A ma alkalmazott technikával ezek az érté-
kes alapanyagok (kátrány, aszfaltének, paraffinok) tel-
jes mértékben nem hozhatók felszínre, komoly környe-
zeti kockázatot hordozva.

Hagyományos bányászati módszerekkel (külszíni
fejtéssel vagy mély bányászattal) termelve a felszíni
széntechnológiák egy sor újabb lehetõséget adnak a
szén fizikai és kémiai feldolgozására, melynek során
hasznos termékeket állíthatunk elõ.

Fizikai feldolgozással a nemkívánatos idegen anya-
goktól tisztítjukmeg a szenet, azért hogy az égetés során
vagy a vegyipari hasznosításkor kevesebb gonddal, na-
gyobb hasznosítási fokot érhessünk el. A szenet szárít-
ják, válogatják, mossák, szérelik, brikettezik. Ez utóbbi
eljárással a tiszta szénporból azonos méretû jobban ke-
zelhetõ darabokat készítenek.

A kémiai eljárások közül legrégebbi a kokszolás.
Ilyenkor a szenet megszabadítják az illó anyagoktól.
Ezen a módon értékes gázok és folyadékok nyerhetõk
(kokszoló gáz, kátrány, szurok, naftalin, cián- és kénve-
gyületek � ld. 1. ábra). Valamennyi közlekedés-, élelmi-
szer-, gyógyszer-, vegyi- és szépészetipari nyersanyag.

A koksz, mint fõ termék, füst fejlõdése nélkül ég el,
hasznosul az alapszén égéshõje. A képzõdõ égéstermék
nagy tisztaságú szén-dioxid gáz, mely szintén hasznosít-
ható. Például metanolgyártásnál vagy hegesztõgáz,
élelmiszeriparban s így tovább (CCU).

A barna szenek is jól kokszolhatók apró szemû füst-
mentes tüzelõanyagot eredményezve. A folyamat során
az alapszén minõségétõl függõen a gázgyártás vagy a
kátránytermelés kerülhet elõtérbe. A kokszolást min-
den esetben levegõtõl elzárt hevítéssel végzik. A képzõ-
dött kátrányból további lepárlással közlekedési üzem-
anyag, festék, illatszer, gyógyszer állítható elõ.

Következõ eljárás az elgázosítás. Ezt a módszert na-
gyobb városokban már a 19. századtól kezdve (nálunk
Budapesten az 1970-es évek közepéig kizárólagosan)
használták. Elõször csak világítógáz, majd fõzõ- és fûtõ-
gáz, városi gáz, napjainkban szintézis gáz (Syngas) elõál-
lítására, 24-27 MJ/kg fûtõértéket elérve, mely a ma el-
terjedten használt földgázénak kb. 50%-a. A meglévõ
infrastruktúrán szállítható, a gázkészülékek kis mértékû
(légmennyiség-szabályozás) átalakításával égethetõ.

A barnaszén lepárlás gázaiból és a képzõdõ folyadé-
kokból minõségi közlekedési üzemanyag állítható elõ.
A módszert 1913-ban Bergius szabadalomként jegyez-
tette. Õ abból indult ki, hogy magas nyomáson és hõ-
mérsékleten a szén hidrogénezhetõ, mely során a
C atomhoz kellõ számú H atom kapcsolható. Késõbb
kiderítette, hogy a szénkátrány és a különbözõ olajok,
mint a kõolaj is ugyanígy, de némileg kisebb energia-be-
fektetéssel átalakíthatók.

Hazánkban már az elsõ világháború idején Varga
József mûegyetemi professzor szabadalmát alkalmazva
gyártották a szén alapú benzint.

Franz Fischer német vegyész jött rá arra, hogy a
Bergius-féle eljárás fordítottja is alkalmazható, amikor
környezeti nyomáson és jóval kisebb (500 °C körüli) hõ-
mérsékleten fém-oxidok, illetve fém-kenidekmint kata-
lizátorok nagy felületén játszódik le a benzinképzõdési
reakció. Õ vízgáz eljárást alkalmazott, mely így egysze-
rûbb készülékeket � gazdaságosmódszert � eredménye-
zett. Találmánya korszerûsített változatát szén alapon
ma is használják Németországban, Dél-Afrikában,
Ausztráliában, Japánban, Koreában, Kínában. Szerte a
világban!

Hans Tropsch tanulmányozván ametánképzési reak-
ciót (ld. 1. táblázat 3. egyenlet) kísérleti úton jött nyomá-
ra annak, hogy a hõmérséklet változtatásával és külön-
bözõ katalizátorok alkalmazásával döntõmennyiségben
más és más halmazállapotú és összetételû szénhidrogé-
neket kaphat eredményül. Olyannyira, hogy manapság
eljárásuk (FT) egy-egy továbbfejlesztett és termékspeci-
fikus változata az alapja pl. az autó-motor versenysport
üzemanyagainak. Féltve õrzött titkok. Két példa erre a
Mobil Oil cég metanol köztes fejlesztése és a ma már
kommersz V-power hajtóanyag család, ami a Shell
kutaknál kapható.

Nagyipari szénelgázosító módszerek ma is használt
változatai a Lurgi, Winkler, Koppers-Totzek és a már em-
lített F-T eljárás klónjai. Dolgozatunknak nem célja a
részletes ismertetés, ezért csupán említjük, hogy a tárgy-
ban számos know-how és védettséget már nem élvezõ
szabadalom, illetve technológiai leírás lelhetõ fel a szak-
irodalomban. A legújabb fejlesztések természetesen jól
védettek, hiszen az EU-ban az energia-ellátás nemzeti
ügy. [5]

Szenünket tehát vétek lenne mind elégetnünk. Sok-
kal értékesebb annál! Idehaza is a korszerû üzemanya-
gok, mûanyagok, gyógyszeriparunk, mûtrágyagyártá-
sunk (stb.) bázisa lehet. Hazai bányászatunk újjáéleszté-
se az elsõ határozott lépés energiafüggõségünk látvá-
nyos csökkentése érdekében.5. ábra: A gázgenerátorban lejátszódó folyamatok



10 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 146. évfolyam, 3. szám

LIVO LÁSZLÓ 1977-ben szerzett bányagépészmérnöki oklevelet az NME Bányamérnöki Karán. 2009 óta geotermikus
szakmérnök. Tanszéki mérnök, majd az MTA kutatómérnöke. A Nógrádi Szénbányák megszûnésekor annak technikai
fõmérnöke volt. 1990 óta mérnökirodát vezet. Alapító tagja a Magyar Mérnöki Kamarának és a Bányagépészet a
Mûszaki Fejlõdésért Alapítványnak.

A kitermelt szén poligenerációjával,minimalizált hul-
ladékképzõdése mellett, környezetünket kímélõ módon
válthatjuk ki a külföldi földgázt a szükséges mértékben.

Hazai szénre épülõ energetikai és vegyipari vertikum
a paksi erõmûbõvítés tervezett költségeinek 30%-ából
megvalósítható. Ugyanakkora � de sokkal nagyobb ha-
tásfokú, jobban szabályozható � villamos kapacitással.

Tudósaink végre itthon is fejleszthetnének hasznos
technológiákat, részt vállalva a világméretû energiara-
cionalizálásból.

A kis települések háztartásai barnaszén kokszot
égethetnek vagy syntgázt fogyaszthatnak, mely a polige-
neráció termékeként környezetkímélõ, szmogot nem
okozó tüzelõanyag. Mindezt a megnövekedett hasznos
foglalkoztatás értékteremtõ munkahelyei következté-
ben felpezsdülõ gazdaság koronázza, melynek energia-
igényét 50-70%-ban hazai forrásokból állítjuk elõ.
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6. ábra: A freibergi (leállított) szénelgázosító üzem
Németországban [5]

Németország még ma is jelentõs energia exportõr

Németország habár �kiszáll az atomklubból� még ma is
Európa egyik legnagyobb villamos energia exportõre. 2011-
ben � a fukusimai katasztrófát követõen � Németországban
bezárták a 8 legöregebb atomerõmûvet, és 2022-ig bezárják a
még akkor üzemben lévõ 9-et.

2011-ben a németországi energiamixben 46%-ot tett ki a
széntüzelésû erõmûvekben elõállított energia.
The Independent/3/április 2013 Dr. Horn János

Magyar-japán együttmûködés a tiszta szén technológiáért

Megvalósíthatósági tanulmányt készít egy lehetséges ma-
gyarországi tiszta szén projektrõl a Japán Energiagazdasági
Intézet (IEEJ) a szigetország energetikai kormányzati szerve-
zeteinek támogatásával � közölte a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM) június 20-án.

A tiszta szén technológiák egyszerre teszik lehetõvé a szén
és a lignit klímabarát hasznosítását és ipari-vegyipari alkalma-
zását. A többfunkciós szénfeldolgozó � létrejötte esetén � a
szénbányászat újraélesztése mellett további vállalatok megte-
lepedését is elõsegíthetné, új munkahelyek teremtéséhez já-
rulna hozzá a borsodi térségben � írja közleményében a tárca.

Az NFM és az IEEJ között az elmúlt idõszakban jött létre
egy tiszta szén technológiai témájú együttmûködés. Ennek
eredményeként a japán Új Energetikai és Ipari Technológiai
Fejlesztési Szervezet (NEDO) szakembereibõl álló küldöttség
látogatott Magyarországra a magas hatékonyságú szénhasz-
nosítási rendszerek tanulmányozására tavaly õsszel. Az idén
tavasszal a delegáció a borsodi régiót, például az Ózd közeli
Farkaslyukon lévõmélymûvelésû szénbányát is felkereste � is-
mertette a minisztérium.

A japán fél az elõzetes értékelések alapján hozott döntést
a részletes megvalósíthatósági tanulmány és a konkrét tervek
elkészítésérõl. A fejlesztési tárca támogatja a japán elképzelé-
seket, mert ezek illeszkednek a magyar kormányzat energeti-
kai és munkahely-teremtési célkitûzéseihez. A tervezési idõ-
szak várhatóan 2014 elsõ negyedévében zárul le. A felek az
eredmények alapján dönthetnek az együttmûködés kibõvíté-
sérõl és a tervek megvalósításáról � közölte az NFM.
www.energiainfo.hu 2013.6.21. Dr. Kalmár István

A világ szénfelhasználásának a felét Kína égeti el

Az Amerikai Energetikai Információs Hivatal (US
Energy Information Administration) jelentése szerint Kína
lassan megközelíti a világ szénfelhasználásának a felét. 2011-
ben 3,5 milliárd tonnával a világ legnagyobb széntermelõje
volt. Kína villamosáram-termelése 40%-ban történik széntü-
zelésû erõmûvekben, bár ez várhatóan csökkeni fog gáztüze-
lésû erõmûvek üzembe állítása miatt.
Wall Street Journal/2013. január Dr. Horn János

2006 2030
Szén % 79 75
Víz % 16 13
Nukleáris % 2 5
Földgáz % 2 2
Olaj % 2 1
Szél % 4
Összesen GWh 2773 8547

Kína villamosenergia mixe 2006 � 2030

Global Times (2012. aug. 30/31.) Dr. Horn János



1 1000 m3 földgáz ? 32-34 GJ; 2 1 MWh = 3,6 GJ
3 Amszterdam-Rotterdam-Antwerpen kereskedelmi szén 6000 kCal/kg = 25,1 GJ/t, ár: ~ 76 USD/t
4 40% kb. a szénacél szerkezetû erõmûvek hatásfoka, nagyobb hõmérséklettel és nyomással fokozható a hatásfok, de ahhoz drágább szerkezeti
anyagokra van szükség: 50% alatt krómos, 55% körül nikkeles ötvözetekre. A nagyobb hatásfok pedig csak a csúcsidõ teljes terhelése alatt
érhetõ el. [12]
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Magyarországon a csúcson évi 35 millió tonna
szenet bányásztak egy évben, ami mára a lignittel együtt
9 millió tonnára csökkent. [1] Az energiaimport-függõ-
ségünk 30 éve 30% körül volt, ma ez az arány
60-80%.Villamosáram-termelésünkbõlma a szén 16%-
os arányt képvisel, és ennek további csökkentését ter-
vezik. [15, 16, 18]

A világban 41% körüli arányban szénbõl termelik az
áramot, az EU átlaga 30% feletti, a cseh és lengyel
arány 70, ill. 80% felett van, deNémetországban is 43%.
Az EU villamosenergia-termelésében 3030 TWh-ból
900-1000 TWh a szenes termelés.

Vegyipari alapanyagként nem kerül hasznosításra a
szén Magyarországon.

A hazai széntermelés újbóli felfuttatásának készlet-
oldali akadálya nincs: 10,6 Mrd tonnára tehetõ [1] a
szén- és lignitkészlet az országban. Egy mélymûveléses
munkahely 2,5-5 másik munkahelyet generál. [3]

A szénbõl minden elõállítható, ami a szénhidrogé-
nekbõl, erre Magyarországon is volt gyakorlat. A föld-
gáz alapú energia- és vegyi termelés ugyan jelentõsen
kisebb beruházási igényt jelent (kb. 40%-a a szénalapú-
nak), viszont az alapanyag ma már háromszor annyiba
kerül, mint 20 évvel ezelõtt. [10]

Nézzük meg mennyi egységnyi (1 MWh) áram ter-
melésének tüzelõanyag költsége. Magyarország helyze-
te annyiban is speciális, hogy az orosz import földgáz
ára 535 USD/1000 m3, ami 12,09 EUR/GJ1, azaz 43,51
EUR/MWh2 gázárat jelent. [2] A kevert ár (orosz im-
port, nyugati import, hazai gáztermelés) kb. 33
EUR/MWh.Ezzel szembenNémetország pl. 24 euróért
vásárol gázt, az energiatõzsdén kb. 28 EUR/MWh az ár.
[4] 50%-os gázerõmûi hatásfok mellett 1 MWh áram
tüzelõanyag költsége rendre a fentiek duplája: 87 EUR,
66 EUR, illetve 48 EUR és 56 EUR.

Ha a szén árához azARA3 árat vesszük alapul és eh-
hez kb. 25 EUR/t fuvarköltségetMagyarországig, akkor
kb. 14,4 euró 1MWh (3,6 GJ) szén költsége. [4] 40%-os
erõmûi hatásfokot4 feltételezve ez 36 EUR tüzelõ-

anyagköltséget jelent 1 MWh szénnel termelt villamos
energiában, ami jelentõsen kevesebb a gázenergiával
termeltnél. Teljes kapacitás kihasználásnál, megfelelõ
hatékonyság mellett ez az ár még hazai föld alatti ter-
melés esetében is elérhetõ. Másik kihívás az erõmû
mérete, ami minél nagyobb, annál olcsóbb, de annál
kevésbé illeszkedik olyan kis rendszerhez, mint a ma-
gyar, és persze a nagyobb kamatszint egy újabb kihívás.
Szenes erõmûvet a világban kb. 7000 óra átvételre és 70-
80 euró átvételi árra lehet építeni (ld. Törökország). [13]

Amátrai erõmû 5,8 TWh/év villamosenergia-terme-
lését [24] ca. 500 millió euró földgázimport válthatná ki
a fenti elvek szerint számolva.

Az EU szénfogyasztása 2010-ben is 10%-kal nõtt.
[3] Komoly lobbycsoportok dolgoznak az EU parla-
menten belül is a szén alkalmazásának érdekében. Nagy
dilemma azEU-ban, hogy példakép vagy lesajnált kísér-
let lesz a CO2 kérdés kezelése a világ szemében. [3] A
jelenlegi 6 EUR/t CO2 kvótaárak nem teszik lehetõvé a
CO2 leválasztásának és átalakításának a finanszírozását,
ami most 80-90 EUR/t CO2-re tehetõ [3], de nincs erre
árjegyzõ, azt a kormányokkal próbálják lenyeletni. Len-
gyelek azt mondják, ha majd üzletileg megéri, megépí-
tik.Most építenek 1,94Mrd euróért 1100MWúj szenes
blokkot Lengyelországban, Németországban 2200
MW-os egységet adtak át. Kína teljes szenes erõmû-
parkját 1,2 TWh-ra tervezik. [3]

A CO2 leválasztása egyre olcsóbb lesz. Jelenleg az
aminos leválasztást alkalmazzák széles körben, de az el-
nyeletés és az aminok visszanyerése 10% körüli hatás-
fokromlást jelent. A kutatás azonban folyamatos, labo-
ratóriumi méretben már mûködnek katalizátoros levá-
lasztók, és 10 évre becsülik, hogy a membránok is alkal-
masak lesznek CO2 leválasztásra. Ezek energiaigénye
már jelentõsen kisebbre várható a mai módszerekhez
képest. A tiszta oxigénben való égetés is olcsóbb lesz az
újabb technológiáknak köszönhetõen, és végül egyre el-
terjedtebb a CO2, mint vegyipari nyersanyag alkalmazá-
sa (Izland, Kína, BASF stb.). [21]

A szénfelhasználás lehetõségének bõvítése Magyarországon
DR. KALMÁR ISTVÁN okl. energetikai mérnök, okl. közgazdász, ügyvezetõ igazgató Calamites Kft. (Pécs)

A szénhidrogének árának emelkedésével világszerte egyre nagyobb szerepet kap a szén alkalmazása. [9]
Ez a tendencia az Európai Unión belül is megfigyelhetõ. A klímapolitikai irányelvek túlhangsúlyozása azon-
ban versenyképtelenné teheti az EU gazdaságát. A világban egyre jobban elterjednek a nagy hatásfokú
szénalkalmazások és a szén, mint anyag hasznosítása. Magyarország jelentõs hazai szénvagyonnal ren-
delkezik, és komoly kitörési pont lehet a világtendenciák gondos elemzése után a hazai szénbányászat és
szénkémia újbóli felfuttatása.
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Magyarország részére az új, tiszta széntechnológiák
nagy jelentõségûek. A szén alkalmazása integrálhatja a
biomassza és a hulladékok égetését. A vegyipari és
energetikai vegyes hasznosítás technológia kiegyenlít-
heti a fogyasztás, ill. a szél- és naperõmûvek okozta
igényingadozást csúcsidõben villamos energia, máskor
vegyi termeléssel, mint pl. metanol, de mûtrágya, üzem-
anyag, mûanyag stb. is lehet. [11, 14, 27, 28] (Pl. 1 t
metanol 20 GJ hõértékû, és kb. 390 EUR/t az ára.)
Mindehhez technológiát és tõkét kell szerezni, a
megfelelõ EU lobby mellett, mely adott, csak csatlakoz-
ni kell hozzá. A technológiát USA, Németország, Kína,
esetleg Oroszország létesítményeiben lehet tanulmá-
nyozni, de a bányászatban Lengyelország is példamu-
tató. Kína hatalmas lehetõség, mert mindenki ott
tolong, hiszen a világ szénfelhasználásának kb. 60%-a
ott történik. Kínában 80 000 mérnök és tudós dolgozik
a témán. [21] A vegyipari és energetikai vegyes hasz-
nosítás és talán a kõolaj részbeni helyettesítése komoly
beruházás igényû, ami vonzó lehet az EU vegyipari gép-
gyártóinak körében is, és õk kilobbyzhatják a finan-
szírozást is.

Az EU lemaradt a szenes poligenerációs projektek
területén, elsõsorban erõmûvekben, esetleg a cement-
és acéliparban hasznosítják a szenet, bár Németország-
ban tervezik a LeunaMûvek 16millió tonnás kõolaj-fel-
használását 74 millió tonna lignittel helyettesíteni hosz-
szabb távon. [10]

Magyarországon újra kell szervezni a szenes szelle-
mi infrastruktúrát, hiszen az elmúlt években ez csak fol-
tokban maradt meg.

Mik tehát a teendõink?
1. Az orosz földgáz teljes életciklus ÜHG (üvegházha-
tású gáz) kibocsátását át kell tekinteni, mivel az
EU/IPCC elõírások kizárólag az égetés helyére vo-
natkoznak, de nem a kitermelésre és szállításra, ami
az orosz földgáz esetében a kibocsátási értékeket je-
lentõsen a szén ÜHG kibocsátási értékei fölé emeli.
Az importált földgáz felhasználásunk jelentõs több-
letköltsége ugyanis nem járul hozzá az ÜHG csök-
kentéshez a szén alkalmazásával szemben. [20]

2. Meg kell ismerni a brüsszeli szénlobby munkáját
(találkozni kell annak vezetésével), valamint a len-
gyel, cseh és német energiapolitikát és nyersanyagfor-
rásait is elemezni kell.

3. Ki kell alakítaniMagyarországon a tisztaszén-techno-
lógiák adaptációjához szükséges tudományos hátte-
ret a vegyészek és az energetikusok együttmûködésé-
nek megszervezésével. [17, 18, 25]
Tanulmányozni kell a szenes alkalmazásokat és az
ehhez alkalmazott technológiákat. Konkrét látogatá-
sokat kell tenni megvalósult létesítményekben,
valamint tervezõ és gyártó vállalatoknál.

4. A szén, mint bányanyersanyag elõkészítését a koráb-
bi tapasztalatoktól teljesen eltérõen kell elvégezni
(kisebb szemcseméretre való õrlés, alkotóelemekre
való bontás, mert csak így lehet egyenletes minõségû
alapanyagot biztosítani a korszerû tovább-feldolgo-
zási technológiákhoz (és nemcsak a vegyiparhoz).

5. Demonstrációs projekte(ke)t kell létrehozni, ahol az
összes energetikai technológia bemutatásra kerülhet.

6. A Calamites Kft. által elõkészített projekt mintapro-
jekt lehet térségfejlesztési hatásaiban is. Komló térsé-
ge ezért a Calamites kezdeményezésére aktív kapcso-
latot ápol a szász gazdaságfejlesztési minisztérium ál-
tal kijelölt Saxonia céggel, amely jelentõs területfej-
lesztési tapasztalatokkal és referenciákkal rendelke-
zik, és a szászok közvetlen brüsszeli képviseletén ke-
resztül megfelelõ projekt-elõkészítés esetén közvet-
len EU pénzekhez is hozzáférést remélhetünk.

7. Miután a bányaengedélyezés és -létesítés a hosszabb
átfutású, ezért annak elõkészítését el kell kezdeni. A
technológiai alkalmazás folyamatosan alakulhat a
tényleges bányanyitásig.

8. Magyarországon az EU szabályozással ellentétben
(ott a szenes kutatás-fejlesztés megengedett) tilos
mindenfajta szenes tevékenység támogatása, így csak
magántõkével nem lehet elõrejutni. A magán beru-
házó(k) törekvései egybe kell essenek az országos tö-
rekvésekkel a hazai nyersanyagbázis hasznosítására.
Legalább a piacépítés és bányaengedélyezés terüle-
tén támogatást kell kapniuk erkölcsileg és anyagilag.
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DR. KALMÁR ISTVÁN a budapesti a villamosenergia-ipari technikum után energetikai mérnöki diplomát a
Bergakademie Freiberg egyetemen kapott. Budapesten a Közgazdaságtudományi Egyetemen mérnök-közgazdász dip-
lomát, majd közgazdász doktori címet szerzett. Német szakfordító és tolmács képesítéssel (ELTE) és szakosított angol
felsõfokú nyelvvizsgával rendelkezik.
1976-tól 2007-ig a Transelektronál dolgozott, 1982 és 1987 között a bagdadi leányvállalatot vezette, erõmû kereskedelmi
igazgató, majd pénzügyi igazgató volt az 1992. évi privatizációtól 2002-ig, 2002 után ingatlanfejlesztéssel, üzletfejlesztés-
sel foglalkozott. Több igazgatóság és felügyelõbizottság tagja volt. 2007 óta a Calamites Kft. résztulajdonosa és üzletfej-
lesztési igazgatója, elsõsorban a nemzetközi kapcsolatokkal és a szén hasznosítási lehetõségeivel foglalkozik.

A tûz örök energiaforrás
A szén és a fosszilis tüzelõanyagok a természetben

Mottó
�A természeti jelenségek magyarázatához nem szabad több okot
felvenni, mint amennyi igaz, s amennyi a szóban lévõ jelenség
magyarázatához szükséges� � Newton

A 24. órában, 2013 márciusában jelent meg Reményi
Károlynak, az MTA r. tagjának a fenti c. könyve az Akadémia
Kiadó gondozásában. A könyv a 2007-ben megjelent
�Megújuló energiák� és a 2010-ben megjelent �Energia-CO2-
Felmelegedés" c. könyv sorozat harmadik � de remélem nem
utolsó � kötete. Azért a 24. órában, mert napjainkban kell,
hogy megvalósulhasson az Országgyûlés által 2011 októberé-
ben elfogadott �Nemzeti Energiastratégia 2030�-ban jóváha-
gyott azonmegállapítás, hogy ha egyetlenmondatban akarjuk
kifejezni a célt, akkor az az, hogy függetlenedés az energiafüg-
gõségtõl.

Reményi akadémikus könyve ezt a célt segíti elõ tudomá-
nyos megalapozottsággal, és amellett érthetõen nemcsak ki-
mondottan professzionális szakemberek számára mutatja
meg a követendõ utat.

A 340 oldalas könyv 10 fõfejezetre és alfejezetekre tago-
zódik:
� Bevezetés
� A fosszilis energiaforrások kialakulása (3 alfejezet, 26 ábra,
11 táblázat)

� Globális levegõparaméterek meghatározása (9 alfejezet,
11 ábra, 2 táblázat)

� A szilárd, folyékony és gáznemû anyagok égése (8 alfejezet,
26 ábra, 11 táblázat)

� Paradigmaváltás a tüzeléstechnikában (8 alfejezet, 26 ábra,
2 táblázat)

� A szén-dioxid (7 alfejezet, 29 ábra, 8 táblázat)
� Különbözõ mozgalmak a CO2-kibocsátás csökkentésére
(3 alfejezet, 8 ábra, 2 táblázat)

� A fosszilis tüzelõanyagoknak tüzeléssel való hasznosítása (6
alfejezet, 20 ábra, 12 táblázat)

� A fosszilis tüzelõanyagok jövõje, alap-energiahordozó (3 al-
fejezet, 12 ábra, 6 táblázat)

� Pusztító tüzek
� Irodalom (133 irodalom)

S rögtön javaslatot is tesz, hogy mik a sarokpontok, így: A
hazai vízenergia-hasznosítási lehetõségek korrekt bemutatása
(Nagymaros kérdése), a hazai energiahordozó-források hasz-
nosítása, különös tekintettel a lignitvagyonra, a természeti
közvetlen energiaforrások (megújulók) szerepe és hatása (tá-
mogatás, beruházás stb.), a nukleáris energia jövõje, megoldá-
sok (részben elhatározott), a globális felmelegedéssel kapcso-
latos magatartás.

Ezt a könyvet nemcsak az energetikával foglalkozóknak
kellene elolvasni, hanem gazdaságpolitikusoknak, a zöldmoz-
galmak képviselõinek, hogy megismerjék ezen a területen is a
valóságot, a nemzetgazdaság számára fontos elõnyöket. De
azt is gondolom, hogy ez a könyv nem hiányozhat szakirányú
egyetemek, egyetemi tanszékek könyvtáraiból sem, mert a jö-
võ nemzedékének felelõssége ezen a területen is kiemelt je-
lentõségû.

Számos dicséretmellett egy kritikaimegjegyzés a recenzió
írójától: a 324. oldalon azt olvashatjuk, hogy �...közismert
tény, hogy energiahordozókban szegény ország vagyunk�. Ez
így hál� istennek nem igaz, mert például a ma már ismert fe-
ketekõszén-, barnakõszén-, lignitvagyon ismert mennyisége
szinte egész mennyiségben ki tudná váltani az energiafüggõ-
ség döntõ százalékát. Egy 1000 MW-os lignitbázisú erõmû
igénye 50 évre 400 millió tonna, jelenleg az ismert lignitva-
gyon több milliárd tonna.

A könyv megvásárolható: a nagyobb könyvesboltokban
vagy rendelje meg 20%-os kedvezménnyel közvetlenül az
Akadémiai Kiadótól a www.akkrt.hu oldalon.

Dr. Horn János
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Az ipari fejlõdés különbözõ szakaszaiban az aktuális
szállítási feladatok elvégzése érdekében különbözõ
megoldások születtek. Amíg nem létezett vasúti szál-
lítás, ez a mozgatás, vagy mai divatos szóval logisztika,
állati erõvel, állati vontatású eszközökkel történt. Az át-
meneti idõszakokban egyik módból a másikba vegyes
megoldások is létrejöttek. Ilyen volt pl. a kötöttpályás
szállítás hajnalán a lóvasút. Személyszállításnál ez
ismertebb maradt, viszont ezt az ipari területen is alkal-
mazták. Jó példa erre a már érintõlegesen tárgyalt
Victoria bánya és Hird között a 19. század második
felében megtervezett és megépített lóvasút.

A késõbbiekben a terület aktuális szállítási igényei-
nek ellátásához szintén megoldást adott az ipari kisvas-
úti szállítás. Ilyen volt a kövestetõi fonolitbányától a hir-
di vasútállomásig megépített kõszállító pálya és a kom-
lói bányafejlesztések idején az 1950-es évek elején Hird
és Kossuth bánya között megépített homokszállító
vasút.

A Victoria bánya és Hird közti lóvasút

AVictoria bánya [1] termelvényének elszállítása ko-
moly gondot okozhatott, mivel itt még olyan kiépített
földút sem volt, amellyel a termelvényt röviden a Pécs-
várad-Pécs országútra (a mai 6-os fõközlekedési út
elõdje, amely akkor a hirdi templom mellett vezetett)
lehetett volna szállítani. Téli idõszakban pedig egyene-
sen lehetetlen feladat lett volna a szállítás (hegyen és er-
dõn át), ezért merülhetett fel a Hirdre, a fõútvonalhoz
vezetõ lóvasút gondolata.

Riegel Antal ezt a helyzetet felmérve kitûzette a
nyomvonalat, amely fõleg vasasi földtulajdonosok terü-
letén haladt. A megvalósítás elõtt a nyomvonalba esõ
földeket meg kellett vásárolni, ki kellett sajátítani.

