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Elméleti áttekintés

Felszínközeli szerkezetek földtani/geofizikai vizsgá-
lata során a felszíni geofizikai módszerek hatékonyan
alkalmazhatók [10], melyeket gyakran kombinálnak fú-
rólyukban végzett geofizikai mérésekkel. A mérnöki és
környezetvédelmi feladatokmegoldása céljából felhasz-
nált fúrólyukszelvények részletes in-situ információt
szolgáltatnak a porozitásról, víztelítettségrõl, agyagtar-
talomról és a kõzetösszetételrõl. Ezek közül néhány kõ-
zetfizikai mennyiség kapcsolatba hozható bizonyos nem
mérhetõ geotechnikai paraméterekkel. A nyírószilárd-
ságot, térfogati rugalmasságot és a permeabilitást nagy-
mértékben befolyásolja a talaj/kõzet sûrûségének és víz-
telítettségének megváltozása [8]. E kapcsolatok felfede-
zése nagyban segíti a talaj/kõzetminõségének,mechani-
kai és hidrogeológiai állapotának a felmérését.

A konszolidálatlan összletek néhány geotechnikai
szempontból lényeges fizikai tulajdonsága CPT (Cone
Penetration Test) szondázással in-situ mérhetõ [7]. A
mérés során a talajba hidraulikus berendezés és rudazat
segítségével juttatott kúp csúcsellenállása és palástsúr-
lódása mérhetõ, melybõl következtetni lehet a talaj/kõ-
zet típusára és feszültség állapotára. A talajok/kõzetek
kompakciója és nyírószilárdsága nagymértékben függ a
száraz sûrûségtõl, ami kapcsolatba hozható a kõzetsûrû-
séggel és a víztartalommal. A legkorszerûbb mérési
módszer, mellyel a két utóbbi mennyiség helyben meg-
határozható, a mérnökgeofizikai szondázás (MGSZ)
[3]. AzMGSZ-szel ugyanazon fizikai mennyiségekmér-
hetõk, mint a nyitott lyukban alkalmazott mélyfúrási
geofizikai szondákkal. Az adatok feldolgozása determi-
nisztikus vagy inverziós módszerekkel történhet. Az
elõbbi a kõzetfizika paramétereket több lépésben, kü-
lön-külön származtatja [9], míg az utóbbi az összes szel-
vényadatot egyetlen eljárásban dolgozza fel. Az MGSZ
adatok inverziójára Drahos [2] vezetett be a súlyozott
legkisebb négyzetek elvén alapuló megoldást, mely
mélységpontonként határozza meg a kõzetfizikai mo-
dell paramétereinek értékét és azok becslési hibáját.

A faktor analízis a többváltozós statisztika egyik ha-
tékony feltáró módszere [6], mely nagyméretû (többvál-
tozós) problémák változószámának a csökkentésére és
nem mérhetõ háttérváltozók meghatározására alkal-
mas. Amélyfúrási geofizikai gyakorlatban az elsõ szerzõ
korábban az agyagtartalom becslésére alkalmazta [11].
Jelen tanulmányban az MGSZ adatok faktor analízisé-
vel származtatjuk a talajok/kõzetek víztelítettségét. En-
nek elvi alapjait egy korábbi cikk tartalmazza [12]. A
víztelítettség ismeretében lehetõség nyílik a száraz sûrû-
ség területi eloszlásának meghatározására.

Száraz sûrûség származtatása

Felszínközeli üledékek kõzetfizikai modelljében
elkülönítjük a finom szemcsés agyagos alkotórészek tér-
fogatát (Vcl) a durva szemcsék alkotta kõzetmátrix tér-
fogatától (Vma), valamint a pórustértõl, melyet levegõ
(Vg) és/vagy víz (Vw) tölt ki. A mátrix tartalmazza a ce-
mentáló anyagot és a szerves alkotórészeket is. A fenti
modell anyagmérleg egyenlete a következõ:

(1)

A porozitás az (1) egyenlet alapján F=Vw+Vg,
mellyel a víztelítettség Sw=Vw/F. A talajmechanikában
definiált víztartalom (w) a fenti kõzetfizikai paramé-
terekkel kifejezve

, (2)

ahol rw és rma az édesvíz és a szilárd alkotórész térfogat-
sûrûsége (rw=1 g/cm3). A (2) egyenletben szereplõ po-
rozitás a sûrûség szonda válaszfüggvényébõl kifejezhetõ

, (3)

Felszínközeli szerkezetek kutatása során a száraz sûrûség meghatározása alapvetõ
geotechnikai feladat. A jelenleg alkalmazott módszerekkel a mérési terület egy-egy pont-
jában áll információ a rendelkezésünkre. A cikkben bemutatott statisztikai eljárással
folytonos és in-situ információt kaphatunk a fenti mennyiség területi eloszlásáról. A szá-
raz sûrûség a kõzetsûrûséggel, porozitással és agyagtartalommal áll kapcsolatban, melyet
mérnökgeofizikai szondázási adatokból direkt (determinisztikus) módon határozhatunk
meg. E paramétereken kívül még szükséges a víztelítettség ismerete, melyet az összes szel-
vény együttes faktor analízisével határozunk meg. Az esettanulmány egy hazai területen
12 fúrásra vonatkozóan megadja a száraz sûrûség 2D eloszlását, és egy lokális regressziós
összefüggést közöl a mért kõzetsûrûség és a száraz sûrûség között.

Száraz sûrûség meghatározása mérnökgeofizikai
szondázási adatok statisztikus feldolgozásával

DR. SZABÓ NORBERT PÉTER okl. geofizikus mérnök, Geofizikai és Térinformatikai Intézet, Geofizikai Tanszék,
Miskolci Egyetem, KAVANDA RÉKA okl. környezetgeofizikus mérnök, DACHS GmbH
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ahol DEN (g/cm3) a penetrációs szondával mért
kõzetsûrûség, rcl az agyag térfogatsûrûsége. A kvarc és
az agyag sûrûsége irodalom alapján vagy a kutatási
területrõl származó elõzetes ismeretek alapján megad-
ható. A (2) egyenletben szükség van az agyagtartalom
ismeretére, melyet a természetes gamma intenzitás
(GR) mérés alapján megadhatunk

, (4)

ahol GRmin és GRmax aGR (beütés/perc) szelvénymini-
mális és maximális értéke [5]. A száraz sûrûség kapcso-
latba hozható a mért kõzetsûrûséggel [8] és a (2) egyen-
letben szereplõ víztartalommal

, (5)

melyben minden mennyiség MGSZ adatokból megha-
tározható.

Víztelítettség meghatározása
faktor analízis alkalmazásával

A statisztikai eljárás bemenõ adatait az MGSZ szel-
vényadatok képezik, melyeket egy adatmátrixba (D)
gyûjtünk össze. A Dij elem képviseli a j-edik szonda által
az i-edik mélységpontban mért adatot. A D mátrixban
szereplõ, különbözõ fizikai elven mért mennyiségeket
elõször standardizáljuk, majd az adatmátrixot felbontjuk

, (6)

ahol F a faktor analízissel származtatott új változók (fak-
torok) Nxa méretû mátrixa, L az Mxa méretû faktorsúly
mátrix (N a szelvényezett mélységintervallumon mért
pontok száma, M az alkalmazott szondák száma, T a
transzponálás jelölése). Az F mátrix egy-egy oszlopában
található elemek képezik az új változók szelvényeit. A
faktor súlyok a mért változók és a faktorok korrelációs
viszonyait fejezik ki. A faktorok száma (a) a mért vál-
tozók számának redukálása következtében kisebb
M-nél. A (6) egyenletben az NxM méretû E mátrix a
hibát képviseli. A standardizált adatok korrelációs mát-
rixa lineáris független faktorok esetén felírható a fak-
torsúlyokkal, melyek sajátérték feladat megoldásával
meghatározhatók [4]. A faktorsúlyok ismeretében a fak-
torok elõállíthatók a Maximum Likelihood módszerrel,
ahol az alábbi likelihood függvényt (P) optimalizáljuk

, (7)

ahol Y a hibavariancia mátrix, melynek elemei a mért
változók szórásnégyzeteinek a közös faktorokkal nem
értelmezhetõ részét képviselik. A (7) egyenlet meg-
oldása [1]

. (8)

Az eredményül adódó faktorokat gyakran ortogoná-
lis transzformációnak (forgatás) vetjük alá, mellyel
szemléletesebb fizikai jelentést tulajdoníthatunk nekik.
Végeredményben minden faktor egy-egy új szelvényt
képvisel, melyek tapasztalati úton kapcsolatba hozha-
tók a mérési környezet kõzetfizikai jellemzõivel.

Az MGSZ adatok feldolgozásából származó elsõ
faktor (F mátrix elsõ oszlopa) erõs lineáris kapcsolatot
mutat a víztelítettséggel [12]. A Pearson-féle korrelációs
együttható (r) értéke az eddigi vizsgálatok során átlago-
san 0,95-nak adódott. Az 1. ábra egy tipikus faktor-víz-
telítettség függvénykapcsolatot mutat. E kapcsolat le-
írására egy egyszerû lineáris formulát használhatunk

, (9)

ahol F1 az elsõ faktor becsült értéke a mélységpontban,
F1,min és F1,max az elsõ faktor szelvény szélsõértékei. Mi-
vel a (9) egyenlet nem tartalmaz fizikai jellegû ismeret-
leneket, a fenti formula jó közelítéssel a mérési terü-
lettõl függetlenül alkalmazható. A (9) egyenlettel ka-
pott víztelítettséget a (2) és (5) egyenletekbe helyette-
sítve a száraz sûrûség könnyen származtatható.

Terepi példa

A bátaapáti kutatási területen a penetrációs fúráso-
kat egy mérési vonal mentén mélyítették (2. ábra). Az
elsõ fúrás (PH-1) x=0 m-nél az utolsó (PH-12) x=550
m-nél helyezkedik el. A felszín közelében egy löszös
rétegsor található, mely a repedezett gránitra tele-

1. ábra: Az elsõ faktor és a víztelítettség kapcsolata
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pedett.MGSZmérés a talajvízszint feletti régióban 0-27
m-ig történt. A terület kõzetfizikai paramétereit
elõzetesen Drahos [2] inverziós módszerrel határozta
meg. A területen található 12 fúrás összes MGSZ
adatát egyetlen statisztikus eljárásban dolgoztuk fel. A
2D faktor analízishez a 3. ábrán látható szelvények áll-
tak rendelkezésre: RCPT � csúcsellenállás (MPa), GR �
természetes gamma intenzitás (beütés/perc), DEN
gamma-gamma sûrûség (g/cm3), NPHI � neutron
porozitás (térfogatrész) és RES � fajlagos ellenállás
(ohm). A D adatmátrixot úgy építettük fel, hogy egy
oszlopban egy mérésfajta összes adata szerepeljen

ahol SN=N1+N2+...+N12 a fúrásokban mért összes
mélységpont számát jelöli. A mérési területen összesen
5SN=15,500 adatot használtunk fel.

A faktor analízis során két faktort állítottunk elõ,
melyek a mért adatrendszer információjának nagy ré-
szét (varianciájának a 92%-át) tartalmazták. A becsült
faktor súlyok az elsõ faktorra vonatkozóan a követke-
zõk voltak: -0,08 (RCPT), 0,03 (GR), 0,85 (DEN), 0,77
(NPHI) és -0,88 (RES). Ebbõl az a következtetés von-
ható le, hogy az elsõ faktorra a porozitáskövetõ és a
víztelítettségre érzékeny szelvények (neutron-porozitás
és fajlagos ellenállás) gyakorolták a legnagyobb hatást.

A faktor szelvényeket a (8) egyenlet alkalmazásával
számítottuk. Az elsõ faktor szelvényt a 4. ábramutatja.

A (9) egyenlet alapján becsült víztelítettség
értékeket az 5. ábrán olvashatjuk le. Látható, hogy a
vizsgált szerkezet 5 rétegbõl épül fel, melyek különbözõ

mennyiségû vizet és levegõt tartalmaznak. A pórustér-
ben található levegõ mennyiségét szükség esetén az
Sg=1-Sw összefüggéssel könnyen számíthatjuk. A be-
csült víztelítettség értékek Drahos [2] eredményeivel jó
egyezést mutatnak. A víztelítettség értékeket fel-
használva kiszámítottuk a (2) egyenlet szerinti víztartal-
mat, melynél a rma=2,5 g/cm3 és rw=1 g/cm3 helyi

(10)

2. ábra: A bátaapáti (Üveghuta) mérési terület
topográfiája és a mérnökgeofizikai szondázások helyei

3. ábra: A PH-10 jelû fúrásban mért mérnökgeofizikai
szondázási szelvények

4. ábra: A 2D faktor analízissel elõállított
elsõ faktor szelvény

5. ábra: A 2D faktor analízissel becsült
víztelítettség szelvény
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konstansokat elõzetes földtani ismeretek alapján adtuk
meg.

A száraz sûrûséget az (5) egyenlet segítségével szá-
mítottuk. Ennek szelvénye a 6. ábrán látható. Errõl le-
olvasható, hogy a száraz sûrûség értéke nõ amélységgel
a talajrétegek kompakciója révén. Ez a trend megma-
rad abban az esetben is, amikor a víztelítettség értéke
nõ az egymást követõ alsóbb rétegekben. A legnagyobb
sûrûség értékek a legalsó rétegben adódtak, ahol már
elõfordulhatnak gránit szemcsék is az üledékanyagban.
Az MGSZ szelvény vonalában a felszín DK-i irányból
ÉNY felé haladva enyhén lejt. A lejtõ mentén lecsú-
szott lösz mozgásának nyoma a felszín alatt is nyomoz-
ható. Az MGSZ szelvény 200-550 m-es szakaszán a ré-
tegek nyugodtan települtek, míg az elsõ 200m-es szaka-
szon zavar látható. A száraz sûrûség szelvény in-situ in-

formációval szolgálhat további geotechnikai vizsgálatok
számára, pl. kompakciós görbék és a nyírási szilárdság
számításához. Ezenkívül lehetõség nyílik a mért kõzet-
sûrûség és a száraz sûrûség közötti helyi összefüggés
meghatározására. A 7. ábra a bátaapáti területre vonat-
kozó lineáris regressziós egyenletetmutatja (0.88 korre-
lációs együttható mellett), mellyel a száraz sûrûséget
közvetlenül a gamma-gamma (sûrûség) mérés eredmé-
nyébõl számíthatjuk.

Következtetések

A cikkben egy új statisztikai eljárást mutattunk be
mérnökgeofizikai szondázási adatok feldolgozására.
Ennek keretében becslést végzünk a víztelítettségre,
majd abból származtatjuk a száraz sûrûséget. A hagyo-
mányosan alkalmazott módszerek általában csak a faj-
lagosellenállás-méréseket használják fel a víztelítettség
meghatározására. Azonban minden szelvény valami-
lyen mértékben érzékeny a pórustartalomra. A statisz-
tikai módszer ezt a feltevést felhasználva az összes mé-
réstípust alkalmazza. A kapott eredmények jó egyezést
mutatnak a független (minõsített) inverz modellezés
eredményeivel. A statisztikus módszer olyan mérésfaj-
tát is felhasznál, melynek kiértékelése inverziós eljárás-
sal nem lehetséges, ui. a csúcsellenállás-mérésre nem
áll rendelkezésre az adat-modell kapcsolatot leíró
elméleti szonda válaszegyenlet. A statisztikai módszer
gyors, és szoftveresen is könnyen továbbfejleszthetõ,
mely újabb mérési típusokat is képes befogadni.
Korlátja a kutatási mélység, mivel az MGSZméréseket
csak könnyen fúrható, konszolidálatlan összletekben
alkalmazhatjuk. A száraz sûrûség ily módon történõ
meghatározása azonban újszerû, mivel az folytonos,
�in-situ� és nagy felbontású információt szolgáltat a
geotechnikai alkalmazások számára.
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Külföldi hírek
Dél-Afrika bányászatáról

Mozambik

A 23millió lakosú és 801 590 km2 területû országot a szén
országának hívják. A világ, de fõlegÁzsia energiaéhsége nagy,
ezért a multinacionális vállalatok � Vale, Rio Tinto, Jindal �
hatalmas beruházásokkal építik ki Mozambik bányaiparát. A
Moatize régióban van a világ legnagyobb kokszolható szén-
készlete, a jelenleg feltárt mennyiség 2,6 Mrd tonna.

Három bányaüzemet � Riversdale, Benga és a Zambeze �
indítanak be ezek a multi vállalatok a termeléshez tartozó
összes infrastruktúrával (út, vasút, víz, villamos hálózat,
mûhelyek, lakótelepek stb.). Az indiai Jindal vállalat pl. egy
saját 2640 MW-os erõmûvet is épít az ottani szénre. A nagy
cégek a kormánnyal együtt fejlesztik a Beira kikötõt, hogy a
szén minél elõbb eljuthasson a világpiacra.

A szén mellett jelentõs feltárt készletük van ritka földfé-
mekbõl, foszfátból, és egy 10 km hosszú titánérc övet is most
kezdenek el kitermelni.

Zimbabwe (Dél-Rhodesia)

A 11,4 millió lakosú és 390 757 km2 területû ország igen
gazdag ásványkincsekben; a világon itt vannak a legjobb mi-
nõségû krómércek, a platinakészletei második helyen állnak a
világon (2,8 Mrd t), több mint 4000 aranylelõhelyet ismernek,
és a megkutatott szénvagyona is több mint 12 Mrd t.

A legnagyobb aranybánya tulajdonosa az Anglo-Ameri-
can: a Freda Rebecca éves termelése 50 000 uncia (1400 kg),
a Caledonian Mining Corp. Blanket bányaüzeme 40 000
uncia/évet (1100 kg) termel.

A gyémánttermelés egyik szereplõje a Rio Tinto, amely a
Murowa Diamond bányaüzemébõl 250 000 karátot (50 kg)
termel évente. A Marange nagy gyémántmezõn több vállalat
osztozik, a Marange, a Mbada, az Angin és a DMC, amelyek
16 bányát üzemeltetnek.

Az országban a bányászatot kiszolgáló infrastruktúra
megfelelõ (út, vasút, energiaellátás, ércelõkészítõmûvek stb.),
amit viszont nehezen tudnak megoldani, az a megfelelõ szak-
emberellátás. Ez utóbbi okozza a legnagyobb gondot a bá-
nyaipar további fejlesztésében.

Zambia (Észak-Rhodesia)

A 11 millió lakosú és 752 614 km2 területû ország Afrika
jelentõs rézkészletét mondhatja magáénak, és réztermelésé-
ben a 7. helyen áll a világranglistán. Más ásványkincsekben is
gazdagok, mert kobalttermelésükkel a világ második helyén
állnak, de jelentõsek a szelén, az ezüst, az arany, a platina ter-
mékeik is. A cink- és az ólomércben a 40%-os tartalommal ma
a legelsõk a világ bányászatában. A Dunrobin bányavállalat
évente 600 kg aranyat termel. A ritka földfémek bányászatát
most kezdik fejleszteni.

Az ún. Zambia Rézérc Öv 2 Mrd t rézércet tartalmaz,
melybõl jelenleg 750 000 t rezet termelnek évente, de ha az it-
teni beruházásokat befejezik, akkor ez az érték 2016-ra 1,5
Mt/év lesz. A német Thyssen-Krupp konszern 5 új rézbányát
nyit meg a közeljövõben, mert számukra a hatalmas rézkész-
let biztos jövõt jelent.