A lóvasút építési, engedélyeztetési eljárása a helyszí-
nen egy 1873. február 14-én végzett tárgyalással kez-
dõdött, melyet a közlekedési miniszter január 20-i
19399. számú �intézvényével� rendelt el. A tárgyaláson
részt vett a KözlekedésiMinisztériumminiszteri titkára,
a Vasúti és Hajózási Felügyelõség vasúti mérnöke,
Baranya megye fõügyésze (Bánffay Simon), a megyei
fõszolgabíró (Forray István), a segédszolgabíró és egy
mérnök. A vállalat részérõlRiegel Antal ésBalogMiklós,
független szakértõ-mérnök volt jelen. (1. ábra)

A felsorolt résztvevõk hivatali tisztségeibõl is kitû-

nik, hogy jelentõs létesítménynek tartották az �építendõ
lóvonatú vasút�-at. Az elkészült jegyzõkönyvben meg-
említik, hogy a lóvasút birtokossági szempontból egye-
dül Vasas községet érinti, mert Hosszúhetényben csak a
Pécsi Püspökség, illetve a bányavállalat területén ha-
ladt. A Pécsi Püspökség volt a bányászati terület elsõd-
leges bérbeadója, ezért a terület felhasználásával kap-
csolatban maga állapodhatott meg a bérlõkkel.

Ameghívott vasasiak � az okmány szerint � �minden
tájékoztatás ellenére megtagadták észrevételeik nyilvá-
nítását�. A határozat viszont � a jegyzõkönyv szerint �
tekintettel volt az õ érdekeikre is. Átjárókat biztosítot-
tak a Hosszúhetény-Vasas közti út részére, és áteresze-
ket terveztek be a vízfolyásokhoz. Elõírták, hogy a pálya
hosszúhetényi oldalán egy 4m széles utat kell építeni. A
táblázaton bemutatjuk az egyes szakaszokat és a hozzá-

A bányászattörténeti írás bemutatja három, Pécs határában létesült kisvasút létrehozásának és üzemel-
tetésének rövid történetét. Egykorú ügyiratok idézésével is ismerteti a vasútépítés szükségességét, a földek ki-
sajátítását, az engedélyek beszerzését.

Három bányászati célú kisvasút Pécs határában
DR. BIRÓ JÓZSEF okl. bányamérnök, tervezõ-elemzõ szakközgazdász

1. ábra: A lóvasút építése ügyében tartott tárgyalásról
1873. évben Hirden felvett jegyzõkönyv eleje
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juk tartozó földterületeket az említett jegyzõkönyv mel-
léklete szerinti bontásban.

Az 2. ábrán látni lehet a hársasi teleptõl Ny-ra a Vic-
toria aknát, a tervezett szénrakodót és a lóvasút itteni
nyomvonalát és a Victoria lakótelep egy részét.

Az 1873. július 29-én felvett jegyzõkönyv már arról
szól, hogy �a máj. 27-én 5205. szám alatt engedélyezett,
aHosszúhetény, Victoria kõszénbányától a hirdi megyei
útig vezetendõ lóvonatú vasút építéséhez szükséges
földterületeket � a bányatörvény értelmében kisajátít-
tassák, mely földterület Vasas község határába esik�.

A kisajátítások megindultak. A kisajátítások egyik
összeállított kimutatása pl. a rendezetlen ügyeket sorol-
ja fel. Ezen történetesen az olyan területek szerepelnek,
amelyeknek eladása körül jogi akadályok álltak fenn.

A geodéziai felmérésekbõl látható amunka komoly-
sága, alapossága. A vásárlásokat erre a célra, nyomdai

úton elõállított nyugtával igazolták, melynek fejlécén
�Vasas község� és a �Hird-hetényi lóvasút� feliratok
találhatók. Egy négyszögölért 36 krajcárt fizettek.

Külön lista készült a megváltott földterületekrõl tu-
lajdonosonként és területi elnevezés szerint (pl.: Hosszú
parrag, Lobogó stb.), és mint említettük, azokról a föld-
területekrõl, amelyeket a tisztázatlan tulajdonviszonyok
vagy a folyamatban levõ hagyatéki, ill. szolgalmi ügyek
miatt nem tudtak azonnal megvásárolni.

Megtaláltuk a lóvasútnak a �szabályzatát�, enge-
délyokiratát is, melyet itt a kéziratos anyagból átírva
közlök.

�Engedélyokirat (másolat)
A hosszúhetényi �Victoria� kõszénbányától a Hirdi

megyei útig vezetendõ lóvonatú vasút építésére és üzletére.
A pécsi �Victoria� kõszénbányától Hirdi megyei útig veze-
tendõ, és idegen személyek és terhek kizárásával csakis
engedélyes társulat magán üzleti céljaira használható
lóvonatú vasút építésére az engedélyt a következõ feltételek
alatt adom meg:

1./ Jelen lóvonatú vasút építésénél a közigazgatási
bejárás alapján helybenhagyott s az /és C/ alatt idecsatolt
tervek veendõk alapul, kivéve a lóvonatú vasútnak a hirdi
megyei úthoz leendõ csatlakozását, melyre nézve az utólag
benyújtott s B-vel jelzett terv lett irányadó, köteles lévén
egyébiránt az engedélyes társulat a megyei útnak csatla-
kozási pontján a közlekedés akadálytalan fenntartását biz-
tosítani.

2./ A kitérõk illetõleg mellékvágányok a forgalom szük-
ségéhez mért számban létesítendõk.

3./ A vonatoknak közlekedése csak fékkel engedtetikmeg.
4./ A menetsebesség minden átjárónál akként mérsék-

lendõ, hogy a vonat 10 ölnyi távolságban biztosan megál-
lapítható legyen, mely ez által minden vonatnál elegendõ
és czélszerû dörzsfékkel ellátott kocsi legyen, melyeknek el-
látására a szükséges személyeknek mindig jelen kell lennie.

5./ A dörzsfékekhez csakis a pálya viszonyait tökélete-
sen ismerõ és ennek forgalmában jártas egyének alkalmaz-
hatók.

6./ Az elsõ kocsin levõ fékezõnek /kocsisnak/ jelzõ kürt-
tel kell ellátva lennie, mellyel annak elindulásakor, azon kí-
vül minden átjáró elõtt, vagy ha a pályán akadályt lát, jelt
kell adnia.

7./ Minden vonaton két ke-
rék készlet készletben tartandó.

8./ Minden átjárónál egy
intõ tábla alkalmazandó.

9./ A �Victoria� akna mel-
lett levõ elsõ váltó elõtt a kocsik
eliramodása ellen a vágány
elzárhatása czéljából egy czél-
szerû sorompó vagy kapu léte-
sítendõ.

10./ A lóvonatú vasútra
vonatkozó rendeletek és utasí-
tások a mennyiben az elsorolt
határozatokkal, s a vasút ter-
mészetével nem ellenkeznek,

2. ábra: A Hird és Victoria akna között épített lóvasút
nyomvonala az akna közelében

Ssz. A szakasz, ill. terület megnevezése Teljes Hosszúság Kisajátított
szélesség terület

(m) (m) (m2)
1. Rakhely területe a pécsi országút mellett 1700
2. Az 1710 és 1688-as helyrajzi számú

területek közötti szakasz, pálya és egy 8 600 4800
párhuzamos út

3. Az 1687 és 1488-as helyrajzi számú
területek közötti szakasz 12 2100 2520

4. Az erdõ területén kétvágányú pálya részére 5 150
5. A bányatulajdonos pécsi püspökség

területén, melyet nem kellett kisajátítani 865

Összesen 3715

A lóvasúti pálya jellemzõ adatai
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az engedélyezett lóvonatú vasútra is kötelezõ erõvel bírnak.
11./ A pályatulajdonos társulat joggal birand az e pálya

kiépítéséhez szükséges földterületekkel az országbírói érte-
kezletek által elfogadott általános bányajog törvény s hatá-
lyába adatott 1859. évi nov. 1-i kiadott rendelet értelmében.
(: l859 évi országos kormánylap200. :) kisajátítani.

12./ Az építkezés és földkezelés tökéletes befejezése után
az engedélyezett lóvonatú vasút csak a közlekedési minisz-
térium által elrendelõ mûtanszemközi bejárás eredménye
alapján kiadandó engedély alapján lesz a forgalomnak át-
adható.

A mi végül a közigazgatási és közszemközi szempont-
ból szükséges intézkedéseket illeti, ezek részére köteles az
engedélyes társulat a f. é. február 14-én tartott bejárás al-
kalmával megállapított, s ezen bejárásról felvett (: az ide
mellékelt jegyzõkönyvben :) foglalt határozatoknak pon-
tosan eleget tenni.

Kelt Budapesten 1873. évi május hó
Tisza Lajos sk.�
A másolás hiteléül: Bozoky aligazgató
Az engedélyokirat és a tárgyalás jegyzõkönyve sem

szól arról, hogy a lóvasutat milyen nyomtávval építették.
Legvalószínûbb a szomszédos vasasi bányában (a
késõbbi Thommen akna) is alkalmazott 488 mm-es bá-
nyavasúti nyomtáv.

Mûködési idejével kapcsolatban csak közvetett in-
formációkra támaszkodhatunk. A bányát �másVictoria
Rt.-i vagyontárgyakkal és vagyonértékû jogokkal együtt
� 1895-ben az I. Dunagõzhajózási Társaság vette meg.
Utána nem üzemeltette, viszont 1881-ben és 1888-ban
is mint szünetelõ bányát említik [2].

Kõszállító vasút a kövestetõi kõbányától

A fonolit (kongókõ) vulkáni eredetû kõzet. Leme-
zes elõfordulása esetén a lemezt felakasztva és kala-
páccsal ütve kongó hangot ad.

A kõzet átlagos törõszilárdsága nagy (1500-2000
kp/cm2), a kövestetõi fonolitnál ez még nagyobb, a
3100-3400 kp/cm2 értéket is elérheti, átlagos fajsúlya
2,69-2,79 t/m3. Útépítési célokra kitûnõen alkalmas. Ezt
a tulajdonságát ismerve a Pécs-Bátaszék közti vasút épí-
tésekor, 1911-ben fel akarták használni, de az akkori
Pallos-féle bányában a kezdetleges kézi kitermelés so-
rán olyan nehezen tudták kibányászni és felaprítani,
hogy egy idõ után elvetették ezt a lehetõséget.

A terület tulajdonosa és bérbeadója a püspöki ura-
dalom volt. 1921-tõl másik bérlõje lett Eördögh János
budapesti gépészmérnök személyében. Az új bérlõ a
mezõgazdasági munkák idején szüneteltetve, de 15-20
munkást foglalkoztatvamûködtette a kõfejtõt. A terme-
lése napi egy-két vagon kõanyag volt. Kézi erõvel törték,
és lovaskocsikkal szállították a hosszúhetényi vasútállo-
másra [3].

1925 és 1929 között a bánya igazgatója Eördögh
Ákos volt, a bérlõ öccse, késõbb Ruschenberger Gyula,
majd pedigMészáros László. A kézi erõ maradt tovább-
ra is a kõfejtés eszköze. A gépesítéshez 1929-ben kezd-
tek hozzá használt berendezésekkel, melyek a felha-

gyott tarcali és nagybátonyi kõbányákból származtak. A
hirdi állomáson ezeken kívül üzembe állítottak egy Er-
délybõl áthozott Gates kõtörõt is. Ebben az idõben lé-
tesítették a kõszállító kisvasutat is.

A feladó állomásról a bányát �Hirdi Kõbánya� meg-
nevezéssel illették, bár maga a kõbánya területe
Hosszúhetényhez tartozott.

A gépesítéshez az energiát Komlóról induló távve-
zetékkel oldották meg. Az üzemet 38 kV-os transzfor-
mátor táplálta.

A kõzet jövesztését már robbantással végezték. Eh-
hez a fúrólyukakat sûrített levegõvel mûködtetett MKF

3. ábra: A Hosszúhetényi Kõszénbánya Rt. panasza a
kõbánya vasútjának nyomvonalára és hivatkozása

a régi lóvasúti vonalvezetésére



típusú 22-29 kg-os fúrókalapácsokat használtak, ame-
lyek légöblítéssel, ennek megfelelõen bizonyára nagy
porkibocsátással mûködtek. A fúráshoz viszont korsze-
rû keményfém betétes fúrófejeket alkalmaztak. A
kövek aprítását, ún. �batározását� � elektromos gyújtás-
sal � robbantással végezték napi sokszori robbantás
mellett. Az elektromos gyújtás bevezetése tekintetében
úttörõ alkalmazók voltak.

A kõfejtõbõl a követ egy 37 m szintkülönbségû sikló-
val engedték le a keskenynyomtávú iparvasút végállomá-
sához. Innét 55-75 lóerõ teljesítményû gõzmozdonyok
húzták a 2m3 ûrtartalmú fa csilleszekrényekbõl álló vona-
tot az 5,5 km-es távon a hirdi normál nyomtávú vasútig.
A kõszállító vasút építésénél felhasználták az egykori
Victoria bányai lóvasút nyomvonalának egy részét.

A vasút építésénél vitába keveredtek a Hosszúheté-
nyi Kõszénbánya Rt.-vel, mivel annak fõ részvényese a
DGT volt, akik féltették érdekeiket és biztosítékokat
követeltek, hogy a késõbbiekben nem fogják a bányá-
szati területükön munkájukat akadályozni. Panaszle-
velet írtak a fõszolgabíróhoz (3. ábra).

A termelés az 1929-ben végrehajtott gépesítést kö-
vetõen vált számottevõvé. Ennek nyomán már jelentõs
mennyiségeket szállítottak az ország déli részén végzett
útjavítási és útépítési munkákhoz. Zúzott kövük alkal-
mas volt még beton adalékanyagként is. Belõle más fa-
ragott burkoló kövek és alapozáshoz használatos na-
gyobb terméskövek is készültek. A termelésben csak az
1929-32-es gazdasági válság okozott némi megtorpa-
nást, ill. a második világháború miatt állt be visszaesés.
A komlói andezitbányával összehasonlítva 55-80%-ra
futott fel a kõbánya termelése
[3]. A bánya az 1950-es évek
elsõ felében fejezte be a ter-
melését. A diagramon bemu-
tatjuk a II. világháború elõtti
termelési tendencia alakulá-
sát (1. diagram).

�Homokvasút� a hirdi
homokbánya

és Béta akna között

Az 1950-es évek elején
Komlón � a szénigények ki-
elégítése miatt � nagyarányú

bányafejlesztések történtek. Vedrõdi Antal írta errõl az
idõszakról: 1949-ben elindultak az altáró, 1950-ben
pedig a szénelõkészítõ mû kivitelezési munkái. A
fejlesztések csúcs éve az 1953-as volt, amikor pl. az
1950. évi 60,1 millió Ft-os beruházási költséggel szem-
ben 1953-ban 447,6 millió Ft-ot fizettek ki [4] az
építkezések költségeinek fedezésére.

Új aknákat, bányákat építettek, új termelési kapaci-
tások alakultak ki, amelyekkel arányosan növekedett a
bányaveszélyek bekövetkezésének valószínûsége. Töb-
bek között valóban nõtt a tûzveszély és a tûzesetek szá-
ma. Ezek hatékony elhárítási lehetõségét a tapasztala-
tok alapján az iszapolás, az iszaptömedékelés alkalma-
zása jelenthette. Akkor az iszap elõállítására a legjobb
megoldást a homok-iszap, a víz és a homok bizonyos
arányú keveréke (zagy) jelentette. Ezt a zagyot fúrt lyu-
kakon és csõvezetékeken keresztül viszonylag hamar a
melegedés, ill. a bányatûz közelébe lehetett juttatni. Az
iszappal légmentes gátak közé lehetett ezeket a gócokat
szorítani. Több lehetõség megvizsgálása után, amelynél
pl. egy Magyaregregy körzetébõl történõ homokbeszer-
zés lehetõsége is felmerült, végül ellátóhelynek a hirdi
homokbányát választották.

A döntést követõen a vasút építését Hird homok-
bányája és Kossuth bánya kijelölt területe között az
1953-as évben kezdtékmeg, és nagy ütemben folytatták.
A késõbbiekben �homokvasút�-ként emlegetett 11,5
km hosszú pályát szinte rekordidõ alatt még abban az
évben, négy hónap alatt befejezték [4]. Az építés során
a pályát a kövestetõi hegyvidéki és komlói részen erdõs,
sziklás területeken kellett átvezetni, bevágásokat és
töltéseket kellett építeni (4-5. ábra). A 6-os fõközle-
kedési út alatti átjutást a vasút aluljáróban történõ veze-
tésével oldották meg. A hirdi terület szintes részén eny-
he �s� kanyarral ráállt a völgy általános irányára, majd a
továbbiakban a legkorábban épült lóvasúti nyomvonalat
követve a Hársas (Victoria) teleptõl Ny-ra a hegygerin-
cen vezették � a kövestetõi fonolit bányától D-Ny-ra
haladt el. A kisvasút közben egy nagy ívû balkanyart vett
a volt kövestetõi lejtõs akna mellett, Béta aknák felé.
Béta aknától kissé É-K-re kettévált a nyomvonal. Az É-i
szárny a Béta-Komló közti út északi oldalán halad a
hármas aknától É-ra esõ iszapoló fúrólyukig, ill. iszap-
térig. A másik szárny a völgy vonalában egészen
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1. diagram

4. ábra: A �homokvasút� komlói része (Béta-, III-as-, és Kossuth akna)



Kossuth aknáig épült meg. Itt szintén egy bemosató he-
lyet alakítottak ki, ahonnét fúrólyukon vezették le a ho-
mokzagyot a bányába.

A kisvasút nyomtávja a szokásos erdei, ill. iparvasu-
tak nyomtávát (760 mm) követte.

A �homokvasút� komlói végállomásánál 30 000 m3-
es tárolóteret alakítottak ki azért, hogy váratlan bánya-

tûz esetén elegendõ tömedék-
anyag álljon a bányász szak-
emberek rendelkezésére [5].
A tárolótérhez épített � há-
rom gumiszalagból álló és vas-
szerkezeten nyugvó, a vasút-
építéssel párhuzamosan ké-
szült � gumiszalag rendszeren
át szállították a billenõ csillék-
bõl a homokot a deponáló
helyre. A billenõ csilléket ön-
mûködõ ürítésûre alakították
át. A mozdonyokat és csille-
parkot valószínûleg az erdei
vasutaktól, ill. kõbányáktól
�csoportosították át�. Egy
Béta akna mellett készült
képen ezek a kocsik és a moz-

dony egy része is látható (6. ábra).
A �homokvasút�-i szerelvényekhez hevenyészett fé-

kezõ fülkével ellátott kocsikat is kapcsoltak, mivel a te-
repviszonyok miatt a mozdony fékezõ ereje nem volt
megfelelõ. A fékezõk ezekben az idõjárás elleni véde-
lemmel ellátott primitív fülkékben kuporogtak. Télidõ-
ben nagy, vasúti prémes bundákat hordtak. Rossz, csú-
szós téli idõben személyesen is megfigyelhettem, hogy a
mozdonykísérõk a nehezen leküzdhetõ emelkedõkön a
vasúti síneket homokozni kényszerültek (7. ábra).

Az 1960-as években a homok helyett az erõmûvi per-
nyével történõ iszapolásra tértek át [7], amely jobb be-
mosathatósági tulajdonságokkal rendelkezett. A homok-
vasút emiatt szükségtelenné vált, ezért megszüntették.
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DR. BIRÓ JÓZSEF 1970-ben szerzett bányamûvelõ mérnöki oklevelet. A Mecseki Szénbányák Kossuth
bányaüzemében kezdett dolgozni. 1973-tól a vállalat központjában, majd 1974-1993-ig Vasason különbözõ üzemi vezetõ
beosztásokat látott el. 1988-ban a Janus Pannonius Tudományegyetemen vállalati tervezõ-elemzõ szakközgazdász
diplomát szerzett. 1991-ben a Miskolci Egyetemen bányamûvelésbõl doktorált. 1993-tól nyugdíjazásáig (2004) a PERT,
illetve a PANNONPOWER Rt. Bányászati Divíziójánál, majd az ezekbõl kiváló Ko-Szén Kft.-nél volt terv- és control-
ling osztályvezetõ.

5. ábra: A III. aknai és Béta aknai rész, amelyen kivehetõ a hosszúhetényi kõbánya az
oda vezetõ vasúttal és a termelvény leeresztésére épített siklóval

6. ábra: A homokszállító kisvonat
Béta aknákkal a háttérben

7. ábra: Kövestetõ közelében az erdei pályán halad a
homokszállító kisvonat (Árgyelán György felvétele)
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Az alumínium tiszta fémes alakban a természetben
nem fordul elõ, elnevezése a latin alumen (timsó) szó-
ból ered. A timsó egyébként az elsõ ismert alumínium
vegyület. Az alumíniumot a XX. század fémének is ne-
vezik, és szokás magyar ezüstnek is nevezni. E fémnek
és ércének, a bauxitnak magyar vonatkozásai is számot-
tevõek. Ebben nagyhatalomnak is tekinthetjük ma-
gunkat, ugyanis gazdag bauxitkinccsel is rendelkezünk.
A magyar aluipar az 1900-as évek elején indult be. Az
elsõ bauxit-felfedezések Erdélyben történtek, és itt
kezdõdött a bányászat is még az I. világháború alatt.

Az alumínium iránti nagy kereslet tovább erõsödött
a II. világháború során, mivel a trianoni határok az er-
délyi és isztriai bányákat elcsatolták, már a húszas évek
elején intenzív ásványkutatás indult a megmaradt Ma-
gyarország területén, ami elsõsorban szén-, vas- és man-
gánkutatásra irányult, de szerepelt benne természete-
sen új bauxitlelõhelyek feltárása is. A bauxitlelõhelyek
feltárásának helyszíne mindenekelõtt a Bakony és
Vértes térsége volt a Dunántúlon. A legígéretesebb
bauxit lelõhelynek Gánt térsége mutatkozott. Ennek a
bányának a feltárása már 1926-ban indult, sõt a terme-
lés is megkezdõdött, a húszas évek végére az éves egy-
millió tonnát is elérte. Ekkor ez volt Európa legnagyobb
bauxitbányája. A bauxit teljes mennyiségét Németor-
szágba exportáltuk.

A Dunántúl második legnagyobb bauxit felfedezése
Iszkaszentgyörgy-Kincses térségében történt. Ez a
bauxit-elõfordulás Iszkaszentgyörgy, Guttamási és Fe-
hérvárcsurgó között helyezkedik el, amely nem egy
összefüggõ bauxittest, hanem vetõkkel szabdalt bauxit-
telepek. A bauxit feltárása az 1940-es évek elején
kezdõdött. Az elsõ terület a Kincses I. külfejtés volt, de
1942-ben már a mélymûveléses bánya feltárása is
megindult, ugyancsak Kincses I. néven.

AKincses név ekkor Iszkaszentgyörgy egyik külterü-
letének helyneve volt, amelyen szõlõskertek és gyümöl-
csöskertek voltak. E helyrõl a Guttamási felé kivezetõ
út bal oldalán utcaszerû település fejlõdött ki, ahol ál-
landó lakók is éltek. Majd a Kincses I. mélymûvelés ki-
terjedése folytán a bányászat ezt a területet is elérte.
Ezért az utcában lakókat át kellett telepíteni olyan hely-
re, amit a bányászat már nem érintett. Ehhez a viszony-

lag közel lévõ, de még a kincsesi területhez tartozó,
úgynevezett Bodzás dûlõben építettünk fel számukra
családi házakat. Ezt a kis települést hívjuk ma
Felsõkincsesnek. Majd az Iszka I. és Iszka II. bányaüze-
mek is termelésbe léptek, amelyeket az akkori Bitó
nevû külterületrõl indított altárókkal tártak fel. Ezek
után a Bitó II. és a Rákhegy II. bányaüzemek feltárása
következett. Az eddig felsorolt feltárások az Iszkaszent-
györgy-térségi bauxitok kitermelésére irányultak.
Kivételt képez a Rákhegy II., mert ez a bauxittelep már
Fehérvárcsurgó területéhez tartozik.

A Kincses I. néven külfejtéssel megnyitott bánya
azon bauxitmezõt tárta fel, amelyet 1940 szeptemberé-
ben Povolnik Mihály a kertjében ásott kúttal talált meg.
A bányanyitásokkal párhuzamosan megindult egy ipar-

A kincsesi terület bauxit-elõfordulásának feltárása az 1940-es évek elején kezdõdött. A szerzõ az ezt
követõ bányászati események történetét vázolja, de megismerhetjük a mélymûveléses bányászat kezdeti
nehézségeit és a bauxitbányászat befejezõ periódusát is.

Iszkaszentgyörgy-Kincsesbánya bauxitbányáinak
jelentõsége és szerepe

MACHATA BÉLA aranyokleveles villamosmérnök

1. ábra: Kincsesbánya bauxitelõfordulásai
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vasúti szállítópálya építése, amely Kincsesbányát össze-
kötötte a moharakodói normál nyomtávú vasútvonallal.
Ezen szállítottákmind a külfejtésbõl, mind amélymûve-
lésbõl termelt bauxitot. Ugyancsak ekkor kezdõdött
meg a bauxitterülethez tartozó József I. bányaüzem
megnyitása, mely késõbb tovább bõvült József II. és III.
bányaüzemekkel.

Az eddig feltárt mélymûvelésû bányákhoz további
feltárások is indultak (pl. Iszka II. mélyszintek) ezen bá-
nyaterületek közelében, ezért a szállítás koncentrálása
érdekében megépült az Iszka I. és Iszka II. altáró.
Ugyanakkor a mai Kincsesbánya területén megépült a
Moharakodó-Felsõ vasútállomás, és ettõl kezdve az al-
tárókon keresztül kiszállított bauxit már itt került vago-
nokba. A késõbbiek folyamán minden Kincsesbányán
kitermelt bauxit ezen állomáson került normál vasúti
vagonokba és elszállításra a timföldgyárakba.

A mai Kincsesbánya tehát nem a régi kincsesi külte-
rületen épült fel, hanem az ugyancsak Iszkaszentgyörgy-
höz tartozó Bitó területén. Ez a terület Kincseshez ha-
sonlóan ugyancsak szõlõskertek és gyümölcsösök terü-
lete volt. Itt is voltak állandó lakók, de lényegesen keve-
sebben, mint Kincsesben. Kincsesbánya, mint település
mai szintû kiépítettsége a Rákhegy II. bányaüzem meg-
nyitásának beruházási programjában valósult meg.
Ekkor épültek meg a bányászlakások, a bányászfürdõ,
az egészségház, iskola és kultúrház. A település 1966.
január 1-jével vált önálló közigazgatással rendelkezõ
községgé, és lett Kincsesbánya néven a Fejér Megyei
Bauxitbányák központja.

Az egész bauxitmezõvel érintett terület, hasonlóan
Kincseshez, Iszkaszentgyörgy külterülete volt. Ilyenek
pl. a Bitó és Rákhegy nevet viselõ bauxitterületek is. A
késõbb e területekenmegnyílt bányaüzemek ugyanezen
néven szerepeltek. A �40-es években egy altárót építet-
tek Iszka I. néven, melyen keresztül szállították ki a kin-
csesi és józsefi mélymûvelés
termelését a Moharakodó-
Felsõ állomásra. Ezen altáró
nyitópontja a mai kincsesbá-
nyai község területén van.

1958-ban jött létre a Fejér
Megyei Bauxitbányák Vállalat
a gánti és a kincsesi bányák
összevonásával. A magyar-
szovjet timföld-alumínium
egyezménynek megfelelõen
további bányák feltárása kez-
dõdött meg ezen a területen.
Ezek voltak a József III., Bitó
II. és a Rákhegy II. bányaüze-
mek. Ezen beruházások folya-
mán épült tovább Kincsesbá-
nya, és nyerte el mai arculatát.
A bányászat a bauxitot követ-
ve egyre mélyebb szintek felé
tolódott el. Így történhetett
meg, hogy a bányák a nyugal-
mi karsztvízszint alá kerültek,

ami váratlan vízbetörések veszélyével járt. Az elsõ
esemény 1948-ban József II. bányaüzemben be is kö-
vetkezett. Ez a bányászatban korszakváltást követelt,
korábban ugyanis csak passzív vízvédelmet alkalmaz-
tunk, ami a munkahelyekre, bányavágatokba befolyt
vizek kiemelésére szorítkozott. Ekkor került sor az aktív
vízvédelem bevezetésére, ami lényegében azt jelentette,
hogy a bauxit környezetében a víznívót csökkenteni kell,
sõt, ha lehet oly mértékben, hogy a bauxit a víznívó fölé
kerüljön. Ez a bauxit alatt lévõ víztároló fekü kõzet, a
dolomit víztelenítését jelentette [1], amit az abban haj-
tott vágatokkal és fúrásokkal oldottunk meg. A vizet
nagy teljesítményû búvárszivattyúkkal emeltük a fel-
színre.

A technológiának súlyos mellékhatása lett: a nagy
mennyiségû víz kiemelése folytán az addig meglévõ ter-
mészetes vízforrások � fúrt és ásott kutak � vizei elapad-
tak. A környék vízellátása érdekében tehát olyan vízel-
látási rendszert kellett kiépíteni, amely a lakosság szá-
mára az ivóvizet biztosította. Természetesen úgy gon-
doltuk, hogy ennek forrása a bányából kiemelt ivóvíz
minõségû víz lehet. Ezen rendszer legkomolyabb
létesítménye a Rákhegy II. bányaüzemmel együtt meg-
valósult vízkiemelõR-II. vízakna, és az ehhez csatlakozó
vízmûvek. Az akna 300 m3/perc víz kiemelésére épült.
Szerencsére ennyit sohasem kellett kiemelni, de tar-
tósan elõfordult a 100 m3/perc feletti mennyiség. A
vízkiemelés � csak ivóvízként � ezen a rendszeren ma is
folytatódik, de lényegesen kisebb mennyiségben, mint
kezdetben.

A termelés fokozása megkövetelte a nehéz fizikai
munkakiküszöbölését, egyszóval a rakodás, szállítás gépe-
sítését és automatizálását. Ez volt azLHDtechnika (rako-
dik, szállít, ürít), melynek két jellegzetes korszakát külön-
böztethetjükmeg. Az elsõ a �CAVO�-s korszakban, amely
1968-ban kezdõdött, sûrített levegõs meghajtású távirá-

2. ábra: Vízmentesítési törzsfa
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nyítható rakodó-szállító gépeket szereztünk be a svéd
ATLAS COPCO cégtõl. A második korszakot, amely
1975-tel kezdõdött, a dízel hidraulikus rakodó-szállító gé-
pek jelentették, közismert néven a JOY korszak, amit a
Franciaországból beszerzett gépek után neveztünk el. E
rakodó-szállító gépek is távvezérelhetõek voltak, így olyan
bányatérségekben is mûködtethetõek voltak, ahová a
fennálló veszélyek miatt emberek már nemmehettek be.
A JOY gépeket késõbb felváltottuk a nagyobb teljesítmé-
nyû, német gyártmányú GHH rakodó-szállító gépekkel.
A gumikerekes gépek mûködéséhez a bauxitban száraz
talpviszonyok szükségesek, tehát az aktív vízszintsüllyesz-
téssel a bányát biztonságosabbá, a nehéz fizikai munkát
pedig könnyebbé tettük. Egyszóval egy korszerû, gazdasá-
gosan mûködtethetõ bányát hoztunk létre Kincsesbá-
nyán, de a Bakonyi Bauxitbányánál is.