Jelenleg (2012) az ország bányaiparában több mint 400
bányavállalat dolgozik. Természetesen a világ nagy multi vál-
lalatai mind jelen vannak � Barrick Gold, Glencore, BHP
Billiton, Rio Tinto, Jindal. Elõkelõ helyen állnak az ún. nemes
ásványok (féldrágakövek) � topáz, opál, achát, citrin (kvarc),
smaragd, beril, turmalin és gránát � termelésében is.
Engineering and Mining Journal 2012. június

Bogdán Kálmán

Kokszolható szén bányászata Mozambikban

MozambikMoatize régiójában a Rio Tinto multinacioná-
lis vállalat Benga bányájában beindította a termelést, és az
elsõ 34 000 t kokszolható szenet Beira kikötõjében hajóra
rakta. Doug Ritchie, a Rio Tinto vezetõje szerint a Moatize
régióban van a világ egyik legnagyobb kokszolható szénkész-
lete. A cég együttmûködik Mozambik kormányával, hogy a
bányászathoz szükséges infrastruktúrát megteremtsék � vil-
lamos energia, út- és vasúthálózat, bányatelep, szénelõkészítõ
mû, a kikötõi széntárolás, rakodó terek kiépítése stb.

A Tete város melletti szénbánya üzemeltetését 65%-ban a
Rio Tinto és 35%-ban a Tata Steel (India) végzi.
Engineering and Mining Journal 2012. július

Bogdán Kálmán
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Bevezetés

Számos alkalommal találkozik az ember azzal a
ténnyel, hogy a környezetvédelemben, a hulladékgaz-
dálkodásban dolgozó szakemberek nem ismerik kellõ
mélységgel a hulladékfeldolgozásban széles körben al-
kalmazott mechanikai eljárások elméleti alapjait, a gé-
pek mûködését. Máskor pedig az okoz gondot, hogy
idegen nyelvbõl (németbõl, angolból pl. az EU-elõírá-
sok átvételekor) a magyarra történõ fordításkor helyte-
len elnevezést adnak meg. Ezt elkerülendõ, legutóbb
egymagyar hulladékgazdálkodási szaklapban � aHulla-
déksorsban � közöltem le egy kétrészes cikket [1, 2] a
hulladékfeldolgozás mechanikai szeparátorairól �
egyébként a lap kérésére. Amíg a Miskolci Egyetemen
korábban végzett bánya- és elõkészítéstechnikai mérnö-
kök a rideg anyagok, kõzetek, így az építési hulladékok
aprítására szolgáló eljárásokat és gépeket is általában
jól ismerik, addig sem õk, sem pedig hulladék-feldolgo-
zó üzemekben dolgozó kollégák a hulladékok nagyobb
csoportjának a nemrideg hulladékok apríthatóságáról,
az alkalmazandó igénybevételi módról és aprítóberen-
dezéseikrõl nem kellõen tájékozottak. Országos vonat-
kozásban is kivételt csak a Miskolci Egyetemen a leg-
utóbbi idõben az elõkészítéstechnika-mérnök és kör-
nyezetmérnökMSc (és részben a BSc) szakon végzettek
jelentenek. A nemzetközi irodalom bõséges, de kívána-
tos, hogy e témakörben magyar nyelvû cikk jelenjen
meg.

Ennek érdekében kértem fel szerzõtársnak a nemri-
deg hulladékok (nicht-spröde Abfälle. non-brittle
Waste) aprításának nemzetközileg legismertebb pro-
fesszorát, Gert Schubertet, a Freibergi Bányászati Aka-
démia nyugalmazott, de szakmailag mai is igen aktív
professzorát, tekintettel arra, hogy õ rakott elméleti
rendet a hulladékaprítógépek fajtáinak, mûködéseinek
sokféleségében [3-10]. Mi magunk is a Miskolci
Egyetemen nagyon sokféle hulladék (hõre keményedõ
és hõre lágyuló mûanyaghulladék, elektronikai hulla-
dék, települési szilárd hulladék, gumi-, fa-, papírhulla-
dék, alumíniumforgács, autó-shredderüzemi könnyû
maradékanyag, elhasznált akkumulátorok és elemek,
mezõgazdasági melléktermékek stb.) aprításával foglal-

koztunk, számos esetben megfelelõ eljárást és berende-
zést kifejlesztve [11-18]. A megszerzett közös tapaszta-
latokat adjuk közre jelen összefoglaló jellegû munkánk-
ban.

A hulladékok az alakváltozás és
törés szempontjából

A hulladékok alakváltozás és törés szempontjából �
domináns viselkedésük alapján � alapvetõen három cso-
portba sorolhatók:
1. Rugalmas, rugalmas-rideg, gumirugalmas anyagok: az
elõbbiek csekély rugalmas alakváltozást követõen el-
törnek, idetartozik pl. az üveg, az öntöttvas, az ásvá-
nyos hulladékok (építési hulladék) stb., vagy éppen a
rideg kristályos mûanyagok; míg az utóbbiak a nagy
rugalmas alakváltozásra képes anyagok, az elaszto-
merek.

2. Rugalmas-képlékeny, szívós anyagok, amelyek csak je-
lentékeny alakváltozást követõen törnek el: nemvas-
fémek, az acél.

3. Viszko-elasztikus anyagok, amelyek alakváltozása, tö-
rése a hõmérsékletnek és az idõnek is függvénye:
mûanyagok nagy része, különösen a hõre lágyuló
mûanyagok (mint például PVC, PE) stb., továbbá a
papír, a karton, a fa, a textil, a biomasszák, amelyek
valójában rugalmas-viszkoelasztikus viselkedésûek.
Leegyszerûsítve beszélhetünk [9] a törés szempont-

jából rideg (1. csoport) és nemrideg (2. és 3. csoport)
viselkedésrõl.

Nemrideg hulladékok aprításának technológiai céljai

A hulladékaprítás technológia feladata az aprított
termék hasznosításának céljától függõen lehet:
� összetömörödött anyagok fellazítása, szétszedése;
� aprítás kisebb méretû részekre (darabokra, szemcsék-
re): a további feldolgozhatóság vagy a kedvezõbb szál-
líthatóság érdekében;

� a szétválasztás, a szeparáció elõtti fizikai feltárás, ami-
kor is a szerkezeti anyagokat (fémeket, mûanyagokat,
üveget, gumit stb.) megszabadítjuk egymástól;

� szálas anyagok rostokra szedése.

Nemrideg hulladékok aprítóberendezései
PROF. DR. HABIL GERT SCHUBERT, Bergakademie Freiberg � PROF. DR. HABIL CSÕKE BARNABÁS,

Nyersanyagelõkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, Miskolci Egyetem

A szerzõk a másodnyersanyag-elõkészítés aprítógépeit rendszerbefoglalóan ismer-
tetik, hogy a hulladékfeldolgozással foglalkozó üzemek mûszaki irányítói kellõ ismere-
tekre tegyenek szert. Az ismeretek birtokában a hulladékfeldolgozó üzemek számára ki-
választhatók az adott helyen alkalmazható eszközök.
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Nemrideg anyagok aprításának módjai

A nemrideg anyagok aprításához az igénybevétel a
nyírás, a vágás, a húzás és bizonyos esetekben a hajlítás
és a csavarás ([9, 10, 11,
13, 14, 19, 26, 27]).

Nyírásnál (1. ábra) a
külsõ erõ nagy felületen
vezetõdik bele az anyagba.
A két lépcsõzetes késnek
90°-os ékszöge van, és ak-
tívan részt vesznek a vágá-
si folyamatban. Jellemzõ,
hogy az s vágórés kisebb,
mint az igénybevett anyag-
darab w vastagsága: s < w.

A nyíró aprítógépek-
ben a törést az egymással szembe mozgó, forgó vágó-
elemek végzik, amelyekkel a közölt F nyomóerõ és az
erõ nyomán fellépõ M hajlító nyomaték hatására a
vágórésben a többnyire lemezes anyag meggörbül, a
vágóélek mentén képlékenyen deformálódik, végül a
nyomóerõt növelve a vágóél az anyagot elszakítja (2.
ábra). A vágórés sopt optimális értékénél az éleknél fel-
szakadt repedések egymásba futnak [19].

A nyírás folyamatát a 3. ábra szemlélteti [13, 19]:
� Az optimális vágórés melletti viszonyokat a 3. ábra
�1� görbéje mutatja.

� Ha a vágórés kisebb az optimálisnál, akkor a vágó-
éleknél keletkezõ repedések egymást elkerülik, így
összekötõ hídfelület alakul ki, amely végül a növekvõ
vágóerõ hatására átszakad, a maximális erõ és a
munkaszükséglet megnõ (3. ábra: 2 görbe), a vágott
felület pedig alászakadozott lesz, amely erõsen kop-
tatja a nyíróelemeket.

� Az optimálisnál nagyobb vágórésnél megnõ a hajlító-
nyomaték b karja, nõ a darabok meggörbülése. Csök-
ken a nyomófeszültség koncentrálódása a vágó-élek-
nél, megnõ a külsõ erõvel közvetlenül nem terhelt ré-
szekben ébredõ húzófeszültség (ld. 4. ábrát is), kisebb

lesz a vágott felület képlékenyen vágott része, némileg
csökken a maximális erõ és a vágás munkája (9. ábra:
3 görbe), kisebb a vágóél terhelése, nõ a nyírószer-
szám élettartama.
A húzás � az elõbbiekbõl is következik � ritkán lép

fel tisztán aprítógépekben: általában vele együtt hajlítás
és csavarás is jelentkezik a tépõfogakkal, kalapácsokkal
rendelkezõ gépekben, amelyek beleakadnak a darabok
üregeibe. Az ilyen összetett igénybevételt �tépõ-igény-
bevételnek� nevezik [10]. Az aprítószerszámok közötti
hézag (s � vágórés) többszöröse az aprítandó anyag w
falvastagságának (4. ábra): s > w.

A nyíró-tépõ aprítógépek a shredderek (1. táblázat).
A vágás egy egyenes � a

vágókés éle �mentén ható erõ
(a vágókés ékszöge általában
<30°) révén valósul meg
(5. ábra). Minél kisebb a kés
ékszöge, annál kisebb vágó-
erõ szükséges. A vágási sebes-
ség növelésével a vágóerõ nö-
vekszik (felkeményedés),
ugyanakkor az anyag ridegeb-

bé válik (a vágási út rövidül). Ezért az igénybevétel se-
bességének az energiafelhasználásra nagy befolyása van
a kis ékszögû késes rotoros aprítógépeknél [9].

A különbözõ igénybevételekre gépi példákat az
1. táblázatmutat be.

Nemrideg hulladékok aprítógépei durva-
és középaprításra

A nemrideg hulladékok durva- és középaprításra
alkalmazott aprítógépeit rendszerezett formában
Schubert nyomán a 6. ábra szemlélteti.

1. ábra: Nyírás

2. ábra: Erõviszonyok nyírásnál [19] nyomán
b = s + 2 y/3, M = F b

3. ábra: Erõ-út diagramok [19] nyomán

4. ábra: Húzás

5. ábra: Vágás
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Az ábrából kitûnik, hogy két nagy csoportot külön-
böztetünk meg:

� forgórésszel (rotorral) rendelkezõ aprítógépeket,
amelyek esetében a forgórészen (a rotoron) és az álló-
részen (a sztátoron) vagy az ellenrotoron helyezkednek
el azok az aprítóelemek, amelyek a törést elvégzik;

� valamint a forgóaprító aprítószerszámmal nem
rendelkezõ transzlációs aprítógépeket (darabolókat),
amelyekben a vágó-, nyírószerszámok a kiindulási hely-
zetükkel párhuzamosan mozdulnak el.

A rotoros aprítógépek

A rotoros aprítógépekben egy vagy több rotoron
vagy rotoron és sztátoron elhelyezkedõ vágó, nyíró, ütõ,
csavaró, hajlító szerszámok gondoskodnak az anyag le-
törésérõl. A rotoros aprítógépek lehetnek nyíró-, vágó-

vagy tépõ-aprítógépek, és minden csoportban megkü-
lönböztethetünk lassú- és gyorsjáratú aprítógépeket
(6. ábra).

Rotoros nyíró-aprítógépek

A rotoros nyíró-aprítógépeken belül a lassú- és
gyorsjáratú két alcsoport abban is különbözik egymás-
tól, hogy az s-vágórés (ld. a 7. ábrát, valamint a 2. és 3.
ábrákat is) radiális vagy axiális irányú, valamint lehetnek
egy-, két- vagy többrotorosak: az egyrotoros gépeknél a
nyírás a rotor és a megfelelõen illeszkedõ sztátor-nyíró-
elemek, a két- vagy többrotorosoknál a rotorok nyíró-
szerszámai között történik.

A rotoros nyíró-aprítógépeket vékonyfalú fémhulla-
dékok, háztartási hulladékok és lomok (bútorok, mat-
rac, szõnyeg�), mûanyag-, papír-, fa- és biohulladékok
(pl. húsok, becsomagolt élelmiszerhulladék, konzer-

6. ábra: Nemrideg hulladékanyagok aprítógépeinek osztályozása [9,10]

Az aprítás célja A szükséges igénybevétel Aprítógép (példák)
guillotine- és aligátordarabolók,

nyírás és vágás forgótárcsás nyírók és vágók,
A kívánt szemcseméret- vágómalmok
eloszlás elõállítása húzás, hajlítással és csavarással forgó shredderek: csavar-shredderek,

kombinálva (tépõ igénybevétel) kalapács-shredderek, fogas, bütykös,
fogasléces és vágókéses shredderek

hajlítás síntörõk
A szerkezeti anyagokat húzó terhelés, hajlítással és lengõkalapácsos shredderek
fizikailag feltáró aprítás csavarással (tépõ igénybevétel)

1. táblázat: A különbözõ igénybevételekre gépi példák durva- és középaprításra [9]
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vek), elhasznált autógumi, kábel, elhasznált hûtõszek-
rény durva- és középaprítására alkalmazzák kívánt vég-
termék-szemcseméret vagy halmazsûrûség-növelés
(kedvezõbb szállíthatóság) érdekében. Máskor e gépe-
ket az elektronikai hulladékok elõaprítására, az iratok
és a gyógyszeres ampullák, tûk tönkretételére hasz-
nálják.

Axiál-vágóréses rotoros nyíró-aprítógépek

Az egyrotoros axiál-vágóréses nyíró-aprítógépekben va-
lójában axiális és radiális vágórésen nyírással is történik
az aprítás (7. jobboldali és 8. ábra: (b és c)), ezért mind
a két vágórés kicsi. A rotoron felváltva tárcsák és távtar-
tók (8. ábra: (c)) helyezkednek el, a rotoron lévõ tárcsák
az állórészen megfelelõen képzett profilú ellendarabba,
az álló nyíró szerszámába illeszkednek. Máskor a kések
egytömbben képzett rotoron helyezkednek el (8. ábra:
(b)). A nyírás egyrészt a homlokkés éle és az állóél, más-
részt az állóél és a szemközti tárcsák keresztezési pont-
jában a tárcsák oldalélein megy végbe.

A homlokkés fogási szöge rendszerint <30°, a hom-
lokkés ékszöge 60°�90°, az oldalél ékszöge 90°. Az egy-
rotoros gépek finomabb töretet állítanak elõ, mint a
többrotorosak.

A többrotoros axiál-vágóréses nyíró-aprítógépekben
2 vagy 4 forgórészt építenek be, a rotorok felváltva tár-
csákból és távtartókból állnak (9. ábra). A forgótár-
csákon több vágókést képeznek ki, ezek a homlokkések
(ékszög: 60�90°).

A többrotoros nyíró-aprítógépeknél az elõaprítás
igénybevétele a húzás, ami a nagyobb résmérettel ér-
hetõ el, és a homlokkések végzik. A többrotoros forgó
nyíró-aprítógépeknél intenzív alakváltozás és súrlódás
lép fel, amely az igénybevételi energiát jelentõsen meg-
növeli. Géptípustól függõen a �másodlagos� alakválto-
zásra és súrlódásra 50-90% energiatöbblet kell.

Ezen aprítógépeket a fentiekbõl következõen kis
axiál-vágórés (sA < 0,2 w; w = az anyag vastagsága,
rendszerint < 1 mm) és nagy radiál-vágórés jellemzi
(sR > 5 mm; 9. ábra: (c)), az oldalél ékszöge 90°. A ro-
torokon lévõ tárcsák szemközti rotor tárcsái közé
illeszkednek. A nyírás a szemközti tárcsák keresztezési
pontjában a tárcsák oldalélein megy végbe. A nyírással
képzõdõ anyagszalag a tárcsa homlokoldalán elcsavaro-
dik, deformálódik. A rotor-frontkések (homlokkések)
szerepe a folyamat kezdetéhez kapcsolódik, amikor is a
kések a testet hajlító igénybevételnek teszik ki, és
megfogják a tárcsák keresztezési pontjában, valamint
vágással egy repedést képeznek az anyagdarabon. A
rotorok kerületi sebessége kívánatosan egyenlõ, nagy
eltérés esetén az egyrotoros gépekéhez hasonló igény-
bevételi folyamat zajlik le.

Az axiál-vágóréses nyíró-aprítógépeknél a nagymé-
retû darabok (lom, nagyobb háztartási gépek, pl. hûtõ-
szekrény) aprításakor az anyag-behúzási feltételek ked-
vezõtlen volta miatt (egy megfelelõ, rendszerint hid-

7. ábra: Az sR radiális és sA axiális irányú vágórés
a rotor és a sztátor nyíró szerszámai között

(egyrotoros nyíró-aprítógépek) [10]

8. ábra: Egyrotoros axiál-vágóréses nyíró-aprítógép
(Alpine), [7, 9, 10]

9. ábra: Két- és többrotoros axiál-vágóréses rotoros nyíró-
aprítógép (forgótárcsás nyíró-aprítógépek) [8, 9, 10]
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raulikus nyomó-szerkezettel) kényszer-táplálást alkal-
maznak.

A nyíróerõ, nyomaték és teljesítmény-szükséglet

A technológiai számításoknál a következõ, közelítõ
pontosságú összefüggések vezethetõk le:

A vágóerõ maximális értéke egy oldalélen:
Fmax = k A tm, [N]
A nyomaték maximális értéke:
Mmax = b Fmax = k A tm b, [Nm].
Az egyenletekben az A � a vágott anyag keresztmet-

szete, tm � a vágott anyag vágási ellenállása (közelítõleg
az anyag nyírószilárdsága), b � erõkar, k � tényezõ figye-
lembe veszi a tmmeghatározásánál és a tényleges vágás-
nál fennálló körülmények (élek kopottsága, vágási se-
besség, vágórés�) különbözõségét, leggyakrabban [19]:
k = 1...1,3.

A fenti nyomaték-egyenletbe az nyírt

keresztmetszet behelyettesítésével (a 10. ábrán a nyírt
háromszög területe), és figyelembe véve az L munka-

hosszúságú, y tárcsaszélességû gépben az egy késtenge-

lyen lévõ tárcsák számát, a kétrotoros gép

teljes (mindkét tengelyénekegyüttes)nyomatékigénye [13]:

A géphajtásának �hasznos� teljesítmény-szükséglete [13]:

A hajtómotor teljesítmény-szükséglete ennél a
�másodlagos� alakváltozás és súrlódás miatt valójában
több [3, 19]: P» c Ph ; ahol c = 1,5�1,9 .

Ahajtómotor névleges teljesítményepedig: Pnévl =1,2P.
A 2. táblázat a Lindemann-gép alapján a fajlagos

energiaszükségletet tünteti fel különbözõ hulladék
aprításakor.

A berendezés Q0[t/h] kapacitása a Wf fajlagos mun-
kaszükséglet (ld. 2. táblázatot) ismeretében megbecsül-
hetõ, ellenõrizhetõ a Q= P/Wf összefüggéssel. A hajtó-
motor P[kW] teljesítmény-számítását célszerû L = 1 m
forgórészhosszra elvégezni, teljesítmény és szükséges

esetben (Q0>Q) a rotor hossza, valamint a hajtómotort
teljesítménye arányosan növelendõ.