A Fejér Megyei Bauxitbányák Vállalat és elõdei Isz-
kaszentgyörgy-Kincses térségében történõ tevékenysé-
gét 1941-ben kezdte meg a Kincses I. külfejtés és mély-
mûvelés feltárásával és termelésbe állításával. E tevé-
kenységét 1999-ig, a Rákhegy II. bányaüzem bezárásáig
folytatta. A bányászat egységes technológiai és techni-
kai folyamat volt, annak ellenére, hogy számtalan bá-
nyaüzemben történt. Az egységére jellemzõ, hogy a bá-
nyák üzemvitelének biztosítására szolgáló külszíni léte-
sítmények (karbantartó és javító mûhelyek, üzemek,
energiaellátás, robbantóanyag raktár, bányamentõ állo-
más) végig ugyanazokmaradtak. A bánya vezetése is vi-
szonylag állandó és egységes volt, kisebb változást, szer-
vezetmódosítást csak a külsõ gazdasági körülmények
vagy a mûszaki fejlõdés okán tettek. Lényegében a bá-
nyászok is ugyanazok voltak, mert ha bezárt egy bánya-
üzem, akkor a dolgozók átmentek a következõ megnyi-
tott bányaüzembe és � mivel a munkafolyamatok
ugyanazok voltak � azonnal munkába tudtak állni bár-
melyik bányaüzemben. Az egységes analóg folyamatok
nagymértékben elõsegítették a mûszaki fejlõdést, mivel
az új bányaüzem nem nulláról indult, hanem a többi bá-
nyaüzemben már meglévõ színvonalról.

A magyar alumíniumipar létrehozásában és folya-
matos fejlesztésében döntõ szerepet játszott Iszkaszent-
györgy és Kincsesbánya, az itt mûködõ Fejér Megyei
Bauxitbányák a magyar bauxitbányászatban magas mû-
szaki színvonalú, korszerû bányászatot valósított meg a
Bakonyi Bauxitbányával szoros együttmûködésben.

Az Iszkaszentgyörgy-Kincses térségében lévõ bauxit
mennyiségét az 1920-as évek kutatásai 20millió tonnára
becsülték. A magyar bauxitbányászat a mai napig több
mint 100 Mt bauxitot termelt ki. Ebbõl Iszka-Kincses
térségébõl kb. 22 Mt, Gánt térségébõl több mint 13 Mt
származik.

A Fejér Megyei Bauxitbányák a MASZOBAL Rt.
(Magyar-Szovjet Bauxit Alumínium Rt.) tagvállalata
volt, de mûködött önálló vállalatként is, majd a MAT
(Magyar Alumíniumipari Tröszt) vállalata lett. A vál-
lalat 1958-ban alakult Gánt és Kincsesbánya összevoná-
sával, 1990-ben összevonták a Bakonyi Bauxitbánya
Vállalattal. Így ma ez az összevont vállalat képviseli a
teljes magyar bauxitbányászatot. Iszkaszentgyörgy és
Kincsesbánya az alumíniumipart képviselõ egyesületek-
nek végig tagja volt. Ezen két helyiség ismertségét tehát
a magyar alumíniumiparnak köszönheti külön-külön és
együttesen is, mely elsõsorban a bauxithoz, illetve a bau-
xitbányászathoz kötõdik.

Az Iszkaszentgyörgy-Kincses bauxitbányászathoz
azonban mindig szorosan kötõdött a bányavíz-kiemelõ
rendszer, amely a víznívó alatt lévõ bauxitok bányásza-
tához kapcsolódott. Ez a vízmentesítés már az elõzõek-
ben is vázolt környezeti problémákat is okozott a kap-
csolódó térségben, de egyúttal a környék nagy kapacitá-
sú vízbázisát is jelentette, amelyre egy vízmûrendszer
épült. A kezdeti cél a víznívó süllyesztése volt, de termé-
szetesen kötõdtek hozzá olyan célok is, mint a lakossági
vízellátás, de egyéb célszerû vízigények kielégítése is.
Ilyen célok lehetnek ipari és mezõgazdasági jellegû fel-
használók, de egyéb speciális vízigénylõk is, amennyi-
ben a kiemelt víz mennyisége ezt lehetõvé teszi, ezzel is
növelve a rendszer kapacitásának jobb kihasználását,
illetve a kiemelt víz teljes mennyiségének felhasználá-
sát. A bauxitbányászat e térségben történõ befejezése
után valószínû, hogy egyes vízforrások újramegjelennek
a felszínen bizonyos idõ után, amire már jelenleg is van
példa Fehérvárcsurgó térségében.

A vízbázis létrejöttével Iszkaszentgyörgy-Kincsesbá-
nya térségének a bauxitbányászat befejezése után is lé-
nyeges szerepe lehet a vízellátó rendszer fenntartásában
és továbbfejlesztésében. Annál is inkább, mivel a víz
kincs, és egyre nagyobb értéket fog képviselni. Így a tér-
ség a víz bányászatával is komoly szereplõje lehet a jö-
võnek, ugyanúgy, mint ezt megelõzõen az alumínium-
iparnak is volt.
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A kisebb-nagyobb mélységbõl származó vizek a várt
hõtartalom mellett számos oldott és nem oldott gázt,
szilárd anyagot, vendég folyadékot szállítanak, illetve
tartalmaznak. Ezen anyagok vízben lévõ mennyisége és
minõsége fizikai, kémiai és környezeti paraméterektõl
függ. Azért állíthatjuk ezt, mert a víz képes kioldani be-
fogadó környezetébõl számos anyagot. Mélybeli és fel-
színi közlekedése közben a benne lévõ oldott anyagok
egy része kiválik, más része beoldódik a pillanatnyi ter-
mészetes kõzet-, illetve mesterséges vezeték- és szerel-
vény környezetbe annak tulajdonságai, valamint a hõ-
mérsékleti és nyomás viszonyoknak megfelelõen.

A természetes szennyezõdések (oldott és lebegõ)
mellett mesterséges anyagok (rozsda, fémkopadék, ke-
nõolaj, zsír, mûanyag darabok stb.) lehetnek a vízben a
kívánatos minõség és elviselhetõ mennyiség felett. A
szennyezõdések nagyobb hányada a kívánt mérettarto-
mányban mechanikai módszerekkel eltávolítható.

A következõkben azt vizsgáljuk, hogyan szerkeszt-
hetjük meg a szükséges tisztaságot biztosító technoló-
giát, illetve mi módon tervezhetjük meg, választhatjuk
ki a mechanikai tisztítás berendezéseit.

A vizek tulajdonságairól

Elöljáróban a teljesség igénye nélkül szóljunk né-
hány szót a víz tulajdonságairól. A víznek több olyan ké-
pessége van, melytõl a hõ kinyerési és szállítási folya-
matban szívesen eltekintenénk. Ugyanígy a kiválasztott
földtani közegbe való visszajuttatás alkalmával is. Ezek
közül a legfontosabbak, az oldóképesség és a szennytá-
rolás. Mint említettük, e képességek nemcsak a hõmér-
séklettõl, a nyomástól és a földtani- vagy mesterséges
környezettõl, hanem az áramlási viszonyoktól is függe-
nek. Jelesül minden keresztmetszet vagy áramlásisebes-
ség változásnál, iránytörésnél, gravitációs hatás válto-
zásnál változhat az oldott/lebegõ szennyezõdésarány is.
Sajnos ez a változás lehet drasztikus is, mely leronthatja
a kívánt eredményt (szûkítheti az áramlási keresztmet-
szetet, hõszigetelõ bevonatot képezhet a hõcserélõk hõ-
átadó felületein, akadályozhatja az automatikus ada-
goló- elzáró- szabályozó- szelepek, szivattyúk mûködé-
sét). Nem utolsó sorban pedig gyorsan eltömítheti a
nem kellõ körültekintéssel választott szûrõket. A víz

gáztartalma korróziót és/vagy robbanás veszélyt okoz-
hat. A savasság/lúgosság és a pH változása szintén szá-
mos üzemeltetési gond forrása lehet.

Nem kétséges tehát, hogy milyen kockázatos a hõt
tartalmazó víz és kinyerési- szállítási- likvidálási céljai-
nak, feltételeinek és tulajdonságainak kellõ részletessé-
gû ismerete nélkül földhõalapú (geotermikus) fûtõ-
és/vagy melegvíz szolgáltató rendszert tervezni és üze-
meltetni. Viszont az is igaz, hogy ezen ismeretek csupán
olyan mélységig szükségesek, ami a feladat kívánt ered-
ményû megoldását elõsegítik. A következõkben e meg-
fontolás tükrében vizsgáljuk a hévizek tulajdonságait.
Elõször tekintsük az 1. ábrát, mely vázlatosan mutatja
be a földhõalapú távhõszolgáltatás termelõi oldalának
(primer kör) elvi felépítését.

A könnyebb tárgyalhatóság kedvéért az 1. ábrán csu-
pán a fõ elemeket szemléltettük. A folyamat a követke-
zõképp mutatható be: A termelõ kút megcsapolt réte-
geibõl beáramló hévizet egy mélységi (búvár) szivattyú
továbbítja az 1P szûrõn keresztül a lefúvató (biztonsági)
szeleppel, kigázosítóval és szintkapcsolóval ellátott kel-
lõen hõszigetelt átmeneti tároló tartályba. Innen a kí-
vánt mennyiségû fûtõvizet egy szivattyú segítségével
mozgatjuk a primer körben. A víz elõször a hõcserélõbe
jut, ahol a tervezett mennyiségû hõt átadja a szekunder
körben keringõ fûtõvíznek, ami a fûtött objektumokba
szállítja azt, majd visszatér a hõcserélõbe, hogy újra fel-
melegedjék.

22 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 146. évfolyam, 3. szám

A fûtési hõenergia szezonális és a háztartások egész éves használati meleg vízzel való ellátásában bõ-
vülõ szerepkörhöz jut napjainkban a földhõt szállító hévíz. A geotermikus fluidumot tároló rezervoárok
hosszú élettartamának, a földhõ alapú távfûtõ rendszer jó hatásfokának egyik elengedhetetlen feltétele a
hévíz gáz- és só tartalmának, lebegõ- és idegen anyag tartalmának megfelelõ szinten tartása. Fontos ez a
hõenergiát tartalmazó víz kiemelésekor és továbbítása alatt szintúgy, mint a kiválasztott földtani környe-
zetbe, esetleg felszíni befogadóba történõ bejuttatása alkalmával. Dolgozatunk a kívánt tisztaságú víz elõ-
állításáról szól.

Víztisztítás a földhõ alapú távhõszolgáltatásban
LIVO LÁSZLÓ okl. bányamérnök, geotermikus szakmérnök, ügyvezetõ, MARKETINFO Bt.

1. ábra: A földhõalapú távhõszolgáltatás elvi vázlata



Végül a hõcserélõben lehûlt mélységi hévíz egy szû-
rõ (2P) berendezésbe kerül, mely elvégzi a szükséges
mechanikai tisztítást. A víz ezután a nyelõ kútban a
megfelelõ mélységben megnyitott rétegben elnyelõdik.
A körfolyamat ezzel bezárul.

Általános esetben az 1P szûrõre azért lehet szükség,
mert a megnyitott rétegekbõl kiáramló víz a réteg kõze-
tébõl oldott sókat, kõzetdarabokat, a termelõcsõbõl és
szerelvényeibõl fémkopadékot, rozsdát, sólerakódást
hoz magával. Ezeket kezelnünk kell, a primér körben
követõ szerelvények (tartály, kigázosító, szelepek, szi-
vattyú, hõcserélõ) érdekében. A 2P szûrõ a lehûlt hévi-
zet befogadó kõzet porozitását, a kõzetmátrixot védi az
eltömõdéstõl. Ha mindkét szûrõ beépítése szükséges,
azok általában nem egyformák. Mind kapacitásban,
mind pedig szûrési méretben (határméret) különböz-
nek egymástól. Amodern szûrõk általában öntisztító ki-
vitelûek. E tulajdonságuknak azonban határt szab a szû-
rési határméretük, a belsõ áramlási viszonyuk és a víz
minõsége.

Azt hogy melyik és milyen kivitelû mechanikai szû-
rõt érdemes beépítenünk, a legtöbb esetben a termelõ
és a nyeletõ kutak paraméterei, valamint a keringetett
hévíz tulajdonságai döntik el.

Ha olyan rendszert üzemeltetünk, mely � különösen
a fûtési szezonban � állandó és haváriamentes mûkö-
dést kíván, az 1P és/vagy 2P esetében érdemes és kifize-
tõdõ szünetmentes szûrõ berendezést alkalmaznunk.
Ezek általában eltömõdés jelzéssel és automata útváltó-
val ellátottak, így amennyiben az öntisztításuk már nem
megfelelõ a kívánt áteresztési kapacitáshoz, önmûkö-
dõen a másik (tiszta) szûrõre váltják a hévíz áramot. A
szükséges mechanikus tisztításra, átvizsgálásra egyide-
jûleg figyelmeztetik a rendszer üzemeltetõjét.

Az általános vélelmekkel ellentétben a termelõ és a
nyeletõ kútban közel sem azonos minõségû hévíz folyik.
A két kút közt fekvõ rezervoár kiterjedésének még oly
beható ismerete sem azonos a benne lévõ � távolról fo-
lyamatosan érkezõ � friss hévíz tulajdonságainak (össze-
tételének) ismeretével. Sõt a víz minõsége akár gyorsan
is változhat. Ezért fontos az üzem során a kellõ gyakori-
sággal elvégzett vízminõség vizsgálat, a változások figye-
lemmel kísérése.

A reménybeli hévíz várható jellemzõ tulajdonságait
már a kutatás korai szakaszában megismerhetjük. A re-
zervoár elhelyezkedésének, kõzetviszonyainak függvé-
nyében a hidrogeológiai szakvélemény megállapítja a
célzott víz korát, minõségét, összetételét és mennyisé-
gét. Meghatározza a várható nyomás és hõmérséklet vi-
szonyokat is. Ezek azonban csupán elõzetes ismeretek.
A kutatófúrás kitûzése után a fúrási munka folyamato-
san szolgáltat további adatokat, melyek igazolhatják és
pontosíthatják a hidrogeológiai megállapításokat. Vé-
gül a sikeres kútkiképzés után a felszínre érkezõ vízbõl
mintát véve laboratóriumban megállapíthatók a hévíz
pontos jellemzõi.

A szükséges szûrõ berendezés tervezéséhez több kö-
rültekintõ vizsgálatot érdemes elvégezni az elõzõeken
kívül is. Megállapítandó a hévízben található lebegõ

anyagok (folyékony és szilárd) mennyiségén túl a minõ-
sége és a szemcse (csepp) mérete is.

A következõ ábra egy ilyen vizsgálatsor eredményét,
a nyers és a szûrt vizet mutatja be. (2. ábra)

A kitermelõ (1P) szûrõ

A vizsgálatok eredményei, a hidraulikai és a hõtani
adatok alapján az 1P szûrõ már megtervezhetõ (lásd 1.
ábra).

Ez a berendezés általában oldott anyagokban és le-
begõkben gazdag, nagy hõmérsékletû, változó gáztartal-
mú fluidumot szûr. Kivitelét célszerû a várható igénybe-
vételének megfelelõen megválasztani. A szûrõ felület
nagyságát úgy kell méretezni, hogy a tisztításmegkezdé-
séig rá háruló szennyterhelést kis nyomásveszteséggel
(jó áteresztõképességgel) viselje el.

Ha olyan vízzel van dolgunk, melynek oldottsótar-
talma nagy, gondoskodnunk kell arról is, hogy a szûrõn
hõmérséklet- és nyomásesés lehetõleg ne forduljon elõ,
mert ez kiváláshoz, lerakódáshoz vezet. A �vízkõ� kivá-
lásból adódó lerakódások általában gyors szûrõeltömõ-
dést okoznak, és a szûrõ felület nem egykönnyen tisztít-
ható, sokszor vegyi kezelést igényel.

Szûrõnk nemcsak nagy hõmérsékletû áramlástech-
nikai gépelem, hanem nyomástartó edény is, melyre szi-
gorú, külön elõírások is vonatkoznak. Egy hévíz 1P szû-
rõvel való tisztítása eredményét ismutatja a 2. ábra.Azt,
hogy milyen mértékben és szemcseméretben kell el-
választani a szennyezõdéseket � mennyit vegyünk ki és
mennyi maradhat � minden esetben a szûréssel védett
berendezés � az 1. ábra szerint pl. a hõcserélõ primer
oldala � fizikai paraméterei határozzák meg.

Ahõcserélõben elkerülhetetlen a koncentráció-válto-
zás okozta oldottanyag-kiválás és -lerakódás. Azonban
jól megválasztott és állandó értéken tartott folyadéknyo-
más mellett kezelhetõ mértéken tartható. A hõcserélõk
csöveit vagy szûk lemez hornyait, csatornáit segítenek
tisztán tartani azok amágneses hatáson alapuló berende-
zések, melyekkel az oldottsók egy része kicsapódás után
is laza pamacsok vagy lapkák formájában az oldatban
tartható. Természetesen azt, hogy milyen tulajdonságú
mágneses vízkezelõ eszközt érdemes alkalmaznunk, a
termelt hévíz beható ismerete alapján dönthetjük el.
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2. ábra: Kiinduló szennyezõanyag-tartalom:
szilárd 1 mg/l, olaj 3 mg/l.

Ugyanaz a szûrt vízben: 0,05 mg/l, illetve 0,1 mg/l



A vízlikvidáló (2P) szûrõ

Foglalkozzunk most a 2P (1. ábra) szûrõvel. Erre ak-
kor van szükségünk, ha a hõcserélõbõl érkezõ kellõen le-
hûlt vizet egy más rendszerbe, a kõzetmátrixba kívánjuk
juttatni. Természetesen, ha olyan a szerencsénk hogy a
hévíz adó és befogadó például nagyméretû kavernákkal,
üregekkel rendelkezõ karsztosodott mészkõ vagy
dolomit, akkor elsõ közelítésben rá nincsen szükség.

Ha viszont a nyelõ kõzetkörnyezet finom szövetû,
akkor a szûrésnek itt is nagy, mi több, meghatározó je-
lentõsége van. Legtöbbször finomabb szûrést kell alkal-
maznunk,mint az 1P szûrõ esetében. Tehát ezt is a befo-
gadó kõzet kellõ mélységû ismeretében dönthetjük el.
Szûrõnk felépítésére ez esetben is a korábban � az 1P-re
� elmondottak érvényesek. Megtervezése azonban � ha
lehet � az elõbbieknél is nagyobb körültekintést kíván.
Ez azért van így, mert a rendszer végén, a befogadókõ-
zet elõtt, kettõs jelentõségû eszközt tervezünk. Helyes
és kellõ élettartamú mûködése nemcsak a kívánt minõ-
ségû geotermikus hõszolgáltatást, hanem a nyeletõkút
hidraulikai tulajdonságait is befolyásolja. A hosszú nye-
letõkút-élettartam sok esetben megkívánja, hogy az al-
kalmazott szûrõ szûrési mérettartománya a kõzet mát-
rix átlagméretének 10-25%-ába essen. Ez a hosszú, kút-
javítás nélküli üzemelés titka.

A 3. ábrán egy nyeletés elõtt álló és az alapvíz tiszta-
ságát szemléltetjük.

A szûrõfelület számítása

Az elvégzett vízvizsgálatok (melyek ismertetésétõl
itt és most eltekintünk) soránmár sokmindent megtud-
tunk a hévízrõl és a benne található szennyezõ anyagok-
ról. Azonban nem nyertünk információt arra vonatko-
zóan, hogy a nemkívánatos alkotók milyen mennyiség-
ben vannak jelen a fluidum egységnyi tömegében vagy
térfogatában. Vagyis nincsenek pontos ismereteink a le-
begõ és az oldott anyagok koncentrációjáról. Az elkészí-

tett vízelemzés természetesen szolgáltat ehhez némi
alapot. Általában önmagában ez az adat kevés a késõbb
jól mûködõ szûrési megoldás megtervezéséhez.

Kiindulási értékek �gyártásához� néhány számítást
szükséges végeznünk, melyek során figyelembe vesszük
a méretezett szûrõ rendszerünkben elfoglalt helyét és a
hévíz állapotában bekövetkezõ változásokat, míg a szû-
rõig eljut. Jelen esetben ezt az 1. ábra alapján tehetjük
meg. A példa kedvéért vegyünk néhány jellemzõ adatot
és �nagyon tiszta� hévizet.

Mondjuk, a vízelemzés összesen 0,8 mg/l lebegõ
anyagot mutat. Hozzá jön ehhez még 2 ml/l olaj. A vizs-
gálat során megtudtuk, hogy az olajban milliliterenként
0,5 mg szilárd szennyezõ van. Akkor az összes szennye-
zõdésre azt mondhatjuk: c1 = 3,4 mg/l.

Természetesen, ha a folyékony szennyezõt külön
szûrõfelületen kívánjuk leválasztani, akkor a számítást
mindkét anyagtípusra külön-külön el kell végeznünk.

Vegyük most a nyomás- és hõmérsékletváltozás so-
rán kiváló oldott anyagot, amibõl szintén lebegõ anyag
lesz, amit, ha szükséges 1P (vagy 2P) szûrõnk választ
majd le.

Mondjuk, a fluidumunk összes oldott sótartalma
2000 mg/l, és ebbõl a jó technológiával sikerül csupán
0,5�-et lebegõvé tenni, akkor újabb c2= 1mg/l szeny-
nyezõt választhatunk le.

A kiszûrendõ koncentráció tehát ebben az egyszerû
esetben összesen: 4,4 mg/l.

Hévíztermelõ kutunk, mondjuk 30 kg/s tömegára-
mot termel (ami 108 m3/h) akkor a megismert koncent-
ráció alapján kiszámíthatjuk, hogy e vízmennyiséggel
terhelve másodpercenként 132 mg lebegõ anyagot vá-
laszt ki majd szûrõnk. Természetesen ha mind 1P, mind
2P szûrõ tervezendõ, akkor ez a terhelés kettõjük közt
célszerû arányban oszlik meg (1. ábra). Egyelõre gon-
dolkodjunk csupán egy szûrõben. Akkor látjuk, hogy
napi 10 órás1 üzem mellett kb. 4,8 kg/nap szennyezõ-
anyagot kell a szûrõnek leválasztania. Szerencsénkre
azonban nem minden méret zavarja a hõátadási folya-
matot. Ugyancsak példánk kedvéért mondjuk most azt,
hogy a szemcseeloszlás diagramot 100 mikrométeres
szemnagyságnál elvágjuk. Tehetjük, ha folyamatunk
megfelelõen tartós minõségéhez csupán az e méret fe-
letti mintegy 35%-nyi szennyezõdés és az olajtartalom �
a benne összetapadt szilárd fázissal együtt � kiválasztása
szükséges. A kiválasztandó mennyiségünk ekkor napi
3,1 kg-ra apad.

Egyszerû ellenõrzéssel látjuk, hogy esetünkben a
fluidumban lévõ teljes szennyezõ mennyiség mintegy
65%-a valóban a szûrõben marad majd. Ha most azt is
figyelembe vesszük, hogy a fûtési szezon nálunk � álta-
lában � 180 napnyi hosszúságú, szezononként 558 kg le-
választott veszélyes hulladékkal kell számolnunk. Az
olajos homok veszélyes hulladéknak minõsül, amit kü-
lön eljárással az engedéllyel rendelkezõ átvevõhöz kell
szállítanunk, ahol megfelelõ díjért átveszik. Már csak
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3. ábra: Kiinduló olaj tartalom 10 mg/l,
lebegõ anyag 2 mg/l.

Megtisztítva: olaj 0,13 mg/l, szilárd 0,01 mg/l

1 A fûtési idõszakban, fõként annak elején és végén a kismértékû hõigény miatt a hévíz kút nem üzemel folyamatosan. Jól közelítünk, ha a tel-
jes fûtési idõszakra 10 óra/nap üzemidõvel számolunk.
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ezért sem mindegy, hogy az olajat külön, vagy a szilárd
lebegõfrakcióval együtt választjuk-e le. Nézzük meg a
külön választás esetét is. Sajnos az olaj s a benne lévõ
feltapadt szilárdanyag egyszerûen csak együtt választ-
ható le. Vagyis szezononként csak 504 kg olajsarat kell
elszállítanunk, ami többmint 10% ártalmatlanítási költ-
ség megtakarítást jelent.

Elvégzett számításaink alapján megtudtuk, ha hévi-
zünket a használati célnak megfelelõen kívánjuk tisztí-
tani, a szûrésre nagy hatékonyságú olajleválasztót, s ez
után egy mechanikai szûrõt érdemes beiktatnunk a
rendszerbe.Mivel a vízlikvidálás üreges kavernás kõzet-
be történik, az 1. ábra szerinti 2P szûrõt nem kell alkal-
maznunk.

Tudásunk birtokában megrajzolhatjuk a 4. ábrát,
mely a vizsgált fûtési rendszer primer oldalát a megter-
vezett szûrési technológia tükrében mutatja be.

Ezek után joggal gondoljuk, hogy az olajleválasztót
(OL), illetve 1P szûrõnket már csak ki kell választanunk
egy gyártmánylistából. A mintegy fél tonna/szezon vár-

ható olajsár miatt az elviselhetõ méret érdekében � te-
kintettel az áramlási viszonyokra is � olyan berendezést
választhatunk csak, amelyeket megfelelõ idõközönként
meg tudunk szabadítani a leválasztott összegyûjtött
anyagtól, amit pl. egy tároló konténerbe (tartályba) ve-
zetünk.

LIVO LÁSZLÓ 1977-ben szerzett bányagépészmérnöki oklevelet az NME Bányamérnöki Karán. 2009 óta geotermikus
szakmérnök. Tanszéki mérnök, majd az MTA kutatómérnöke. A Nógrádi Szénbányák megszûnésekor annak technikai
fõmérnöke volt. 1990 óta mérnökirodát vezet. Egyik alapítója a Magyar Mérnöki Kamarának, a Bányagépészet a
Mûszaki Fejlõdésért Alapítványnak és az MMKGeotermikus Szakosztályának.

4. ábra: A példa rendszer elvi vázlata

Tokaji Bor- és Bányavidék?

Magyarország képviseletében az Emberi Erõforrások
Minisztériuma jóváhagyását követõen Cselovszki Zoltán, a
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központ és az Unesco Magyar Nemzeti Bizottság Világörök-
ség Szakbizottságának elnöke január 30-án nyújtotta be a
Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj, illetve Budapest �
a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út világörök-
ségi helyszínmegõrzési állapotáról szóló jelentéseket.

A tokaji világörökség helyszínnel kapcsolatosan a megõr-
zési állapotjelentés a részletesen bemutatott folyamatok közül
szól arról, hogy nem épül meg a korábban Szerencs határába
tervezett szalmatüzelésû erõmû. A jelentés kitér a Tokaj-
hegyaljai történelmi borvidék történeti tájjá nyilvánítására,
valamint a bányákkal kapcsolatos felmérés (�Átfogó helyzet-
felmérés és hatáselemzés a Tokaj-hegyaljai történelmi borvi-
dék kultúrtáj világörökségi terület bányáinak a helyszín ki-
emelkedõ egyetemes értékére gyakorolt hatásairól�) megkez-
désére is.

A Párizsba elküldött felterjesztési dokumentáció és a ke-
zelési tervben szerepeltek a bányászat által �kivett� helyek is,
de a szöveggel szemben a mellékletek térképeire nem kerül-
tek föl. A felülvizsgálat után ezért újabb nyilatkozatot kell ten-
nie az államnak.

A világörökségi területen 10 bányavállakozó 24 bányatel-
ket üzemeltet. Az ügy érdekében a szakma, valamint környe-
zetvédelmi szakértõk bevonásával indult egyeztetés során a
társaságok képviselõi javasolták, hogy a Tokaji Történelmi
Borvidék Világörökségi Terület megnevezést egészítsék ki
Történelmi Bor- és Bányavidék elnevezésre, amely reprezentál-
hatná a térség bányászati tradícióját is. A bányavállalkozások
szerint a Tokaji világörökségi értékek védelme és a hatékony

ásványvagyongazdálkodás összehangolása érdekében javasolt
lenne egy vezetõi szintû megállapodás a magyar állam és az
Unesco, illetve a bányavállalkozókat képviselõ szervezetek
között. A helyi bányaipar képviselõi szerint a bányászok és bo-
rászok közötti együttmûködést elõ lehetne segíteni például a
felhagyott bányagödrök közösségi célra történõ fel-
használásával, a helyben bányászott ásványi nyersanyagok
ház- és pinceépítésekhez, illetve a szõlõmûvelés során talaj-
javításra való felhasználásával.

A jelenleg érvényes korlátozások (Natura 2000 terület,
nemzeti ökológiai hálózat, világörökségi terület, történeti
táji védettség) miatt a térségben a meglévõ bányatelkek
bõvítése és újak nyitása komoly nehézségekbe ütközne,
gyakorlatilag ezzel a lehetõséggel nem számolhatnak. A
bányavállalkozások szerint az engedélyek meghosszab-
bításával, az azokban foglalt megfelelõ feltételekkel javasolt
lehetõséget biztosítani a meglévõ bányatelkeken belül talál-
ható, stratégiai jelentõségû ásványi nyersanyagkészlet
hasznosítására. A Tokaji-hegység nemérces ásványi nyer-
sanyag-bázisán egyebek mellett Európában is ritka elõfor-
dulású perlitet, riolitot, bentonitot, zeolitot, kaolinitot ter-
melnek ki. Felhasználási területeik a víztisztítás különbözõ
fázisaitól a talajkezelésen és állattartáson át a gyógyszer- és
építõiparig terjednek.