A töret szemcseméret-összetételét a tárcsák szélessé-
ge, a frontkések (homlokkések) száma, valamint a kerü-
leti sebesség, illetve beépített rosta esetén a rosta nyílás-
mérete együttesen határozzameg. Példát a laboratórium
forgótárcsás nyíró-aprítógépével kapott töret szolgáltat
(11. ábra), amelyet háztartási kiskészülékek aprításakor
(tárcsa átmérõje: D = 250 mm; tárcsák vastagsága:
B=50mm; kerületi sebessége v=0,5m/s; tárcsák száma:
5 db; tengelyek távolsága: T= 215mm) nyertünk [17].

Radiál-vágóréses rotoros nyíró-aprítógépek

Relatíve kis szemcseméretû végtermék elõállításá-
hoz kis kerületi sebességû (lassújáratú) radiál-vágóréses
rotoros nyíró-aprítógépek a hatásosak (12. ábra: (a)). A ti-
pikus alap-rotorok egy tömbbõl (12. ábra: (c) és (d))
vagy tárcsákból (korongokból) összeszereltek (12. ábra:
(e)), megfelelõ állórésszel kombináltak. A rotorkés le-
het (12. ábra: (c)-(e)) háromszög-, négyszög- vagy kör-
alakú cserélhetõ lap (lapka). A nyírószerszámok (rotor-
kés) ékszöge 80°�90°, a radiál-vágórés néhány tized
mm. A radiális-vágóréses egyrotoros gépeknél gyakran
túl kicsi a rés a nyíróelemek között, ezért elõzetes
nyírási vagy vágási aprítási mûvelet kell.10. ábra: Vázrajz az erõtani számításokhoz

11. ábra: Forgótárcsás nyíró-aprítógéppel kapott töret
háztartási kiskészülékek aprításakor [17]

(Tárcsa átmérõje: D=200 mm, szélesség: B=40 mm, v= 0,5 m/s, rosta:-)

2. táblázat: A hulladékanyagok fajlagos aprítási
energiaszükséglete, forgótárcsás nyíró-
aprítógép, Lindemann/Düsseldorf [8]

Feladott anyag Térfogatsûrûség Fajlagos
megnevezése (t/m3) energia-

szükséglet
(kWh/t)

Színesfémhulladék 0,2 ... 0,6 30 ... 90
(pl. kábelhulladék,
alumínium- és
sárgarézlemezek)
Elhasznált autógumi 0,45 18 ... 45
Háztartási hulladék 0,15 5 ... 13
Lom 0,10 8 ... 2
Fa 0,20 7 ... 16
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A gyorsjáratú radiál-vágóréses rotoros nyíró-aprítógé-
peket 5�20m/s rotor-kerületi sebesség, robusztus gyak-
ran négyszöghasáb késblokk (12. ábra: (b)) jellemzi,
amely vastagabb fémek aprítására is alkalmassá teszi.

A radiál-vágóréses nyíró-aprítógépeknél általában
az anyag-behúzási feltételek kedvezõtlenek, ezért gyak-
ran kényszer-adagolást alkalmaznak (10. ábra), ez okból
e gépek rendszerint hidraulikus betáplálásúak. A vég-
termék maximális szemcseméretét a beépített rosta nyí-
lásmérete határozza meg.

A forgókéses vágó-aprítógépek

A forgókéses vágó-aprítógépeket (vágómalmokat)
aprításra az ipar sok területén használnak. Egyik legfon-
tosabb alkalmazási terület a fémhulladék-elõkészítése,
elsõsorban réz-, alumínium-kábelhulladék és fémforgá-
csok, valamint az ólomakkumulátor-hulladék, fa- és
mûanyaghulladék (fólia és palackok) és elhasznált autó-
gumi utóaprítása.

Horizontális vágómalomban az aprítás a relatíve
gyorsan forgó rotorkés (kerületi sebesség 5�25 m/s) és
az álló részen lévõ álló kések között vágással valósul
meg. Az aprítási feladattól függõen sokféle rotortípust

gyártanak [3, 9]: terjedelmes anyagok (pl. habok, fólia,
hordók stb.) aprítására nyitott rotorok (13. ábra: (a)) al-
kalmasak, a kábelhulladéknál félig nyitott (13. ábra:
(b)), a tömör anyagok (pl. fa, kompakt mûanyag) ap-
rítására a zárt (13. ábra: (c)) rotorok a hatékonyabbak.
A rotoron elhelyezkedõ kések száma többnyire 3�5,
ritkábban 12 is lehet, a vágószög általában 45-60 fok, de
30 fokra is csökkenhet. A kábelhulladékok vágómalom-
mal való aprításánál alkalmazott technológiák több-
nyire két- vagy háromfokozatúak.

Horizontális vágómalom esetén (13. ábra) a nagy
fordulatszámú vágórotor (2) egy nagyon stabil házban
(1) forog, amelyen vágókések (3) helyezkednek el [3].
A házban található egy álló vágókés (4), amelyen több-
nyire párhuzamos tengelyû, így egyidejûleg mindig csak
egy késpár aprít. Az aprítóteret alul egy szitafenék (5)
határolja. A megfelelõen aprított terméket gyakran egy
pneumatikus elszívó berendezés hordja ki. Ez az elszí-
vás megkönnyíti a belsõ transzportot, amely az aprított
termék relatív kicsi finomrész hányadához vezet, és egy-
idejûleg lehetõvé teszi a termék hûtését az aprítótéren
belül. Az aprítási folyamat
közvetlenül a forgó rotor
és a vágókések között
megy végbe. A részecskék
a kés útjából többnyire ki-
térnek, csak közvetlenül a
kések között található ré-
szecskéket aprítják. A ro-
torkés és az állókés közötti
távolság általában 0,1-0,3
mm. A vágómalom õrlési
finomsága alapvetõen a
malomba épített rosta nyí-
lásméretétõl függ, az ipari
gyakorlatban a legkisebb
nyílásméret 3 mm (finom-
kábelekre), és ritkán na-
gyobb 10mm-nél. A kapa-
citást és a hajtómotor-tel-
jesítményt a gépméret

12. ábra: Cserélhetõ késes radiál-vágóréses
rotoros nyíró-aprítógépek [9]

13. ábra: Vágómalom kábelhulladék aprításához [3]
(1) ház; (2) rotor; (3) vágókés; (4) sztátorkés;

(5) szitarács; (6) adagolótölcsér

14. ábra: Vágómalom kapacitása és teljesítménye a rotor
átmérõjének a függvényében mûanyag õrlésekor (L=D)
(Egyéb anyagok esetén Q és P anyagtól függõen 20�30%-kal változhat)

15. ábra: Vágómalom fém-
forgács aprításához, verti-

kális rotorral (HAZET) [3],
(1) feladótölcsér; (2) törõtölcsér;

(3) markoló; (4) kopásálló kés; (5)
gyûrûs vágóhézag



függvényében a katalógus adatok alapján készített
14. ábra szemlélteti.

A vágómalmok egy további elterjedt változata a ver-
tikális, extrém nyitott rotorral mûködõ malom. Ezek el-
sõsorban acél és nem vas fémforgácsok aprítására alkal-
masak a fémfeldolgozó iparban. Ilyen malmot szemlél-
tet a 15. ábraHAZET kiépítés szerint [3].

A vágómalmok ezen típusa két egymástól elválasz-
tott aprítótérbõl áll. A forgácsot elõször egy lassan forgó
markoló (3) a törõtölcsérbe (2) sodorja, és az éles, ko-
pásálló késekre (4) kerülnek. Ezek a forgácsot széttépik
és szétvágják, valamint ezzel egyidejûleg a kés hajlása
által egyre mélyebben a tölcsérbe kerülnek. A második
aprítótérbe a saját tömege által jut tovább az elõtöret,
ahol a forgácsot továbbaprítják a gyûrûs vágórésben (5)
a késfej és a külsõ vágószegmens között. Ahhoz, hogy az
aprítási folyamatok megzavarását elkerüljük, nem sza-
bad a forgácsnak masszív fémdarabokat tartalmaznia.

A vágómalmok elõnye, hogy 50%-kal kisebb a névle-
ges hajtómotor-teljesítményigényük, mint a kalapácsos
shreddereké.Alkalmazásuk kevés zajjal és rázkódással jár.

Rotoros tépõ-aprítógépek: shredderek

Az eddigiekben leírt aprítógépeken túl (ahol az
igénybevétel nyírás vagy vágás volt) sok gépet használ-
nak hulladékok aprítására, ahol a törés húzás-hajlítással
és csavarással kombinálva ún. tépõ-igénybevétellel való-
sulmeg. Ezt az igénybevételi módot álló és egy vagy több
rotorhoz erõsített mozgó aprító elemek hozzák létre,
ahol a radiális és axiális távolság a mozgó elemek között
>1 mm, a vágórés nagyobb mint az aprítandó anyag
vastagsága. Amikor az aprító elemek (kések, fogak,
lengõ kalapácsok) az anyagba kapnak, az érintkezés
környezetében megkezdõdik az alakváltozás. Ha az
anyag megszorul az állórészen, a szükséges húzóerõ ki-
alakul az anyagban, míg végül az anyagban megindul a
szakadás a fog elejénél vagy a kés élénél. Ez a szakadás
(repedés) állandó energia hatására továbbterjed az
anyag elszakadásáig.A folyamat hossza igen eltérõ anya-
gonként. Ha az anyagban eleve rések (hézagok, üregek)
vannak, a kezdõ szakító folyamatra nincs szükség [9].

A kis kerületi sebességû (leggyakrabban v<2,5 m/s),
ún. lassújáratú rotor-shreddereknél a szakító igénybevételt
az eltérõ kerületi sebességgel forgó rotorokra szerelt
fogak (16. ábra, 17. ábra: (a)) hozzák létre [8, 10]. Az
igénybevétel a rotortengelyre merõleges. A lassújáratú

csavar-shredderekben (17. ábra: (b) és (c)) a szükséges
igénybevételt speciálisan kialakított, ellentétes irányba
forgó csavar-alakú rotorok biztosítják. Az aprító eszkö-
zök (shredder fogak) csavarvonal menti elhelyezése pe-
dig lehetõvé teszi az igénybevételi erõk tengelyre merõ-
leges és azzal párhuzamos egyidejû kialakulását is
(17. ábra: (c)).

A lassújáratú shreddereknél (18. ábra, ld. 4. ábrát is)
relatíve nagy axiál- és radiálvágórésben (>1 mm) megy
végbe az aprítás �tépõ-igénybevétellel�: a fõ fizikai
igénybevétel a húzás, amellyel egyidejûleg hajlítás és
csavarás is fellép.

A lassújáratú shredderek alkalmasak [3, 8, 9, 10] ter-
jedelmes fémhulladékok, mint a karosszériaelemek,
alumínium-lemezek, fémforgács durva- és elõaprítására
(16. ábra: (c) és (d)). Alkalmazzák továbbá települési
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16. ábra: Egy- és kétrotoros lassújáratú shredderek [10]

17. ábra: Lassújáratú rotor- (a) és csavarshredderek
(b) és (c), [8]

18. ábra: Lassújáratú rotor-shredderek vágórése [10]
(a) egyrotoros, (b) kétrotoros



szilárd hulladék, fahulladék, háztartási és ipari lomhul-
ladék, papír- és kartonhulladék (16. ábra: (a), (b), (c) és
17. ábra), valamint biomassza és komposzt (16. ábra: (a)
és (b), 17. ábra: (b) és (c)) elõaprítására. Ha elég
robusztus fogakkal vannak felszerelve (17. ábra: (a)),
alkalmasak kõzet-tartalmú talajok, valamint nedves és
kötõanyagos vegyes ásványi anyagok, mint az aszfalt és
az építési hulladék durvaaprítására is. Egyes bálabontó
és zsáknyitó berendezések is nevezhetõk shredde-
reknek. E gépekbe rendszerint nem építenek be rostát,
tekintettel arra, hogy durvaaprításra alkalmazzák.

A lassújáratú shredderek kapacitását (a kapott töret
szemcseméretét) alapvetõen a rotorok száma és mére-
te, a rotorok kerületi sebességkülönbsége, a vágórések
mérete és a hajtómotor teljesítménye határozza meg.
A fajlagos aprítási munkaigény ugyanazon gépnél nagy-
mértékben függ az anyagtól (3. táblázat).

Gyorsjáratú shredderekben a húzó- és csavarás-igény-
bevétel nagy igénybevételi sebességek (5�100 m/s)
mellett jelentkezik. A rotor aprító elemei rögzítettek
vagy elmozdulók (pl. lengõkalapács). Ezen típusnak a
jellegzetessége, hogy az aprítás a rotorra szerelt aprító
elemek és a burkolatra (házra) szerelt fogazott bordák
vagy az aprítófogak között történik. Legszélesebb kör-
ben a lengõkalapácsos shreddereket alkalmazzák.

A relatív vékony falú acél és nem-vas fémes hulladé-
kok aprításához lengõ kalapácsos shreddereket alkalmaz-
nak. E törõkben fontos szerepet tölt be a feladásgarat-
nál kialakított üllõ (19. és 20. ábra): a feladott hulladék-
fém az üllõn nyírással-vágással és tépõ-igénybevétellel
aprózódik. A törõben a kalapácsok 40�60 m/s kerületi
sebessége mellett nagyon komplex terhelési viszony lép
fel, amelyek különböznek az ásványi anyagok aprítása-
kor fellépõ körülményektõl: a szemcsés ásványi anya-
gok aprítása ütésszerû nyomó- és ütõterhelés által jön
létre, ezzel szemben a hulladék fémek ütésszerû húzó-,
nyíró-, hajlító- és csavaróterhelés hatására aprózódnak.
E komplex terhelés (tépõ-igénybevétel) különösen hul-
ladékfémeket felépítõ szerkezeti anyagok nagyfokú
feltárására vezet. Különösen alkalmas roncsautó,
elhasznált autógumi, akkumulátor, elektrotechnikai és
elektronikai eszközök, fahulladékok, települési szilárd
hulladék aprítására.

A kalapácstörõk alaptípusait a rotor elhelyezkedése
és az aprított hulladékfémek kihordása szerint lehet
csoportosítani az alábbiak szerint [3]:

� Kalapácstörõ horizontális rotorral
� kalapácstörõ alsó kihordó szitaráccsal (19. és 23.
ábra),

� kalapácstörõ felsõ kihordó szitaráccsal (20. ábra),
� kalapácstörõ alsó és felsõ kihordó szitaráccsal.

� Kalapácstörõ vertikális rotorral (24. ábra).

Horizontális rotorral rendelkezõ kalapácstörõk ese-
tén, könnyûacél-hulladék aprításakor az energiaszük-
séglet Wf = 20-55 kWh/t [3]. A hulladékminõségnek az
energiaszükségletre gyakorolt hatását a 4. táblázat fog-
lalja össze.

Az egyrotoros szokványos kalapács shredderek haj-
tómotorteljesítmény-szükségletének becslésére az aláb-
bi tapasztalati összefüggés alkalmazható [28]:

P@ k D L v, ahol:
D � a rotor átmérõje [m]
L � a rotor szélessége [m]
v � a rotor kerületi sebessége [m/s],
k � a gépi konstans.
A k-értékeket mérésekkel célszerû meghatározni,

katalógus adatok alapján a k becsült értékeit a 21. ábra
szemlélteti. A kalapácsos shredderekre jellemzõ méret-
viszonyok egyrotoros törõkre:
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3. táblázat: Az aprítandó anyag hatása a fajlagos
energiaszükségletre lassújáratú

csavarshredderek alkalmazásakor
(Malin; Svedala Arbra/Ratingen), [8]

Feladott anyag Térfogatsûrûség Fajlagos
(t/m3) energia-

szükséglet
(kWh/t)

Háztartási hulladék 0,15 4 ... 15
Lom 0,10 4 ... 20
Fa 0,20 14 ... 20
Komposzt 0,15 ... 11

19. ábra: Kalapácstörõ horizontális rotorral és alsó
szitaráccsal (BECKER) [3]

(1) feladótölcsér; (2) bevezetõlánc; (3) üllõ; (4) rotor az ütõszerszá-
mokkal; (5) õrlõpályaelemek; (6) kihordó szita; (7) ütõelemek a

masszívabb fémdarabok kihordásához

20. ábra:Kalapácstörõ felsõ kihordó szitaráccsal (rostával) [3]



D/L = 0,8 ... 1,2 .
Kapacitás: Q = P/Wf , ahol Wf a fajlagos aprítási

munka, mérésekbõl szakirodalmi adatokból beszerez-
hetõ (pl. 4. táblázat).

A kalácsos shredderek töretének szemcseméret-el-
oszlását és a szerkezeti anyagok feltártságát a töretben
a rotor kerületi sebessége, a rosta nyílásmérete, a kala-
pácsok (tömege, formája) és a páncélzat (ülõ, bordázat)
kialakítása együttesen határozza meg. Példát a félüzemi
méretû shredderré alakított AGJ kalapácsos aprítógép-
pel kapott töretek szolgáltatnak (22. ábra és 5. táblázat),
amelyet háztartási kiskészülékek forgótárcsás nyíró-ap-
rítógéppel kapott durvatöret (ld. 11. ábra) továbbaprítá-
sakor nyertünk [17].

A fémforgácsok aprításához alkalmazott kalapács-
törõk kialakítása különbözõ lehet (23. és 24. ábra). A 23.
ábra LINDEMANN kialakítási módot szemléltet [3].
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21. ábra: k konstans értéke

22. ábra: Félüzemi méretû kalapácsos shredderrel kapott
töret háztartási kiskészülékek aprításakor [17]

(Rotor átmérõje: D = 400 mm, hossz: L = 200 mm, v = 38 m/s,
rosta: d = 20 mm, Pnévl = 15 kW, kalapácsvastagság: 8 mm,

a feladást lásd a 11. ábrán.)

23. ábra: Fémforgácsok aprításához alkalmazott
kalapácstörõ (LINDEMANN)

(1) feladónyílás; (2) rotortengely; (3) rotortárcsa; (4) kalapácsok;
(5) csuklós rögzítés; (6) szitarács; (7) kihordónyílás a masszív

darabok számára; (8) mozgó fedél a kihordásnál

24. ábra: Függõleges tengelyû kalapácsos shredder
forgács aprítására motorral (HENSCHEL) [26]

(1) ház; (2) hajtómotor; (3) rotor; (4) prizma alakú ütõszerszámok;
(5) gyûrû alakú ütõszerszámok; (6) feladás;

(7) az aprított fémhulladék kihordása

4. táblázat: A hulladékfém minõségének befolyása
a kalapácstörõ teljesítõképességére

és energiaszükségletére
(BECKER-féle kiépítési mód, szitanyílás: 21x18 cm,

névleges motorteljesítmény: 1600 kW), [3]

Feladott anyag Mért Fajlagos
teljesítõ- energia-
képesség szükséglet
(t/h) (kWh/t)

Gépkocsi-fémhulladék 39�45 24,8
(túlnyomórészt teljes, kis
mértékben elõpréselt)
Sajtolt könnyûfémhulladék 44�47 22,1
(gk. hulladék, karosszéria-részek,
egyéb bádoghulladék �
erõsen együtt préselve)
Nagy darabos 30�34 22,4
könnyûfémhulladék
(keverék fémhulladék)
Kis darabos 28�30 19,5
könnyûfémhulladék
(sajtolási hulladék, egyéb kis
darabos könnyûfémhulladék)



A forgács szállítóberendezés segítségével jut a feladó-
nyíláshoz (1), amelynek lejtõs kialakítása a rotor terü-
letéhez csúsztatja a forgácsot. A horizontális rotor-
tengelyen (2) rotortárcsa (3) és kalapácsok (4) helyez-
kednek el. Amelyek a tengelyre csuklósan (5) rögzítet-
tek. Az aprítóteret a cserélhetõ rosta (6) zárja le. A fel-
halmozódó masszív, nem aprítható forgácsdarabok a
törõház felsõ részén egy a mozgó fedéllel (8) záródó
kihordó aknán (7) át távoznak.