A szakma szerint a bányászathoz kapcsolódó forgalom
hatása nem jelentõs a 37. számú fõúton folyó tranzitforgalom
kedvezõtlen hatásaihoz képest. A helyi bányakapitányságon
nincs ügyintézés alatt olyan közérdekû bejelentés, panaszos
ügy, amely aVilágörökségi területen lévõ bányákkal kapcsola-
tos konfliktusra vagy panaszok fennállására utalna, és illegális
termelés sem folyik a területen.
www.napi.hu 2013. április 25. Major András PT

Hazai hírek
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Egyesületi ügyek
Szakmai elõadás a villamosenergia-árakról

Zsúfolásigmegtelt aMAVEszékház I. emeleti tanácsterme
az OMKBE Bányászati Szakosztály Budapesti Helyi Szervezet
2013. március 5-én megtartott szakmai programján, amelyen
Tilesch Péter, a Magyar Energia Hivatal (MEH) fõosz-
tályvezetõje �Elérhetõ és megfizethetõ villamos energiát min-
denkinek� címen tartott elõadást, melynek rövid összefoglalója:

AMEH-nek a villamos energia az egyetemes szolgáltatás
árszínvonala vonatkozásában rendelet-elõkészítési felelõs-
sége van, továbbá folyamatosan monitorozza a szabadpiaci
árszínvonalat is. A szabadpiaci árszínvonal alakulását legin-
kább a villamosenergia-tõzsde, a HUPX árak alakulásával le-
het jellemezni. Feltûnõ volt, hogy a szabadpiaci árak 2011
nyarától pozitív irányban jelentõsen elszakadtakmind a nyugat-
európai, mind egyes kelet-európai tõzsdei áraktól. Az egye-
temes szolgáltatás árai pedig EU viszonylatban átlagosnak
voltak mondhatók, azzal, hogy a régiónkban viszont a legma-
gasabbak közé tartoztak. A MEH vizsgálata megállapította,
hogy a szabadpiaci árak alakulásának okai kizárólag piaciak
voltak, esetleges visszaélésekre nem derült fény. Az árcsök-
kenés irányába ható lépések lehetnek többek között:
� a cseh, szlovák ésmagyar villamosenergia-piac összekapcso-
lása (megvalósult és érdemi árcsökkenést eredményezett),

� a KÁT (kötelezõ átvételi rendszer) mûködési modell átala-
kítása úgy, hogy bizonyos mennyiségû KÁT-os villamos
energia a HUPX-on kerül majd értékesítésre (megvalósítá-
sa folyamatban),

� barna tarifa bevezetése a nagy, már megtérült beruházású
szén-biomassza vegyes tüzelésû erõmûvek esetén (folya-
matban),

� az ESZ (egyetemes szolgáltatás) árak további differenciálá-
sa (más lett a politikai döntés),

� okos mérések / okos hálózat kialakítása, elõször mintapro-
jektek kivitelezésével (folyamatban van),

� folyamatos energiatudatossági kampányok a kevesebb
energiafelhasználás, -fogyasztás érdekében (folynak).
Az elõadásban kiemelésre került az is, hogy célszerû és

szükséges az egyetemleges szolgáltatás fenntartása, kihangsú-
lyozva, hogy minden felhasználónak joga van ahhoz, hogy a
szabadpiacon vásárolja a villamos energiát és a gázt is.

Az elõadóhoz számtalan kérdés hangzott el, amelyekre
pontos, naprakész válaszokat adott, amelyeket a kérdezõk kö-
szönettel fogadtak el.

Dr. Horn János

50 éve indították el az utolsó csillét

A dorogi helyi szervezet tagjai április 8-án meglátogatták
Esztergomban aDunai SzénfeladóÁllomást, és megemlékez-
tek arról, hogy 50 éve indították el az utolsó csillét a dorogi
szénosztályozóból a 6 km hosszú kötélpályán.

Az építmény Esztergom felett az 1721. és 1722. folyamki-
lométer között, a parttól mintegy 80 méterre, a Duna medré-
ben két betonlábon áll 15 mmagasan, 200 négyzetméter alap-
területét nyeregtetõ fedi. Uszálytöltõ berendezés volt, napi
teljesítménye két mûszakban elérte az ezer tonnát. Az uszá-
lyok a szenet a Csepeli Hõerõmûbe szállították. A szénosztá-
lyozó és a kötélpálya feladó állomása a brikettgyár területén
volt. Az osztályozót 1927-ben építették, s 36 évig, 1963-ig üze-
melt.

Lévay Jenõ kezdeményezésére 1994-ben létrejött a Váltó-
tér Alapítvány, melynek célja a fennmaradt uszályrakodó

épületének képzõmûvészeti hasznosítása. Ismereteink szerint
2000-ig sok rendezvényt tartottak.

Érdekessége volt a látogatásnak, hogy jelen volt a Szénfel-
adó II. világháború után, 1945-ben kinevezett elsõ üzemveze-
tõjének, Korompay Lajosnak a fia, dr. Korompay Péter és az
utolsó üzemvezetõjének, Reizer Józsefnek a fia, Reizer Ottó.

A szénfeladó állomásra a köznyelvben többféle nevet
használnak: Dunai Szénfeladó, Dunai Kötélpálya Uszályra-
kodó, Dunai Rakodó, Dunai Kötélpálya Rakodó, Dunai Kö-
télpálya Szénrakodó, Váltótér.Ma az objektum az esztergomi
önkormányzat tulajdonában van. Állapota lehangoló, a cso-
dálatos dunai partszakasz mellett gaz és szemét látható. Meg-
közelítése a kb. 300 m földúton nehézkes. Szemmel láthatóan
szükség lenne korrózióvédelemre, statikai ellenõrzésre. Nem
kellene így lennie, az objektumméltó lenne egy emlékhely lé-
tesítésére, állapították meg bányász hagyományõrzõk.

Dr. Korompay Péter

Bányahatóságról szóló klubnap Dorogon

A rendezvényen résztvevõk elõször aDorogiRendõrkapi-
tányság épületére elhelyezett emléktáblát koszorúztákmeg. A
koszorúzáson dr. Korompay Péter idézett dr. Schmidt Sándor
1932-ben írt könyvébõl: �Midõn 1892-ben Samu akna
telepítésével megépült Dorog községben az inspektori lakás
és iroda, s az ódorogi, általában a székes-fõkáptalani és toko-
di papnöveldei szénterület bérletét a Trifaili Társulat vette át,
a bányafelügyelõség székhelye Dorog lett.�

A felügyelõség a Samu akna 1904-es elfulladásáig mûkö-
dött, utána visszakerült Annavölgyre, amikor Winklehner
János bányaigazgatót 1911-ben Petrozsényba helyezték át, s a
bányafelügyelõség ismét Dorogra került, az inspektori lakás
földszintjére.

A koszorúzás után a klubnapon az elsõ elõadást ifj. Csuha
András tartotta édesapjáról, Csuha András bányagazdasági
mérnök, bányakapitányról, aki 1957-ben került az Országos
Bányamûszaki Felügyelõséghez, ahol rábízták a Dorogi KBF
vezetését. 1967-1975 között a Budapesti KBF vezetését is el-
látta. Egy idõben Dorog Nagyközségi Tanács tanácselnök-he-
lyettese volt. Nyugdíjba 63 éves korában, 1981-ben ment, s
Dorogon 1995-ben hunyt el. A bányászat elkötelezett híve
volt, munkáját is ebben a szellemben végezte.

Fõszerkesztõje volt a �Bér és norma kiadványnak�, részt
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vett a hûségpénz bevezetésében a bányászatban, hatósági en-
gedélyezõje volt a Barátság II. kõolajvezeték építésének.

A második elõadó Tóth László tagtársunk, volt kerületi
bányamûszaki felügyelõ volt, aki 12 évet töltött el Dorogon a
bányahatóságnál. Elõadásában képet adott a bányahatóság
kialakulásáról, a kezdetektõl napjainkig.

Elõadása a következõ részekre tagozódott:
1000-1854: ABányarendtartás korábbi szakaszai a bányakapi-

tányságok bevezetéséig.
1854-1949: A Bányakapitányságok tevékenysége és változásai

a kor követelményeinek megfelelõen.
1949-1953: Bányarendészeti Kirendeltségek (a Kerületi Bá-

nyamûszaki Felügyelõség elõdje).
1953-1993: Kerületi Bányamûszaki Felügyelõségek az Orszá-

gos Bányamûszaki Fõfelügyelõség irányításával.
1993-tól: újra Bányakapitányságok átalakult illetékességi te-

rülettel.
A harmadik elõadást Hubácsek Sándor tartotta, mely az

elõadássorozat (vezetõink voltak) része volt. Az elõadás
Kanovszki Ferenc trösztigazgató (1958-1968) életét ismertette
gyerekkorától az igazgatói tevékenységéig. A trösztigazgatói
poszt betöltése után nyugdíjazásáig, 1975-ig a sárisápi bánya-
üzemet vezette. Ismeretségük gyerekkori volt, de ezzel soha-
sem élt vissza.

Érdekes volt Zelenai István hozzászólása, aki Tóth László
elõdje volt a kapitányságon. Olyan bevetésekrõl beszélt, ami-
kor Pilisen a bányatûz fészket a kapitány közelítette meg,
hogy a szükséges intézkedéseket megtehesse.Méltatta elhiva-
tottságát, emberségét.

Az elhangzottakhozLiszka János tett fel kérdéseket, meg-
említve petrozsényi tapasztalatait.

A résztvevõk nagy érdeklõdéssel hallgatták az elõadáso-
kat, majd kötetlen beszélgetéssel fejezõdött be az összejöve-
tel, miközben finom kesztölci borokat kóstoltunk.

Dr. Korompay Péter

Tatabányaiak kirándulása a sóskúti homokbányába
és az etyeki Korda Filmparkba

Németh László vezetõségi tag már 2012 õszén javasolta az
OMBKE Tatabányai Szervezet vezetõségének, hogy a Komá-
rom-EsztergomMegyei Mérnöki Kamara közremûködésével
valósuljon meg egy szakmai kirándulás Sóskútra és Etyekre.

A javaslatot hamarosan elfogadták, majd megkezdõdött a
szervezés. Ennek során meglepõ volt a jelentkezõk létszámá-
nak növekedése, amely arra utalt, hogy a hosszú tél után a tag-
társak már vágyódtak a szabadba, no meg a gazdag program
is csábította õket.

2013. április 26-án reggel 48 ember szállt fel Tatabányán a
buszra és vette az irányt a sóskúti KVARCHOMOK Bányá-
szati és FeldolgozóKft. üzeme felé. Egy órai utazás után a tár-

saságot szeretettel fogadták Nagy Sándor és Demeter Tamás
bányamérnökök, a cég ügyvezetõ igazgatói. Az üzemlátogatás
elõtti elõadáson a két vezetõ elmondta a homok-elõfordulás
földtani helyzetét, vagyis azt, hogy valamikor a Duna egyik
mellékága folyt ezen a vidéken és rakta le azt a kvarchomo-
kot, kavicsot, amelyet jelenleg bányásznak. A nagy mennyi-
ségben kitermelt nyersanyagbólmosással távolítják el az agya-
got és bentonitot, osztályozással állítják elõ a különbözõ
szemnagyságú termékeket. A jelentõs számú, elsõsorban kül-
földi megrendelõk az osztályozott (ömlesztett és zsákos) alap-
anyagból betontermékeket (térköveket, finom beton árut,
csemperagasztó és padlókiegyenlítõmasszát) állítanak elõ. Az
alapanyagot még fel lehet használni fém-, kõ- és betonfelüle-
tek szemcseszórásos tisztítására, ivóvíz szûrõk töltésére, szí-
nesfémöntésnél, út és sín síkosság megszüntetésére stb. Az
elõadáson még hallható volt: a bányászati technológia, a víz-
felhasználás, a létszám, a gazdálkodás.

Ezek után a társaság hosszú sétát tett a szárazosztályozó-
üzemben, a mosóban, és rátekinthetett a bányára, amely im-
pozáns képet nyújtott a �tavaszi nyárban�. Mindenki megis-
merkedhetett a tájrendezés folyamatával, a mosó ülepítõ göd-
reivel, a gazdaságos vízfelhasználással. Tapasztalható volt,
hogy minden tájba illõen, környezetbarát módon történik.

A séta közben mindenkinek feltûnt a munkaterületeken
lévõ rend és tisztaság. Nem voltak eldobott kábelek, visszaha-
gyott csövek, elhagyott gépalkatrészek. Mindennek megvolt a
helye, a funkciója. Ritkaság ilyen bányát látni.

Visszatérve az irodába a társaság elfogyasztotta az aszta-
lokra kirakott és szeretettel adott pogácsákat és süteménye-
ket, megitta az üdítõitalokat, majd elhangzottak a köszönet és
búcsú szavai, a csapat elindult Etyekre a Korda Filmpark láto-
gatóközpont felé.

Ugyan a filmipar távol áll a bányász szakmától, de a film-
készítés mindenkit érdekel. Sõt sokan a résztvevõk közül is
fényképeznek, videóznak, amatõr filmeket készítenek. Tehát
mindenki izgalommal lépte át a hatalmas létesítmény bejára-
tát, majd kb. egy órát töltött az 1400m2-es csarnokban találha-
tó interaktív filmtörténeti � filmgyártási kiállítás megtekinté-
sével. Itt a látogatók megismerkedhettek Korda Sándor film-
rendezõ életútjával, a filmes szakma belsõ világával, a kép-
anyagok variálásával, az optikai csalódásokkal, a makettépí-
téssel, a hangeffektusokkal stb.

A létesítmény méretét reprezentálja, hogy a hatalmas
csarnokok között busszal volt érdemes közlekedni. Fantaszti-
kus élményt nyújtott a gipszbõl, kartonokból, fából, hátul fém
állványokkal megtámasztott New York-i épületek között sé-
tálni. Ugyanez az élmény töltött el mindenkit, amikor a kö-
zépkor Rómájában sétálhatott. Minden eredetinek tûnt,
mégis minden illúzió volt.

A csapat azután bement az egyik � belül teljesen feketére
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festett � 5000 m2 alapterületû, 40 m magas stúdió csarnokba,
ahol az ácsok éppen egy spanyol filmsorozat kellékeit állítot-
ták össze. A méretek lenyûgözõek voltak.

A fáradt, de jókedvû társaságnak jólesett az Etyeki Kör-
pince elé érkezés. Itt mindenki leülhetett, ihatta a jó etyeki
bort, ehette a vendégeknek fõzött paprikást, és miután a pince
nagy része víz alatt volt, még az éltetõ Nap sugarait is élvez-
hette. A bányász szakemberek azonnal elõálltak a pince vízte-
lenítésének ötleteivel, amelyeknek végeredménye nem ismert.

A kollégák teli élményekkel és jó érzésekkel az esti órák-
ban érkeztek meg Tatabányára.

Sóki Imre

Spontán szakestély Tatabányán

Mi a spontán szakestély? A szakestélyeket szervezõ tata-
bányai OMBKE-tagok megfogalmazása szerint spontán szak-
estély az, amely nem igényel szellemi elõkészítést, a hagyo-
mányt tisztelõ szabályok betartásával a helyszínen alakul, for-
málódik, nincs írott házirend, a tisztségviselõk (az elnök kivé-
telével) nem a régi, megszokott emberek. Akik eddig � mint a
színházban � nézõi, hallgatói voltak a rendezvénynek, most
aktív résztvevõkké válnak. A szakestélyen nincsenek vendé-
gek, csak a helyi OMBKE-tagok ülnek az asztaloknál. A spon-
tán szakestély kizárólag önkéntes alapon finanszírozódik.
Nincs az alkalomra készült korsó, azt mindenki otthonról hoz-
za magával. Viszont az anyagi hozzávalók (sör, zsíros kenyér,
pogácsa, asztalok, gyertyák stb.) a szokott módon elõre adot-
tak.

Ilyen spontán szakestélyt próbált megrendezni az
OMBKE Tatabányai Szervezete 2013. április 12-én a Tatabá-
nyai Bányászati Múzeum falézában. A rendezvényre 42 tag-
társ jött el. Elmondható, hogy ezen az összejövetelen � sike-
ressége ellenére � az elõbbiekben közölt spontán szakestélyre
vonatkozó elképzeléseket csak részben sikerült megvalósítani.
Mentségül szolgáljon a rendezõknek, hogy ez volt az elsõ ilyen
rendezvény. Ezért lett a szakestély megszólítása: �elsõ spon-
tán szakestély�. Majd lesz második, harmadik stb. szakestély,
amelyeken lehet finomítani a szabályokon.

A résztvevõk Szikrai Miklóst választották elnöknek, aki
megköszönve a bizalmat, a spontán szakestély szabályai sze-
rint felszólított néhány tagtársat, hogy mondják el a korábbi
házirendek fõbb passzusait. Így állt össze a házirend, amelyet
Csaszlava Jenõ szentesített. Az éneklést Forisek István cantus
praeses irányította, a Rozmaringos Bányász Egylet néhány
tagjának közremûködésével. Itt jegyzendõmeg, hogy az elnök
kezdeményezésére a résztvevõk elénekelték a �Tisztelet a bá-
nyász szaknak� címû dalt, amelyet elhunyt tagtársunk,
Horváth Miklós sokszor énekelt, és szép, erõteljes, tiszta hang-
jára emlékeztetett. Ezek után Horváth Miklós és Darabos
István tagtársak emlékének a résztvevõk néma felállással
adóztak.

Menet közben kiderült, hogy az OMBKE-be újonnan fel-
vett tagok közül hárman nincsenekmegkeresztelkedve. Közü-
lük egy � Heringer Lajos � vállalta a balekvizsgán való részvé-
telt. Ez megvalósult a firmák számos humoros kérdésével,
harsány nevetés mellett. Végül a balekból firma lett.

Sokan a hazai pálinkáikból hoztak egy-egy üveggel a szak-
estélyre. Az elnök ki akarta próbálni a tagság hozzáértését a
pálinkák vonatkozásában. A pulpitusra kiszólított három fir-
mát, akiknek � mértékkel � meg kellett kóstolni az �üdítõ ita-
lokat�, egyenként el kellett találni a megkóstolt pálinka nevét,
és véleményt kellett nyilvánítani annak ízérõl, harmóniájáról.
Sajnos a firmáknakmég tanulni kell a pálinka elemzését, mert
nem tudtak egyértelmû válaszokat adni.

A szakestély idõtartamának kétharmadában Szikrai Miklós
átadta az elnökséget Weisz Tibornak, aki a rendezvény szín-
vonalát hasonló szinten tartva okozott kellemes emlékeket.

Ezek után biztosan nem spontánmódon, hanem elõre fel-
készülten szólalt fel Csanádi Pál, Forisek István, Kelemen
Zoltán, Fecskés Zoltán. Az elõadott humoros történetek,
énekszámok rendkívül jók voltak. Mindenki a hasát fogta a
nevetéstõl.

A sok közös és szóló éneklés után Forisek István kért szót,
és bejelentette, hogy több évtizede tartó tisztségviselésére való
tekintettel a továbbiakban nem kívánja betölteni a cantus
praeses tisztséget. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a szakesté-
lyektõl távol marad, és nem segíti a mindenkori nótabírót.
Ezek után a firmák �megköszönve a sok évtizedesmagas szin-
tû munkát � Forisek Istvánt �Tiszteletbeli Cantus Praeses-nek�
és a tisztségviselésre feljogosító szalag �Örökös tulajdono-
sává� választotta.

A szakestély a Kohász-, az Erdész- és a Bányászhimnusz
eléneklésével zárult. A tagság még sokáig együtt maradt, elfo-
gyasztva a folyékony és szilárd, iható és ehetõ �asztaldíszeket�.

Sóki Imre

A mátrai erõmûrõl

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének
szervezésében Gyöngyösön, a Bányász Szakszervezet Székhá-
zában 2013. április 30-ánDerekas Barnabás okl. bányamérnök,
stratégiai igazgató �A Mátrai Erõmû Zrt. aktuális mûszaki
problémái� címmel tartott elõadást.

Elõadásában részletesen foglalkozott a visontai és bükkáb-
rányi széntelepek minõségi mutatóival. Számítógépes progra-
mozással nyomon követhetik az elméletileg betervezett telep-
minõségeket és azt, hogy a gyakorlatban az erõmûi kazánokba
milyen minõségû lignit érkezik be. Mûszakilag bonyolult
számításokat közölt arról, hogy az optimális minõséget milyen
költségráfordítások árán érhetik el. A ráfordított költségek
által biztosított minõség arányos-e az elért gazdaságossággal?

Elmondta, hogy a telepek geológiai adottságai, meddõbe-
ágyazások, homokrétegek szétválasztása a tiszta lignittõl a
gyakorlatban nemmindig sikerül, ezért bizonyos kompromisz-
szumokra van szükség. Szólt még a széntelepek kéntartalmá-
ban elõforduló anomáliákról, amelyek a környezetvédelmi
elõírások betartásában jelentenek olykor-olykor problémát.
Leszögezte, hogy a megvalósított kéntelenítõ rendszer jól
mûködik, az eltüzelt lignitekbõl a keletkezett kéngázokat az
elõirt technológia betartása mellett 98%-ban leköti, vagyis az
erõmûbõl kiáramló füstgáz már szinte nem tartalmaz ként.

A tudományos igényességgel, sok diagrammal, számítási
programokkal illusztrált elõadott anyagot a résztvevõk nagy
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érdeklõdéssel hallgatták és értékelték. Hozzászóltak: Bolla
Dezsõ, Hamza Jenõ, Ludányi György, Pethõ Árpád, Ökrös
Mihály, Morvai László, Sankovics László, Laborczy Györgyné,
dr. Szabó Imre.

Dr. Szabó Imre

Az energiapolitikáról szóló elõadás Tatabányán

Az energiapolitikával foglalkozott 2013. március 27-én az
OMBKETatabányai Szervezetének rendezésében és aKomá-
rom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara támogatásával lét-
rejött elõadás, amelyet �A nemzeti energiapolitika sarokkö-
vei� címmel tartott Bencsik János, a Magyar Földtani és Geo-
fizikai Intézet igazgatóhelyettese, Tatabánya országgyûlési
képviselõje. A volt Bánki Donát Szakközépiskola elõadóter-
mében megtartott rendezvényre 45 szakember jött el.

Bencsik János � vetített képekkel aláfestett � elõadását
Magyarország energiatükrével kezdte, amelybe betekintve a
következõket láthatjuk:
� földgáz-felhasználásunk túlsúlyos,
� megújulóenergia-hasznosításunk minimális,
� a hazai épületállomány részesedése meghatározó a vég-
energia-felhasználásban,

� épületeink energiafelhasználása pazarló,
� nincs energiatakarékos közlekedés-fejlesztési stratégiánk.

A fentiek értelmében tehát az elsõdleges nemzeti érde-
künk és céljaink:
� a lakossági, intézményi és gazdasági fogyasztók biztonsági
energiaellátása,

� a legkisebb költség elvének figyelembevétele,
� a környezeti szempontok fokozott érvényesítése, az ener-
giaimport-függõség és energiaszegénység csökkentése,

� az állam szabályozó szerepének növelése,
� a támogatások extraprofittá konvertálásának megakadályo-
zása kell hogy legyen.
Az elõadó a hazai energiatükörbe való betekintés után a

globális kitekintéssel folytatta elõadását. Elmondta, hogy egy
korlátlan növekedésre berendezkedett gazdaság próbálja nö-
vekvõ és nem reális igényeit egy véges földi térben kielégíteni,
hiszen földünk megtelt � a tányérok üresek. Hihetetlen mér-
tékben megnõtt a világ lakossága (közel 7 milliárd), akik a
szén mellett óriási mennyiségben használnak kõolajat és föld-
gázt. Jó lenne számolni azzal is, hogy kétezer év alatt létszá-
munk hússzorosára, gazdasági teljesítményünk ezerszeresére
nõtt. Az olcsó fosszilis energia felhasználásával egy magas
energiaszintet igénylõ globalizált ipari társadalmat hoztunk
létre. Kevesebb és drágább energiával ez az állapot nem tart-
ható fenn.

Radikálisan csökkennek a nem energiahordozó ásvány-
anyagkészletek is. Amodern ipart szolgáló ásványvagyon hoz-
záférhetõsége korlátos, és ugyanez vonatkozik a ritkaföldfé-
mekre. 25-30 év alatt felhasználjuk a még meglévõ nyers-
anyagtartalékokat, s pótolhatatlanná, javíthatatlanná válnak a
berendezések, például a napelemek.

Tehát az energiapolitikán változtatni kell, amelyre jó pél-
da Dánia. Ebben az országban jelentõsen korlátozzák az olaj-
és gázfelhasználást. Például 2013-tól az új építésû ingatlanok
tulajdonosainak, 2016-tól a meglévõ ingatlanok tulajdonosai-
nak sem szabad új olaj- és gázkazánt beépíteni. Csak elektro-
mos árammal vagy hõszivattyúval üzemeltethetõ fûtési rend-
szereket engedélyeznek a jövõben. Törekvéseik: 2020-ig a dán
energiafelhasználás 35%-ának megújuló forrásból kell szár-
maznia; az áramfelhasználás felét szélerõmûvekkel kell fedez-
ni; a teljes átállást � megújuló energiaforrásra � 2050-ig kell
elérni.

Ezekre a világban végbemenõ folyamatokra hazai vála-
szokat kell adni. Meg kell határozni a Nemzeti Energia Stra-
tégiát egy olyan országban, ahol a fosszilis energiahordozók
importjából fedezik az energiaszükséglet 62%-át, ahol szüksé-
ges egy �túlélési� stratégia megalkotása a fenntarthatóság je-
gyében. Ennek figyelembevételével az Országgyûlés 2011. ok-
tóber 3-án elfogadta a Nemzeti Energia Stratégiát, amellyel
összefüggésben a nemzeti energiapolitika sarokkövei a követ-
kezõk:
� energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása,
� megújuló energia a lehetõ legmagasabb arányban,
� biztonságos atomenergia,
� kapcsolódás az európai energia infrastruktúrához,
� a hazai szén- és lignitvagyon fenntartható, környezetbarát
felhasználása.
E sarokpontok betartása érdekében kidolgozásra kerül-

nek azok a Cselekvési Tervek, amelyek elfogadása után meg-
valósulhatnak a jogszabályok és az arra épülõ támogatási, pá-
lyázati és pénzügyi rendszerek.

Bencsik János elõadásában több terv közül kiemelte és is-
mertette az Ásványvagyon-hasznosítási és készletezési cselekvési
tervet, amelyet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
(MBFH) és a hozzá tartozó Magyar Földtani és Geofizikai
Intézet (MFGI) dolgozott ki. Ennek keretében vizsgálták a
kõszén és lignit, a szénhidrogének, a hasadó anyagok (urán),
a ritkaföldfémek, a geotermikus energia elõfordulásait, és a
gáztárolásra alkalmas földtani közegeket. Meghatározták a
reálisan kitermelhetõ vagyont, a nyersanyag potenciál nem-
zetgazdasági jelentõségének áttekintését, az energiastratégia
céljai szerinti fenntartható ásványi nyersanyag készletezést
biztosító cselekvési javaslatok megfogalmazását. Elmondta,
hogy ennekmegvalósítása érdekében hatalmas anyagot (fúrá-
sokat, térképeket, adatbázisokat) néztek át, dolgoztak fel és
alkottak új, korszerû térképeket, grafikonokat, összehasonlító
anyagokat. Ezen térképek és grafikonok kis részét a kivetítõ-
vásznon a hallgatók is láthatták.

Az elõadó kitért arra is, hogy a fentiek alapján a kormány
részére határozat-tervezet készült, többek között a hazai
mélymûvelésû szénbányamegnyitási lehetõségeire, az ásványi
nyersanyagokra kiterjedõ ásványvagyon stratégia finan-
szírozásra.

Az elõadás fontos része volt az Erõmû-fejlesztési Cselek-
vési Terv ismertetése. Az elõadó hangsúlyozta, hogy erõmû
parkunk állandó teljesítõképesség-hiánya � az öregedõ és ala-
csony hatásfokú blokkok versenyképességének romlása okán
� ütemesen növekszik. Ezzel ellentétben 1%/év energiafel-
használás-növekedéssel számolva, 2030-ra 12 000 MW telje-
sítményû erõmûparkra lesz szükségünk. Tehát elenged-
hetetlen újabb jól szabályozható erõmûvek belépése.

Bencsik János ezek után a nemzeti alkalmazkodási straté-
giáról beszélt. AzMFGI és annak szervezeti egységeként mû-
ködõ NAK elõsegíti, hogy a magyar társadalom az éghajlat-
változás, az erõforrásválság, a világot érintõ átalakulás során a
lehetõ legkisebb veszteségeket szenvedje el, tevékenységének
káros hatásait csökkentse, és egy fenntartható életformát ala-
kítson ki. Ennek érdekében elkészül a Természeti Erõforrás
Kataszter, amely feladat célja, hogy a stratégiai tervezésben
releváns, országos szintû adatbázis létrehozásával biztosítsa a
bányászati, vízgazdálkodási és energetikai hatóságok számára
a természeti erõforrások egészére vonatkozó egységes adat-
bázis elérhetõségét, valamint átfogó területi szintû értékelést
adjon a hazai természeti erõforrások mennyiségi és minõségi
jellemzõirõl. Ezenkívül elkészül a Nemzeti Alkalmazkodási
Térinformatikai Rendszer, amelynek célkitûzései: a hosszú
távon ható globális folyamatok hatásai miatt bekövetkezõ vál-
tozásokra történõ felkészült reagálás, a klímabiztonsági, az



energiabiztonsági, élelmiszer- és vízbiztonsági kérdéskörök te-
rületi és ágazati stratégiai integrációjának elõsegítése, az ég-
hajlatváltozáshoz való alkalmazkodás területi megalapozása,
objektív információk biztosítása a rugalmas döntés-elõkészí-
tés, döntéshozás és fejlesztéspolitikai tervezés részére.

Az elõadás végén az elõadó említette az energiapolitika
talán legfontosabb alaptéziseit: a tiszta beszédet és a ki-
számítható viszonyokat. Ennek kapcsán szólt arról, hogy ki
kell alakítanunk egy olyan társadalmi rendet, mely a termé-
szeti és társadalmi erõforrásokkal tartalmasan bánik, igazsá-
gos, méltányos, tiszteli a helyi közösségek önrendelkezését,
biztosítja a magyarság megmaradását. A változás kulcsa nem
a gazdasági növekedésben, hanem a tiszta beszédben és a ki-
számítható viszonyokban van, és abban, hogy tudunk-e egyet-
értésben leülni az asztalhoz, tudunk-e szeretettel egymásra te-
kinteni és a lényeges dolgokról dönteni?

Sóki Imre

Szakmai elõadás a Bányászati Szakosztály
budapesti helyi szervezeténél

Az OMBKE Bányászati Szakosztály budapesti helyi szer-
vezet rendszeres havi szakmai összejövetelei keretében 2013.
május 7-én Martényi Árpád bányamérnök tartott elõadást
�Ellentmondások a Nemzeti Energiastratégiában� címmel. Ez
az elõadás szinte összefoglalója volt az I. féléves programban
elhangzott energetikai témájú elõadásoknak (erõmûfejlesztés,
energia-árrendszer, Nabucco vagy Déli-áramlat).

Az elõadó vetítettképes elõadása elején bemutatta az Or-
szággyûlés által 2011-ben elfogadott Nemzeti Energia-
stratégiát, külön szólt az alapelvekrõl, a célokról és a pillérek-
rõl. Elemezte a 2030-ra tervezett �energiamix�-eket, a Cselek-
vési Terveket, majd rámutatott néhány bennük rejlõ ellent-
mondásra. Kiemelte, hogy a stratégia által is favorizált atom-
szén-zöld változat sem támaszkodik megfelelõen a hazai for-
rásokra, a szén szerepe tovább csökken, a megújuló energiá-
ban nagyhozamú folyóinkkal nem számolnak, a Cselekvési
Tervek késésben vannak, és az alapvetõ energiapolitika (köz-
szolgáltatás vagy profitközpont) sem dõlt el. Úgy látszik, hogy
a �függetlenedés az energiafüggõségtõl� alapelve nehezen fog
teljesülni.

Az elõadáshozBeke Imre, László Tamás, Oplaznik Gusztáv
és Hámori Ágota szólt hozzá. Horn János levezetõ elnök úgy
értékelte az elõadást, hogy ezen keresztül a nem kimondottan
szakmabeliek is jó képet kaptak az energiastratégia céljáról és
tartalmáról.

Ezt követõen a helyi szervezet elnöke tájékoztatta a meg-
jelenteket a következõ elõadásról, a nyári szünetrõl és a II. fél-
évi programok tervezett idõpontjairól (szeptember 3., október
1., november 5., december 3.).

Dr. Horn János

Elõadás az erõmûvekrõl

2013. június 4-én, a budapesti helyi szervezet 2013. elsõ
félévi utolsó szakmai elõadása elõtt Martényi Árpád rövid
megemlékezést tartott a �Trianoni békeszerzõdés� aláírásá-
nak 93. évfordulójáról, melyben külön kitért arra, hogy szak-
máink nagy veszteséget szenvedtek e területen is.

Ezt követõen került sor dr. Stróbl Alajos (PÖYRY-
ERÕTERV � MAVIR � ETE) �Építsünk vagy keresked-
jünk?� címû, nagy érdeklõdéssel várt elõadásra.

A címma jellemzõ, de dõre. Jobb lett volna felszólítani va-
lakit: Építsünk és kereskedjünk! Kellenek erõmûvek, amelyek

termékével kereskedhetünk, és kellenek hálózatok, amelyek
segítségével kereskedhetünk. Most � úgy tûnik � nem építe-
nek erõmûveket itthon, egyre többet veszünk külföldrõl, és
hazánkban még a legújabb, legjobb hatásfokú erõmûvek is
alig üzemelnek. Valami gond lehet.

A hazai és az európai gazdaságot tekintve nagy fejlõdésre
nem nagyon számíthatunk a közeljövõben. Majd a következõ
évtizedben inkább. Nem magyar sajátosság, hogy kevésbé nõ
gazdaságunk, mint egykoron, de ez még nem jelenti azt, hogy
nem kell építenünk. Amai bizonytalanságok erõsen hatnak az
energetikai beruházási kedvre egész Európában.

Támogatják az Európai Unió stratégiája alapján a meg-
újuló forrásra építhetõ erõmûveket, így az ENTSO-E har-
mincöt tagországában az erõmûvek együttes beépített villa-
mos teljesítõképessége 915 GW-ról 952 GW-ra nõtt az elmúlt
három évben. Ugyanakkor az évi csúcsterhelés 585 GW-ról
555 GW-ra mérséklõdött. Azt jelentené mindez, hogy semmi
baj sincs, hiszen látszólag nõ a tartalék? Korántsem, hiszen a
növekedést fõleg a kis kihasználási óraszámú megújuló forrá-
sok jelentik, azaz a nap- és szélerõmûvek, amelyek elég kiszá-
míthatatlanul állnak rendelkezésre.

Az elmúlt három évben az EU-27-ben évente 44-45 GW
új erõmûves teljesítõképességet építettek, amelyeknek már
kétharmadát a nap- és szélerõmûvek tették ki. Lassan csökken
az elmúlt évtized favoritjai, a földgáztüzelésû gázturbinák évi
növekménye. Tavaly közel 17 GW napelemes erõmûvet, 12
GW szélerõmûvet helyeztek üzembe e huszonhét országban,
ugyanakkor gázra már alig több mint 10 GW, szénre 3 GW lé-
tesült. Új atomerõmû alig épült az elmúlt egy tucat évben
(csak a csehek és a románok építettek összesen három egysé-
get). Nehéz megjósolni, hogyan tovább.

Az erõmûvi tüzelõanyagok árai a nemzetközi piacokon
változnak: a földgáz ára földrészünkön nõ, az import fekete-
széné nem. Ez azt jelenti, hogy ma egy korszerû földgáztüze-
lésû erõmû növekmény költsége mintegy kétszer akkora, mint
egy korszerû szénerõmûé. Az amerikai gázbõség hatására csök-
kent a tengerentúli feketeszén ára. Ugyanakkor � a várttal
ellentétben � a szén-dioxid-kibocsátás piaci ára nem növeke-
dett, hanem csökkent az új kereskedési idõszak elején. Ez is a
szénerõmûveknek kedvez. A nemzetközi villamosenergia-
tõzsdéken erõsen csökkentmásfél évtized alatt a nagykereske-
delmi villany ára. Nemrég még 60 EUR/MWh felett voltunk,
ma már 40 EUR/MWh alatt vagyunk. Ha ez így van, akkor a
magyar áramtõzsdén is olcsóbb lett a villany, és a kereske-
dõink egyre inkább igénybe veszik a nemzetközi kínálatot a
magyar erõmûvektõl való vásárlás helyett. A kereskedés, a
szabad piacok likviditása nõ, és ez általános európai irányzat-
nak tekinthetõ mostanában.

A villamosenergia-igények pedig nemigen nõnek � ha-
zánkban sem. De a bruttó villamosenergia-felhasználásunk-
ban az importszaldó részaránya márciusban még csak 25%
volt, áprilisban ésmájusbanmár 35-36%-ot ért el. A hazai erõ-
mûparkunk nettó átlagos villamos teljesítménye 2013 márciu-
sában még 3400 MW közelében volt, az év májusában már
2700 MW alá került. Ez pedig havi átlagos terhelés; ennél a
heti és a napi volt nagyobb és kisebb is. Miként terheljük tehát
a többmint 9000MWbruttó és mintegy 8500MWnettó telje-
sítõképességû erõmûparkunkat? A 2000MW-os Paks és a 950
MW-os Mátra a kis növekményköltség miatt elõnyös a keres-
kedõinknek, de mit szóljanak a földgáztüzelésûek, a legújab-
bak, az 55% hatásfokot elérõk? Bizony ezek alig járnak, pedig
a rugalmasságuk nagy elõnyt jelentene.

Ma még van elég erõmûvünk, bár az idén már több mint
1000 MW-tal csökkenhet erõmûparkunk teljesítõképessége,
jövõre pedig még jobban. Leállnak a régi nagy gázerõmû-
veink, és ki tudja mi lesz a gázmotoros erõmûparkkal.
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Ugyanakkor ma szinte senki semmer itthon erõmûvet építeni
2020-ig. Addig tehát tovább nõ az importszaldó aránya.
Ennyire bízhatunk abban, hogy a térség erõmûvei továbbra is
ellátnak minket olcsó árammal? Lehet, de azért gondoljunk
arra, hogy gazdaságunk beindulhat. A bruttó évi csúcsterhelés
az évtized végére elérheti a 7000 MW-ot. Nem az a gond te-
hát, hogy 2030-ig mi lesz itthon, hanem inkább az, hogy meny-
nyire teszi biztonságossá villamosenergia-ellátásunkat a kö-
vetkezõ években a kereskedés � erõmûvek építése nélkül. Fel
kellene hívni tehát az Erõmû-létesítési Cselekvési Terv készí-
tõit arra, hogy dolgozzanak ki ösztönzést a magánbefekteté-
sekre, ha az állam egyelõre nem akarna erõmûvekre költeni.

A hallgatóság számtalan kérdést tett fel az elõadónak,
melyre naprakész, szakszerû és pontos válaszokat kaptak,
amit köszönettel fogadtak.

Az összejövetel végén bejelentésre került, hogy a nyári
szünet után az elsõ elõadás szeptember 3-án 14 órakor lesz. A
szakmai elõadást dr. Petz Ernõ egyetemi tanár tartja �Válaszút
elõtt az energetika� címmel.

Dr. Horn János

40 éve adták át a visontai külfejtéses bánya
és erõmû beruházását

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének
szervezésében 2013. május 28-án Gyöngyösön, a Bányász
Szakszervezet székházában dr. Szabó Imre ny. fõmérnök tar-
tott nosztalgiás visszaemlékezést a 40 évvel ezelõtti esemé-
nyekrõl.

1973. május 25-én Visontán a �nagy ünnepségen� megje-
lent Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt elsõtit-
kára, dr. Szekér Gyula nehézipari miniszter, a Központi Bizott-
ság több tagja, Pavlov, a Szovjetunió, Günther Kohrtot, a Né-
metDemokratikus Köztársaság nagykövete,Borisz Volinov ûr-
hajós ezredes, a Bánya és Vasas Szakszervezet fõtitkárai,Oláh
György, a Heves megyei Pártbizottság elsõtitkára, többmegyei
és járási vezetõ, az Erõmûberuházási Tervezõ, a Bányaberuhá-
zási Tervezõ intézeteinek igazgatói, a kivitelezõ vállalatok kép-
viselõi.

Az elõadó röviden ismertette dr. Szekér Gyulaminiszter és
Kádár János elsõtitkár beszédeinek rövid tartalmát. Elmond-
ta, hogy 1969-ben a Gazdasági Bizottság döntött arról, hogy a
186 millió tonna külfejtéssel kitermelhetõ lignitre 800 MW
teljesítményû erõmûvet kell építeni 12 milliárd Ft beruházási
költséggel. A bánya éves termelése 7,4 millió tonna lignit le-
gyen, és a Nógrádi Szénbányáktól vasúton 1 millió tonna bar-
naszén beszállítását biztosítani kell. Az erõmû 200 és 100MW
teljesítményû egységekbõl álljon, vagyis 2 db 100 MW-os és
3 db 200 MW-os teljesítményû egységekbõl, összesen 800
MW.Mind dr. Szekér Gyula, mind Kádár János az ünnepségen
megdicsérték a bánya és erõmû vezetõit, hogy a beruházást
határidõre, a tervezett 12 milliárd Ft-ból megvalósították. A
bánya és erõmû élettartamát 1969-ben 30 évre határozták
meg, vagy 2000-ben gondolták a mûködtetés befejezését (sze-
rencsére ma is mûködik a bánya és az erõmû).

Hangsúlyozták, hogy a szomszédos szocialista országokkal
jó kapcsolat alakult ki, és az erõmûben és bányában a kor leg-
korszerûbb technológiáját alkalmazták. A kiszolgáló létesít-
mények: az 1800 fõs fürdõ-öltözõ, a 900 fõs konyha-étterem,
az irodaház, az úthálózat, a mûhelyek, szerelõterek, a széntá-
roló terek stb. hozzájárultak az olcsó villamosenergia-terme-
léshez. Az NDK-ból alkatrészenként behozott több ezer ton-
nás marótárcsás és vedersoros kotrók üzembe állítása elõtt a
talajnyomást 1 kg/em2-re kellett csökkenteni, hogy biztonságo-
san üzemeljenek a már összeszerelt gépek. 3-4 évvel a letaka-

rítás elõtt a víztelenítést meg kellett kezdeni. 1962-1969 között
vágatos víztelenítést alkalmaztak, ezt újabb, olcsóbb technoló-
giák váltották fel, ejtõ- és szûrõkutas eljárások. 22 m3/p a réte-
gekbõl kinyert vízmennyiség. 1971-ig 60 millió m3 vizet emel-
tek ki a rétegekbõl, ami a Bene patakba folyt. 1970-ben épült
meg a Halmajugra-Visonta-Detk közötti félregionális vízmû.
Ezek vízigényét a bányából kinyert ivóvízmennyiségû bányavíz
biztosította és biztosítja ma is, kibõvítve a környékbeli térsé-
gekkel, és Gyöngyös vízellátásába is besegít.

A vendégek elõször az erõmûben Kallós József igazgató
kalauzolásával tettek látogatást, majd a külfejtéses bányát
szemlélték meg dr. Halász Tibor igazgató kíséretében. Az
üzemlátogatás után amegépült új étteremben ebéd volt és kö-
tetlen beszélgetés a szûk meghívottak között.

Dr. Szabó Imre tájékoztatójában kitért arra, hogy milyen
elõzményei voltak ennek a beruházásnak, a minisztériumi ve-
zetés az 1950-es évek közepétõl foglalkozott azzal a gondolat-
tal, hogy legyen-e Mátraalján külfejtéses bánya? 1957-tõl elõ-
ször Ecséden indult külfejtés 20 millió tonna megkutatott lig-
nitvagyonra. A Szénbányászati Földkotró Vállalat, majd a
Külszíni Szénbányászati Vállalat szorgalmazta és karolta fel a
külfejtéses termelés bõvítését! 1959-ben kezdett az ecsédi kül-
fejtés termelni úgy, hogy a letakarítást a Külszíni Szénbányá-
szati Vállalat végezte, míg a széntermelést a Mátravidéki
Szénbányászati Tröszt.

1960-1961 évben már értékelhetõ volt, hogy a környékbe-
li mélymûvelésû üzemek önköltsége 200-230 Ft/t volt, míg az
ecsédi külfejtésben termelt lignit önköltsége 100-130 Ft/t Ez
meggyõzte a nehézipari minisztérium vezetõit is arról, hogy
érdemes a Mátraalján külfejtéses bányákat üzemeltetni.

Szervezeti változásokat is hozott a minisztérium. 1963.
július 1-jével összevonta a budapesti székhelyû Külszíni Szén-
bányászati Vállalatot a Petõfibányán székelõ Mátravidéki
Szénbányászati Tröszttel. Létrejött a Mátraaljai Szénbányák
Petõfibánya székhellyel. Igazgatójának dr. Halász Tibor okl.
mérnököt, a KÜSZÉV volt fõmérnökét nevezték ki. 1969-ben
a Mátraaljai Szénbányák központja Gyöngyösre költözött.
Ezek a változások azt jelentették, hogy a Mátraalján a kül-
fejtéses bányamûvelés végérvényesen meghonosodott. Bein-
dult a visontai térség kutatása, melynek eredménye az lett,
hogy 186 millió tonna külfejtéssel kitermelhetõ lignitvagyon
áll rendelkezésre, amire 1969-ben a Gazdasági Bizottság a be-
ruházási programot jóváhagyta. Részletesen szólt az elõadó a
külfejtési gépek szerelésérõl, a helyszínen jelenlévõ német
szakemberekmunkájáról, a szállító berendezésekrõl, a tároló-
terekrõl, a rekultivációról stb. Az 1970-es években beindultak
a bükkábrányi térségben is a lignittelepek kutatása, 1022 db
fúrólyukat mélyítettek, a kiértékelés eredménye: 560 millió
tonna külfejtéses mûvelésre alkalmas lignitvagyon van Bükk-
ábrány térségében. 1975-ben a minisztertanács jóváhagyta a
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Bükki Energetikai Kombinát beruházási programját, mely
szerint Bükkábrányban 2000MW teljesítményû erõmûvet kell
létesíteni, és 20Mt/év kapacitású külfejtést. Az erõmû beruhá-
zási költségét 40milliárd Ft-ra, a bányáét 20milliárd Ft-ra ter-
vezték. Sajnos 1976-ban felfüggesztették a Bükki Energetikai
Kombinátmegvalósítását, helyette az �eocén� program kivite-
lezését indították el, azzal a céllal, hogy Bicskén 2000 MW-os
erõmûvet építenek, a kazánok szénellátását a tatabányai, do-
rogi és oroszlányi szénbányák megnövelt termelésével látják
el. A beruházás megvalósítása elkezdõdött, de 1986 után
abbahagyták a kivitelezést, és a Tatabánya környéki mélymû-
veléseket bezárták.

Le kell vonni az elmúlt évek tapasztalataiból, hogy ahol a
politika beleavatkozott a mûszakilag megalapozott tervek ki-
vitelezésébe, a népgazdaság rosszul járt. Visontán a falu alatt
lévõ 25 millió tonna lignitet a beruházási program szerint ki
akarták termelni úgy, hogy �Új Visontát� építünk 490 millió
Ft-ért, ezt az akkori megyei politikai vezetõk megakadályoz-
ták. Rossz döntés volt. A bükkábrányi bánya-erõmû beruhá-
zást nem valósították meg, helyette az �eocén programot�
erõltették. Rossz döntés volt. Sajnos az ország több területén
voltak hasonló politikai beavatkozások, amelyek az ország
gazdaságának kárt okoztak!

A jó hangulatú visszaemlékezéshez hozzászóltak, illetve
kérdéseket tettek fel: Ökrös Mihály, Beke Imre, Hamza Jenõ,
Pribula Nándor, Huczka András, Bolla Dezsõ, Kevés József.

Hamza Jenõ

A Bányászati Szakosztály vezetõségi ülése

ABányászati Szakosztály 2013. április 25-én, Budapesten,
az OMBKE központban tartott vezetõségi ülést Erõs György
elnök vezetésével az elõre meghirdetett napirendi pontoknak
megfelelõen.

Elsõ napirendi pontként �A magyar bauxitbányászat kö-
zeli története� címmel Kovácsics Árpád, a MAL vezérigaz-
gató-helyettese tartott elõadást, melynek aktualizálását az
adta, hogy ez év tavaszán bezárt az utolsó mélymûvelésû
bauxitbánya Halimbán, és � leszámítva a kisebb volumenû
külfejtéses bauxittermelést � az ásványi nyersanyag termelése
jelentõs mértékben visszaszorult, gyakorlatilag a teljes meg-
szûnés irányába mutat. Elõadása az elmúlt 20-25 év esemé-
nyeit elevenítette fel, amelyben vázolta a bauxitbányászat gaz-
dasági, környezeti, társadalmi hatását, valamint azokat az
okokat, amelyek a bánya bezárásához vezettek.

A 2-3. napirendi pontokban az elmúlt idõszak egyesületi, a
szakosztályt is érintõ eseményeit, valamint a választmányi ülés
eseményeit ismertetteHuszár László, a szakosztály titkára.
� 2013. január 19-én az egyesület delegáltjait fogadta Németh
Lászlóné miniszter asszony a szakmai múzeumok helyzete,
problémái ügyében. A miniszter asszony kormányszintû
döntést vár, vagyis érdemi segítséggel nem tudott szolgálni.

� Az egyesület kialakította és eljuttatta véleményét a kormány
által kezdeményezettNyersanyag-hasznosítási cselekvési tervrõl.

� 2013. február 16-án kerültmegrendezésre azÖntészeti Szak-
osztály, valamint a Bányászati Szakosztály Borsodi Szer-
vezete rendezésében a már hagyományos Lillafüredi Bál.

� 2013. március 15-én dr. Tolnay Lajos, valamint dr. Gagyi
Pálffy András Kolozsváron tárgyalt az OMBKE és az EMT
közötti együttmûködés további formájáról.

� 2013. április 4-7-e között került megrendezésre Besztercén
a Bányászati és Földtani Konferencia, amelyen az OMBKE
részérõl 92 fõ vett részt.

� 2013. április 11-én, Várpalotán volt a hagyományos �Jó sze-
rencsét!� konferencia, amelynek keretében Holoda Attila a

hazai bányászat elõtt álló lehetõségekrõl és feladatokról tar-
tott nagysikerû, õszinte hangvételû elõadást.

� AzMTAMagyar TudományosMûvek Tára az egyesület ké-
relmére a Bányászati és Kohászati Lapokat �lektorált szak-
lapnak� minõsítette.

� A MTESZ tagegyesületeinek többsége � az OMBKE állás-
pontjával egyezõen � nem fogadta el az új alapszabály-terve-
zetet, és úgy határozott, hogy kezdeményezi a MTESZ fel-
számolását.
Az elmúlt két választmányi ülés eseményei, határozatai az

alábbiakban foglalhatók össze.
2013. március 26.
� AzOMBKE 2012. évi gazdálkodásáról szóló írásos jelentést
dr. Gagyi Pálffy András foglalta össze, miszerint a 2012. évi
célkitûzések megvalósultak, a bevételek, kiadások egyen-
súlyban voltak. Az egyesület mérleg szerinti eredménye po-
zitív, 455 E Ft. A könyvvizsgáló és az Ellenõrzõ Bizottság a
beszámolót elfogadásra javasolta, a választmány elfogadta.

� A választmány elfogadta a 2013. évi gazdálkodási tervet.
� A civil törvény és a KIM rendelet által kötelezõ jelleggel
elõírtakat az alapszabályon átvezetve kell a 103. küldött-
gyûlés elé terjeszteni.

2013. április 19.
� A választmányi ülés a Miskolci Egyetemen volt, amelynek
keretében A két tradicionális kar oktatási feladatainak aktuá-
lis kérdései címmel egy mini konferenciára is sor került, me-
lyen tájékoztatást kaptunk az egyetem, illetve a kar vezetõi-
tõl, valamint helyzetértékelõ elõadásokat halhattunk ipari
vezetõktõl.

� A választmány elfogadta a közhasznúsági jelentést, az alap-
szabály módosítására való, közgyûlés elé történõ elõterjesz-
tést, és a 103. Küldöttgyûlésen adandó kitüntetésekre tett ja-
vaslatot.

� A választmány jóváhagyta a 103. küldöttgyûlés napirendjére
és tisztségviselõire elõterjesztett javaslatot.
A 4. napirendben a kassai 15. Európai Bányász-Kohász Ta-

lálkozó elõkészületeirõl dr. Gagyi Pálffy András adott tájékoz-
tatást.

Az Egyebekben napirendi pont keretében a szakosztály
titkára a tagdíjfizetés helyzetérõl, a 103. küldöttgyûlés elõké-
születérõl, a helyi szervezetek, valamint a BKL 2012. évi tevé-
kenységérõl adott rövid tájékoztatást, összefoglalást. Kitért
arra, hogy a helyi szervezetekben az elmúlt évben is aktív te-
vékenység folyt, a központi rendezvényeken történõ részvéte-
len felül közel 100 helyi rendezvényre, eseményre került sor.
ABKLBányászat 2012-ben alkalmanként átlag 1700 példány-
ban, lapszámonként 66 oldal átlagterjedelemben jelent meg.
A 6 lapszámban 37 cikk és 230 egyéb hír, könyvismertetõ, nek-
rológ volt olvasható.
Az ülés emlékeztetõje alapján PT

Elõadások Tapolcán

A tapolcai helyi szervezet gazdag programot bonyolított
az elmúlt félévében.

2012. december 10-én meglátogattuk a gyõri Audi gyárat
és a Pannonhalmi apátságot. A két program jól kiegészítette
egymást. Az új gyárban rácsodálkozhattunk amodern gyártási
technológiára � és persze a gyártmányokra is! A nagy múltú
apátságban pedig megcsodálhattuk a felújított templomot, a
korokon átívelõ, nagyhírû gimnáziumot és kollégiumot, és
megismerhettük a felújított szõlészetet és borgazdaságot. A
látogatást pedig borkóstoló koronázta meg.

2013. február 11-én Kasó Attila geológusmérnök, minisz-
terelnöki megbízott �Lesz-e a magyar bányászatnak reneszán-
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sza� címmel tartott nagy érdeklõdéssel kísért elõadást, mely-
ben bemutatta a hazai ásványvagyon hasznosítása érdekében
végzett reménykeltõ vizsgálatokat.

Március 21-én �A magyar bauxitbányászat 1926-2013�
szimpóziumon az elõadók visszatekintettek az elmúlt 86 évre.
A szimpóziumról külön számolunk be.

Április 8-án dr. Földessy János, a Miskolci Egyetem pro-
fesszora �Kritikus fontosságú elemek karnyújtásnyira � ás-
ványkincseink és másodlagos nyersanyagaink� c. elõadásában
a Bányamérnöki Karon megkezdett komplex kutatási munka
céljait, lehetõségeit, elsõ eredményeit mutatta be élvezetes stí-
lusú elõadásában. A munkákról a BKL Bányászatban is be
fognak számolni.

Április 22-én Szilaj Rezsõ és Horváth Sándor tartottak sok
képpel illusztrált beszámolót �ATapolcai Plecotus Barlangku-
tatóCsoport legújabb országos jelentõségû eredményei Tapol-
cán és a Keszthelyi hegységben� címmel. Barlangi búvárok
közremûködésével felderítették a már eddig ismert három ta-
polcai nagy barlang (Tavas, Kórházi és Kincses) természetes
kapcsolatát � a barlangrendszer így 10 km hosszú lett. A
Keszthelyi hegységben pedig egy 200 méternél mélyebbre ve-
zetõ barlangot tártak fel.

PT

Erdész-bányász baráti találkozó

Az OMBKE Tatabányai Szervezetének kezdeményezésé-
re baráti találkozóra került sor 2013. május 31-én az OMBKE
Oroszlányi Szervezete és a Vértesi Erdészeti és Faipari Rt.
munkatársai részvételével a Márkushegyi Bányaüzemben és
az üzem Szabadidõ Központjában.

A program délelõtt az erdész kollégák részére szervezett
kiadós bányajárással kezdõdött. Még soha nem jártak mély-
mûvelésû bányában, ezért az átöltözés után a felolvasóban
nagy izgalommal várták a leszállás pillanatát. Az oktatást és
tájékoztatást Németh László tervezési és fejlesztési fõmérnök
tartotta. A bányában a kísérõkkel � a hosszú személyszállító
szalagon való utazás után �megérkeztek a fõ látnivaló helyszí-
nére, a frontfejtésre. Bujkálva a biztosító berendezések között
és belélegezve a bányalevegõt az erdészek elgondolkodhattak
azon, mennyivel jobb a szabad ég alatt a fákat kerülgetni, de
arra is gondolhatott mindenki, hogy a bányász és erdész mun-
ka lent és fent is kemény, embert formáló.

A kiszállás után az erdészek és kísérõik kissé fáradtan, de

sok élménnyel gazdagabban érkeztek a Szabadidõ Központ-
ba, ahol találkozhattak a Tatabányáról busszal jöttekkel és a
kiszáradt torkoknak is enyhülés jutott. A festõi környezetben
lévõ központban a bográcsban fortyogó vaddisznópörkölt, a
külszínen illetve a pincében terített asztal látványa fogadta az
érkezõket. Az akkorra már 74 bányász és 9 erdész fõre duz-
zadt társaság hangulatát kellõ mértékben fellendítette a belé-
põ pálinka, ami jó hatással volt a hideg ellen is, mert sajnos ak-
kortájt a hõmérséklet alig érte el a 15 °C-ot.

Miután mindenki elfoglalta a helyét az asztaloknál
Bariczáné Szabó Szilvia, az Oroszlányi Helyi Szervezet titkára
köszöntötte a megjelenteket, a társ szervezeteket, megdicsér-
te a szakácsot és segítõit, üdvözölte az OMBKE 103. Küldött-
gyûlésén kitüntetetteket, majd átadta az erdész kollégáknak �
az elsõ bányajárás alkalmából járó � okleveleket. Ezt követõ-
en Vicsai János fõmérnök, majd Bársony László, a Tatabányai
Helyi Szervezet elnöke gratulált az oroszlányi és tatabányai
kollégáknak a kapott kitüntetéshez, és egy-egy üveg pezsgõvel
kedveskedett a 80. születésnapját ünneplõ Hídvégi Ferencnek
és a 70. életévét betöltõ Tompos Csabának. Külön kitért az
erdészektõl hallott azon hírre, hogy �az egyik vaddisznót bale-
set érte és alig tudott a bográcsig elvánszorogni�, meg-
köszönte az erdészeknek, valamint a szakácsnak és segítõik-
nek a nem mindennapi �ellátmányt�. Encsi Csaba, a Vértesi
Erdészeti és Faipari Rt. vezérigazgató-helyettese az erdészek
nevében tolmácsolta köszönetüket a meghívásért. Köszöntöt-
te az Oroszlányi és Tatabányai egyesületi tagokat és további si-
kereket kívánt nekik.

A köszöntések után megkezdõdött a �földi javak� elfo-
gyasztása. A vadpörkölt, a lágy kenyér a kiváló italok nagyon
ízlett mindenkinek. A Rozmaringos Bányász Egylet helyszí-
nen lévõ tagjai elkezdték a bányász és erdész nótákat énekel-
ni, amelyhez csatlakozott a társaság nagy része. Mindenki el-
feledte a hideget, az esõt; énekelt, beszélgetett, egymást át-
ölelve táplálták a barátságot.

A találkozóval határozott célunk volt az erdészek és a két
helyi szervezet közötti kapcsolat építése, még szorosabbra for-
málása. A jelenlévõk hangulatából és a beszélgetésekbõl egy-
értelmûen megállapítható volt, hogy ez sikerült és a program
megteremtette a további együttmûködés lehetõségét. A ko-
moly munka közben idõnként szükség van az egyesületek,
szervezetek közötti barátságra és közös programokra. Mi
oroszlányiak, tatabányaiak eztmindenkinekmelegen ajánljuk.

Zámbó Béla, Sóki Imre
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Robbantástechnika

2013. júniusban jelent meg a Magyar Robbantástechnikai
Egyesület 33. sz. kiadványaként a Robbantástechika c. könyv
91 oldalon. A kiadvány az alábbi alcímet viseli:

�� tapasztalatok, � ötletetek, � javaslatok, � jó tanácsok
egy 44 éve gyakorló robbantásvezetõtõl�.
Aki nemmás � nem is lehetnemás �,mint dr. BohusGéza

kandidátus, egyetemi docens.
Már a könyv elsõ oldala is a szerzõ emberi szerénységét

bizonyítja, amikor a kedves megszólítás (Tisztelt Olvasó!
Kedves Kollega!) után az alábbiakat írta: �Elnézést a bizal-
mas megszólításért, de gondolom, hogy ezt az anyagot csak
ipari (polgári célú) robbantásban érdekeltek veszik kézbe és
olvassák érdeklõdéssel�.

A könyv 28 fejezetben, 61 fényképpel mutatja be azt a ha-
talmas szakmai munkát, amit a szerzõ eddig � és remélem
még sokáig � végzett. A könyv számtalan tanácsot ad, nem
csak a kimondottan robbantással foglalkozóknak �, de nekik
különösen. Pl. konkrétan a robbantásokkal foglalkozó

fejezeteken túl ilyen címeken: �Mire és hogyan vállalkoz-
zunk?�, �Felelõsség�, �Szervezési feladatok�, �Kapcsolat a
környezettel�, �Környezetvédelem�.