Vertikális kialakítást mutat a 24. ábra. Az aprítóteret
egy sokszögû, profilozott ház (1) képezi, amelyben két-
oldalon csapágyazott és többnyire több motor (2) által
meghajtott rotor (3) forog. A rotor felsõ részén prizma
alakú ütõszerszámok (4) vannak, amelyek a feladásra
kerülõ fémhulladék elõaprítását végzik. Ez alatt a rotor-
tengelyen, a rotortárcsák több szintjén párosan elhelye-
zett gyûrû alakú ütõszerszámok (5) találhatók, amelyek
függõleges csapban csapágyazottak és szabadon forgat-
hatók. Az ütõszerszámok éle a ház falának szegélyével
gyûrûs hézagot képez. A gyûrûs hézag felsõ területében
a fémhulladékok egymástól elválnak, ami a hulladékot
alkotó komponensek elegendõ feltárását teszi lehetõvé.
A spirálalakú pályán a fémhulladék ezután tovább apró-
zódik, de elsõsorban kompaktálódik. A gyûrûszélesség

és az aprítóelemek kialakításának függvényében több
vagy kevesebb, a gömbtõl a tojásformáig terjedõ hulla-
dékdarabok képzõdnek. A rotortengely alsó végén szár-
nyak találhatóak, amelyek az oldalirányú hulladékki-
hordást biztosítják.

A láncos shreddert a legutóbbi években vezették be
az ipari gyakorlatban a MeWa cégnél (25. ábra). E gép-
ben fõként a nagyobb méretû fémtartalmú hulladékok
(elektronikai és elektrotechnikai hulladékok) durva

aprítása történik igen összetett (húzás � csa-
varás � hajlítás � nyírás � ütés) igénybevétellel.
Ennek köszönhetõen, és a függõleges tengelyen
lévõ láncok nagy sebességû energiaközlése ré-
vén a gépben a szerkezeti anyagok nagyfokú fi-
zika feltárása, a lemezes darabok tömörítése és
gömbszerûvé formálása is végbemegy.

A gyorsjáratú kalapácsos shredderek
hátránya a nagyobb zaj és a kopás. A fémhulladékok
aprításával az aprítótérben található alkatrészek kop-
nak, ami az alábbi intézkedésekkel elkerülhetõk:
� megfelelõ, kopásálló nyersanyag megtalálása;
� a kihordásnál lévõ felrakó hegesztés legkedvezõbb
kialakítása;

� a kopó alkatrészek (hidraulikusan kinyitható ház
páncélzat és ütõszerszám) gyors kicserélése;

� a kopást veszélyeztetõ alkatrészek jobb konstruktív
kialakítása (ütõelemek alakjának optimálása, kicserél-
hetõ koptatóbetét kialakítása a rotortárcsák felett).
Kimutatták, hogy ütõszerszámként a szívósmangán-

acél a legmegfelelõbb. A kopóalkatrészek teljesítõ ké-
pességének tapasztalati értékeit a 7. táblázat ismerteti.
Az ütõszerszámok átlagos kopásértéke elõkészített
könnyûacél-hulladékra 8,4 g/t.

Különösen a nem megfelelõ hulladékfémek aprítá-
sakor különbözõ veszélyek léphetnek fel, amelyek az
alábbiak [3]:
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5. táblázat: Feltártsági fok alakulása kalapácsos shredder
õrleményének szemcsefrakcióiban

(ld. 11. ábra) (rotor kerületi sebessége: v = 38 m/s), [17]

Szendvicssütõ
Alkotók Feltártsági fok a szemcsefrakciókban, %

12-20 mm 6-12 mm 3-6 mm 1-3 mm <1 mm
Vas 97,6 97,1
Alumínium 100,0 100,0
Réz 64,5 95�100 100,0 100,0
Mûanyag 99,2 -
Gumi 48,1 0 - -
Csillám 100,0 100,0 - -

Hajszárító
Vas 83,9 84,5 - - -
Alumínium 82,4 - - -
Mûanyag 99,1
Réz 88,2 100,0 100,0 100,0 100,0
Csillám 100,0
Textil 100,0 - - -
Gumi 100,0 0 - -

6. táblázat: A szerkezeti anyagok megfelelõ fizikai
feltártságához szükséges aprítási szemcseméret

Hulladékfajta Apríték 80%-os
szemcsemérete (mm)

Elhasznált háztartási
nagykészülékek 30-40

Elhasznált háztartási
kiskészülékek 10-12

Személygépkocsi roncsok 80-100
Auto-shredderüzemi
maradvány 20-30

Chipek, NYÁK 0,5-1

7. táblázat: Tapasztalati értékek a lehetséges teljesítõ-
képességre a kalapácsos shredder alkatré-

szeinek üzemi határhoz történõ eléréséig [3]

Alkatrészek Teljesítõképesség (kt)
Ütõszerszám 2,5�5
Üllõ 10�15
Szitarács 10�25

25. ábra: Láncos shredder (MeWa)



� huzalkötegek és sodronykötelek esetén: balesetve-
szély, a kalapácstörõ kihordásának elzáródásából ere-
dõ veszély;

� hosszú, csíkszerû bádoghulladék esetén: a kalapács-
törõ túltöltésének veszélye;

� valamint robbanó, tûzveszélyes, mérgezõ vagy maró
anyagokkal töltött tartályok és tárgyak folyékony, por-
és gázalakú állapotban: robbanásveszély, baleset-
veszély.

Transzlációs hulladék nyíró-aprítógépek
(darabolók)

Anyíró darabolókat vastag, relatíve kompakt (leme-
zek, csövek, tartók, sínek) és lazatérfogatú (tartályok,
karosszéria, repülõgéproncsok stb.) acél és nem-vasfém
hulladékok darabolására éppúgy alkalmazzák (» 500
N/mm2 anyagszilárdságig), utóbbi esetben elõtömörítés
után (tömörítõvel gyakran maga a daraboló rendelke-
zik). Használják továbbá a nagyfelületû textilhulladé-
kok, ipari lomok durvaaprítására. A nyíró-darabolók
mûködési elve a rotoros nyíró-aprítógépekéhez hason-
ló, azzal a különbséggel, hogy ezek nem rendelkeznek
forgó-aprító szerszámmal, a nyírószerszámok a kiindu-
lási helyzetükkel párhuzamosanmozdulnak el. Jellegze-
tes kialakításukat (Guillotine- és Alligátor-daraboló) a
26. ábra szemlélteti.

A nyíró-darabolókban az aprítást az egymással
szembe mozgó vágószerszámok (kések) végzik, amikor
is rendszerint az egyik szerszám áll, a másik mozog.
A vágáshoz szükséges energiát hidraulikus henger
biztosítja. A legnagyobb gépeknél a vágóerõ eléri a
40 MN-t, a maximális acéllemez-vastagság pedig a 300
mm-t (az F = k tm összefüggéssel és tm = 440MPa nyí-
rószilárdsággal számolva a 200 mm átmérõjû köracél
vágásához szükséges vágóerõ 11 MN; k=0,8). A vágó-
kés szélessége kompakt fémhulladéknál <600 mm, tö-
mörített lemez fémhulladékra 600�1500 mm, a fajla-
gos munkaszükséglet acél aprításakor 5�10 kWh/t.
A kapacitástmeghatározó vágásszám kis (1�2MN) vá-
góerõnél 15�20 min-1, nagyobb (10�20MN) vágóerõ-
nél 1�2,5 min-1 [3].

Hazai alkalmazások

Napjainkban már hazánkban is számos helyen üze-
melnek ilyen berendezések, és még szélesebb körû el-
terjedésük várható.

A lengõkalapácsos shreddereket a fémtartalmú hulla-
dékok (autók és elektronikai készülékek) feltárására,
valamint a fa aprítására alkalmazzák:
� az ALCUFER Kft. fehérvárcsurgói auto-shredder-
üzemében (20. ábra megfelelõ gép alsószitás kivitel-
ben, 2 db), továbbá az InterMetal Kft. csepeli és a
Klein-Metals jobbágyi elektronikaihulladék-feldolgo-
zó üzemében;

� az E-ELEKTRA Zrt. dunaújvárosi elektronikaihulla-
dék-feldolgozó üzemében (25. ábra) láncos shredder-
rel és gyorsjáratú egyrotoros nyíró-aprítógéppel õrlik
le az elhasznált készülékeket <30 mm végsõ szemcse-
méretre (12. ábra b);

� a kalapácsos nyíró-malmok a faaprítás széles körben
elterjedt berendezései a fabrikett és fapellet-üzemek-
ben (pl. VERTIKÁL Zrt., Polgárdi), valamint apríték
elõállítására, ez utóbbi célból vágómalmokat is alkal-
maznak (speciális kivitelben);

� esetenként kalapácsos shreddert alkalmaznak a szi-
lárd települési hulladékra mechanikai-biológiai stabi-
lizálás elõtt homogenizálás és zsákok kiszakítása érde-
kében (VERTIKÁL Zrt., Polgárdi).
A forgótárcsás nyíró-aprítógépek elõaprító berende-

zések, amelyeket gyakran a szerkezeti anyagok fizikai
feltárását végzõ vágómalom egészít ki:
� a Pécsi GUMIMILL Kft.-ben lassújáratú forgótárcsás
nyíró-aprítógépet (9. ábra) alkalmaznak a gumi elõap-
rítására, és három fokozatban vágómalmot (13. ábra)
közép- és finomaprítására (végsõ szemcseméret
<3-5 mm);

� a légszér elõtti kábelaprítás is az elõbbihez hasonló
megoldású (nyírással való elõaprítás és vágással több-
lépcsõs feltáró aprítás) a Metalkontakt Kft. budapesti
üzemében.
Máskor a forgótárcsás nyíró-aprítógépek a további fel-

dolgozást vagy hasznosítást szolgálják:
� Lassújáratú forgótárcsás nyíró-aprítógépeket (9. ábra)
alkalmaznak az elhullott állati tetemek leaprítására és
a lejárt szavatosságú mûanyag csomagolású állatele-

delek tartalmának a csomagolásból való
kibontására az ATEVSZOLG Zrt. hódme-
zõvásárhelyi üzemében.
� Forgótárcsás nyíró-aprítógépet használ-
nak több helyen is � pl. Felsõ-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. (Vaskút-Baja),
gödöllõi ZÖLDHÍDKft. � az országban a
szilárd településbõl kinyert (fõként
mûanyagokból, gumiból, textilbõl és papír-
ból, fából álló) másod-tüzelõanyag <30
mm-re való aprítására, de széles körben
elterjedt a csomagolóanyag-hulladék kézi
válogatóüzemekben iratmegsemmisítõ
berendezésként is.
A települési szilárd hulladékok esetében
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26. ábra:Guillotine � [3] és alligátor-daraboló [26]
(1) alsókés, (2) felsõkés, (3) hidraulikus henger, (4) tartószerkezet, (5) ellentartó



(különösen a mechanikai-biológiai stabilizáló üzem-
részekben) gyakran találkozunk (pl. Felsõ-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft., AVE Miskolc Kft.)
lassújáratú tépõ-aprítógépekkel (16. ábra).

A vágómalom a mûanyaghulladékok általánosan el-
terjedt granulátora (13. ábra).

Hidraulikus guillotine-darabolót (26. ábra) minden
nagy fémbegyûjtõ és kezelõ-hasznosító telepen találunk.

Összefoglalás

A fentiekbõl kitûnik, hogy a nemrideg hulladékok
aprítási eljárásának, módjának, berendezéseinek kivá-
lasztása, eljárástechnikai és gépészeti tervezése nagy kö-
rültekintést igénylõ összetett feladat. Az aprítás ered-
ményét, eredményességét (töret szemcsenagysága,
szemcseforma, halmazsûrûség, szerkezeti anyagok fel-
tártsági viszonyai a töretben, felhasznált fajlagos aprítá-
si munka, fajlagos kopás, gépkapacitás kihasználása)
láttuk, számos tényezõ befolyásolja:
� az álló- és forgó- (mozgó) szerszámok konstrukciója;
� az álló- és forgószerszámok, valamint a forgószerszá-
mok és szitarács közötti távolság,

� az aprítótér bélésének kialakítása;
� a törõ-rosta kialakítása, nyílásmérete, a nyílás alakja;
� a forgószerszámok abszolút kerületi sebessége, ill. for-
gószerszámok egymáshoz vagy az állórészhez viszo-
nyított relatív kerületi sebessége;

� az aprítási folyamatban résztvevõ eszközök kopása.
Legeredményesebben akkor tudunk eljárni, ha

megfelelõ mérési adatokra, kísérleti vizsgálatokra tá-
maszkodunk, és mi magunk is törekszünk � az üzemek-
ben éppen úgy, mint a kutatólaboratóriumokban � a
megfelelõ mélységû üzemi, ill. laboratóriumi kísérleti
vizsgálatok elvégzésére.

Köszönetnyilvánítás
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Terv keretében � az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult
meg.

IRODALOM
[1] Csõke, B.: A hulladékfeldolgozás szeparátorai. Elsõ rész:

Száraz szeparátorok. Hulladéksors. 2009. X. évf. 5.
szám, 20-23.

[2] Csõke, B.: A hulladékfeldolgozás szeparátorai. Második
rész: Nedves szeparátorok. Hulladéksors. 2009. X. évf.
8. szám, 20-24.

[3] Schubert, G.:Aufbereitungmetallischer Sekundärrohstoffe.
Band.I.VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindust-
rie, Lepizig. 1983

[4] Schubert, G.:Aufbereitung derNE-Metallschrotte undNE-
metallhaltigen Abfälle � Teil 1. Aufbereitungs-Technik
32 (1991) Nr. 2, p. 78-89.

[5] Schubert, G.: Processing of scrap and metalliferous waste
material � communities and specialities by contrast
with mineral raw material processing. XVII. Interna-

tionalMineral Processing Congress, Dresden, Septem-
ber 23-28, 1991. pp. Preeprints.VII., pp. 1-19.

[6] Schubert, G.:Aufbereitung derNE-Metallschrotte undNE-
metallhaltigen Abfälle � Teil 2. Aufbereitungs-Technik
32 (1991) Nr. 7, p. 352-357.

[7] Schubert, G.: Zerkleinerungstechnik für das Recycling von
Abfällen und Schrotten. Freiberger Forschungshefte,
1997. A 840. pp. 12-32.

[8] Jackel, H. � Schubert, G.: Die Zerkleinerung der Abfälle
mittels Rotorscheren. Freiberger Forschungshefte,
1997. A 840. p. 82-98.

[9] Schubert, G.: Zerkleinerungstechnik für nicht-spröde
Abfälle.Aufbereitungs-Technik 43 (2002)Nr. 9, p. 6-23.

[10] Schubert, G.: Zerkleinerungstechnik für nicht-spröde
Abfälle und Schrotte mit Rotorscheren und langsam-
laufenden Rotorreißern. Aufbereitungs-Technik 47
(2006) Nr. 10, p. 40-58.

[11] Csõke, B.: Zerkleinerung von Duroplastabfällen. 2.
Internationale Fachtagung �Fortschitte in Theorie und
Praxis der Aufbereitungstechnik� 35 Jahre Forschungs-
institut für Aufbereitung, 24-26. Oktober 1989, Frei-
berg, pp. 178-183.

[12]Csõke, B.:Zerkleinerung vonAbfällen. Publications of the
University ofMiskolc, SeriesA.Mining,Vol. 48 (1993),
Fasc. 1-4., pp. 75-88.

[13] Csõke, B. � Papp, G. � Sárvári, J. � Antal, G. � Nyitrai, S.:
Entwicklung einer Rotorscherenfamilie in der Jászbe-
rényer Zerkleinerungsmaschinnefabrik AG. Freiber-
ger Forschungshefte, 1997. A 840. p. 111-121.

[14] Csõke, B. � Kovács, T.: Experimentelle Untersuchungen
zur Auschlußzerkleinerung von Leiterplatten. Freiber-
ger Forschungshefte, A 84. Gundstoff-Verfahrens-
technik,1997, 264-271.

[15] Papp, G. � Csõke, B.: Tárcsás hulladékaprítógépek fejlesz-
tésének néhány elméletei kérdése. GÉP (ISSN 0016-
8572). LII. évfolyam (2001), 5. sz., 31-33.

[16] Csõke, B. � Faitli, J. � Györfi, A. � Alexa L. � Ferencz, K.:
Production of Secundary Raw Materials and Fuels
through the Preparation of Municipal Wastes. IMPC
2006, (Sept. 3-6. 2006. Istambul). Proceedings ofXXIII
Int. Mineral Proc. Congress. (Ed. Önal et al.) Promed.
Ad. Ageincy (ISBN 975-7946-27), Istambul, 2006, p.
230-235.

[17] Csõke, B. � Bõhm, J. � Márkus, Zs. � Ferencz, K. � Török.
E.: Processing of Used Small Electronic Household
Appliances. Proceedings of XXIV. International
Mineral Processing Congress 2008 (ISBN 978-7-03-
022711-9), (Beijing). Volume 3. p. 3529-3539

[18] Csõke, B. � Mucsi, G. � Sík Cs.:Mechanical Activation of
Deposited Fly Ash by Grinding. TMS 2007 (The
Minerals, Metals & Materials Society) (ISBN 978-0-
87339-661-5, ISSN 109-9586) Annual Meeting &
Exhibition, Orlando, Florida, USA (February 25-
March 1 2007). (Ed. Rajiv S. Mishra et al.), p. 29-36.

[19]Gál, G. � Kiss, A. � Sárvári, J. � Tisza,M.:Képlékeny hideg-
alakítás. (Plastische Kaltverformung) NTK, 1994

[20] Schiemann, A.: Die Rolle der Zerkleinerung im
Konststoffrecycling. Freiberger Forschungshefte, 1997.
A 840. p. 71-81.

[21] Blumenauer, H.a � Pusch, G.: Mûszaki törésmechanika
(Technische Bruchmechanik). Mûszaki Könyvkiadó,
Budapest, 1987

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



[22] Pahl, M. H.: �Praxiswissen Verfahrenstechnik�. Mecha-
nische Verfahrenstechnik. Zerkleinerungstechnik.
Verlag TÜV Rheinland. 1991

[23] Stieß, M.: Mechanische Verfahrenstechnik. Springer.
Berlin. 1993

[24] Nijkerk, A. A. � Dalmijn, W. L.: Handbook of Recycling
Techniques. NOVEM/NOH (ISBN 90-802909-3-9).
Hague, 2001

[25] Varga, J.: Mûanyagok fizikája (Physik der Kunststoffe).
BMEMérnöki Továbbképzõ Intézet. Budapest, 1984

[26] Tarján, G.: Mineral processing. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1981

[27] Schubert, H.:Aufbereitung festermineralischer Rohstoffe.
Band.I.VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindust-
rie, Leipzig. 1975

[28] Csõke, B.: Középkemény kõzetek durva-, közép- és
finomaprítására szolgáló aprítógépek fõ méret- és
üzemjellemzõi. BKL Bányászat. 145. évfolyam (2012),
5. szám. pp. 34-38.

Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 146. évfolyam, 1. szám 19

PROF. DR. HABIL GERT SCHUBERT 1983-ban nevezték ki a Freibergi Bányászati Akadémia (TU Bergakademie
Freiberg) egyetemi docensének a szekunder nyersanyagok területére. Az 1992-2005 közötti idõszakban az Elõkészítési
és Hulladék-újrahasznosítási Tanszék egyetemi tanára, tanszékvezetõje volt.