A könyv olvasmányos, én aki nem vagyok �robbantó� és
most vettem kézhez a már 1977-ben dr. Bohus Géza által el-
indított �Robbantástechnika� címû periodika elsõ kötetét,
addig nem is tudtam letenni, míg a végére nem értem, és
örömmel olvastam a könyv utolsó négy sorát. Én is vallom és
terjesztem: �Ma már gyakorlatilag nincs alapkutatás, alkal-
mazott is csak nagyon ritkán� Talán egyszer az utánunk
következõ nemzedékek tagjai is felfedezik az ez irányú
kutatások értelmét és szépségét, különösen, ha újra
felértékelõdik a magyar bányászat.�

A könyv sajnos csak 200 példányban készült Miskolcon a
Német Nyomdában, kereskedelmi forgalomba nem került.
Talán csak a szerzõ rendelkezik pár példánnyal, de Õ
tájékoztatást tud adni (bohusgeza@gmail.com), hogy hol lehet
legalább kölcsönkapni, pl. remélem, Miskolci Egyetem
központi könyvtárában.

Dr. Horn János
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Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!
Tompos Csaba okl. bányagépészmérnök május 1-jén töltötte be 70-ik életévét.
Vanyó József okl. gépészmérnök május 3-án töltötte be 85-ik életévét.
Katzler István okl. bányamérnök május 4-én töltötte be 80-ik életévét.
Szajlai Béla hegesztõ május 4-én töltötte be 80-ik életévét.
Szakál Antal okl. bányamérnök május 6-án töltötte be 75-ik életévét.
Szilványi Jenõné okl. bányageológusmérnök május 12-én töltötte be 70-ik életévét.
Szigethy István okl. gépészmérnök május 13-án töltötte be 75-ik életévét.
Martényi Árpád okl. bányamérnök május 15-én töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Kovács István okl. olajmérnök május 17-én töltötte be 80-ik életévét.
Jáger József okl. bányagépészmérnök május 19-én töltötte be 70-ik életévét.
Klinger János okl. bányamérnök május 21-én töltötte be 75-ik életévét.
Zsoldos Sándor okl. bányamérnök május 21-én töltötte be 70-ik életévét.
Molnár István üzemszervezõ üzemmérnök május 29-én töltötte be 75-ik életévét.
Papp Márton okl. bányamérnök június 1-jén töltötte be 70-ik életévét.
Szüts Huba okl. bányamérnök június 8-án töltötte be 70-ik életévét.
Dávid Dezsõ okl. bányamérnök június 9-én töltötte be 85-ik életévét.
Forintos Péter bányatechnikus, informatikus június 9-én töltötte be 70-ik életévét.
Reményi Viktor okl. bányamérnök június 14-én töltötte be 85-ik életévét.
Krampé Géza okl. bányagépészmérnök június 19-én töltötte be 85-ik életévét.
Gordos István villamosipari technikus június 24-én töltötte be 75-ik életévét.
Halmai Csaba üzemmérnök június 25-én töltötte be 70-ik életévét.
Kovács László okl. gépészmérnök, gazdasági mérnök június 26-án töltötte be 80-ik életévét.
Palotás Pál bányagazdasági üzemmérnök július 3-án töltötte be 75-ik életévét.
Erdélyi Attila okl. bányamérnök, okl. munkavédelmi szakmérnök július 6-án töltötte be 70-ik életévét.
Braun József okl. épületgépész mérnök július 14-én töltötte be 75-ik életévét.
Dr. Bodonyi József okl. bányamérnök július 16-án töltötte be 85-ik életévét.
Dr. Fodor Béla okl. bányageológusmérnök július 16-án töltötte be 70-ik életévét.
Szalay-Berzeviczky Gábor okl. bányamérnök július 17-én töltötte be 70-ik életévét.
Bõr Ferenc okl. bányamûvelõ mérnök július 18-án töltötte be 70-ik életévét.
Zachár Gyula földmérõ mérnök július 24-én töltötte be 80-ik életévét.
Dr. Bohus Géza okl. bányamérnök július 26-án töltötte be 70-ik életévét.
Cserháti József okl. bányamérnök július 27-én töltötte be 80-ik életévét.
Grúsz János bányavillamossági mérnök augusztus 1-jén tölti be 70-ik életévét.
Horváth József okl. bányamérnök augusztus 11-én tölti be 80-ik életévét.
Oláh Tibor okl. vegyészmérnök augusztus 16-án tölti be 70-ik életévét.
Szabó László okl. bányagépészmérnök augusztus 23-án tölti be 80-ik életévét.
Papp János okl. bányamérnök augusztus 23-án tölti be 85-ik életévét.
Sipos Ervin bányagazdasági üzemmérnök augusztus 24-én tölti be 80-ik életévét.
Szonntag József okl. bányamûvelõ mérnök augusztus 28-án tölti be 80-ik életévét.
Bábics Gábor tanár augusztus 30-án tölti be 75-ik életévét.
Kazár Attila okl. olajmérnök augusztus 31-én tölti be 70-ik életévét.

Ezúton gratulálunk tisztelt Tagtársainknak, kívánunk még
sok boldog születésnapot, jó egészséget és jó szerencsét!

Vanyó József Szilványi JenõnéKatzler István Szajlai Béla Szakál Antal

Tompos Csaba
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Szigethy István Klinger JánosMartényi Árpád Dr. Kovács István Jáger József

Zsoldos Sándor Dávid DezsõMolnár István Papp Márton Szüts Huba

Forintos Péter Halmai CsabaReményi Viktor Krampé Géza Gordos István

Kovács László Dr. Bodonyi JózsefPalotás Pál Erdélyi Attila Braun József

Dr. Fodor Béla Dr. Bohus GézaSzalay Gábor Bõr Ferenc Zachár Gyula



60 éve vette át dr. Gál István a tatabányai bányászat
irányítását

1953. március 8-án kapott megbízást Gál István a Tatabá-
nyai Szénbányászati Tröszt irányítására. A tatabányai bányász-
társadalom és a város méltó módon emlékezett meg a 60. év-
fordulóról. Március 8-án Ótelepen a város és a Gál István la-
kótelep koszorúját az 536/a épületen lévõ dombormûre dr.
Kancz Csaba alpolgármester helyezte el (1. kép). Koszorúzott
Veszprémi István, a Gál István nevét felvevõ frontbrigád veze-
tõje, az OMBKE tatabányai szervezete nevében Bársony
László és Csaszlava Jenõ, a megjelent lakótelepiek és bányá-
szok. Jelen volt a család képviseletébenGál István fia és egyik
unokája. Dr. Kancz Csaba szerint fontos, hogy emlékezzünk
azokra, akik részt vettek Tatabánya város építésében, azokra a
bányászokra, akik a város gyarapodását elõsegítették. Gál
Istvánmunkásságának komoly szerepe volt a városmai arcula-
tának kialakításában.Bársony László nyilatkozatában arról be-
szélt, hogy Gál István 60 évvel ezelõtti érkezése meghatározó
volt a tatabányai szénbányászat és a város fejlõdése szempont-
jából. Élete végéig Tatabányán maradt, munkássága meghatá-
rozó volt a hazai szénbányászatban. A város egészségügye,
sport- és kulturális élete, a lakásépítés ma is emlékeztet rá.
Nem véletlen, hogy egy jelentõs városrész a nevét viseli.

A Vértanúk terén a Rozmaringos Bányász Egylet bá-
nyászdalait hallgatva (2. kép) gyülekeztek a koszorúzók. A
�Tisztelet a bányász szaknak� dallamaira a tatabányai bá-
nyásztársadalom nevében Szikrai Miklós és Vas László helyez-
te el a hálás emlékezet koszorúját. A család nevében fia és
egyik unokája koszorúzott. Elküldte õszinte tiszteletét kifeje-
zõ koszorúját dr. Kapolyi László. Koszorúzott a Tatabányai
Erõmû Kft., az ÉRT-ÉFSZ Kft., a Szabadtéri Bányászati Mú-
zeumAlapítvány, azOMBKE tatabányai szervezete. A koszo-
rúzás a Bányászhimnusz közös eléneklésével zárult.

A koszorúzás után a tröszti klub étteremben, amely koráb-
ban a Tatabányai Szénbányák Klubja volt, a tatabányai bányá-
szat jelentõs személyiségei (3. kép) beszélgettek Gál Istvánról
és koráról. Novotny Ferencné, Ilonka, aki 63 éve áll a tatabá-
nyai szénbányászat szolgálatában és többmint negyedszázadig
volt Gál István titkárnõje, számos történetet mesélt el, közte
sok megmosolyogtatót, de szinte mindegyik arról szól, hogy
fõnöke mindenkit meghallgatott és segített. Beszélt a �K�
telefonról és még számos más, ma már történelmi esemény-
rõl. Forisek István többek között arra emlékezett, Gál István
soha nem a számonkérés vagy az elmarasztalás okán járt az
üzemekben, hanem azt kereste, hogyan lehet javítani, és eh-
hez ötleteket, javaslatokat gyûjtött. Emlékezetes számára,
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Hazai hírek

Cserháti József Szabó LászlóGrúsz János Horváth József Oláh Tibor

Papp János Kazár AttilaSipos Ervin Szonntag József Bábics Gábor



hogy az 1978-as XII/a aknai bányakatasztrófánálGál István az
elsõ perctõl kezdve bizalmáról biztosította, ez hatalmas erõt
jelentett számára az élet- és vagyonmentésben, a termelés új-
raindításában. Sólyom Ferenc, aki a Központi Mûhely Üzem-
ben kezdett dolgozni, és most ugyanott, de már ASG Kft. szí-
nekben dolgozik, elmondta, hogy személyes kapcsolata kevés
volt Gál Istvánnal, de pályakezdését és szakmai fejlõdését
meghatározó módon segítette, hiszen a központi mûhely lét-
rehozásával, majd tevékenységének a szénbányászat kiszolgá-
lása mellett a piac felé irányításával megalapozta az ASG Kft.
helytállását a mai piacgazdasági feltételek között is. Szabó
György, aki 511-szer játszott tétmeccset a Tatabányai Bányász
labdarúgó csapatában, arról beszélt, rendszeresen találkozott
a csapattal, ésmindig azt kereste a játékosokkal közösen, hogy
hogyan lehet elõrelépni. De soha nem szólt bele a csapat
összeállításába. Gengeliczky László fafaragó, versmondó, a
Népház sok éven keresztüli igazgatója arra emlékezett, hogy a
Népház felújítása során figyelemmel kísérte a munkát és igen
sok javaslatot felkarolt, ami akkor a Tatabánya kulturális éle-
tének központját jelentõ intézményminõségét volt hivatott ja-
vítani. Szikrai Miklós, aki hosszú üzemi szolgálat és központi
irányításban megszerzett gyakorlat után került a vezérigazga-
tói székbe, amelyetGál István szellemiségében próbált ellátni,
emlékeztetett a tõle tanult elvekre: mindig elõre kell nézni, és
nem öncélúan, de a kor megkívánta változtatásokat végre kell
hajtani.

Az emlékeket idézõ beszélgetésbe a hallgatóság is bekap-
csolódott, közükGál András, aki számunkra ismeretlen ténye-
ket mondott el apja munkaszolgálatos koráról, a szovjet hadi-
fogságban eltöltött éveirõl és arról, hogy apja igazi tatabá-
nyaivá vált, nagyobbrészt Tatabányán tartózkodott, de amikor
otthon volt, gondolatai akkor is a �BÁNYÁBAN� jártak.
Gelei József olimpiai bajnok, évtizeden keresztül a TBSC
kapusa és Máj Jánosné Forisek Erzsébet magyar csúcstartó,
válogatott atléta, a TBSC elnöke elmondta, hogy számukra az
eredményes sportolás minden feltétele megvolt a TBSC-ben.
Tóth Mihály, a VIDUS részlegvezetõje arról beszélt, hogy a
Tatabányán kifejlesztett környezetvédelmi ipar kijutott a világ-
piacra. A 86 éves Szabó László (1945-tõl dolgozott a
tatabányai bányászatban), a központi mûhely alapító tagja
többször találkozott Gál Istvánnal, aki akkor rendszeresen
járta a bányákat, a nagyobb üzemzavar-elhárításoknál mindig
jelen volt. Az emberekkel igen közvetlen volt, egy-két szót
munka közben is gyakorta váltottak. Sokukat nevükön szólí-
totta, ügyes-bajos dolgaikban mindig segítséget nyújtott.
Szerette és tisztelte a bányászokat.

A több mint két órás, hamis nosztalgiától mentes, õszinte
beszélgetés hitelesen tükrözte Gál István emberi és szakmai
értékeit: a tartalommal kitöltött szolidaritást, a minõségre va-
ló törekvést, a hosszú távú pozitív gondolkodást és cselekvést,
ösztönzést. A vállalati élet szinte minden területét átfogó be-
szélgetõk teljes egyetértésben voltak abban, hogy Gál István
sokat járt az emberek között, ahol mindig arra keresett ötlete-

ket, javaslatokat, hogy az adott területen hogyan lehet jobb
eredményeket elérni. A beszélgetés igazi emelkedett hangu-
latú megemlékezés volt, az arról készült videófelvételt a
Városi Levéltárban szeretnénk elhelyezni.

Dr. Csiszár István

Dr. Gál István

Dr. Gál István több mint negyedszázadon keresztül volt
nemcsak a tatabányai szénbányászat, hanem Tatabánya város
és a magyar gazdasági élet meghatározó személyisége. 1953.
március 8-án vette át a Tatabányai Szénbányászati Tröszt veze-
tését, elõször megbízottként, majd december 14-én véglegesí-
tették, akkor, amikor a szó szoros értelmében a szén volt az
ipar kenyere, nem volt még érdemleges szénhidrogénforrás,
és még messze volt az atomenergia.

Gál István 1917. április 24-én a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Szirmabesenyõn született, ahol édesapja, Gál Jenõ
kényszernyugdíjaztatásáig (1937-ig körjegyzõ volt) munkakö-
rét közmegelégedéssel látta el. István fiát a miskolci Hunfalvy
János Gimnáziumban taníttatta, ahol 1937-ben érettségizett.
A korszak törvénykezése nem engedte meg továbbtanulását.
A család 1938-ban Budapestre költözött. Gál István külön-
bözõ munkakörökben dolgozott, elõször tisztviselõ, majd ki-
futó és autószerelõ tanonc volt.

Gál Istvánmegjárta a munka-
szolgálatos lét és a szovjet hadi-
fogság poklát, 1940. szeptember
16-án munkaszolgálatra hívták
be, 1943-ban a Donnál esett szov-
jet fogságba. Túlélte súlyos beteg-
ségét, a tífuszt. Ez az idõszak ko-
moly nyomot hagyott életében, a
személyesen átélt és megtapasz-
talt nyomorúságos emberi sorsok
mélységes empátiát alakítottak ki
benne az elesett emberek iránt, és
ezzel magyarázható a késõbbi ta-
tabányai életében sokunk által megtapasztalt végtelen segítõ-
készsége.

Hazaérkezése után 1945 tavaszától különbözõ államigaz-
gatási tisztségekben dolgozott, 1950-ben az akkor szervezett
Bánya- és Energiaügyi Minisztériumba került, a Bányászati
Fõosztályra. Sokat járt a bányavállalatokhoz, így már akkor
sok személyes kapcsolatot alakított ki, többek közt a késõbbi
tatabányai munkatársaival is. Meghatározó szerepe volt ab-
ban, hogy megkereste azokat a szakembereket, akik képesek
voltak arra, hogy megoldják a hazai szénbányászat 30 millió
tonna évi termelésre való felfuttatását. A tatabányai szénbá-
nyászat, Gál István vezetésével, ennek megvalósításában igen
komoly termelési és programalkotói tevékenységet végzett.
Munkássága ideje alatt Tatabányán 14 új széntermelõ üzem
kezdte meg mûködését, köztük a XV/c akna, amely akkor az
ország egyik legkorszerûbb, magas termelékenységû bányája
volt. Gál István kezdeményezte, amíg élt szervezte és irányí-
totta a tatabányai bányászkodás meghosszabbítását eredmé-
nyezõ rekonstrukciós, majd az eocén programot. Elõrelátását,
a vállalat tevékenységének diverzifikálását, amelyet már az
�50-es években megkezdett, a szénen kívüli tevékenység kifej-
lesztésének ésszerûségét mamár az idõ is igazolta. Létrehozta
a KözpontiMûhely Üzemet a széntermelés hatékony támoga-
tására, majd fokozatosan az önálló külsõ munkák vállalására.
1961-ben kezdeményezésére megalapították a HALDEX Rt.
lengyel-magyar vegyesvállalatot, amely akkor példátlan volt a
KGST országokban. 1967-ben hozta létre a VIDUS, késõbb
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más neveken tevékenykedõ, akkor szintén ritkaságnak szá-
mító környezetvédelmi vállalkozást. Nagy teret biztosított a
kutatás-fejlesztésnek, a tatabányai bányászat ennek révén vált
nemzetközileg igen széles körben ismertté, Lengyelországtól
kezdve afrikai és közel-keleti országokon keresztül az Egye-
sült Államokig. Irányításával hajtotta végre a tatabányai bá-
nyászat rekonstrukciós programját, amely évtizedekkel
hosszabbította meg a vállalat mûködését.

Gál István elkötelezett, embercentrikus vezetõi tevékeny-
ségét mindannyian megtapasztaltuk, 26 éves igazgatósága so-
rán sokat tett a bányászok munka- és életkörülményeinek ja-
vításáért. Ezt szolgálta a város szociális, kulturális és sportéle-
tének nagyvonalú támogatása is. Munkásságának nyoma a vá-
rosban lépten-nyomonmegtalálható, a lakótelepekben, az inf-
rastruktúrában, az egészségügyi intézményekben, a sport- és
kulturális létesítményekben. A város kultúrájának központja a
bányász intézmények és mûvészeti együttesek voltak. A tata-
bányai sport kiemelkedõ teljesítményei is a bányászsportolók-
hoz kötõdik. A bányászok kulturált pihenésére és munkaköri
ártalmaik gyógyítására szolgáltak a bányászfürdõk a Balaton
mentén, az abban a korban igen magas színvonalat képviselõ
vállalati (és gyógy) üdülõk.

Mindenkor alkalmazkodott a kor követelményeihez.
Amikor az �50-es években szinte teljesíthetetlen feladatokat
rótt a politika a bányászatra, úgy védte a bányászokat és a mû-
szaki értelmiséget, hogy elérte a teljesíthetõ tervek, követel-
mények elõírását a tatabányai bányászat számára. Országosan
kiterjedt kapcsolatrendszerét teljes egészében az itt élõ bányá-
szok, a város és a vállalat érdekében eredményesen használta
ki. Elévülhetetlen érdeme, hogy abban a korban, amikormun-
kás életét élte, szinte példátlanul szabad, alkotó légkört terem-
tett a tatabányai bányász értelmiség számára. Igazi humanista
volt, munkatársai mellett mindig és minden körülmények kö-
zött kiállt. Számos, akkor politikai okok miatt meghurcolt ka-
pott menedéket a vállalat falai között. Egyik munkatársunk
írta: �Mert velem itt a vállalatnál nem az történt csupán, hogy
munkát, kenyeret kaptam, hanem ennél mérhetetlenül több:
vállalták sorsomat!� Majd �Nem egy embert ismerek, aki itt
kapta vissza megcsúfolt szociális hitét! És sokan vagyunk, akik
itt � nem mindennapi � leckét kaptunk az önzetlenség kultú-
rájából.� Lehetõvé tette, hogy az akkor hivatalosan elítélt,
mellõzött tudományos eredményeket, szakmai ismereteket,
köztük a szociális piacgazdaság mûködését az érdeklõdõ vál-
lalati szakemberek megismerjék. Nagy tekintélyû bányászve-
zetõ volt, szavainak súlya volt, munkássága az egész magyar
szénbányászatra és gazdasági életre kihatott. Tanácsaival, gya-
korlati gazdasági ismereteivel a hátérben részese volt az 1968-
as gazdasági mechanizmusnak, annak bevezetésének. Az már
természetes, hogy az ebbõl származó lehetõségeket kihasznál-
ta a tatabányai bányászat, az itt dolgozók érdekében. Fellé-
pése és kezdeményezése meghatározó volt a magyar szénbá-
nyászat 1970-es években történõ, az eocén programmal fém-
jelzett, sajnos csak átmeneti fejlesztése érdekében. Napjaink
hazai energiaellátási feszültségei, a hazai erõforrásokra való
támaszkodás szükségességének elõrelátó felismerését és szor-
galmazását ma már történelmi mércével is alátámaszthatjuk.
Ezért is igaz, hogy a programban részt vevõ tatabányai bányá-
szoknak nincs szégyenkezni való oka. Ma, amikor Magyar-
ország a piacgazdaság részévé vált, sok olyan széles látókörû,
a nemzetközi viszonyokban eligazodni képes szakemberre
lenne szükség, mint amilyen dr. Gál István volt. Tevékenysége
és vezetõi szemléletének kisugárzása utódaira azt ered-
ményezte, hogy a tatabányai bányászat túlélte az ezredfor-
dulót.

Munkásságát méltóképpen ismerték el, melyek közül a
legjelentõsebbek: 1961-ben Kossuth díj, 1977-ben Tatabánya
Díszpolgára.

Nevét Tatabányán lakótelep viseli, ahol az 536/a épületen
dombormû (Varga Imre alkotása) örökíti meg arcvonásait.
2006-ban képviselõi kezdeményezésre, a város támogatásával
állítottuk fel mellszobrát (Péterffy László alkotása). Szakmai
életét a bányásztársadalom Gál István 1917-1979, Egy bánya-
igazgató portréja könyvben (Ravasz Évamunkája) írta meg, az
utolsó tatabányai akna bezárásának évében, 2004-ben. Több
mint három évtizeddel halála után, a ma már csak pislákoló
bányászati tevékenység mellett, a város még emlékezik Gál
Istvánra. A városban évente rendeznek az általános iskolai ta-
nulóknak bányászvetélkedõt. Ebben az évben a vetélkedõ té-
májaGál István lesz.

Dr. Csiszár István

Új dékán a Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi
Karán

A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar Kari
Tanácsa (továbbiakban: Tanács) 2013. április 23-i ülésén sze-
mélyi ügyeket is tárgyalt.

Prof. dr. Tihanyi László egyetemi tanár, az MTA doktora
dékáni megbízatása 2013. június 30-ával lejárt, és miután már
dékáni megválasztásakor is közölte, hogy egy ciklusra vállalja
a dékáni feladatokat, már csak életkora miatt is, ezért a Nem-
zeti Közigazgatási Intézet honlapján került meghirdetésre
2013. február 22-én a dékáni pályázat.

Prof. dr. Szûcs Péterdékánhelyettes, egyetemi tanár, azMTA
doktora adott be pályázatot, amelyet a Tanács titkos szavazással
egyhangúlag (nem és tartózkodás nélkül) fogadott el azzal,
hogy a kar dékánja 2013. július 1-jei hatállyal dr. Szûcs Péter.

Dr. Horn János

Dr. Tihanyi Lászlónak köszönjük munkáját, egyesületünk-
kel való együttmûködését és dr. Szûcs Péternek gratulálunk a
kinevezéséhez! Mindkettõjüknek jó egészséget, további sike-
reket kívánunk!

Szerkesztõség

XXIII. �Selmeci Diáknapok� Sopron

Ebben az évben elsõsorban a soproniaknak és a Selmeci
Társaságnak köszönhetjük, hogy a XXIII. Selmeczi Diákna-
pokatmegrendezték. Sopronban április 4-én, csütörtökön dél-
után kezdõdtek a programok, és a könnyes búcsúra 7-én ke-
rült sor. Az idõjárás csupán részben volt kegyes a résztvevõk-
höz, de a hangulat és a programok bõven tartogattak érdekes-
ségeket, szórakozást és természetesen vidámságot.

Amikor megérkeztünk a Hûség Városába, a házigazdák
már tárt karokkal fogadtak bennünket, és gondoskodtak a
megfelelõ utaztatásról a szállásunkig, a Soproni Gyermek és
Ifjúsági Táborba. Éppen amiskolci delegáció elõtt érkeztünk,
a regisztrációval, a szállás elfoglalásával nem volt különösebb
probléma. Csontig hatoló hideg volt, annak ellenére, hogy hét
ágra sütött a nap, viszont néhány pohár forralt bor és szívme-
lengetõ nóta után a zord körülmények már mit sem számí-
tottak. A régi-új ismerõsök társaságában gyülekeztünk, mert
este hat órára jelenésünk volt a Gyermek és Ifjúsági Központ
kapujánál, ahol rengeteg bursch várta a kapunyitást. Ha már
itt jártunk, akkor az utca túloldalán lévõ továbbképzõ
intézetbe mindenféleképpen be kellett tekinteni. Nem lõt-
tünk bakot, mivel Czupy bácsinál már több tucat egyenruhás
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fiatal szürcsölgette jóízûen fröccsét, vagy harapta a májas
szendvicsét. Szépen, fokozatosan azért mindenki átszivárgott
a bál helyszínére. Itt már javában ropták a táncot a
nagyteremben lévõk, a folyosón álldogálók pedig jóízûen
beszélgettek vagy nótáztak. Hamarosan korhelyleves, majd
pedig tombolahúzás következett. A kapuzárásra pedig ki
tudja mikor került sor�

Túl sok idõ nem jutott a lazsálásra, mivel reggel a városi
program következett, három turnusban. Az Alma Mater bo-
tanikus kertjében csodás zöld környezetben ésmedvehagyma-
illatban sétálhattunk és csodálkozhattunk rá egy-egy profesz-
szormellszobrára, vagy az olykor dzsungelt idézõ környezetre.
Ezenkívül a nem olyan régi építésû múzeumba is bepillantást
nyerhettünk, és sok diákcsínyrõl is információt kaptunk. Az
uzsonnát követõen kis csapatunk a városba indult, ahol a
�közgazdász épületet� és a nem olyan rég megszépült Tûztor-
nyot is végigjárhattuk. Az óváros csodás épületei, girbe-gurba
utcái és a hozzájuk kapcsolódó történetek mind jobban ámu-
latba ejtették amesszirõl jött diákokat, és bátranmondhatom,
hogy mély nyomot hagytak szívükben.

Késõ délután érkeztünk vissza a szállásra, ahol a Cantus
verseny elõkészületei folytak. Egyedülálló volt több tekintet-
ben is az esti megmérettetés, ugyanis soha nem volt még
ennyi induló (44!) a Cantus versenyen. Az sem fordult még
elõ, hogy hét firma lett volna jelen, akik az elmúlt években
elsõ helyezést értek el � így õk vezették le a késõ éjszakába
nyúló párviadalt. Ennek gyõztese idén Krajczár Martin alias
Szikra lett, aki Dunaújváros hírnevét öregbítette ezzel a tet-
tével.

Az éj átdalolása után korán hajnalodott, és reggeli elõtt
nótaszóval ébresztettek minket drága firmáink. A napközbeni
programok közül a brennbergi túra volt az egyik legimpozán-
sabb, ahol róttuk a kilométereket � fõleg hóban �, és sokfelé
megfordultunk, többek között Új-Hermes régi aknájánál,
illetve a görbehalmi Bányászmúzeumban.

A délután a szakestélyre való készülõdéssel telt el, majd
felcsendült a jól ismert dallam �Nincs még nékünk elnökünk�.
A helyszín félig nyitott volt, de az elmúlt néhány éjszakán kel-
lõen megedzõdtek a résztvevõk, s forralt bor � mint szent ital
� segítette a megfelelõ hangulat elérését. A sok vidám nóta,
egy walden örökítés (a bányász egyenruhákat 1951-ben betil-
tották, de 1971-ben az erdészek a waldent szavaztákmeg hiva-
talos viseletnek), több humoros felszólalás, illetve a kontra-
punktok sziporkázó �mûsora� színesítette a szakestélyt.

A hosszú soproni hétvége utolsó mozzanata a pakolás és a
könnyes búcsú volt, melyet csoportkép elõzött meg (a teljes-
ség igénye nélkül), így adva tudtára az utókornak, hogy ismét
egy színvonalas, változatos és izgalmas diáknapot tudhatunk a
hátunk mögött. Az 1991 óta folyó rendezvények sorában min-
den ötödik diáknapot Selmecbányán tartják. Ezúton is kö-
szönjük a szervezõknek, és jövõre találkozunk Miskolcon.

Nagy Péter a. Szabadúszó Lélekbúvár

Egy tragédia emlékére

1983. június vége felé épp ilyen meleg, �fullasztó� nyár
kezdõdött. A levegõ szinte naponta tele volt villamos töltéssel,
mintha minden pillanatban �leszakadhatott� volna az ég. Az-
tán 21-én az éjfél utáni órákban le is szakadt! Óriási vihar dúlt
Oroszlány, Tatabánya, Mór, Bokod, Pusztavám területén és a
környéken.

AzOroszlányi SzénbányákMárkushegyiBányaüzemÉ-i bá-
nyamezejében az éjszakai mûszakban folyt a termelés. A szél-
vihar, a hatalmas villámlások áramellátási problémát, sõt áram-
kimaradást okoztak. Sajnos a bánya létfontosságú fõszellõztetõ
gépe is megállt. Az ország legnagyobb, alig pár éve termelõ
mélymûvelésû bányájában a szellõztetés leállása miatt felsza-
porodott metán berobbant, és a bánya gyakorlatilag �elszállt�.

Mintegy 400mmélyben iszonyatos erejû sújtólégrobbanás
rázott meg valamennyi vágatot, fejtést. Végigsöpört minde-
nütt, nem kímélt légajtókat, gépeket, villamos berendezéseket
� és embereket! BÁNYÁSZOKAT. �aztán, szinte azonnal
iszonyú munka indult a kollegák, a munkatársak mentésére.

A mentés szinte azonnal megindult, a riasztott tatabányai
és oroszlányi bányamentõk a bányamentõ autóból egyenesen
rohantak a függõleges aknához, hogy leszálljanak a bajbaju-
tottakhoz. Emberfeletti munkát végeztek.

A tatabányai és a móri kórházból szinte azonnal ott voltak
orvosok, ápolók � a felolvasó terem, mint egy kórház, megtelt
sebesültekkel. És lassan szembe kellett nézni a ténnyel � mert
a bányamentõk sorba hozták az égési és mechanikai sérülé-
sekben s szénmonoxid-mérgezésben elhunyt munkatársaink,
barátaink holttesteit. Lakatosok, vájárok, aknászok, villany-
szerelõk, szállítók, gépkezelõk �. 33 magyar és 4 lengyel
munkatársunk maradt alul az elemekkel vívott küzdelemben,
és nem is tudni mennyi sérült � aztán vége � csak a nagy
csend vett körül bennünket.