PROF. DR. HABIL CSÕKE BARNABÁS a Miskolci Egyetem Nyersanyagelõkészítési és Környezeti Eljárástechnikai
Intézetének egyetemi tanára. Bányamérnöki diplomáját 1969-ben, dr. habil címét pedig 1998-ban aMiskolci Egyetemen
szerezte. 1995-2010-ig a Nyersanyagelõkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetnek és jogelõdjének vezetõje volt.
Kutatási és oktatási területe a mechanikai eljárások, nyersanyagok elõkészítése, törésmechanikai és fizikai jelenségek
kutatása finom diszperz rendszerekben, aprítás és szétválasztás számítógépi modellezése és szimulációja. Több mint 170
publikációval rendelkezik.

Bányászattörténeti közlemények XIII.

A kötet az alábbi tanulmányokat tartalmazza:
Heckenast Gusztáv: Az 1707. évi selmecbányai bányász-

felkelés
Heckenast Gusztáv (1922-1999) Kossuth-díjas történész,

egyetemi tanár, a magyar bányászat és kohászat kiemelkedõ
kutatója ebben az évben lenne 90 éves. Ennek a rövid tanul-
mányának az újraközlésével kívánunk emlékének adózni. A
szerzõ ezt a tanulmányát az Akadémiai Kiadó Magyar Tudo-
mány c. folyóiratában jelentette meg (1978/9), amelyet a kia-
dó engedélyével közlünk ismét. Az 1707. évi selmecbányai bá-
nyászfelkelésrõl több írás jelent meg. A szerzõ e cikkének az
a különleges értéke, hogy a bányászfelkelés kitörésének nem-
csak a társadalmi hátterét ismerteti, hanem � mint a szakmát
jól ismerõ történész � beszámol a bányákmûszaki állapotáról,
a vízemelés nehézségérõl, az ezüst gazdaságtalan elõállításá-
nak okáról. Részletesen elemzi, milyen hatása volt a Rákóczi
szabadságharc eseményeinek a bányászatra. Ismerteti azok-
nak a kiváló szakembereknek a szerepét (Hell Máté Kornél,
Hell József Károly, Mikoviny Sámuel), akik mûszaki zsenialitá-
sának köszönhetõ a selmeci ezüstbányászat felvirágoztatása.

E közlemény külön értéke a mellékletként közölt biblio-
gráfia, amely Heckenast Gusztáv gazdag életmûvét, könyveit,
szakcikkeit, tudományos értekezéseit foglalja össze.

Vitális György: Dr. Böckh Hugó Geológia (II. Stratigrafia)
címû könyvének földtörténeti és telepismerettani tanulságai

BöckhHugó, mint a selmeci akadémia tanára, ezt a mûvét
tankönyvnek szánta a fõiskolai hallgatók számára, és 1909-
ben adta ki. A könyv elõszavában ezt írta: �Ez a könyv az elsõ
kísérlet arra, hogy részletesebben tárgyalva magyar nyelven
adja amagyarországi és a fontosabb külföldi lerakódások stra-
tigrafiáját.� A �I. Paleontológiai áttekintés� címû bevezetése az
elsõ magyar nyelvû õslénytannak tekinthetõ. A továbbiakban
457 ábrával és 25 táblával mutatja be a földtörténeti esemé-
nyeket. A cikk szerzõje a Stratigrafia egyes fejezeteiben tallóz-
va néhány földtörténeti és teleptani érdekességet emel ki. A
tankönyv nagy sikert aratott, a híres kortárs professzorok úgy

jellemezték, hogy ez a kiadvány díszére válik a magyar geoló-
giai irodalomnak.

Tóth Álmos: �Teleki Géza részére moszkvai útja elõtt�
A szerzõ a Vadász-hagyatékok feldolgozása során nem-

csak a történelem, de a bányászattörténet szempontjából is
érdekes és fontos adatokat talált a második világháború során
stratégiai anyagnak minõsített magyar bauxitkinccsel kapcso-
latban. Dr. Teleki Géza geológus tagja volt Horthy kormányzó
ún. Kiugrási Irodája Moszkvába béketárgyalásokra induló
küldöttségének. Teleki személye azt jelentette, hogy a magyar
kormányzat szoros szovjet-magyar gazdasági kapcsolatokkal
is számolt. Mint legfontosabb hadiipari nyersanyag, a bauxit is
tárgya, illetve feltétele lehetett a kiugrás elfogadásának. Bár
Teleki tájékozott volt a magyar bauxitvagyonról, hiszen önálló
kutatást is végzett ezzel kapcsolatban, de magával vihette a
politikailag kalandos múltú Vadász Elemér, késõbb Kossuth-
díjas geológus összefoglaló tanulmányát, amely feltételez-
hetõen a németek számára készült. Krimibe illõk azok az ese-
mények, amelyek középpontjában ezekben a hónapokban ha-
talmas bauxitkincsünk állt.

Farkas Aladár: Kõbányászat Borszéken
A Borszéken feltörõ és több mint 200 éve iparilag palac-

kozott borvíznek, valamint az erre épülõ gyógykezelésnek
nemzetközi híre van, illetve volt. E területnek másik, szintén
az ásványvíznek köszönhetõ természeti értéke a travertinó,
azaz az építésre, szobrászatra kiválóan alkalmas mésztufa.
Nagy hagyományai voltak az itt bányászott anyagnak. Ha-
zánkban is több híres szobor talapzatát ebbõl készítették. Az
ásványvízforrásokból kicsapódott, nagykiterjedésû, pados el-
válású mésztufa-rétegek felszínén dolinák, barlangok is kiala-
kultak, amelyek festõi látványt nyújtanak. Ez a kb. 40 hektáros
terület mesevilágnak számító geológiai természeti ritkaság. A
szerzõ ezzel kapcsolatos tanulmánya egymajdani ipartörténe-
ti kiadvány része lehet.

Folytatás a 24. oldalon.

Könyvismertetõ
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A megújulóenergia-források közül a legsokrétûbb,
melyet összefoglaló néven �biomassza�-ként emlege-
tünk. Közben kicsit igazságtalanul bánunk a napener-
giával, hiszen a biomassza döntõ része Napunk ener-
giáját fogyasztva �épül�. Ráadásul létfenntartásunkhoz
elengedhetetlen táplálékot is nyújt számunkra. A
Kárpát-medencében a természet adta primer energeti-
kai lehetõségeink közül talán ez az egyik legnagyobb vo-
lument képviselõ: napenergiánk többi formája, szene-
ink és geotermiánk után.

A biomassza definíciója egyszerû, de bonyolult
összefüggéseket rejt. A napenergia bocsájtja rendelke-
zésünkre termõföldünk közvetítésével. Ennek megfele-
lõen e gyûjtõfogalmunk az energiát rejtõ szerves alapú
természeti és tárgyiasult társadalmi termékeink fosszí-
liákon kívüli összességét takarja.

A biomasszába ugyanúgy beletartozik a korábban
erõmûveinkben villamosáram-termelésre használt tûzi-
fa, mint az erdõgazdasági, mezõgazdasági hulladékok, a
szeméttelepeinken és szennyvíztelepeinken képzõdõ
biogáz, vagy az (energia) növényeink olajából elõállítha-
tó bio üzemanyag, az algatenyészeteink által termelt vil-
lamos áram, biomûanyagaink, különbözõ hulladékaink,
háztartási szemetünk és számos más alkalmazás.

Érdekes kontrasztot említ a [6]. A nagyvárosok ki-
alakulását a biomassza mint szûkös energiaforrás kés-
leltettemindaddig, míg a fosszilis tüzelõanyagok elterje-
dése (nagy energiasûrûségük folytán) e korlátot meg-
szüntette. Majd iparosodott a mezõgazdaság.

Ma a megalkotott nagy kapacitású (erõ)gépek lehe-
tõvé teszik a biomassza nagyobb távolságról történõ
nagytömegû szállítását. Egyben az urbanizálódott, ko-
rábban vidéken élõ és mezõgazdasággal foglalkozó em-
bertömegek természettõl való eltávolodását felgyorsítva
újabb környezeti problémák generálódását segítette
elõ. Így hát az egekbe szökõ energiaigényünket (többek
között) újra biomasszával is kielégíthetjük.

Nem szabad célul kitûznünk az összes lehetõség
vizsgálatát, hiszen kis túlzással szinte naponta születnek
új próbálkozások. Az eljárások közös jellemzõit követve
az egységnyi (1 m2) termõföldbe betáplált és kinyerhetõ
energia mennyiségének segítségével próbálunk ered-
ményre jutni. Egyszerûen kezelhetõ számértékekhez,

melyek gazdasági és társadalmi vetületei már könnyeb-
ben értelmezhetõk.

A biomassza �elõállítás� elsõ lépése, hogy a (nem
mindig zöld) növény hasznosítja a Nap energiáját.
Európában és így nálunk is a hasznosítás hatásfoka vi-
szonylag magas, meghaladja az 1(egy!)%-ot. A génmó-
dosított energia növények esetében is kisebb ma még
2%-nál. Természetesen a tenyészidõ nálunk ritkán több
180 napnál. A napos idõszakban a napsugarak beesési
szögét, a napsütéses órák számát is figyelembe véve ki-
számíthatjuk a termõföld energiatermelõ képességét,
ami Európábanmaximálisan 0,5W/m2-re adódik. [1] [5]
Meghatározhatjuk tehát azt az évente kinyerhetõ ener-
giamennyiséget (biomassza potenciált), ami országunk
területén maximálisan rendelkezésre áll, termõföldünk
szakszerû megmûvelését (energiabefektetés) feltételez-
ve. (1. táblázat)

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy az adott biomasz-
sza alkotó milyen energiahatékonysággal rendelkezik,
az eredménybõl kivonva a befektetést meghatározhat-
juk a nyert energiahányadot.

Viszont azt minden esetben érdemes figyelembe
vennünk, hogy az itthon, a termõföld segítségével elõál-
lított termékekbenmegtestesülõ összes energiamennyi-
sége maximálisan a biomassza potenciálunk és a �gyár-
tásukba� fektetett plusz energia különbsége lehet. Nem
kell meglepõdnünk tehát azon sem, ha esetenként a be-
fektetés magasabb értéke miatt az energiaszaldó ne-
gatív.

A történelem azt tanítja, hogy a korai virágzó társa-
dalmak kipusztulásának egyértelmû oka a termõföld
termõképességének csökkenése volt, így a növekvõ fo-
gyasztói létszámot nem tudta eltartani. Nézzük meg,
hogy a hazai lehetõségeink mit tartogatnak számunkra?

Magyarország mezõgazdasági termelésre alkalmas
területe a mai határaink által ölelt térség 86%-a, azaz
mintegy 80000 négyzetkilométer, vagy másképpen 8
millió hektár. Termõképessége átlagosan 0,45 W/m2.
Ezzel az értékkel számolva a termõföldünkben rejlõ tel-
jesítmény 36 GW. Vagyis biomasszánkból eredeztethetõ
primér energia vagyonunk, jellemzõ biomassza poten-
ciálunk 568 PJ/év.Összehasonlítva teljes éves energiafo-
gyasztásunkkal (1040 PJ) jelentõs érték. Tõlünk függ,

Sorozatunk eddig közreadott írásaiban inkább összefoglaló adatokat és lehetõségeket említettünk a hazai
energetika tárházából. Részletesebben csupán országunk szénkincsével foglalkoztunk. Jelen munkánkban egy
másik adottságunkat: termõföldünk adta lehetõségeinket vizsgáljuk.

Életünk az energia 6.
Adottságunk a biomassza

LIVO LÁSZLÓ okl. bányamérnök, geotermikus szakmérnök, ügyvezetõ, MARKETINFO Bt.
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mire használjuk fel, megfelelõ technológia és energia-
befektetés birtokában.

Vannak természetes kényszerek, hiszen a közel 10
millió lakost élelemmel kell ellátnunk. Ha átlagosan fe-
jenként és naponta 2600 kcal elfogyasztásával számo-
lunk, összesen évente 40 PJ energiamennyiséget ka-
punk. (Ami hazánk összes területének 18%-án megte-
rem.) Persze ezt elõ is kell állítanunk növények termesz-
tésével, állatok tenyésztésével, melybe az EU-s elõírá-
sok energetikai vonzatát is figyelembe véve ma mintegy
197 PJ/év energiát fordítunk.

Ha most megnézzük az egyenleget, mintegy 331 PJ
pluszt mutat. Ésszerûen tervezve fontos céljainkmegva-
lósítására használhatjuk részben vagy egészben. Más
szóval, összes mezõgazdasági területünk 82%-a energe-
tikai szempontból, akár élelmiszertermelésre, akár más
tevékenységre egyelõre szabad.

Ahhoz hogy energiát termelhessünk, segítséget
nyújt az 1. táblázat, ahol néhány ismert és nálunk ter-
meszthetõ energianövény maximális és minimális telje-
sítménysûrûségét foglaltuk össze. (Ez esetben teljesít-
ménysûrûség alatt az egységnyi földterületen megtermõ
növényben rejlõ teljesítményt értjük.)

Érdekességként kiszámíthatjuk, hogy élelmiszerter-
melés után maradó területünket (mind a 6,33 millió
hektárt) pl. repcével bevetve, egy átlagos évbenmintegy
443 PJ energiát nyerhetnénk. Természetesen itt is van
arányos energia ráfordításunk. Viszont az eredmény (a
szabadon felhasználható energia) pozitív � bár nem túl
sok, kb. 137 PJ/év. Azaz mindössze 26%-a a termõföld-
ben rejlõ lehetõségnek.

Talán könnyebben kezelhetõ a szám, ha azt is meg-
nézzük, ebbõl az energiából mennyi marad jármûveink
hajtására? Pl. biodízelt készítünk a learatott repcébõl.
A [3] szerint évente és hektáronként 870 liter biodízelt
tudunk elõállítani a pillanatnyilag hozzáférhetõ legjobb
technológiával. Energiatartalma literenként 9,8 kWh (a
dízel olajé 11 kWh/l), tehát 1 liter biodízellel elvileg 0,8 l
dízel üzemanyagot helyettesíthetünk. Azonban az ala-
csonyabb égéshõ és a jelentõs vegyi összetételbeli kü-
lönbség miatt jármûvünk ezt másképp éli meg. Nem
említve a népegészségügyi vonzatokat.

Hazánkban 2011-ben összesen 1,59 milliárd (109)
liter dízel olajat fogyasztottunk el. Energia egyenérté-
ken ennek többmint háromszorosát állíthatnánk elõ, ha
élelmezésünk után maradó földterületünket teljes egé-
szében erre használnánk. Végezetül kiszámíthatjuk,
hogy földterületünkön 0,12 W/m2 energiasûrûséget ér-
tünk el a biodízel � repce párosításával, ami mindössze
26%-os hasznosítást jelent termõföldkincsünk szem-
pontjából a felvetõdõ mûszaki, egészségügyi és egyéb
kérdések megoldási igénye mellett.

Gondolhatjuk, jobb választás a nálunk tradicionális
haszonnövénynek számító cukorrépa. A bioetanol fûtõ-
értéke a benzinéhez viszonyítva mintegy 62%. Azonos
területbõl termelt mennyisége a biodízeléhez képest há-
romszoros. A felhasználás során megoldandó mûszaki
és egyéb feladatok azonban itt is jelentõsek. A termõ-
földben rejlõ energia kihasználása viszont csupán 12%-
ra adódik.

Európában néhány éve új iparág bontogatja szár-
nyait. [2] Mezõgazdasági termékekbõl, haszonnövé-
nyeinkbõl bio mûanyagot készít. Különösen az autóipar
ösztönzésére fejlõdik. A bio mûanyagok igen fontos tu-
lajdonsága a környezet kímélete, a lebomló képesség a
kõolajból � és földgázból � elõállított mûanyagaink fizi-
kai és kémiai tulajdonságainak reprodukálása mellett.
Termõföldfoglaló hatása egyelõre még nem jelentõs, hi-
szen a világ termõföldkészletébõl 2009-ben mindössze
0,1%-ot (3,3 millió hektárt) használtak erre a célra évi
20%-os fejlõdési ráta mellett. Összehasonlításul: a bio
üzemanyagok területfoglalása 2% volt.

Látjuk, egyáltalán nem mindegy, hogy termõföld-
kincsünket mire használjuk fel. Tágítsuk a kört, vizs-
gáljunk további lehetõségeket.

A biomasszától elvárhatjuk a fosszíliák energetikai
helyettesítését is. A kérdés csupán hogy milyen szinten
és mértékben? A 2. táblázat segít a válaszkeresésben.
Ebben a különbözõ primer energiahordozók energiasû-
rûségét adtuk meg, s viszonyítottuk a (fekete) szénhez.
Azért ehhez a fosszíliához, mert jelen tudásunk szerint
a világ készletei ebbõl a legnagyobbak, s egyedül ez ké-
pes kiváltani összes felhasználásában a többi elsõdleges
energiahordozót.

Az adatokat értékelvemegtudjuk: a biomassza ener-
giasûrûsége jelentõsen kisebb a fosszíliákénál. Felhasz-

1. táblázat: Néhány �energianövény�
elérhetõ teljesítménysûrûsége [1]

Növény Teljesítménysûrûség
W/m2

min. max.
1 fa 0,10 0,25
2 repce 0,22 0,42
3 kukorica 0,08 0,1
4 cukorrépa 0,13 0,4
5 bozótok 0,50 0,58
6 energia növény

genetikailag módosítva 0,20 0,80
7 misconthus 0,15 0,30
8 gabona általában 0,03 0,05
9 búza 0,1 0,16

1. ábra: Biomûanyag sikló csapágy
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nálásuk, szállításuk, tárolásuk stb. során ez a tény bo-
nyodalmakat, megoldandó problémákat okoz. Ha a
többi fizikai jellemzõt is vizsgálat tárgyává tesszük (sû-
rûség, vegyi összetétel, tüzeléstechnikai tulajdonságok
stb.), a megoldandó gondok szaporodnak.

Szemléletünk továbbra is energetikai. Megszámol-
hatjuk, hogy a (fekete) szén kiváltásában a biomassza je-
lentõsége csekély. Az energianövényekkel való villamos-
áram-termelés tekintetében lehetõségünk pl. mindössze
0,2W/m2.Hazánkban ez amaximális potenciál 229 PJ/év.
Ha ugyanezt hõelõállításra (táv- vagy intézményfûtésre)
használjuk fel, nagyobb kapacitást kapunk: 379 PJ/év.

Nemutolsósorban nézzük amezõgazdasági hulladé-
kok helyettesítõ képességét. Itt a villamosenergia-elõ-
állítási szándék megvalósulásának sajnos esélye sincs.
Ha elkészítjük az energiamérleget (összegyûjtés, szál-
lítás, elõkészítés), akkor sovány 0,02 W/m2 eredményre
jutunk. [1] Tehát ha összes mezõgazdasági területünket
használjuk, s a hulladékokat mind begyûjtjük � hõ-
energia elõállítására � ebbõl mindössze kb. 20 PJ/év
eredmény származik. Mégis helyileg nagy lehet a jelen-
tõsége, hiszen a mezõgazdasági hulladék, mint hagyo-
mányos fûtõanyag a kisebb közösségek hõigényének
egy részét biztonsággal elégítheti ki. Mint azt évszáza-
dokon át meg is tette, egyben sokaknak munkát adva,
kevés fosszilis energia felhasználása mellett.

Vizsgáljuk meg a biogáz (depónia gáz) kérdését. Ez
fõként hulladéklerakók, szennyvíztelepek, állattartó te-
lepek, élelmiszer-feldolgozó üzemek stb. lehetõsége.
Gyakorlatilag e gázokkal azokból az élelmiszerekbõl,
szerves anyagokból nyerhetünk vissza némi energiát,

melyeket nap mint nap kidobunk, vagy technológiai és
kommunális hulladékként tartunk számon. Sajnos a
biogáz metántartalma mindössze 40-60%. A jelentõ-
sebb neméghetõ összetevõkön (CO2,N2) kívül igencsak
sok folyékony, gáznemû és szilárd szennyezõdést is tar-
talmaz. Elõkészítése tehát (földgáz helyettesítésre)
technológia- és energiaigényes folyamat.Mégis viszony-
lag nagy energiasûrûsége folytán megérheti az alkalma-
zása. Nem feledjük, a metán 22-szer veszélyesebb üveg-
házhatású gáz. mint a CO2. (Bár élethosszra számítva a
szaldó csupán 17-szeres.) [4]

Egymillió tonna jól válogatott hulladékból tíz éven
át napi átlagban 160 000 m3 metán nyerhetõ, ami ha-
zánkban évente 6,6 PJ lehetõséget rejt. Áramtermelés-
re, hõelõállításra egyaránt használható.

A háztartási hulladék égetése �mely alapanyag egye-
zés miatt jelentõsen csökkenti a biogáz-elõállítás lehe-
tõségét � a következõképpen jellemezhetõ: Nagy ener-
giaigényû folyamat, mely szigorú technológiai fegyelem
esetén is rejthet meglepetéseket a hulladék össze-
tevõinek törvényszerûen kiszámíthatatlan változása
kapcsán. Alkalmazása mégis megfontolandó a halmo-
zódó hulladék folyamatos és elkerülhetetlen képzõdése
okán. (Amit a bio mûanyagok elterjedése majd talán
idõvel szerencsésen módosíthat!) Energetikai lehetõ-
ségünk e tárgyban inkább hõelõállításban tehetõ gazda-
ságosság tekintetében elfogadhatóvá, mintegy 30 PJ/év.

Gondolatainkat például a 3. táblázat szerint össze-
gezhetjük, majd összefoglalhatjuk ismereteinket. Esze-
rint a hazai biomassza potenciál jelentõs lehetõségeket
tartogat a helyi energiaszolgáltatásban amellett, hogy
sok vidéki munkahelyet is magában rejt. Termõföldünk
80%-át kellõ megfontolás után hasznosan fordíthatjuk
gazdaságunk fellendítésére. Figyelembe kell vennünk
azonban, hogy kapacitása véges. Az energianövények
termesztésénél a mezõgazdasági, illetve erdészeti tudás,
szakképzettség és tapasztalat nélkülözhetetlen. Ugyan-
így a bio üzemanyagot, mûanyagot, illetve bio energiát
elõállító üzemek és technológiák elsõsorban mûszaki
szakképzettséget, a hazai viszonyokra adaptálást és hoz-
záértést, tapasztalatot igényelnek a kívánt eredmény el-
érése érdekében. A bio mûanyagok újszerûségében és
hasznosságában kutatva a világban élen járhatunk.

2. táblázat: Néhány fosszilis és biomassza
alkotó energiasûrûsége

Energia- energia- fûtõérték szénhez
forrás sûrûség viszonyítva

kWh/kg kJ/kg
1 puhafa légszáraz 4,4 15840 0,6
2 puhafa szárítóból 5,5 19800 0,7
3 keményfa légszáraz 3,75 13500 0,5
4 keményfa szárítóból 5,0 18000 0,6
5 fehér papír 4,0 14400 0,5
6 fényes papír 4,1 14760 0,5
7 újságpapír 4,9 17640 0,6
8 karton 4,5 16200 0,6
9 szalma 4,2 15120 0,5
10 szárnyas trágya 2,4 8640 0,3
11 vegyes ipari hulladék 4,4 15840 0,6
12 kórházi hulladék 3,9 14040 0,5
13 lakossági szilárd

hulladék 2,6 9360 0,3

14 lerakóból származó
hulladék 5,1 18360 0,6

15 gumiabroncs 8,9 32040 1,1
16 biogáz 6,0 21460 0,75
17 kõolaj 12,8 46080 1,6
18 földgáz 14,8 53640 1,9
19 szén (fekete) 8,0 28800 1,0

2. ábra: Biogáz üzem
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A technológiák és a berendezések bonyolultsága, új-
szerûsége megfontolt, türelmes alkalmazást feltételez.

A számos mûszaki és egészségügyi gond, mely pél-
dául az új összetételû, molekula szerkezetû (és termõ-
földtípus specifikus) közlekedési hajtóanyagok követ-
kezménye, a hagyományos közlekedési eszközök és erõ-
gépek motorjain az üzemanyag-elõállítási technológián
átalakításokat kíván,mely számos szakembert elgondol-
kodtathat majd.

A különféle biomassza alkotók termõföldi megosz-
lása (éves termelt fûtõértéke) célszerûen nem lehet vé-
letlenszerû. Az energetikai beruházások hosszú élettar-
tamuk miatt stabil alapanyag-ellátást kívánnak úgy fizi-
kai és kémiai tulajdonságokban mint mennyiségben.

A biogáz és a szemét égetése alternatívák. Alap-
anyag-azonosság miatt csupán egymás rovására terjesz-
kedhetnek. Mennyiségük s ezzel energetikai lehetõsé-
geik országos méretekben nem jelentõ-
sek, mégis igen fontosak a hulladék-el-
helyezés nagy helyigényemiatt. Akár úgy
is fogalmazhatnánk: egymegoldási kény-
szert képeznek, mely hasznos mûszaki és
gazdasági lehetõséget biztosít.

Hazánk biomassza potenciálja jelen-
tõs, mely energetikai célokra is kiaknáz-
ható alkalmazható lehetõség. A fosszilis
energiahordozókat és az atomenergiát
azonban csupán részben helyettesítheti.
Legnagyobb a jelentõsége a helyi hõ-
energia-ellátásban, gyorsan növõ ala-
csony víztartalmú fásszárú energianö-
vény termesztésében és feldolgozásában.

Az elmondottak szemléltetésére a
4. táblázatban bemutatunk egy lehetsé-
ges hazai bioenergia-összeállítást, mely

az összességében termõföldünkben rejlõ energiakapaci-
tást közel 50%-ban használja ki amellett, hogy az ország
lakosságán kívül plusz 10 millió fõre termel élelmiszert,
ezzel hozzájárulva (mintegy bónuszként) a GDP nö-
veléséhez.

Az összeállítás érdekessége a törvényszerû munka-
helyszám-növekedés mellett, hogy a befektetett és a visz-
szanyert energia egyenlege gyakorlatilag zérus.

Ebben az esetben tehát a biomassza potenciállal
azonos értékû fosszilis energiát (az elfogyasztott éves
mennyiség több mint 1/4-ét) válthatjuk ki, ami az EU-
ban vállaltnál nagyobb, majdcsak 30% megújuló ener-
gia felhasználását valósítja meg.

IRODALOM
[1] David JC Mackay: Fenntartható energia mellébeszélés

nélkül (Vertis Kiadó Bp. 2011)

4. táblázat: Példa bioenergia mixre

biomassza- ellátási energia- termõföld- termõföld- fosszilis
felhasználás cél szaldó foglalás kihasználás energia

kiváltás
[PJ/év] [ha] [%] [PJ/év]

élelemtermelés 20 m fõ -314 2 880 000 100 -
biodízel-elõállítás erõgépek 60 3 520 000 26 38
fásszárú energia-
növény hõ 95 1 600 000 45 211

mezõgazdasági hõ -50 teljes mg. - 20
hulladék területrõl
biogáz villamos 2,6 - - 3

áram+hõ
szemétégetés villamos -3 - - 30

áram+hõ
összesen - -209,4 8 000 000 48 302

3. táblázat: Biomassza alkotók jellemzése*

Energiaforrás Elõállítás Felhasználási Kinyerhetõ Termõföld- A termõföldünk Szaldó
energia- cél energia kihasználás adta fosszilis b-a
igénye b mértéke energiahordozó
a kiváltás ***

[PJ/év **] [PJ/év **] [%] [%] [PJ/év **]
repce 306 biodízel-elõállítás 443 26 217 137
cukorrépa 307 bioetanol- 369 12 134 62

elõállítás
fásszárú 220 villamosáram- 449 44 141 229
energianövény termelés
fásszárú 70 hõtermelés 449 72 45 379
energianövény
mezõgazdasági 70 hõtermelés 20 - 2 -50
hulladék
biogáz 4 villamosáram- 6,6 - 0,3 2,6

és hõtermelés
szemétégetés 35 villamosáram- 30 - 3 -5

és hõtermelés

* hazai kapacitásunk felsõ határa egyenként 6,33 millió ha területre vonatkoztatva
** 1 PJ = 1015 J; *** elvi lehetõség
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Folytatás a 19. oldalról.

Szemán Attila: Újabban elõkerült magyar csillék
A �magyar csille� néven Európa-szerte elterjedt bányá-

szati szállítóeszköz a 17-18. század fordulóján alakult ki a fel-
vidéki bányákban. A teléreket követõ kanyarokkal teli vága-
tokban megkönnyítette a szállítást, mivel az alváz kialakítása
és a kerekek elhelyezése lehetõvé tette a rakomány súlypont-
jának megváltoztatását és ezzel a csille fordulékonyságát. En-
nek köszönhetõ, hogy a Rozsnyó környéki kisebb bányákban
még az 1930-as években is használták. Az utóbbi években a
szlovákiai bányászok kinyitottak néhány Dobsina környéki
régi bányát kimondottan kutatási céllal, ahol több régi magyar
csillét is találtak. A szerzõ a �magyar csillékrõl� ad tájékozta-
tást, feldolgozva és értékelve a dobsinai csillék különleges fel-
építését is.

Márkus Zsuzsanna: A Borsodi Bányász címû hetilap
A szocializmus évtizedeiben minden nagyvállalatnak volt

üzemi lapja, amely heti vagy havi rendszerességgel jelent meg.
Ezeket ingyenesen terjesztették a dolgozók között, a színvo-
naluk pedig nagyon változott. Elsõsorban a vállalat belsõ éle-
tével foglalkoztak, de sok kulturális és helyi témát is közöltek
a dolgozók lakhelyérõl. Mivel a szerkesztõjük többnyire az
üzemi pártbizottság volt, nem kerülhették el a helyi és az or-
szágos pártélet híreit sem. Az egyik leghosszabb életû és leg-
színvonalasabb aBorsodi Bányász címû hetilap volt, amely szá-
mos bányászattörténeti cikket, közleményt tartalmazott. Ezért
határozta el Márkus Zsuzsanna, hogy összegyûjti ezeket a
cikkeket és digitalizálva közkinccsé teszi. Mint a Rudabányai
Múzeum vezetõje, cikkében errõl a munkáról számol be.

Hadobás Sándor: A kanadai magyar bányászok sorsa
Tóth István visszaemlékezéseinek tükrében

Igen nagy szolgálatot tesznek amagyar bányászattörténet-
nek, akik az elmúlt századokban tengerentúlra kivándorolt
bányászok sorsáról számolnak be. Ez történelmünknek eddig
feldolgozatlan fehér foltja volt. Dicsérendõ, hogy a rudabá-
nyai múzeum közleményeiben már másodszor olvashatunk a
kivándoroltak sorsáról, bár meg kell jegyezni, hogy az Ameri-
kában élõ magyar történész, Várdy Béla több tanulmányában
mutatta be a bányászok élet- és munkakörülményeit. Tóth
IstvánBorsodból kivándorolt bányász többmint 20 évet töltött
egy kanadai szénbányában, és hazatérése után írta meg vissza-
emlékezéseit az ottani életérõl, küzdelmeirõl. Hadobás
Sándor ismerteti Tóth István ezen írását, de emellett részletes
elemzést ad arról, mik voltak az okai a bányászok kivándorlá-
sának, és hol voltak a fogadó állomások.

Papp Andrea: Rudabányai kisközség képviselõ-testületé-
nek díszközgyûlési jegyzõkönyveibõl

A rudabányai vasércbánya vezetõi közül többen is tagjai
voltak a községi képviselõ-testületnek. Ezek a vezetõk voltak

az ünnepi szónokok a szokássá vált díszközgyûléseken. Ma
már történelem és értékes dokumentációk az itt elhangzott
beszámolók, szónoki beszédek. A bemutatott néhány jegyzõ-
könyv a képviselõ-testületi tagok mûveltségének, sokirányú
érdeklõdésének bizonyítéka.

Hadobás Sándor:Kétszáz éve született dr. Wenzel Gusztáv
(1812-1891)

Az utókor jogászként és szakíróként tartja számon, de
munkásságának számos bányászattörténeti vonatkozása van.
Méltó arra, hogy születésének 200. évfordulója alkalmából
megemlékezzünk róla. Számunkra a legértékesebb munkája
az 1880-ban kiadott Magyarország Bányászatának Kritikai
Története, amely sokáig az egyetlen átfogó magyar bányászat-
történet volt. Ezt a könyvet tartották a bányászattörténet
bibliájának, amelymégma is a középkori bányászatunk legtel-
jesebb összefoglaló forrása.

In memoriam
E rovat bányászattörténetünk két kiemelkedõ személyé-

nek, dr. Zsámboki Lászlónak és a Rozsnyón élõ Batta
Istvánnak haláláról ad hírt.

Zsámboki László szervezte meg aMiskolci Egyetem levél-
tárát és múzeumát. Könyveinek, bányászattörténettel foglal-
kozó szakcikkeinek a számameghaladja a százat. Példaértékû
volt lexikális tudása és a bányászat területén szerzett mûszaki
ismerete. 2012. január 25-én, életének 76. évében hunyt el.

Batta István: legendának nevezték a rozsnyói magyar bá-
nyamérnököt, aki a Rozsnyó környéki bányákban különbözõ
beosztásokban dolgozott. Kiemelkedõ munkát végzett a bá-
nyászattörténet területén. Karizmatikus személyiségével,
lebilincselõ elbeszélõ-képességével és sokoldalú ismereteivel
tiszteletre és megbecsülésre tett szert. 2011. július 28-án,
életének 87. évében hunyt el.

Szakirodalom
Az alábbi két szakkönyv megjelenésérõl olvashatunk e ro-

vatban:
Csiffáry Gergely: Egercsehi bányászkönyv. (Az egercsehi

szénbányászat történetének dokumentumai) Eger, 2011. E
kiadványt a BKL korábbi számaiban ismertette.

Miroslav Lacko: Montánna historia 3. 2008-ban indított
egy periodikát a fiatal szlovák történész, Miroslav Lacko:
�Évkönyv a bányászat és a kohászat történetérõl� összefogla-
ló címmel. A 2011-ben megjelent 3. kötet, amely a szlovákiai
bányászattörténeti kutatás egy-egy jelentõs alakját mutatja be,
bizonyítja e kiadványsorozat életképességét és értékét. Ezeket
a kiadványokat túlzás nélkül sorolhatjuk Közép-Európa legje-
lentõsebb bányászattörténeti orgánumai közé. Megjelent: A/5
méretben, 114 oldallal.

Kiadta: Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány
Rudabánya 2012. Szerkesztõ:Hadobás Sándor.

Benke István
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Amai megítélés szerint a bioenergia megújuló ener-
gia. A bioenergia felhasználásakor ugyan szén-dioxid
keletkezik, de a növény fejlõdése során a szén-dioxidot
beépíti a leveleibe, száraiba, törzsébe. Ennek tipikus
példája, amikor ipari (energetikai) növényt termelnek,
learatják, amit eltüzelnek, újraültetik, vagy a learatott
tövek újra sarjadnak, és ismét ipari növényt termelnek.
Ezen technológia során a termõtalajt egyértelmûen
csak ipari növények termelésére használják fel.

Azonban a termõtalajok felhasználása ilyen célra
egyre csökken. A Föld közel egymilliárd lakója éhezik,
ezért az élelmiszertermelést elõnybe kell helyezni az
ipari növények termelésével szemben. Tudomásul kell
vennünk, hogy az ipari növények termelése ma már
csak olyan földterületeken lehetséges, amelyek még ki-
használatlanok. A gyenge minõségû földeken gazdaság-
talanul lehet termelni élelmiszer elõállítására alkalmas
növényeket, de ipari növényeket is.

Az elõbbieket elfogadva bioenergiaként elsõsorban
a mezõgazdaságban jelentkezõ hulladékokat kell tekin-
teni. Hazánkban jelentõs mennyiségû szalma, kukorica-
szár, erdészeti hulladék áll rendelkezésre. Ezenkívül
bioenergiaként felhasználásra kerülnek egyéb anyagok
is, a kukoricacsutka, a napraforgó héja stb.

A szeméttelepeken a lerakást követõen pár év után
jelentõs metánkibocsátás indul el, ez a folyamat a sze-
mét összetételétõl függõen közel tíz évig is eltart. A fel-
szabadult metánt fáklyázni kell. Esetleg azt energetikai-
lag hasznosítani. A trágyadombokra tárolt állati szerves
anyagok szintén metánt bocsátanak ki.

Történeti áttekintés

Tekintsünk vissza az elmúlt 50-100 évre, a múltban
milyen szerepet töltött be a bioenergia. Kisebb telepü-
léseken a lakóházakat, családi házakat döntõen fával,
mezõgazdasági hulladékokkal fûtötték. A gyümölcsö-
sök kiszáradt fái, azok gallyai, a kukoricacsutka, a kuko-
ricaszár és egyéb háztartási hulladékok jelentették a tü-
zelõanyag jelentõs részét. Az emberek erdõbe jártak rõ-
zsét gyûjteni. Az erdõ fáinak csupán 30%-a az ipari fa,
a nagyobb része (70%) tûzifa. A tûzifa törzsének jelen-
tõs részét városokba szállították, ahol vaskályhákban,
cserépkályhákban tüzelték el.

A falvakban a konyhában lévõ tûzhelyben tüzelték
el a bioenergiát. Ott fõztek, nappal a család döntõen ott
tartózkodott. Általában hideg szobában aludtak, és csak
a nagyon hideg napokon gyújtottak be a hálószobába.
Emlékezzünk csak vissza, a tûzhely sütõjében téglát,
cserepet melegítettek fel, és azt vitték be az ágyba, a
dunna alá rejtve.

A falvakban a szén, mint tüzelõanyag az 1950-es
években terjedt el. A városokban megteltek a pincék
szénnel. A kéményeken jól lehetett látni, hol tüzelnek
szénnel, ott fekete füst hívta fel erre figyelmet. Ezen
idõszakban már csökkent a bioenergia-felhasználás.

Késõbb elõször megjelentek az olajkályhák, majd
felváltotta a földgáz, ami ma már majd minden faluban
jelen van.

Eljutottunk oda, hogy a bioenergia jelentõs része
nem kerül felhasználásra, kint marad a szabadban, ott
elbomlik, elrohad és metánt termel. Napjainkban a bio-
energia-felhasználás fontos feladatként jelenik meg, a
kornak megfelelõ technológiák alkalmazásával.

A hulladékok biológiai folyamatát iparszerû techno-
lógiák alkalmazásával felgyorsítják. A kombinátokban
feldolgozzák a szalmát, kukoricaszárat, de egyes esetek-
ben a szemes kukoricát is. A kiépített nagyméretû föld
alatti, föld feletti tartályokban a metán termelési folya-
matát ellenõrzik, szabályozzák. A megtermelt metánt
gázmotorokban villamosenergia-termelésre fordítják. A
gázmotorokat elhagyó hõenergiával melegházakat, la-
kóépületeket, sertéstelepeket fûtenek. A bomlás után
visszamaradt anyagot a mezõgazdasági területekre szál-
lítják ki.

Az üvegházhatás szempontjából a metán nyolcszor
veszélyesebb a szén-dioxidnál

Elõzetes vizsgálataim (1) alapján 1GJ hõértékûme-
tán eltüzelése során 55 kg szén-dioxid keletkezik. Az
üvegházhatás szempontjából a metán sokkal veszélye-
sebb a szén-dioxidnál, az irodalmi adatok szerint:

1 kg metán 23 kg szén-dioxiddal egyenértékû (CO2E)

A metán (16 kg) szén-dioxiddá (44 kg) történõ el-
égetési arányt figyelembe véve, 1 GJ metán hõértéke
mellett az üvegházhatás �szén-dioxid egyenérték�-ben:

Amegújuló energiák közül a bioenergiát az üvegházhatás szempontjából másként kell megítélni. Míg
a nap-, szél-, víz-, geotermikus-energia nem bocsát ki metánt, széndioxidot, addig a bioenergia-felhasz-
nálás során metán, szén-dioxid jut a levegõbe. Cikkemben a bioenergia-felhasználás szerepét az energia-
ellátás és az üvegházhatás szempontjából mutatom be.