Ennek a szomorú eseménynek ma van a 30. évfordulója.
A Márkushegyi Bányaüzemben e szomorú esemény kap-

csán a Nagy Benedek készítette emlékmûnél minden évben
ilyenkor koszorúzunk és elénekeljük gyönyörû Himnuszunkat
�Szerencse fel, szerencse le�.�, mert emlékezni kell, hogy
mennyire esendõ az ember és az élet milyen törékeny, és em-
lékezni kell azokra, akik az égi szénmezõk között már megta-
lálták végsõ nyughelyüket, és emlékezni kell erre az õsi mun-
kakultúrára is, amely nagy részt vállalt az emberi civilizáció rö-
gös útján.

Ma a Márkushegyi Bányaüzem mintegy 600 fõvel néz
szembe a gazdasági kihívásokkal. A magyar energiastruktúrá-
ba jelenleg nem fér bele a fosszilis energiahordozók felhaszná-
lása, s az utolsó magyar mélymûvelésû szénbánya is felszámo-
lás elõtt áll.

Hozhasson az élet bármit, mi bányászok csökönyösen hir-
detjük: ��bányászkodni kell.� Jó szerencsét!

2013. június 21. Kádas Miklós
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Az 1958-ban végzettek találkozója

2013. május 29-30-án 55 éves találkozót tartottak Sopron-
ban, a Lövér Szállóban az 1958-ban végzett bányamûvelõ-,
geológus-, olaj- és bányagépészmérnökök. Rangos védnökök-
kel megrendezett Valétabálunk 1957. november 9-én volt a
soproni Liszt Ferenc Kultúrházban.

A 113 végzettbõl sajnos 50-en már nem élnek, köztük 12-
en az 1957-ben, a forradalom után külföldre távozott 32 fõbõl.

Minden ötödik évben megtartottuk a találkozókat több-
kevesebb résztvevõvel. Az elsõ három találkozót Tóth Tibor
szervezte, a további hetet dr. Szabó Imre és Csizmadia Lajos, a
45 és 50 éves találkozó szervezésében anyagilag is sokat segí-
tett Bérczes Zsolt kollégánk. A mostani találkozótNagy István,
Vass István és Kovács János szervezte � köszönet nekik!

Május 29-én délután a szálló különtermében 33-an gyûl-
tünk össze, ahol Vass István valétaelnök köszöntötte a résztve-
võket, majd Kovács János az eddigi 10 találkozóról készült vi-
deófelvételeket mutatott be. A �moziban� felelevenítette az
érdekesebb eseményeket.A korábbi találkozóinkonmég a kül-
földiek is 15-20-an voltak, most 4-en képviseltették magukat.

Este a hagyományos szakestélyt rendeztük meg, Vass
István elnök vezényletével. Segítõtársai voltak: Nagy István,
Forisek István, Makrai László, Kovács János. Megjelent a szak-
estélyen prof. Jánoska Ferenc, az Erdõmérnöki Kar dékánhe-
lyettese, aki meleg szavakkal üdvözölt bennünket. A szakesté-
lyen a múltból érdekes eseményeket idézett fel dr. Szepesi
József, Kovács János, dr. Kovács Endre, dr. Kránicz Zoltán,
Makrai László, Nagy István, dr. Szabó Imre, Forisek István. A
külföldiek nevében Zoltán István emlékezett az elmúlt évek
találkozóira, ahol még nagy számban jelentek meg Kanadá-
ból, Amerikából és több európai országból kollégák. Megkö-
szönte a szervezõknek, hogy rájuk is gondoltak. A jó hangula-
tú szakestélyen elénekeltük a hagyományos bányászdalokat és
az Erdész-, a Kohász- és a Bányászhimnuszok eléneklésével
fejezõdött be a szakestély.

Másnap 10 órakor találkoztunk az Erdészeti Egyetemen,
ahol a Bányász Kar emlékkövénél koszorút helyeztünk el.

Ezzel véget ért az 55 éves találkozónk. Bízunk abban, hogy
még 5 év múlva is láthatjuk egymást.

Dr. Szabó Imre

Találkozó a valétálás 58. évfordulója alkalmával

A Bányamérnöki Karon Sopronban 1955-ben valétáló és
1956 áprilisában végzett évfolyam tagjai akkor úgy döntöt-
tünk, hogy az ötéves találkozókat Sopron, Miskolc, Pécs hely-
színeken tartjuk. Már az elsõ miskolci találkozón módosítot-
tunk: a továbbiakban csak Sopron lesz a helyszín. Így is volt
2010-ig, amikor is a helyi évfolyamtársak (Sallai Árpád vezeté-

sével) a �Kulturális Fõváros� programjához kapcsolva Pécsre
szervezték a találkozót, kibõvítve a Földmérõmérnöki Kar
tagjaival. Így elõször voltunk együtt bányamûvelõ, geológus,
olajos, földmérõ és geofizikus szakok mérnökei. A kiválóan
szervezett estén rájöttünk, hogy az évfolyam korátlagamegkö-
zelíti a 80 évet. Ez többek gondolatait is arra terelte, hogy az
öt év túl van a látókörön, és át kell térni az éves együttlétre, így
az ötletgazda Karabélyosné Gesztelyi Éva vállalta a szervezést
Budapestre.

2013. június 1-jére � a valétálás 58. évfordulójára � már a
harmadik találkozót szervezte kolléganõnk egy budai kisven-
déglõbe. A mintaszerû szervezés ismét bizonyította a bánya-
mérnökök sokoldalúságát, mely tulajdonság az ún. ortodox
világban nem megvetendõ. A meghívás ezúttal is mind az öt
szak tagjaira vonatkozott. Külföldrõl ezúttal nem jött el senki
� úgy tûnik, hogy õk is öregednek. Az összlétszám 34 fõ volt
családtagokkal együtt, ebbõl bányász 20 fõ. A résztvevõk
Egerbõl, Komlóról, Pécsrõl, Pilismarótról, Tatabányáról,
Budapestrõl és Tapolcáról érkeztek. A környezet kellemes
volt, megadta az alaphangot az együttlétre. Az idõjárás júniusi
koratavasz állapota miatt terembe kényszerültünk, mely nem
jelentett gondot sem nekünk, sem a fogadóhelynek. A vá-
lasztható menüt már jó elõre rögzítettük, így üresjárat nélkül
indulhatott a nap. Átmeneti gondot az okozott, hogy néhá-
nyan csak arra emlékeztek, hogy rendeltek, és azt Évának kel-
lett tartalommal megtölteni. A konyha is kedvünkre való volt.

A társalgás ott folytatódott, ahol több évvel ezt megelõ-
zõen abbamaradt. Gondosan kerültük az orvosi témákat, min-
denki kirobbanó egészséget mutatott. Megvitattuk a családi
gyarapodást, az unokák érvényesülését, és hogy ki merre tele-
pedett le. Természetesen dolgoztunk is, rögzítettük a jelen
helyzetet. Nem nyitottunk és nem zártunk be bányákat (az
utóbbira sok lehetõségünk sem lett volna mûködõ bánya hiá-
nyában). Alapjában véve örültünk, hogy nem vagyunk aktívak.

Az idõ repült, és azt vettük észre, hogy a hazaszállító
MÁV menetrend beszorította a déli együttlétet. Bízunk ab-
ban, hogy a gyémántdiplomát is hasonló vagy nagyobb lét-
számban ünnepelhetjük Miskolcon.

Gádori Vilmos

Pécsi szeniorok látogatása a Szentágothai Kutató
Központban

2013. május 2-án aMûszaki és Természettudományi Egye-
sületek Szövetsége, ill. Mendly Lajos Sopronban diplomázott
aranyokleveles földmérõ mérnök kollégánk szervezésében a
szeniorok megtekinthették Pécs egyik újabb büszkeségét, a
négyszáz ágyas klinika melletti üres telken épült Szentágothai
Kutató Központot. A résztvevõk többsége bányászati szak-

A 300 fõs elõadóterem, a �kavics� egy részlete a látogatókkal



emberekbõl és a velük kapcsolatban álló pécsi érdeklõdõ
nyugdíjasokból verbuválódott.

A három tömbbõl álló épületegyüttes, amelyet 2012. jú-
nius 27-én vettek használatba a kutatók, belülrõl is lenyûgözõ
felszereltségû, mind a megjelenést, mind pedig a technikai el-
látottságot illetõen. A tervezõk minden tekintetben az épüle-
tek gazdaságos és környezetbarát energiaellátására töreked-
tek. Az elsõ két épületet száz méter mélységbe lefúrt fúrólyu-
kakban áramló folyadékos hõszivattyús rendszer fûti. A har-
madik épületet � tekintettel az itt folyó érzékeny mikrobioló-
giai kutatásokra � a távhõellátó rendszerbe kötötték be.

A létesítményt üzemeltetõ Pécsi Tudományegyetem szak-
embere kalauzolta végig a szeniorok érdeklõdõ csoportját. Is-
mertetést hallgathattak a teljes gépészeti infrastruktúráról, an-
nak modern irányítási és felügyeleti rendszerérõl. Megtekint-
hették a nagyszerû, 300 férõhelyes nagy elõadótermet, a �ka-
vicsot�, érzékelhették akusztikai és szellõztetési rendszerét.

A látogatás a második épület tetején elhelyezett gépészeti
berendezések helyszíni ismertetése után ért véget. E helyen
mondott a csoport köszönetet Mendly Lajosnak a több
évtizedes önkéntes, önfeláldozó szervezõmunkáért, amelyet a
szenior csoport tájékoztatása érdekében kifejtett.

Dr. Biró József

Kuratóriumi ülés

A Bányagépészet a Mûszaki Fejlõdésért Alapítvány kura-
tóriuma 2013. április 11-12-én Hajdúszoboszlón járt. Mint ta-
vasszal általában, idén is egy szakmai ismeretbõvítõ látogatás-
sal ünnepeltük a hóolvadást, és kuratóriumi ülésen terveztük
a jövõt.

Elfogadtuk a 2012. évi közhasznúsági jelentést, ezzelmint-
egy lezárva az elmúlt évet. Megvizsgáltuk az alapítvány pénz-
ügyi helyzetét, majd összeállítottuk a 2013. évi munkatervet.

Végül részletesen foglalkoztunk a 46. Bányagépészeti és
Bányavillamossági Konferencia megszervezésével. Alapítvá-
nyunk idén tölti be 20. évét. Eldöntöttük, hogy ennek az ör-
vendetes ténynek fogjuk szentelni a rendezvényt, megünne-
pelve az alapítóink és az 1993 óta csatlakozott cégek, termé-
szetes személyek közös elhatározását, elért eredményeinket.
Természetesen ápolva és folytatva hagyományainkat, a bányá-
szat és az energetika aktualitásait helyezzük a fókuszba Bala-
tongyörökön idén szeptemberben is.

A kuratóriumi ülést abban a reményben zártuk, hogy a
számba vett elõadók és elõadások ameghívott alapítóknak, ala-
pítványi tagoknak és az érdeklõdõknek � mint azt hosszú évek
során folyamatosan tapasztaltuk � most is megnyeri tetszését.

Másnap reggel kicsit csepergett az esõ, de ez nem tudott
eltántorítani bennünket Hajdúszoboszló vezetõ ipari létesít-
ményeinek, az FGSZ Földgázszállító Zrt. és az (akkor még)
E.ON Földgáztároló Zrt. üzemeinek megtekintésétõl.

A látogatás során elõször képet kaptunk Kovács Csaba
mûszaki felügyelet irányítómérnöktõl az FGSZmûködésérõl,
a földgázszállítás országos hálózatáról. A szállítási feladatok
technikai hátterét egy közeli átadó állomáson tekintettük meg
a gyakorlatban. Itt Sztilkovics Róbert kompresszorállomás-irá-
nyító mérnök mutatta be a gondjaira bízott gigantikus méretû
turbó kompresszorokat.

Az E.ON-hoz érve Pósa Zoltán üzemvezetõ rövid
bevezetõ elõadásban ismertette a tároló mûködését, a meg-
valósítandó mûszaki feladatot. Érdekesség hogy pont olyan
idõszakban voltunk, mikor az országos igény hazánk legna-
gyobb gáztárolójában már lehetõvé tette a betárolást, miköz-
ben a többi tároló még földgázzal látta el a fogyasztói hálóza-

tot. A telepen rövid sétát téve megcsodáltuk a méretes besaj-
toló kompreszszorokat és a diszpécser központot.

A látogatások annyira érdekesek és tartalmasak voltak,
hogy csupán délután 4 óra tájban vettük az irányt, ki-ki saját
útján, hazafelé. Köszönet szakmai vendéglátóinknak és a láto-
gatás szervezõjének!

Livo László

EU Mineral�s Day � Bányászati Nyílt Napok

Magyarország néhány bányavállalata már korábban is
rendezett ún. �Nyílt Napokat�, melyeket az unióban is azért
hoztak létre, hogy a nagyközönség is személyes tapasztalato-
kat szerezhessen, és így megismerve a bányászatot és annak
szükségességét a társadalom számára, javulhasson a bányászat
elfogadottsága, a bemutatott fejlett technikák, technológiák,
környezetvédelmi intézkedések megismertetése révén pedig
az általános �imidzse� is.

2013-ban Magyarországon a �Mineral�s Day� (Ásványok
napja) a Magyar Bányászati Szövetség (MBSZ) által kezde-
ményezett nagyszabású szakmai konferenciával kezdõdött
május 23-án. A konferencia helyszíne Budapesten a Magyar
Földtani és Geofizikai Intézet Díszterme volt, témája a bányá-
szat helyzete, jövõje, a nemzetgazdasági, környezetvédelmi as-
pektusból. A rendezvénysorozat fõvédnöke Németh Lászlóné
nemzeti fejlesztési miniszter, védnökei Kovács Pál klíma- és
energiaügyi államtitkár; Horváth Péter elnök (Magyar Ener-
getikai és Közmû-szabályozási Hivatal) és Jászai Sándor elnök
(Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) voltak.

A konferenciáról
Palásthy György, az MBSZ elnöke elmondta, hogy a Szö-

vetség kezdeményezésével párbeszéd kezdõdött a döntésho-
zókkal a bányászatra vonatkozó terhek mérséklésére, illetve a
környezetvédelmi elfogadtatása terén is. A rendezvényen fel-
szólaló bányászati iparági szereplõk egyöntetû véleménye sze-
rint azonban számos tényezõ okoz nehézséget az ágazatnak,
amely még a statisztikákban is alulsúlyozott; a KSH �megalá-
zóan torz képet fest a bányászatról� � fogalmazott Palásthy. A
magyarországi külfejtéses bányászatban visszavetette a fejlesz-
téseket a válság, amibõl kiutat a vasúti és sztrádaépítés kor-
mányzati céljainak elérése jelenthetne.

Ernyey Ibolya, az MBSZ alelnöke, a Magyar Horizont
Energia Kft. társtulajdonosa és igazgatója a szénhidrogénbá-
nyászat magyar gazdaságban betöltött szerepérõl beszélt. El-
mondta, hogy az ágazat hazai és külföldi résztvevõi a kocká-
zatok és a hosszú megtérülési idõ ellenére jelentõs befekteté-
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seket eszközöltek és jelentõs adókat fizettek be, köztük a ré-
gióban a legmagasabb bányajáradékot.

Cseh Zoltán, az MBSZ alelnöke, a COLAS-Északkõ Kft.
igazgatója szerint a központi elvonásokon túl pl. az önkor-
mányzatok saját hatáskörben akár 319 forintos négyzetméte-
renkénti telekadót is kivethetnek a bányatelkekre.Majd �más
elõadókhoz hasonlóan � kitért a környezetvédelmi szabályo-
zás és a Natura 2000 hálózat okozta alapvetõ problémákra. (A
kijelölt terület nagysága az ország területének 21 százaléka,
ami jóval magasabb az európai átlagnál.) A jogszabályok tar-
talma és értelmezése jelentõs problémákat okoz, gyakorlatilag
teljes tiltás vonatkozik az érintett területekre � akkor is, ha a
hatások csekélyek. Jellemzõ ellentmondás, hogy míg a kisajá-
tításról szóló törvény közérdeknek deklarálja a bányászatot,
addig a Natura 2000 rendelet szerint nem az.

A tiltások súlyos negatív nemzetgazdasági hatásokkal jár-
nak: egyebekmellett a beruházások elmaradásával, a szénhid-
rogén-termelés, a társasági adó és a bányajáradék jó részének
kiesésével. Ellátási, logisztikai problémákat is okozhat a
szilárd ásványianyag-termelés tömeges leállása, amely pár év
alatt alapanyaghiánnyá súlyosbodhat.

Az építõipar alapanyag-ellátásának állami stratégiai felü-
gyelete 1989-ben megszûnt, és bár az 1993-as bányászati tör-
vény (Bt.) lefekteti a bányászati tevékenység végzésének sza-
bályait, de a hazai ásványvagyonnak nem biztosít jogszabályi
védelmet. Az ágazathoz értõ szakemberek kikerültek az ál-
lamigazgatásból; a természetvédelem, örökségvédelem és a
változó adószabályok pedig ellehetetlenítik a területet. Az
egyes, ellenérdekelt szaktárcák kitermelték saját jogszabályai-
kat, amelyek között nincs összhang. Stratégia hiányában a ki-
mutatott ásványvagyon hozzáférhetõsége csökken, így az össz-
társadalmi érdek is sérül. Jó példa lehetne e téren is Német-
ország, ahol a gazdasági és technológiai minisztériumban kü-
lön osztály foglalkozik az ásványvagyonnal való stratégiai ter-
vezéssel.

A Natura 2000 területek Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelõségek általi sajátosan szigorú hazai
értelmezése viszonylag új fejlemény, amely a konferencián el-
hangzottak szerint az Audi-gyár 2012-es bõvítése után lett ér-
zékelhetõ. Ekkortól a Natura 2000 területeken gyakorlattá
vált a tervezett tevékenységek teljes tiltása � ami messze nem
egyezik meg az Európai Unióban megszokottakkal. A tokaji
régiót követõen aDunamentén és aDunántúlon található ró-
mai kori határfal és egyéb emlékek (limes) is föl vannak ter-
jesztve világörökségi jelölésre, várható, hogy például a fõváro-
si agglomeráció homok- és kavicsbányáinak további mûködé-
se kapcsán is kérdések vetülnek föl. Leállásuk ugyanakkor ko-
moly gondot okozhat.

A felszólalók hiányolták az állami oldal képviselõinek je-
lenlétét is az eseményrõl, noha vállalták a védnöki pozíciókat.
Nem folyik párbeszéd, nincs, aki szóba álljon a bányászati te-
vékenységet végzõkkel, de a Bányászati Hivatallal sem.

Magyarországon 626 társaság 94 ásványi nyersanyag fajtát
bányászik, a bányatelkek 25 százalékán energetikai, 2 százalé-
kán kohászati, 73 százalékán pedig építõipari és egyéb nyers-

anyagok kitermelése folyik. Az összesen 811 bányatelek 59%-
a érintett valamilyen természetvédelmi korlátozással, a kõzet
ásványvagyonnak csak 19%-a mentes természetvédelmi kor-
láttól. A hazai külfejtéses szilárdásvány-bányászat 75-85%-
ban építõipari alapanyagokat (kavicsot, homokot) termel, a
szén és lignit kb. 15%.

A �Bányászati Nyílt Napok� magyarországi helyszínei
�Mátrai Erõmû Zrt.: Visontai Bányaüzem, Bükkábrányi
Bányaüzem, május 24-25.

� COLAS-Északkõ Kft.: Tályai Bánya, május 24.
� Mangán Bányászati Kft.: Úrkút, május 25. (Európai
Geoparkok Hete úrkúti �Õskarszt� bejárás)

� Perlit-92� Kft.: Pálháza Bányaüzem, május 24-25.
� CEMEX Kft.: Bugyi Bányaüzem, május 24.
� Dolomit Kft.: Cserszegtomaj Csókakõi Bánya, május 24.
� �Gyógyító Ásványok� GEOPRODUCT Kft.: Mád-Holt-
völgy, május 24.

� E.ON Földgáztároló Zrt.: Zsana, május 24-25.
� Magyar Horizont Energia Kft.: Dévaványa Gázgyûjtõ és
Kompresszor Állomás, május 24.

� TXM Falcon: Makó-árok I. bányatelek (Hódmezõvásár-
hely) május 24.

� MOL Nyrt.: Algyõi Gázüzem, Hajdúszoboszlói Gázüzem,
Ortaházi Gázüzem, május 24-26.

Források:
Major András cikke � www.napi.hu
MBSZ � www.mabsz.hu PT

Dr. Huszár Zoltán habilitációja a
Pécsi Tudományegyetemen

Dr. Ormos Mária akadémikus, egyetemi tanár vezetésével
2013. május 15-én a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) nyilvá-
nos habilitáció volt.Dr. Huszár Zoltán, PhD, egyetemi docens,
a Pécsi Tudományegyetem Felnõttképzési és Emberi Erõfor-
rás Fejlesztési Kar (PTE FEEK) intézetigazgatója, tanszékve-
zetõ, a Mecseki Bányászati Múzeum volt igazgatója habilitá-
ciója keretébenModernizációs kísérlet az 1920-as évek Magyar-
országának mûvelõdés és oktatáspolitikájában és A Duna, mint
nemzetközi vízi út �életrajza� a 19-20. században címmel tartot-
ta meg elõadását. Az elõadás anyaga évtizedes gyûjtõ és kuta-
tó munka eredménye, amely az Elsõ Dunagõzhajózási Társa-
ság (DGT) sokirányú, gazdag tevékenységét helyezte az adott
történelmi környezetbe.

Dr. Huszár Zoltán korábban, mint múzeumigazgató több
bányászati témájú konferencia elõadója volt. Ezeken a színvo-
nalas elõadásokon amecseki bányászat történetének egyes fe-
jezeteivel kapcsolatos kutatásait mutatta be.

APTE InterdiszciplinárisDoktori Iskola Történettudomá-
nyi Doktori Program keretében, a dr. Ormos Mária akadémi-
kus, egyetemi tanár vezette sikeres munka újabb hozzájárulás
a mecseki bányászat fordulatos történetének megismeréséhez.

Dr. Biró József
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Szélerõmûvek Kínában

2011-ben a szélerõmûvek globális piacánKína 20%-kal volt
jelen, ez a volumen a nemzetek között az elsõ helyre tette.

2011-ben 41 GW-tal nõtt a piac, ez 6%-os növekedést
jelent. Kína 18GWkapacitást helyezett üzembe 2011-ben, ezt
követte az USA 6,8 GW-tal, majd India 3 GW-tal és csak
ezután következett Németország, Anglia, Kanada és
Spanyolország.
Elektrotechnika, 2012/12 Dr. Horn János

Kivonulnak a szlovák áramszolgáltatóból

A franciaElectricité de France (EdF) az SSE közép-szlová-
kiai áramszolgáltatóban lévõ 49%-os érdekeltségének eladá-
sát tervezi. A potenciális vevõk között van a Penta és a J&T
pénzügyi csoport, valamint a CEZ cseh energiakonszern. A
franciák 2002-ben 160 millió euróért vették meg a részvény-
csomagot, és azóta 100 milliót kerestek rajta.
Hospodárske Noviny/Világgazdaság 2013. 02. 28.

Dr. Horn János
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Magyar bauxitbányászat 1926-2013

Dr. Tolnay Lajos, aMALZrt. elnöke, azOMBKE tiszteleti
elnöke kezdeményezésére és támogatásával a fenti címen ren-
dezett az OMBKE helyi szervezete Tapolcán szimpóziumot,
hogy személyes visszaemlékezésekkel tekintsék át a magyar
bauxitbányászat történetét.

Miután február 27-én elrendelték aMALZrt. felszámolá-
sát, dr. Tolnay Lajos így kívánt elköszönni egykori kollégáitól.
Megnyitó elõadásában emlékeztetett rá, hogy az 1996-97-es
privatizáció idõszakában a hagyományos kohászati minõségû
timföldön és hidráton kívül szinte nem volt olyan terméke az
ajkai vállalatnak, amit piacképesen gyártott volna. Mindezt
azért tartotta fontosnak kiemelni, mert a felszámolás utáni
minisztériumi közlemények � miközben alapvetõen helyesen
elemzik a kialakult helyzetet � egy szóval sem említik, hogy a
vállalatnak ma már vannak jó és nyereséges termékei, ame-
lyek esélyt adnak a jövõre nézve. Mindez nem az égbõl
pottyant le, hanem a tulajdonosok a tapolcai szimpóziumon
jelen lévõ kollégákkal nagyon sokat tettek ezért.

Dr. Tolnay Lajos felidézte a tulajdonukba került vállalat
legfontosabb állomásait. Az 1997-ig több mint négymilliárd
forint veszteséget felhalmozó céget kemény munkával, a je-
lenlévõk többségének hathatós közremûködésével sikerült
talpraállítani. Nem a csodát várták, hanem tettek azért, hogy
megbízható vállalatként tekintsen rájuk a világpiac. A stabili-
zációt követõen elindult egy intenzív export- és innováció-ve-
zérelt idõszak. A beruházásoknak köszönhetõen Európa har-
madik speciális timföldgyártója lett az ajkai cég! Elértek oda,
hogy például a Nabalteknek már nem beszállítói, hanem kon-
kurensei lettek. Egyedül a precipitált hidrát termékfejlesztésé-
re ötmilliárd forintot költöttek.

De a társadalmi kötelezettségvállalásból is kivették a ré-
szüket, 855 millió forintot költöttek támogatásra, szponzorá-
cióra. A Hídember címû film forgatását például tízmillió fo-
rinttal segítették.

A vállalatot a vörösiszap-katasztrófa csõdbe vitte. A 135
milliárd forintos környezetvédelmi bírság miatt a bankok
azonnal kivonták a forrásaikat a cégbõl. A száraz iszaptechno-
lógiára történt kötelezõ átállás további kétmilliárd forint ter-
het jelentett. A felszámolási eljárás elkerülhetetlenné vált.
�Miután az állam egyértelmûvé tette, hogy a csõdhelyzetben
lévõ vállalatot úgy kívánja támogatni, hogy a jelenlegi tulajdo-
nosokat nem kívánja helyzetbe hozni, félreállunk. Nem akar-

juk a munkahelyek megtartását veszélyeztetni. Meggyõzõdé-
sem, hogy az általunk a managementtel közösen kidolgozott
átalakulás szörnyû megpróbáltatások között, de megvalósul!�
� fogalmazott dr. Tolnay Lajos.

Mi olyan korban éltünk, amikor jó volt bányásznak, geoló-
gusnak lenni. Sikerélményekkel gazdagodhattunk. Szomorú,
hogy mindez már elmúlt, mondta Vízy Béla okleveles geoló-
gus. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a történelmi Magyaror-
szágot tekintve jövõre a századik évfordulóját ünnepelhetné a
magyar bauxitbányászat. Csakhogy nem lesz jubileum, miután
már zajlik az utolsó hazai bauxitbánya bezárása Halimbán.

Prof. dr. Mindszenty Andrea (ELTE) arról tartott elõadást,
hogymit köszönhet a tudomány amagyar bauxitkutatásnak és
-bányászatnak. Kifejtette, a nyersanyagkutatás során több
olyan információ jutott a birtokukba, ami segítette a kutatók
munkáját. Így például õslénytani gyûjtõexpedíciók helyszínei
voltak a bányák. 1999-ben Bõjti István markológép kezelõ jó-
voltából, Nagy Péter üzemi geológus híradása nyomán került
elõ a háromdimenzióban megõrzõdött, hematitosodott fa-
törzs-maradvány az óbaroki bauxitból, de a dinoszaurusz-ma-
radványok megtalálása is a bauxitbányászathoz köthetõ.

Orbán Tibor a magyar bauxitbányászat történetére tekin-
tett vissza. Jelezte, a Bihar hegységben 1884-ben találtak bau-
xitlencsét, a kitermelés 1914-ben, a Fejér megyei Gánton
1926-ban, a Veszprém megyei Nyirád környékén 1938-ban
kezdõdött, majd jöttek a többiek: Alsópere, Eplény (1938),
Halimba (1942), Kislõd (1964), Iharkút (1975), Fenyõfõ,
Bakonyoszlop (1984). A megemlékezést József Attila soraival
zárta: �Ha beomlanak a bányát vázazó oszlopok; A kincset
azért a tárnák õrzik, és az lobog. És mindig újra nyitnák a bá-
nyászok az aknát, amíg szívük dobog.�

Kovácsics Árpád, a Mal Zrt. vezérigazgató-helyettese átte-
kintette a bányabezárásokat: Nyirád 1990-ben, Fenyõfõ I.
1999-ben, Halimba III. 2003-ban, Fenyõfõ II/1. 2004-ben, Ba-
konyoszlop I. 2006-ban, Bakonyoszlop II. 2012-ben zárt be. A
legutolsó Halimba II.-DNy bányában a napokban szûnt meg a
kitermelés. De, mint kihangsúlyozta, az egyes bányákban szin-
te mindenhonnan kitermelték az összes mûrevaló ércet. Be-
szélt arról is, hogy az 1990-es évek elején 2751-en dolgoztak a
bányákban, az éves össztermelés 2013 kt volt. 1996-ra már
1056 kt-ra apadt amennyiség, ehhez kevesebb ember is kellett
(1147 fõ). 2003-ban már csak 612-en voltak, az éves termelés
666 kt volt. 2005-ben az ajkai timföldgyár mûködéséhez szük-
séges teljes bauxitigény kétharmada itthonról, a többi pedig

exportból származott. 2009-ben még mezõcsatolást
kezdtek a Halimba II.-DNy bányában, így hosszab-
bodhatott meg az élettartama idén februárig.

Kovácsics Árpád arra is felhívta a figyelmet,
hogy a bauxitbányászat a környezõ települések fej-
lõdésére is kedvezõ hatást gyakorolt. Így például
fejlõdött az infrastruktúrájuk, munkahelyeket te-
remtettek, lakásokat és munkásszállókat építettek,
sportköröket támogattak, sportlétesítményeket
építettek, támogatták a kulturális tevékenységeket
(kulturális csoportok támogatása, kultúrotthonok
építése, MMTK), részt vettek az egészségügy (óvo-
daépítés, orvosi rendelõk, üzemorvosi hálózat)
fejlesztésében.

Az elhangzott elõadásokat személyes hang-
vételû visszaemlékezésekkel egészítették ki:
Szakály Áron, Hornyák Lajos, Farkas Sándorné dr. és
Fekete István.

A keserédes találkozó fehér asztal melletti
kötetlen baráti beszélgetéssel zárult.
Tremmer Tamás Búcsú a halimbai bauxitbányától c.

cikke (veol.hu 2013.03.24.) alapján PT

Kovácsics Árpád, Tolnay Lajos és Orbán Tibor az elsõ sorban, mögöttük régi
bauxitkutatók, bauxitbányászok és a környékbeli �bauxitbányász� települések

jelenlegi polgármesterei (Fotó: Gáspár Gábor)
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Gyászjelentés

Villányi Ernõ földmérõ üzemmérnök 2013. május 16-án, életének 81. évében Esztergomban elhunyt.

Bodnár László okl. bányamérnök 2013. május 30-án, életének 80. évében Pilisvörösváron elhunyt.

Dr. Siposs Zoltán okl. geológus 2013. június 14-én, életének 87. évében Budapesten elhunyt.

Tóbiás István villamosipari technnikus 2013. július 9-én, 73 éves korában Tatabányán elhunyt.

Klein József bányaipari technikus, az oroszlányi szervezet tagja 2013. július 10-én, életének 72. évében
Tatabányán elhunyt.

(Tagtársaink életútjáról késõbbi lapszámunkban fogunk megemlékezni.)

Bruzsa Ferenc aranyokleveles bányagépészmérnök 1928. december 6-án született Újpesten munkás családból.
Elemi és polgári iskoláit itt végezte.

Újpesten azEgyesült Izzóban kezdett dolgozni, ahol szorgalmas, kitartómunkájára
a fõnökei felfigyeltek és továbbtanulni küldték. A szakérettségi után 1949-ben nyert
felvételt az akkor induló Miskolci Nehézipari Egyetemre, ahol kiváló professzoroktól
tanult. Két év után Sopronban folytatta tanulmányait, és 1954-ben szerezte meg bá-
nyagépészmérnöki diplomáját.

Végzés után aMátraaljai Szénbányászati Tröszt Gyöngyös-XII-es aknájához került a
bánya gépüzemébe, ahol napi bányajárások során felügyelte, tökéletesítette a bányá-
ban alkalmazott gépek mûködését. kiemelkedõ munkája alapján két év múlva kine-
vezték a gépüzem vezetõjévé. A gyors vágathajtás a föld alatti lignitbányászatban na-
gyon fontos volt, így az 1960-as években az F4 és F5marófejes vágathajtó gépek üzem-
vitelét irányította. Szakmai munkája hozzájárult a gépi vágathajtással elért 600 m/hó
teljesítményekhez. Szintén részese volt az Ursitz-féle pajzsbiztosítás beindításának,
üzemeltetésének. Vezetésével a gépüzem gyártotta le gyakori endogén bányatüzek

ellen a vállalati Központi Bányamentõ Állomás által kifejlesztett kalciumklorid-agyag szuszpenziós injektálás gépi
berendezéseit is.

A mélymûvelésû bányák visszafejlesztésekor a XII-es akna is megszûnt, Bruzsa Ferencet a tröszt vezetõsége a
vállalati központba helyezte, és kinevezték a Bányabiztonsági Osztály vezetõjévé. Tevékenysége a tröszt valamennyi
üzemére kiterjedt. Sokat foglalkozott az ecsédi és a visontai külfejtések vízvédelmével, a visontai fedõhomok padok
robbantásos jövesztésével.

Rövid ideig dolgozott a gyöngyösoroszi ércbányában is, de visszajött aMátraaljai Szénbányákhoz, itt éreztemagát
otthon. 1988-ban ment nyugdíjba. Munkája során számos kitüntetésben részesült.

A gyakorlatban szerzett tapasztalatairól a BKL Bányászatban több cikkben is beszámolt.
Az OMBKE-nek 1953-tól volt tagja, sajnos a 60 éves jubileumi emlékérem kitüntetést már nem élhette meg.

1994-tõl aktív tagja volt a Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének is.
Bruzsa Ferenc 2013. április 21-én hunyt el Budapesten. Hamvait június 7-én a gyöngyös-felsõvárosi temetõ csa-

ládi sírboltjában katolikus szertartás szerint helyezték örök nyugalomra. Családja, rokonai, munkatársai és barátai
búcsúztak tõle. A szertartás alatt veje és két unokája gregorián dallamokat játszott különbözõ hangszereken.

Én pedig, kedves Ferikém, búcsúzom Tõled a barátok, munkatársak és a magam nevében. Nyugodj békében,
nem felejtünk el! Utolsó Jó szerencsét!

Dr. Szabó Imre

Bruzsa Ferenc
(1928�2013)

Bruzsa Ferenc
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Megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy Zázrivecz László aranyokleveles bányagépészmérnök 2013. május 21-én
türelemmel viselt súlyos betegsége után elhunyt.

1939. június 27-én született Domoszlón, itt járt általános iskolába 1946-1953 kö-
zött, majd a hatvani Bajza József Gimnáziumban érettségizett 1957-ben. Érettségi
után felvették a Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karára, ahol 1962-ben
bányagépész-mérnöki oklevelet szerzett. 1968-ban ugyanitt külfejtési szakmérnöki ok-
levelet kapott.

1962-tõl a Külszíni Szénbányászati VállalatMizserfai Külfejtési Üzeménél volt gya-
korló mérnök. 1963-64 között a vállalat ecsédi üzeméhez került üzemmérnök, majd
TMK-vezetõ beosztásba.

1965-tõl aMátraaljai SzénbányákKülfejtési Üzemében, Visontán gépészeti vezetõ
helyettes, mechanikus csoportvezetõ, 1974-75-ben nagyjavítás elõkészítõ csoportveze-
tõ, üzemvitel vezetõ beosztásokban dolgozott. 1976-1988 között a bányaüzem üzemvi-
tel vezetõje, szakági fõmérnöke, gépészeti fõmérnöke, gépészeti osztályvezetõje volt.
Közben 1982-85-ig a Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamûveléstani Tanszékén dol-

gozott, mellékfoglalkozásban adjunktusként.
1989-92-ig aMátraaljai Szénbányák Vállalat központjában,Gyöngyösön gépészeti- és termelésfelügyeleti osztály-

vezetõ-helyettesként, majd a bánya-erõmû összevonás után a Mátrai Erõmû Rt. irodavezetõjeként alkalmazták.
1994. április 1-jén ment nyugdíjba.

Nyugdíjasként 1994-96 között aMátraaljai Szénbányák F.A. (Gyöngyös) gépészeti referense volt, majd 1997-tõl
1999-ig önálló mûszaki ellenõrként, mûszaki tanácsadóként tevékenykedett. 2000-tõl az ATRA 2000 Kft. ügyvezetõ
igazgatója volt, amely beosztást haláláig betöltötte.

Szakmai életútja mindvégig a mátra-bükkaljai lignit külfejtésekhez, majd az ásványbányászati szállítóberende-
zésekhez kapcsolódott. Üzemi élete kezdetétõl ott volt az egyre nagyobb kapacitású külfejtések nyitásánál, a gépé-
szeti és villamos berendezések szerelésénél és üzembeállításánál, a személyzet betanításánál, a karbantartási rend-
szer kialakításánál, a nagyjavítások tervezésénél és kivitelezésénél, a sok-gépláncos üzemeltetés optimalizálásánál,
az üzemzavarok elhárításánál. Szakterülete volt a nagyteljesítményû marótárcsás és merítéklétrás kotrógépek és a
hozzájuk rendelt szállítóberendezések üzemben tartása, karbantartása, javítása. Sokat foglalkozott a hevedertisztí-
tással, hevedervulkanizálással.

Tapasztalatait megosztotta kollegáival, ismereteit jó szívvel átadta fiatalabb munkatársainak. Csendes meggyõ-
zéssel, a döntés elõtt figyelembe veendõ szempontok taglalásával, soha nem hirtelenkedve alakította ki álláspontját.
Megfontoltságát, józanságát, türelmét, emberbarátságát, eredményes üzemi tevékenységét munkatársai barátság-
gal viszonozták, vezetõi kitüntetésekkel, vezérigazgatói, miniszteri dicséretekkel, a Szolgálati Érdemérem arany fo-
kozatával ismerték el.

AzOMBKE-nek 1961-tõl volt tagja, rendezvényeink, elõadásaink aktív résztvevõje, amiben hasznára volt magas
szintû német nyelvtudása is. A szakestélyek, kirándulások jó hangulatát vidámságával segítette. Rendszeres résztve-
võje és támogatója volt a Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferenciáknak, valamint a Lignit Baráti Kör és a
Nyugdíjas Baráti Kör rendezvényeinek.

Aranyoklevelét évfolyam- és tankörtársai körében 2012. május 25-én vehette át Miskolcon.
2013. május 31-én a gyöngyösi felsõvárosi temetõben búcsúztatták családtagjai, az iránta megnyilvánult tisztelet,

szeretet jeleként nagy létszámban megjelent munkatársai, tankörtársai, ismerõsei a jó barátot, a gondos családapát
és nagyapát, a szeretõ férjet. A ravatalozóban, a hamvait tartalmazó urna mellett volt munkatársai álltak díszõrsé-
get, eközben a Perecesi Bányász Zenekar játéka emelte az elhunyt iránti tisztelet, emlékezés méltóságát. A sírnál
Hamza Jenõ méltatta Zázrivecz László emberi és szakmai érdemeit és vett a jelenlevõk nevében végsõ búcsút. A
hamvak sírba helyezése alatt a Bányászhimnusz hangjai szóltak, fõhajtással mondtunk utolsó Jó szerencsét!

Hamza Jenõ

Zázrivecz László
(1939�2013)

Zázrivecz László



Rézsûcsúszás a Bingham Canyon bányában

A 109 éves Bingham Canyon bánya (USAUtah, Salt Lake
City közelében), a világ legnagyobb érc-külfejtése egyúttal a
legnagyobb ember ásta gödör a Földön � 1000 m mély! 2013.
április 10-én a bányagödör ÉK-i oldalán hatalmas föld-
csuszamlás történt. A telepített érzékelõ rendszerek már
hónapok óta jelezték a mozgást, ezért idõben sikerült min-
denkit kimenekíteni, és gépekben sem esett sok kár. Nem
minõsítette soknak a vállalat, hogy 3 rakodógépet, 14 bánya-
teherautót, több dózert, grédert és fúrókocsit temetett el az
omlás � mely gépek kimentési lehetõsége bizonytalan. Bár a
környezõ ingatlantulajdonosokat is elõre figyelmeztették, a
földmozgás a bányán belül maradt.

A bánya jövõje egyelõre bizonytalan, a vezetõség � tudván,
hogy a bánya a legnagyobb munkáltató az államban � úgy nyi-
latkozott, hogy a jövõbeni elképzelések kialakításánál folya-
matosan tekintettel lesznek a dolgozóikra.

Az üzem vis maiort jelentett a katódréz- és kénsavterme-
lésben, bár a bánya nem érintett DNy-i részén korlátozott ter-
melést továbbra is folytat.
www.e-mj.com

További információk

AzEngineering andMining Journal májusi száma kiemel-
ten foglalkozik az eseménnyel, a címlapon egy légi felvétel
mutatja be a rézsûcsúszást.

A hírek között vezetõ helyen (4. old.) van egy, a fentinél
kicsit részletesebb beszámoló. A rézsûcsúszás elõtt már bezár-
ták a látogató központot, kivonták a dolgozókat, és a mobil
berendezéseket biztonságos helyre helyezték át. Mivel azon-
ban a megcsúszott anyagmennyiség (min. 150 Mt!) 90 m ma-
gasan temette be a bányagödör alját, néhány gép (a teljes állo-
mány kb. 10%-a) mégis a lezúdult anyag alá került. A bánya-
hatóság a vállalat értesítése nyomán már a csúszás elõtt és az
esemény után is a helyszínen volt, és a mozgás megállapodása
utánra kiadta a korlátozott leszállási engedélyt.

A Bingham Canyon a világ egyik legnagyobb réztermelõ-
je (2012-ben 163200 t fémréz és 7,9 t arany, 9,4 t molibdén), az
USA rézfogyasztásának egynegyedét adja. Bár a katasztrófa
miatti termeléskiesés (kb. 50%-ra becsülik) a világ rézpiacára
nem fog észrevehetõ hatással lenni, az É-utahi gazdaságra an-
nál inkább. A cég 2500 dolgozót foglalkoztat, és több mint 1,2
Mrd USD-t költ az államon belül (bérek, nyugdíjak, beszállí-
tók, alvállalkozók). A 850 fõs bányabeli létszám nagy része je-
lenleg fizetéses, ill. fizetés nélküli szabadságon van.

Április 25-én Kelly Sanders ügyvezetõ igazgató sajtóérte-
kezleten ismertette az eseményt és a további elképzeléseket.
Két nappal az esemény után megkezdték a csúszással átellen-
ben egy magasabban fekvõ mezõ letakarítását, és mivel a bá-
nyabeli primer törõ és a tört ércet a dúsítómûbe szállító szalag
is épen maradt, remény van, hogy a földmozgások befejezõ-
dése után megkezdjék a kárelhárítást, majd a termelést is. A
elkövetkezõ munkákra (legelsõ a geotechnikai kiértékelés)
havi bontású tervet készítettek, de a teljes kapacitás újbóli el-
érésére legalább egy év kell.

A lapszám 32-41. oldalain egy hosszú szakcikk szól a világ-
ban alkalmazott modern � legtöbbször távérzékelõs � rézsûfi-
gyelõ, felmérõ, ellenõrzõ rendszerekrõl, melyeket a Bingham
Canyonban is alkalmaztak, ill. alkalmaznak már évek óta.
Ilyenek a szokásos geodéziai távmérõ eszközökön túl pl.
GruondProbe és IBIS rézsûstabilitás ellenõrzõ radarok, nyúlás-
mérõk, idõtartomány-reflektométer, mikroszeizmikus monitoring
és robotteodolit. Az adatok folyamatosan futnak be a geotech-
nikai részlegbe, hogy megtudják, nyomon követhessék, ho-
gyan reagálnak a rézsûfalak az érc és meddõ kõzetek kibányá-
szására.
EMJ 2013. május PT

Rekord a BAUMA 2013

A2013. évi BAUMA(építési és bányászati gépek) kiállítás
Münchenben minden téren rekordot hozott. 1346 német és
2074 külföldi kiállító 57 országból � összesen 3420 cég �
570 000 m2-en (57 hetár!) mutatta be legújabb berendezéseit.
A kiállítást minden eddiginél többen (530 ezer fõ) látogatták
meg, köztük több mint 200 ezer külföldi a világ minden tájá-
ról.

Johann Sailer, az Európai Építõipari Berendezések Bizott-
ságának elnöke nagy sikernek és elõremutató jelnek tekintette
a kimagasló számokat, ami különösen fontos a �mostani válto-
zó idõkben�.
www.e-mj.com PT

Csökkenõ aranyár?

A világ legnagyobb aranytermelõje, a Barrick Gold az erõs
elsõ negyedév ellenére csökkenõ kereslettel és árakkal számol
az arany és a réz piacán 2013-ban. Jamie Sokalsky ügyvezetõ
szerint a hosszú távú alapok rendben vannak, de fokozottan fi-
gyelni kell a költségekre. Elmondta, hogy Chilében új arany-
ezüst lelõhelyet (Pascua Lama) kutattak meg, 510 t Au és 133
kt Ag vagyonnal, melybõl 25 éven át kívánnak termelni.
EMJ hírlevél 2013.04.26. PT

Költségcsökkentõ intézkedések a Rio Tinto-nál

Az angol-ausztrál óriáscég költségcsökkentõ intézkedése-
ket jelentett be, melyek oka kínai igények csökkenése. Kína a
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Külföldi hírek
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világ legnagyobb vasérc, réz és egyéb ipari ásványok import-
õre, így erõs hatással van a világ bányaiparára. A költségcsök-
kentés több száz munkahely megszüntetését és a gyengébben
teljesítõ eszközök, köztük szén- és rézércbányák eladását vagy
bezárását jelentik. Ezzel szemben azonban a világ 2. legna-
gyobb vasérctermelõje folytatja a többmilliárdos fejlesztést a
265 Mt/év termelés érdekében.
www.e-mj.com PT

Tenger alatti bányászat

A világ nagyhatalmai és nagy bányászati cégei sorra teszik
rá a kezüket az óceánok mélyén lapuló ércmezõkre. Az eddig
teljesen kiaknázatlan tengerfenék a világ minden táján ara-
nyat, ezüstöt, rezet és más egyéb fémeket rejt, amelyek kibá-
nyászásamamár nem lehetetlen. Az elsõ tenger alatti kincses-
bánya építõje ugyan kínlódik az akadékoskodó pápuákkal, de
a jelek szerint innen már nincs visszaút.

Hatalmas mennyiségû, nagy tisztaságú arany- és rézkész-
letek, környezettudatos, fenntartható bányászat és hatalmas
haszon � ezekkel a jelszavakkal hirdeti legújabb aranybányá-
jának tervét a londoni tõzsdén jegyzett Nautilus Minerals ka-
nadai vállalat, amely azt reméli, hogy beruházásával megren-
geti a világot. A kanadai cég a tenger alatti vulkanikus törés-
vonalak környékén keresgél a távoli PápuaÚj-Guinea partjai-
nál, és lánctalpas markolók helyett hajókkal, csövekkel és víz
alatti robotokkal készül �aranyat ásni". Az úttörõ próbálko-
zást árgus szemekkel figyelik a nyersanyagra éhes fejlõdõ or-
szágok. Ha ugyanis valóban busás haszon sül ki a tengerfenék
kapirgálásából, az új lehetõségre egybõl rárepülnének a ver-
senytársak is, megváltoztatva a világ nemesfém- és színesfém-
ellátását.

A jelek szerint már most oroszok és kínaiak, franciák, bri-
tek, valamint óceániai kisállamok futnak versenyt, tülekednek
és helyezkednek a tenger alatti lelõhelyekért, de egyelõre
anélkül, hogy jelentõsebb mennyiségû érc került volna a fel-
színre. Ésmiközben a környezetvédõk a bányászat káros hatá-
sai miatt aggódva a tengeri ökoszisztéma teljes összeomlását
jövendölik, mindenki azt számolgatja, mikor érdemes a terü-
letfoglalósdiból átváltani a valódi termelésbe.

Az Economist címû brit gazdasági lap összeállítása szerint
az óceánkutatók már a 19. század végén felfedezték, hogy az
óceánok fenekén, különösen a nagy kõzetlemezek találkozá-
sánál húzódó törésvonalak mentén fémekben gazdag lelõhe-
lyek találhatók. A 20. század második felében aztán azt is fel-
fedezték, hogy a törésvonalakon a földkéreg olvadt kõzeteivel
érintkezõ víz értékes ásványokat kioldva tör föl a tengerfené-
ken,majd a hideg tengervízzel találkozva a fémekbõl hatalmas
kéményszerû alakzatokat, ún. fekete füstölgõket épít. Ezek a

tenger fenekénmeredezõ, nagy vas- és kéntartalmú kémények
sûrûn sorakoznak a vulkanikus területeken, a tenger alatti tö-
résvonalak mentén, 1-2 kilométerre a felszín alatt, és ideális
célpontjai a nagy tisztaságú érceket kutató bányászoknak. Ma
már ezekrõl és a mangángumók tömeges lelõhelyeirõl hatal-
mas térképek állnak rendelkezésre.Mivel a 21. századra a ten-
ger alatti olajfúrás fejlõdése életre hívta az ilyen mélytengeri
bányászathoz szükséges technikát, már csak a bátor befektetõ
hiányzott, aki megkockáztatja a lépést, és elsõként ereszkedik
le a tenger fenekén pihenõ készletekért.

A brit Guardian szerint kínai és japán állami vállalatok a
nyáron (2012) kértek kutatási engedélyt a Csendes-óceán nyu-
gati felére, ahol kobaltban gazdag ércmezõket keresnének
nemzetközi vizek alatt. Oroszország közben 15 évre megsze-
rezte a jogot, hogy az Atlanti-óceán ígéretes területein kutas-
son fémtartalmú szulfitok után, a Pápua Új-Guineánál akció-
zó Nautilus Minerals pedig már több mint félmillió négyzetki-
lométernyi óceánfenékre szerzett vagy kérvényezett exkluzív
kutatási jogot többek között Tonga, Új-Zéland és a Fidzsi-szi-
getek körül. A New Zealand Herald augusztusi cikke szerint
Új-Zéland partjainál is leosztották már a jobb lelõhelyek jo-
gait négy külföldi vállalatnak, de Vanuatu, Fidzsi és a Sala-
mon-szigetek tengereiben is kutatnak különbözõ cégek.

A tengerparti országok az ENSZ Tengerjogi Egyezménye
alapján maguk rendelkeznek a partjaik közelében lévõ vizek-
rõl és azok fenekérõl is: a tengerparttól 200 tengeri mérföld
(370 km) távolságig terjedõ, kizárólagos gazdasági övezetben
minden állam maga dönti el, hogy kinek, milyen feltételekkel
és mennyi pénzért ad kutatási és kitermelési jogot. A nemzet-
közi vizeken pedig az ENSZ önálló szervezete, a Nemzetközi
Tengerfenék Hatóság adhat jogokat a cégeknek és országok-
nak a kutatásra. De különösen Délkelet-Ázsiában, a Dél-kí-
nai-tengeren vannak olyan területek, ahol egy-egy lakatlan szi-
get vitatott hovatartozása miatt nem lehet eldönteni, melyik
országhoz tartozik a nyersanyagban gazdag tengerfenék. A
nemzetközi vizeken pedig a nehézkes egyezmények rejtenek
kockázatokat a kincsvadászok számára: az Economist szerint
a mélytengeri bányászat nemzetközi szabályai még annyira ki-
forratlanok, hogy nem tudni, milyen kötelezettségeket lõcsöl-
hetnek a bányászok nyakába. Pekingben éppen decemberben
tanácskoztak nemzetközi jogászok egy kifinomultabb rend-
szer kialakításán, hogy elejét vegyék a mélytengeri nyersanya-
gok miatt kialakuló nemzetközi konfliktusoknak. A szabályo-
zás azonban máig nem tiszta, így nem véletlen, hogy a nagy,
profitorientált cégek inkább megmaradnak egy-egy szuverén
állam saját zónáiban, a Nemzetközi Tengerfenék Hatóság pe-
dig eddig kitermelési engedélyt sehova nem adott ki, és kuta-
tási licenszeket is csak olyan szervezetek kértek tõle, amelyek
stratégiai készletek után kutató államok tulajdonában vannak.

A nemzetközi vizeken elõször 2001-ben és 2002-ben adtak
ki kutatási engedélyt mangángumó-mezõk utáni kutatásra hat
államnak, majd 2006-ban a németek, 2011-ben pedig két apró
óceániai szigetállam, Nauru és Tonga, valamint Oroszország
és egy kínai állami vállalat is beszállt a kutatásba. Így jelenleg
kínai, francia, német, indiai, japán, orosz, dél-koreai állami
ügynökségek, valamint egy naurui, egy tongai cég és egy kelet-
európai konzorcium kutathat a fémek után, egyenként 150
ezer négyzetkilométeres területen.

A Guardian szerint a tengeri bányászat iránti érdeklõdés
a közelmúltban azért ugrott meg, mert egyrészt jelentõsen
megnõtt a nyersanyagok, köztük a fémek világpiaci ára, más-
részt mert a szárazföldi bányák ellen egyre hangosabban és
hatékonyabban lépnek fel a környezetvédõk. A Pápua Új-
Guinea partjainál bányát tervezõNautilus Minerals vezérigaz-
gatója tavaly nyáron épp ezzel érvelt a projekt mellett, hogy
szerinte a tengeri bánya jóval kisebb környezeti károkat okoz,A Nautilus szakértõi mintákat vizsgálnak
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mint egy szárazföldi. Az ausztrál kormány illetékes geológusa
is ezt bizonygatta: a bányászat olyan mélységben folyik, ahol
már alig vannak halak, így az egésznek várhatóan kis hatása
lesz a környezetre. Ráadásul nem kell utakat és nagy infra-
struktúrát építeni hozzá, vagy embereket kitelepíteni, mint
egy szárazföldi bányánál. Az ausztrál geológus szerint ez a
bányászat leginkább a fûnyíráshoz hasonlít: a mélyben levág-
ják a földbõl kinövõ, magas fémtartalmú kéményeket, ame-
lyek egy idõ után a természetes folyamatok miatt úgyis
újranõnek. Az ércet pedig vízzel és homokkal keverve, hatal-
mas csõvezetékeken juttatják fel a felszínre, így szállítás
közben sem szennyezik a tengert.

Az érintett országok környezetvédõi mégis hatalmas
kampányokat indítottak a bányák ellen, mivel továbbra sem
látják biztosítottnak, hogy a bányászcégek vigyáznak a ten-
gereikre. A pápua új-guineai projekt ellen harcoló Deep Sea
Mining Campaign (mélytengeri bányászati kampány)
szervezet szakértõi szerint például a veszélyes fémek a
bányászat során belekerülhetnek a mélytengeri tápláléklánc-
ba, és a szennyezés a baktériumokon, halakon keresztül akár
az emberig is eljuthat.

A bányáktól tartanak az érintett óceániai szigetországok
õslakos halászai is, a biológusok szerint pedig olyan életformá-
kat pusztíthatnak el a projektek, amelyeketmég fel sem fedez-
tek a tengerek mélyén. �Idõ kell ahhoz, hogy megbirkózzunk
azokkal a bizonytalanságokkal, amelyeket a mélytengeri kör-
nyezetrõl szóló ismereteink hiányossága okoz� � nyilatkozta
decemberben Chalapan Kaluwin, a pápua új-guineai egyetem
környezettudományi professzora. Szerinte még legalább 15
évig kell tanulmányozni a mélytengeri élõvilágot ahhoz, hogy
megértsék, és az ember bányászni kezdhessen oda-
lent az ökoszisztéma tönkretétele nélkül.

A pápua új-guineai projekt ennek ellenére
immár két éve a kivitelezési fázisban volt, úgy tûnt,
a finanszírozása is rendben van, és a kivitelezõkmár
a mélytengeri munkához használatos géppark be-
szerzését intézték, amikor decemberben elakadt a
kivitelezés. Az úttörõ vállalkozásnak ugyanakkor
nem a környezetvédõk tettek keresztbe, hanem a
pápua új-guineai kormány, amely váratlanul kiug-
rott a projektbõl � írja a Guardian. Az eredeti
megállapodás szerint ugyanis a mintegy 400 millió
dolláros befektetés költségeinek 30 százalékát a he-
lyi kormány viselte volna, de megrettent a hatalmas
költségektõl. Az országban nemrég volt kor-
mányváltás, és az új vezetés közölte, hogy nem tart-
ja magát a költséges megállapodáshoz. A Guardian
szerint azért, mert jobb üzletet látott egy brit olaj-
cég cseppfolyósított gázprojektjében.

A 2013-ra ígért bányászati áttörést így egyelõre jegelni kel-
lett � jelentette be aNautilus, amely azonban továbbra sem állt
el a projekttõl. Mike Johnston, a vállalat vezérigazgatója az év
végén a részvényeseknek azt mondta, hogy a pénzügyi prob-
lémák ellenére is meg fogják valósítani a céljukat, övék lesz az
elsõ mélytengeri aranybánya. A cég vezetõi korábban azt nyi-
latkozták, hogy a mélytengeri bányászat beindítása elke-
rülhetetlen: �Idõbe fog kerülni, ez nem aranyláz, de a (nyers-
anyag) szükséglet nõ. Ahogy a világ népessége növekedik,
valószínûleg megkezdõdik a nagyüzemi tengeri bányászat is.�
www.origo.hu/nagyvilag/20130103 Visnovitz Péter PT

Beruház a Nautilus

A Nautilus Minerals 40 millió kanadai dollárhoz (CAD)
jutott egy jogfelajánlásból, amit a Pápua Új-Guinea (PNG)
felségvizén lévõ Solwara�1 tengerfenéki bányászat három fõ
szerzõdésének további finanszírozására használ fel. Ezek: a
tengerfenék bányászat eszközeinek gyártása (Soil Machine
Dinamics), a tengeralatti zagyszivattyú (GE Hydrodrill) és a
merev felszállócsõ (General Marine Contractor) beszerzése.
A Nautilus vezetõi szerint ezek a szerzõdések elõ fogják moz-
dítani a megegyezést a PNG kormánnyal folyó tárgyalásokon.

ANautilus az elsõ cég, amelyik az óceán fenéken szulfidos
polimetalikus érceket kutat. A Solwara�1 az elsõ bányatelke,
ahol réz, arany és ezüst kitermelést tervez. A területre bányá-
szati jogot kapott és megvan a környezetvédelmi engedélye is.

A Nautilusnak további 500000 km2-nyi kutatási területe
van PNG, a Salamon Szigetek, Fidzsi, Vanatuau és Tonga fel-
ségvizein és másutt a Csendes Óceán K-i nemzetközi vizein.
Asia Miner 26/www.nautilusminerals. com PT

Érckutatás Kínában

A kanadai Silvercorp Metals a Henan tartomány Ying bá-
nyakörzetében lévõ TLP teléres színesércbányájában több
ezer méter vágathajtással és több tízezer méter bányabeli gyé-
mánt magfúrással kutatta meg a korábban bányászott telérek
folytatását az 510 és 990m-es szintek között. A hatalmas volu-
menû kutatás hét új ércesedett telérzónát is feltárt.

Amagminta elemzések 700-1700 g/t ezüst-, 1-5%ólom- és
0,1-0,8% cinktartalmú ércesedéseket mutattak ki.
www.silvercorp.ca, Asia Miner 18 PT

A Nautilus bányász platformjának terve

Üzemeltetõ Helyszín Teljesítmény Üzembe- Állapot
MW helyezés

Trianel Lunen 750 2013 próbaüzem
EnBW Karlsruhe 874 2013 építés
GDF Wilhelmshaven 800 2013 építés
Steag Duisberg 725 2013 építés
E.ON Datteln 1055 2013 építés
RWE Hamm 1600 2013 építés
Vattenfall Hamburg 1640 2014 építés
GKM Mannheim 911 2015 építés
MIBRAG Profen 660 2020 engedélyeztetés
RWE Niederaussem 1100 n/a engedélyeztetés
GETEC Buttel 800 n/a engedélyeztetés
Dow Stade 840 n/a engedélyeztetés

forrás: BDEW, Német Energiatermelõk Szövetsége
Dr. Kalmár István

2020-ig megépülõ új német szénerõmûvek