Mit kell tudni a bioenergiáról?
DR. KAMARÁS BÉLA okl. energetikus szakmérnök
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460 kg. Az elõbbiekbõlmegállapítható, hogy ha ametán
elégetésre kerül, akkor a képzõdött szén-dioxid közel
nyolcszor (8,36) kisebb mértékben növeli az üvegház-
hatást.

Ezen megjegyzéssel nyomatékot kell adnom annak,
hogy a metánnak a levegõbe kerülése a legveszélyesebb
az üvegházhatás szempontjából. Ne feledkezzünk meg
arról, hogy a földgáz több mint 90%-ban metánt tartal-
maz. Annak kitermelése, szállítása, felhasználása során
a levegõbe történõ kerülése nagymértékben elõsegíti az
üvegházhatás kialakulását.

Bioenergiára épülõ erõmûvek

Tekintsük át a bioenergiára (fahulladék, szalma, ku-
koricaszár stb.) épülõ erõmûvek hatását az üvegházha-
tásra. Sokan aztmondják, hogy ezen erõmûvek is füstöl-
nek, a tüzelõanyagjukban lévõ szénhidrogéneket szén-
dioxid és vízgõz formájában bocsátják ki a levegõbe.

A felmérések igazolják, hogy tûzifa, növényi és állati
hulladékmamég bõven áll rendelkezésre, így a bioener-
giára épülõ erõmû programnak létjogosultsága van.
Azonban azt is látnunk kell, hogy a ma ismert technoló-
giájú bioenergiára épülõ erõmûvek nema legkorszerûb-
bek. A kondenzációs villamosenergia-termelés hatásfo-
ka csak közel 27%. A kapcsolt hõ- és villamosenergia-
termelés során a villamos energia és a hõkiadás aránya
33%, a gázmotorok esetén ez az arány eléri az 50%-ot.

Pécsett sikeres bioenergia programot valósítottak
meg. Tûzifa tüzelésre építették át az 50MW-os konden-
zációs blokkot. A növényi hulladékokra létesült a 30
MW-os kapcsolt energia termelésû blokk.

Összefoglalás

A bioenergia közel 10-20%-ban részt vehet hazánk
energiamérlegében.Hosszú éveken keresztül a bioener-
giával fedezhetjük az energiaigények növekedését. A
bioenergia környezetvédelmi szerepét kell megítélni. A
szél-, nap-, víz-, geotermikus energiák felhasználása so-
rán széndioxid-kibocsátás valóban nincs. A bioenergia-
felhasználás esetén az egyébként a levegõbe kerülõ,
üvegházhatás szempontjából veszélyes metán közel
nyolcszor kedvezõbb hatású széndioxiddá alakul át, és
ez jelentõsen hozzájárul az üvegházhatás csökkenté-
séhez.

IRODALOM
Dr. Kamarás Béla: A klímaváltozásért a szén-dioxidon kívül a

vízgõz is felelõs. (Energiagazdálkodás 2011/1)
Reményi Károly: A szén-dioxid nem a �Rémkirály� (Magyar

Energetika 2011. május)
Gács Iván: Villamosenergia-termelés és a széndioxid-kibo-

csátás (Magyar Energetika 2012. május )
Internet: Üvegházhatású gázok kibocsátása

DR. KAMARÁSBÉLA a BME-n végzett hõerõgépészmérnök, energetikai szakmérnök, a hõenergia növekményarányos
teherelosztása tárgyú doktori disszertációját 1976-ban védte meg. A Pécsi Erõmû Rt. mûszaki igazgatója volt 2002-ig,
nyugdíjazásáig. Több értékelõ tanulmányt készített a fûtõerõmûvek gazdaságos üzemeltetésével és a gazdaságos szén-
termelés lehetõségeinek kidolgozásával kapcsolatban.

Bányászattörténeti vetélkedõ a pécsi
Budai-Városkapu Iskolában

Mit tudunk a bányászatról címmel 2012. november 29-én a
Budai-Városkapu Iskolában az itt létrehozott Bányamanók
Ifjúsági Szervezet megalakítói � a Bányászati Emlékekért
Egyesület és a Budai-Városkapu Iskola vezetése � vetélkedõt
rendeztek. A vetélkedõn a városi és városkörnyéki iskolák ta-
nulóinak csapatai vettek részt. A vetélkedõ helyszíne az isko-
la tágas tornacsarnoka volt, ahol kényelmesen elfértek a sok
csapat és a zsûri mellett a csapatokat kísérõ felnõttek és a
kísérõ tanárok is. A színvonalas vetélkedõWawra Jánosnak, a
Budai-Városkapu Iskola fõigazgatójának bevezetõ, köszöntõ
szavaival, valamint Vándori András bányagépészmérnök
beszédével kezdõdött. Vándori András elmondta, hogy az 5.
alkalommal megszervezett bányásztörténeti vetélkedõ egyre
szélesebb körben vált népszerûvé, és felkeltette távolabbi
bányász települések iskoláinak érdeklõdését is. Idén Torma
LajosOroszlányból érkezett mint megfigyelõ a polgármesteri
hivatal képviseletében. Remélhetõen jövõre sikerül Orosz-
lányból és Tatabányáról is vetélkedõket idecsábítani. A
vetélkedõ házigazdái kiemelték, hogy Oroszlány sok ajándé-
kot küldött a díjazottak részére.

Rövid kultúrmûsor után kezdõdhetett a megmérettetés.
A jól szervezett, nagyon színvonalas versenyben a fiatalok
nagy kedvvel és meglepõen magas színtû, széleskörû
ismeretekrõl gyõzték meg a zsûri tagjait. A feladatmegoldá-
sokban a gyerekek munkáját csapatonként egy-egy, a

vetélkedõben teljes joggal résztvevõ felnõtt is segíthette. A
vetélkedõ moderátora Hartmann Piroska tanárnõ volt, aki
egyben a bányamanók patronáló tanára.

A vetélkedõ díjait a rendezvény támogatói adták össze. A
felnõtt segítõk és a zsûri tagjai díszes emléklapot kaptak aján-
dékba. A gyerekek a díjakon kívül számos ajándékot is hazavi-
hettek.

Támogatók voltak: Páva Zsolt, Pécs város polgármestere,
Wildhorse Energy Hungary Kft., Geo-Fáber Mûszaki
Vállalkozó Zrt., Oszoli Dénes önkormányzati képviselõ,
Haász János önkormányzati képviselõ,Végh Péter önkormány-
zati képviselõ.

Dr. Biró József
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Elõzmények

2002. június 24-29. között Budapesten tartotta ülé-
sét az UNESCO Világörökség Bizottsága. A bizottsági
ülés jelentõségét emelte, hogy éppen harminc éve kö-
tötték meg a Világörökség Egyezményt, s a Bizottság
Budapesten köszöntötte az évfordulót. A Bizottság
június 27-én este mindkét magyar világörökségi felter-
jesztést � tokaj-hegyaljai borvidék, valamint a budapesti
Andrássy út � elfogadta, így azok világörökségi terüle-
tek lettek. Tokaj-Hegyalja C 1062 számon lett felvéve a
listára.

A bányákat illetõen az elsõ pontatlanság a világ-
örökségi felterjesztésben 2000, 2001 környékén történt.
Ekkor a bányákat nem mérték fel, csak szöveges emlí-
tést tettek róluk, az volt az álláspont, hogy a bányatelkek
területei nem lesznek részei a világörökségi területnek.
A világörökségi státusz úgy nézett ki, hogy érdemileg
nem fogja befolyásolni Hegyalja gazdasági mûködését,
a címre történõ felterjesztést az itt élõkkel úgy fogadtat-
ták el, mint egy a területre vonatkozó pozitív �brand�-
et. Területileg pufferzónára és magterületre osztották fel
Tokaj-Hegyalját, az építési és gazdasági tevékenységek
szigorúsága a területeknekmegfelelõen különbözõ volt.

A gazdasági élet problémái

2006-ban a szerencsi szalmatüzelésû BHD Erõmû
építésével kapcsolatban merült fel az elsõ jelentõs
feloldhatatlan probléma. A környezetvédelmi felü-
gyelõség az Egységes Környezethasználati Engedélyt
2007. május 10-én az erõmû létesítésében érintett tizen-
három település önkormányzata és hét szakhatóság po-
zitív és hozzájáruló állásfoglalása alapján adta ki, jog-
erõre emelkedésérõl 2007. június 6-án született hatá-
rozat.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Világörökség
Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága 2007. július 17-én
tájékoztatta a BHDHõerõmû Kft.-t arról, hogy a beru-
házásról értesítették a világörökség párizsi központját.

A biomassza erõmû szerencsi megvalósítása ellen
foglalt állást a 2007. február 21-én kiadott nyilatkozatá-
ban az ICOMOSMagyar Nemzeti Bizottság Egyesület.

(Az ICOMOS az UNESCO mûemlékvédelmi világszer-
vezete, a párizsi székhelyû Világörökség Bizottság ál-
landó mûemlékvédelmi szakértõ intézménye.) A hazai
civil szervezet szerint a létesítmény megjelenésével ve-
szélyezteti a tokaji világörökségi terület kultúrtáj értékeit.

A világörökségi problémák kezdetei � ami a bányá-
szatot is érinti � körülbelül erre az idõszakra datálód-
nak. Elkezdõdött a terület értékeinek vizsgálata.

2011. június 14-én a parlament elfogadta a Világ-
örökségi Törvényt. A törvényhez kapcsolódóan a végre-
hajtási rendeletek elkészítésének határideje 2011.
december 31. volt. A 2012. február 15-én kelt NEFMI
(Nemzeti Erõforrás Minisztérium) rendelet Tokaj-
Hegyalját történeti tájjá nyilvánította, és az egész terü-
letet egységessé tette.

A rendelet hatályba lépése után automatikusan
megszûnt a pufferzóna és magterület külön kezelése.
Egységes mûemlékvédelmi oltalom alá került a világ-
örökségi területhez tartozó 27 település kül- és belterü-
leti összes ingatlanja. Természetesen ebbe a bányaterü-
letek is beletartoznak az iparterületekkel, vasútvonalak-
kal és egyéb más oda nem illõ területekkel együtt. Ezzel
kapcsolatban az OMBKE, valamint az MBSZ (Magyar
Bányászati Szövetség) jelezte a NEFMI felé, hogy ér-
tékmeghatározás szempontjából a bányákat nem tartja
mûemlékvédelmi területnek. A megkeresésre érdemi
válasz nem érkezett. Valószínûleg az idõ szûkössége, va-
lamint pénzhiány miatt nem készítettek részletes felmé-
rést a 132 000 hektáros terület 90 000 helyrajzi számát
illetõen. Ekkor már a bányákat egyértelmûen a világ-
örökségi terület részeként kezelte a magyar állam és az
UNESCO is. Itt megjegyzendõ, hogy a teljes 132 000
hektárból mindösszesen körülbelül 5000-5200 hektár a
szõlészetileg mûvelt terület.

A világörökségi státusz 10 éve alatt a terület gazda-
ságilag lecsúszott, megindult az elvándorlás (Tokaj váro-
sából a legnagyobb az elvándorlás országos szinten).
A keresetek messze elmaradnak a magyar átlaghoz ké-
pest, a terület GDP-termelõ képessége alapján a legala-
csonyabbak közé sorolódik. A probléma megoldására
létrehozták a Tokaj-Hegyalja Világörökség Térségfej-
lesztési Programirodát dr. Takács András vezetésével.

Az írás a tokaj-hegyaljai ásványbányászat és a világörökségi terület helyzetét mutatja be, ellent-
mondásait elemzi. Kiemelt aktuálisát az adja, hogy a magyar államnak (mint részes félnek) 2013.
február 1-jéig jelentést kell készítenie a témával kapcsolatban.

Világörökség és bányászat*
MÁTYÁS SZABOLCS okl. bányamérnök � geológus, ügyvezetõ igazgató, Geoproduct Kft. Mád

* A 2012. október 4-én, az OMBKE hegyaljai szervezetének ülésén (Mád, Geoproduct Kft.) elhangzott elõadás szerkesztett változata.



A helyi bányavállalkozók a helyzetet értékelve úgy
döntöttek, hogy az államtól függetlenül elkészítenek
egy a világörökségi területen lévõ bányaterületeket be-
mutató összefoglaló anyagot, mely 2012. május végére
el is készült. Idõközben dr. Takács András tragikus kö-
rülmények miatt elhunyt, szakmai munkája félbesza-
kadt, a bányászattal kapcsolatos állami jelentés ez idáig
nem készült el.

A tokaji világörökségi terület, valamint a tokaj-hegy-
aljai ásványbányászat földrajzi, gazdasági helyzete

A fenti címet viseli a bányavállalkozók által � az
OMBKE és az MBSZ megbízásából � készített bemu-
tató tanulmány. Az alábbiakban ebbõl emelek ki né-
hány fontosabb gondolatot.

Bányász és világörökségi szempontból talán a leg-
jobban összecsengõ tény, hogy a terület a paleolitikum
óta õriz bányászati emlékeket. Régészeti bizonyítékok
tanúsítják, hogy az õskor embere az itt található ande-
zit, kvarcit, obszidián kõzeteket nem csak saját céljaira,
hanem kereskedelmi célokra is bányászta és megmun-
kálta. Az okkerföld és agyag késõbb szintén hasznosított
nyersanyag volt. A Tokaji-hegység történelméhez tarto-

zóan, a bányászat régebbi kötõdésû, mint bármilyen
más tevékenység. A 13 fellelhetõ ásványi nyersanyagból
az õsember ötöt használt. A nem iparszerû � kisebb õs-
közösségeket kielégítõ � termelés már a paleolitikum-
ban és a neolitikumban elkezdõdött. Tokaj-Hegyalja el-
sõ exportcikke a pattintott, valamint csiszolt kõpenge
volt. A régészek Hegyalja körül kb. 500 km sugarú terü-
leten az õsemberbarlangokban akkori � bizonyítottan a
Tokaji-hegységbõl származó � kõtermékeket (szakócák,
kaparók stb.) tártak fel.

Ami napjaink bányászati aktualitását illeti, a világ-
örökségi területen belül 27 bányatelek található:

1. Bekecs I. � kálitufa
2. Bodrogkeresztúr I. � riolittufa
3. Erdõbénye kovaföld
4. Erdõbénye III. � horzsakõtufa
5. Erdõbénye V. � andezit
6. Mád III. � zeolit, bentonit
7. Mád IV. � bentonit
8. Mád Király-hegy dobozi oldal � kaolin
9. Mezõzombor (Hangácstetõ) � zeolit
10. Mezõzombor II. � zeolit
11. Monok I. � riolit
12. Rátka (vasútmenti) � zeolit
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13. Rátka Újhegy � bentonit
14. Rátka V. � zeolit
15. Rátka VI. � bentonit, kaolin, kvarcit
16. Rátka VII. � zeolit
17. Rátka � Kerektölgyes � kvarcit
18. Sárospatak I. � andezit
19. Sárospatak V. � andezit
20. Sárospatak VI. � homok
21. Sátoraljaújhely I. � agyag
22. Szegi I. � kaolin
23. Szegi II. � andezit
24. Szegilong I. � riolittufa
25. Szerencs � Feketehegy � kálitufa
26. Tállya � andezit
27. Tarcal I. � andezit
A bányatelkek jogosultjai az alábbiak:
1. Carbon-Ép Kft.
2. Colas Északkõ Kft.
3. Ediafilt Kft.
4. Geoproduct Kft.
5. Holcim Hungária Zrt.
6. Josab Hungary Kft.
7. K.V. Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8. Magita 2000 Kft.
9. Mikroõrlemény Kft.
10. Zemplénkõ Kft.
A világörökségi területet és ezen belül a bányatelke-

ket az 1. sz. ábra szemlélteti.
A terület Magyarország nem érces ásványi nyers-

anyagainak legértékesebb területe. Az alábbi nyers-
anyagtípusok találhatók itt:

� kvarcit
� kaolin
� kálitufa
� vasokker
� bentonit
� illites nemesagyag
� zeolitos riolittufa
� trasz
� horzsakõ-üvegtufa (pumicit)
� perlit
� kálitrachit
� diatomaföld
� pleisztocén vályog
� andezit (általános út- és vasútépítési nyers-
anyagként)

A fenti nyersanyagtípusok a hagyományos és általá-
ban mindenki által jól ismert bányászati alapanyagokon
kívül (építõipari, energetikai alapanyagok) a következõ
kategóriákba sorolhatók be: környezetvédelmi, kerá-
miaipari, gyógyszeripari, kozmetikai, takarmányipari,
kohászati, építõipari, mezõgazdasági alapanyagok. A
felsorolásból is jól látható, hogy a Tokaji-hegység párat-
lan értékû nyersanyagtípusokkal rendelkezik. Ezeknek
a nyersanyagoknak az elérhetõségére a társadalomnak
szüksége van, az ezekbõl készült termékek valódi érté-
ket képviselnek.

A terület kihasználatlan lehetõségei közé tartozik a
Hernád-völgybe, valamint a Bodrog árterébe építhetõ

szélerõmû park. A Hernád-völgy állandó szélcsatornája
a területnek, a Bodrog ártéri területe pedig alkalmatlan
mezõgazdasági mûvelésre vagy útépítésre. Viszontmor-
fológiai adottságánál fogva (a hegység és síkság talál-
kozása miatt) szélerõmû park üzemeltetésére szintén
kitûnõen alkalmasnak mutatkozik.

A jövõt tekintve elkerülhetetlen gazdasági, társadal-
mi érdek a 37-es fõútvonal négysávossá szélesítése (né-
hány helyen már jelenleg is az). A jelenlegi út rendkívül
rossz állapotú, túlterhelt, fokozottan balesetveszélyes.

Fontos kiaknázatlan nyersanyaga a területnek a Tak-
taharkány � Taktaszada � Szerencs vonalon végighúzó-
dó széntelep. A kõszén itt gyenge szénülési foka miatt
lignit vagy barnaszén besorolású. A 8-10 millió éves
pliocén telep a Pannon tenger emlékeit õrzi, hasonló-
képpen mint Bükkábrány vagy Gyöngyösvisonta. A
széntelep kiaknázása Magyarország villamosenergia-el-
látásának lehetõségét hordozza � hazai nyersanyagbá-
zisra alapozottan. Itt fontos lehet a gázerõmûvek kivál-
tása, valamint Paks helyettesítése tiszta szén technoló-
giájú erõmûvi felhasználással. Németország 2020-ig fel-
számolja atomerõmûveit, és áttér tiszta-szén technoló-
giájú erõmûvekre, valamint megújuló energiákra (a fu-
kusimai katasztrófa után döntöttek így). Nem feltétle-
nül kell a németeket másolnunk, de az orosz gázfüggõ-
ség nagy részének kiváltási lehetõsége húzódik itt. A
szélerõmû parkok létesítése, valamint egy hõerõmû épí-
tése hazánk egyik energetikai bázisa lehetne.

Korlátok

Visszatérve a jelenlegi helyzethez, az UNESCO
véleménye a bányakérdést tekintve a következõ:
� A kis volumenû, helyi tradíciókon alapuló, helyi igé-
nyeket kielégítõ bányászat támogatott. A helyi építõ-
ipari alapanyagokra � a világörökségi terület fenntart-
ható építési fejlõdését, kultúráját tekintve � alapvetõ-
en szükség van.

� A nagy volumenû építõipari, kereskedelmi célú, bá-
nyászati alapanyaggyártás viszont nem támogatott. Az
ilyen jellegû bányászat közvetlen és közvetett hatása a
világörökségi terület egyetemes értékeit hátrányosan
befolyásolja.
A fenti gondolatmenetnek megfelelõen a világörök-

ségi területen a 27 bányaüzembõl álláspontunk szerint 6
ilyen létezik: a Colas 4, aHolcim és aZemplénkõ 1-1 bá-
nyaüzemmel. A többi üzem termelési volumenénél fog-
va valószínûleg megfelel a világörökségi elvárásoknak.

De a fent felsorolt további lehetõségek (hõerõmû,
szélerõmû, négysávos fõút) egyike sem megengedett vi-
lágörökségi területen. Véleményünk szerint a 37-es fõút
négysávossá tétele fogja elõbb-utóbb megszüntetni a vi-
lágörökségi címet. Erre már Németországban (teljesen
hasonló helyzetben) volt példa, ahol szintén négysávos
hidat építettek világörökségi területen. (AVilágörökség
Bizottság 2009. június 22-30. között Sevillában tartott
33. ülésszakán többek között felülvizsgálta a Veszélyez-
tetett Világörökség Listán szereplõ �Elba-völgy Drez-
dánál kultúrtáj� helyzetét is, és határozott a helyszínnek
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a Listáról való törlésérõl.) Többsávos út építése világ-
örökségi területen nem lehetséges.

Ami a borászatot illeti, a tokaji a �Királyok bora, a
borok királya�. Ezt a történelmileg legmagasabb rangú
címet XIV. Lajos ajándékozta a nedûnek, amikor II.
Rákóczi Ferenc kóstolót küldött neki az itt termõ bo-
rokból, szövetségest keresve a Habsburgok ellen. Ettõl
magasabb ranggal nem lehet illetni a Tokajit � ebbõl
csak egy van a világon, világörökségi terület viszont
számtalan helyen lett kijelölve.

Összefoglalás

Álláspontunk szerint a jelenlegi világörökségi terü-
let hibásan lett kijelölve. Célszerûbb lett volna pl. a
Tokaji-hegyet, vagy egyes pincéket, vagy egyes hagyo-

mányos mûvelésû szõlõparcellákat illetni a címmel, de
semmiképpen sem az egész területet. Így a gazdasági
megkötöttségek lazulhatnának, a beruházások elõtti
akadályok elhárulhatnának.

Gazdasági kérdésekben � többek között bánya ügy-
ben is � a magyar állam részérõl (mint részes fél részé-
rõl) jelentésadási kötelezettséget kell teljesíteni az
UNESCO felé. A jelentést 2013. február 1-jéig kell be-
nyújtani. A jelentéskészítõket, döntéshozókat a tanul-
mányban foglalt észrevételeinkkel szeretnénk minél
jobban megismertetni, eredményes, életszerû döntések
meghozatala céljából.

Az UNESCO soron következõ ülése (37 COM)
2013. június 17-27. között Kambodzsában lesz. A fenti
kérdésekkel kapcsolatos tárgyalás, valamint döntésho-
zatal is ekkorra várható.
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MÁTYÁS SZABOLCS 23 éve, az egyetem elvégzése után azonnal, saját családi vállalkozásukban kezdett dolgozni, mint
gépkezelõ � adagoló. A vállalkozáson belül a munkafázisok mindegyikében részt vett mint munkás, késõbb az adott
munkaterületek vezetõje lett. Így édesapja vezetése alatt a szakmai lépcsõfokokat � a korábbi vezetõi szemléletek alapján
� végigjárta. 9 mûködõ bánya, 2 ásványelõkészítõ üzem tervezése, építése, valamint ezekhez kapcsolódóan termékek
gyártása, piaci bevezetése fûzõdik hozzá. Jelenleg a Geoproduct Kft. ügyvezetõ igazgatója.

Bányász témájú írásokkal jelent meg a Pécsi Szemle

A Pécsi Szemle idei, téli számában négy írás is bá-
nyászati témákat dolgoz fel. A megjelent cikkek szerzõi
2012. december 14-én Pécsett, a Mûvészetek és Iroda-
lom Házában személyesen mutathatták be írásaikat.

Sallay Árpád, a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány
kuratóriumának elnöke �A Mecseki uránércbányászat
felhagyását követõ rekultivációs feladatok�-ról írt.

Szóbeli kiegészítõjében kifejtette, hogy ha a bánya-
bezárások idején az egykori döntéshozók türelmesen
megvárják, amíg a hidegháborúban felhalmozott urán-
készletek elfogynak, akkor nem kellett volna 20milliárd
forintot a rekultivációra elkölteni. Az uránbányák állag-
megóvásos fenntartása nem került volna ekkora összeg-

be, és ma gazdaságosan lehetne folytatni a kitermelést.
Mind a város, mind a térség munkanélkülisége nagyban
csökkenhetne.

Szintén urános témát dolgoz fel Berta Zsolt, Földing
Gábor és Németh Gábor: �Függõleges aknák, meddõhá-
nyók és ipari területek felhagyása a volt Mecseki Uránérc-
bányászat hatásterületén� c. munkája.

Ezeket a területeket ipari vagy mezõgazdasági célra
egyaránt hasznosítani lehet. Megállapították, hogy ��
az üzemi területek rekultivációjának eredményeként a
környezõ természet veszélyeztetettségének megszünte-
tése a környezeti elvárásoknak megfelelõen sikeresen
megvalósult.�

Ónody Jenõ okl. bányamérnök �Egy ember élete�
III. Alföldi parasztgyerekbõl lettem pécsi bányász� címmel
folytatta érdekfeszítõ önéletírását.

Traj Ferenc, a Mecseki Szénbányák volt mûvezetõje
és munkástanács tag �Pécs, István akna 1956� címmel
írta le akkori élményeit, azokat az eseményeket, ame-
lyek az üzemben és az üzemi dolgozókkal kapcsolatban
a városban történtek.

A lap bemutatása után dr. Romváry Ferenc fõszer-
kesztõ bejelentette, hogy a további megjelenés annak
függvénye, hogy Pécs város tudja-e támogatni a megje-
lenést. A jelenlegi elõfizetõi létszám (amely kb. 500 fõ)
nem képes a lap fenntartására. Elõfordulhat, hogy 15 év
után ez az értékes várostörténeti témákat érintõ folyó-
irat � amelyben rendszeresen jelentek meg a pécsi és
Pécs környéki bányászat történetével, emlékhelyeivel
kapcsolatos cikkek, fényképek � kénytelen beszüntetni
tevékenységét.

Dr. Biró József

Könyvismertetõ, lapszemle

Sallay Árpád okl. bányamérnök fûz kiegészítéseket a
folyóiratban megjelent cikkéhez



Szt. Borbála-napok Dorog térségében

A Szent Borbála-nap megünneplésére mind Doro-
gon, mind a környezõ községekben sor került 2012-ben
is. A templomokban mindenütt Szent Borbálára, a bá-
nyászok védõszentjére emlékezõ ünnepi misét tartottak.

A megemlékezés-sorozat Pilisszentivánon december
1-jén kezdõdött. Megkoszorúzták a község bányász em-
lékmûvét, ahol emlékbeszédet mondott Wágner Ferenc
tagtársunk, a Bányász Szakszervezeti Szövetség helyi
elnöke, s a baráti beszélgetés az önkormányzati fogadá-
son Pénzes Gábor polgármester vendéglátásával foly-
tatódott.

Csolnokon a koszorúzásokra a bányász emlékfal-
nál került sor. A Bányász Klubban Tafferner József
polgármester méltatta a múlt hõs bányászai és a jelen
hagyományõrzõinek eredményes munkáját. A nagy
teremben �Idõképek� címmel kiállítást mutattak be
Nagy Adrien munkáiból. A kiállítást Baranyai Lõrinc
nyitotta meg. A régi bányász dalokat � két nyelven � a
Német Nemzetiségû Vegyes Kórus adta elõ, s a ren-
dezvényen szokás szerint közremûködtek az általános
iskola tanulói.

Dorogon december 2-án a Szent Borbála-templom-
ban a hagyományos bányász misét tartották. Kiss Maly
László esperes a szentmise folyamán megemlékezett a
bányászokról, akiknek áldozatos munkáját ma is példa-
képül állította. A hagyományoknak megfelelõen elhe-
lyeztük az OMBKE koszorúját a Szent Borbála-oltár-
nál, a Szent Borbála-ereklyénél. A szentmisén közre-
mûködött a Dorogi Bányász Zenekar. A szentmisén
részt vettek dr. Schmidt Sándor néhai bányaigazgató
dédunokái: Ladó Éva és Ladó Antal.

Kesztölcön a temetõben volt a koszorúzás az impo-
záns emlékmûnél. Az ünnepi beszédet Glevitzky István
elnökünk tartotta. Baráti beszélgetésre az önkormány-
zat tanácstermében került sor, ahol Gaál Lajos polgár-

mester tagtársunk köszöntötte s látta vendégül az egy-
begyûlteket, többek között a két Schmidt dédunokát. A
baráti beszélgetések kesztölci borospincékben folyta-
tódtak.

Sárisápon a temetõben újonnan elkészült bányász
sírhelyek, a bányász emlékmû koszorúzása után a Mû-
velõdési Házban emlékeztek a bányász hagyományõr-
zõk. Emlékezõ beszédet Kollár Károly polgármester és
Nánai István tagtársunk tartott.

Mindig öröm, ha van olyan község, ahol felújítják a
korábbi megemlékezéseket. December 9-én Leányvá-
ron a Szent Borbála-ünnepségek keretében, Szatmári
János szervezésével, 66 év után hagyományteremtõ
szándékkal a bányászokra emlékeztek. A 80 éve épült �
felújított � �Munkásotthonra� emléktáblát helyeztek el.
Az emléktáblán megörökítették, hogy �Hálás tisztelet a
leányvári bányászságnak. A Leányvári Önsegélyzõ és
Önmûvelõ Egyesület 220 tagjának az áldozatvállalásá-
val épült az egykori munkásotthon.� Emlékbeszédet
Hanzelik Gábor polgármester és az OMBKE képvisele-
tében dr. Korompay Pétermondott. Az emléktáblát Kiss
Maly László esperes áldotta meg. A termet zsúfolásig
megtöltõ hallgatóság elõtt Solymár Judit ésKovács Lajos
idézett fel emlékképeket az önsegélyezéssel kapcsolat-
ban. Közremûködött a Leányvári Német Nemzetiségi
Dalkör.

Napjainkban is nagy és jótékony hatása van védõ-
szentünk, Szent Borbála napja megünneplésének. Az
egész ország területén a jelenlegi és a volt bányász tele-
püléseken egyre több, magas színvonalú rendezvényre
került sor.

Dr. Korompay Péter
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Borbála-napi ünnepségek országszerte
ABudapesten a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban tartott 2012. évi központi Szt. Borbála-ünnepségrõl és a Gellért-

hegyi sziklatemplomban tartott Borbála-misérõl a BKL lapok 2012/6. számában beszámoltunk. Itt most a jelenlegi és volt
bányaterületeken tartott rendezvényekrõl tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat.

Szerkesztõség



Szent Borbála-napi megemlékezés
a Márkushegyi Bányaüzemben

2012. december 7-én a délutános mûszak megkez-
dése elõtt nemcsak a bányába leszálló dolgozók gyüle-
keztek a felolvasóban, hanem az OMBKE helyi szerve-
zet tagjai is. A beosztás elõtt ünnepi megemlékezést tar-
tottunk a Szent Borbála-szobor elõtt.

A Himnusz elhangzása után Tóth Zsolt bányamér-
nök méltatta Szent Borbála történetét, akit a keresz-
ténység Barbara néven vértanúként tisztel (neve a
Barbarus szó nõnemû alakja). A bányászok, hegymá-
szók, harangöntõk és mások védõszentje. Borbála kul-
tusza fõleg abban az általános felfogásban gyökerezett �
kiemelten a bányászoknál � hogy tisztelõit védi a veszé-
lyektõl. Az, hogy a bányászaton kívül más foglalkozási
ágaknak is védõszentje lett, a legendák különbözõ ele-
meihez kapcsolódik. Mint védõszentünkre, névnapján
tisztelettel emlékezünk rá.

Ezt követõen Zámbó Béla mondott el egy imát
Szent Borbálához, ami Dorogon kelt 1937-ben, majd
közösen elénekeltük a �Tisztelet a Bányász szaknak�
címû dalt. Az ünnep végeztével minden résztvevõ egy-
egy szál gyertyát gyújtva fejezte ki tiszteletét az emlék-
mû elõtt. A Bányászhimnusz eléneklésével ért véget a
megemlékezésünk.

Ezt követõen az OMBKE oroszlányi szervezete so-
ron következõ szakestélyét tartottuk meg az oroszlányi
Sport étteremben. Amikor mindenki megkapta a �75
éves az Oroszlányi Bányászat� feliratozású korsót, meg-
kezdõdött az ünnepi taggyûlésünk, amelyet dr. Havelda
Tamás bányaigazgató, az OMBKE helyi elnöke tartott.
Többek között beszélt a szervezet mûködésérõl, amibõl
kiderült, hogy tovább folytatódott szervezetünkben a
szakmai és hagyományõrzõ tevékenység. A továbbiak-
ban a létszámhelyzetünkrõl szólt, ahol évek óta megfi-
gyelhetõ a létszámingadozás, de bízunk benne, hogy
egyre szaporodik a létszámunk.

Még az elmúlt évben a vezetõségi ülésen rögzítettük,
hogy az év végén megtartandó taggyûlésünkön név sze-
rint is megemlékezünk azokról a tagtársainkról, akik
egyesületi jutalmazásban részesültek. Ezt a tagság nagy
megelégedéssel és tapssal jutalmazta. Továbbá megem-
lékezünk azokról, akik most ünnepelték a 75, ill. a 80.
születésnapjukat. Befejezésül a programjainkról szólt,

ami a 2012. évi munkatervünk szerint zajlott le. Megkö-
szönve az eddig végzett csapatmunkát, a 2013-as évre
�Jó szerencsét� kívánt.

Ezután a szakestélyünk következett, melyet Kiss
Csaba, alias Balhés Charley vezetett le.

Zámbó Béla

Pécsi Szent Borbála-napi ünnepségek

A szokásoknak megfelelõen Pécsett több helyszínen
nagyszámú közönség ünnepelte meg Szt. Borbála
napját, a hagyományos bányászünnepet.

Igazi téli, zord idõben, meglepõen népes ünneplõ
tömeg jött el idén december 4-én 16 órakor a Budai
Vámnál levõ Szt. Borbála emlékparkba. A megemléke-
zést Oszoli Dénes, a terület önkormányzati képviselõje
kezdte. Kedves színfoltja volt az ünnepi eseménynek a
Budai-Városkapu Iskola bányamanóinak aktív jelen-
léte.

Az ünnepség elsõ mûsorszáma egy új, az aknamélyí-
tõket és mecseki munkáikat megörökítõ emlékkõ lelep-
lezése, avatása volt a szobor közelében. Nagy Emil régi
aknamélyítõs avató beszéde után a kõ leleplezése, majd
ökumenikus felszentelése következett.

A Szt. Borbála-szobornál dr. Hoppál Péter ország-
gyûlési képviselõ beszélt a bányászok évezredes har-
cáról, a bányász szervezetek összefogásról és ennek
kézzelfogható eredményeirõl a bányász rokkantnyug-
díjak és járadékok vonatkozásában. Somogyvári Imre, a
helyi Aknamélyítõ Vállalat egykori igazgatója az ak-
namélyítõk elért eredményeirõl, a bányászok mai fel-
adatairól szólt. A Honvéd Hagyományõrzõ Szervezet
képviselõje Szt. Borbáláról, mint a tüzérek védõszent-
jérõl fejtette ki gondolatait. Az ünnepség a civil szer-
vezetek koszorúinak és emlékezõ szalagjainak elhe-
lyezésével zárult.

Koszorúzási ünnepség volt a Pécs-szabolcsi temp-
lomkertben, ahol a helyi hagyományõrzõk és civil szer-
vezetek emlékeztek meg a bányászat elesetteirõl.

A volt uránbányászok és a Pécsi Bányásztörténeti
Alapítvány nevében Kõvágószõlõsön Sallay Árpád okl.
bányamérnök � az egykori dolgozók és hozzátartozóik
jelenlétében � rótta le kegyeletét az Uránbányász
Múzeum kertjében és a hõsök emlékmûvénél.
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Vasason 2012. december 8-án délután három órakor
a Bányászotthon nagytermében � a legnagyobb hóvihar
mellett � kezdõdött a Szt. Borbála-napi ünnepi megem-
lékezés.

A Himnusz elhangzása után Ruzsicsics Ferenc kö-
szöntötte a zord idõ ellenére megjelent 50-60 fõnyi
résztvevõt és a megjelent vendégeket, elõadókat. Erre a
célra színes ünnepi elõadással készült fel a Vasasi
Bányász Zenekar, Gotthard Imre karnagy vezetésével,
amelyben karácsonyi énekeket és népszerû bányászda-
lokat is hallgathatott az ünneplõ közönség. A helyi isko-
la három diákja egy bányász témájú egyveleget mutatott
be, amelyet a Berze Nagy János Népdalkör felemelõ
éneklése követett.

Ünnepi beszédet dr. Hoppál Péter, a terület ország-
gyûlési képviselõje mondott, amelyben a magyarországi
bányász múlt felelevenítésével foglalkozott, és beszá-
molt arról, hogyan küzdöttek a parlamentben a bányá-
szok jogos járadékainak és rokkantnyugdíjának megõr-
zéséért. Kiemelte a bányász csoportok, érdekvédõk, ha-
gyományõrzõk tevékenységének jelentõségét, amelyet
az elért eredmények a jelenben is messzemenõen iga-
zolnak. Az elhangzottakra példaként felolvasta a bemu-
tatandó verseskötet Sóhaj a Mecsekbõl c. versét.

Az ünnepség végén e sorok írójának erre az alka-
lomra megjelent, bányász verseket is tartalmazó kötetét
mutatta be dr. Szirtes Gábor irodalmár, a Pro Pannónia
Kiadói Alapítvány igazgatója, majd a szerzõ szólt a tar-
talomról, és az elmondott gondolatokat a kötetbõl tör-
ténõ felolvasással illusztrálta.

Dr. Biró József

Szent Borbála-napok Komlón

Komlón a 2012. évi Szt. Borbála-ünnepségek több
napon keresztül programot jelenthettek a komlóiaknak.
Már pénteken � november 30-án � megkezdõdött az
ünnepségsorozat.

A színház- és hangversenyteremben fuvolisták talál-
kozóját bonyolították le, majd megkoszorúzták Jánosi
Engel Adolf szobrát, ahol Fóris Zoltán, a Komlói Hon-
ismereti és Városszépítõ Egyesület ügyvezetõ elnöke
mondott emlékezõ beszédet. Méltatta annak a vállalko-
zónak az érdemeit, aki a komlói szénbányászatot elindí-
totta. A délután folyamán pedig településtörténeti kon-
ferenciát rendeztek, több bányász elõadó részvételével.

December 3-án a Komlói Nyugdíjas Szakszervezet
és a Komlói Vállalkozók Klubja Egyesület szervezésé-
ben Szent Borbála-napi megemlékezést tartottak a
�Márka csille� emlékhelyen. Bevezetõt és verset mon-
dott Nikolausz Tamás. Az ünnepi beszédet Rátkai
Norbert bányamérnöktõl hallhatta a csípõs hidegben
megjelent közönség. Magyar és bányász dalokból álló
mûsort adott még a Hosszúhetényi Dalkör. A
résztvevõk távozás elõtt mécseseket gyújtottak a bánya-
csille körül. Az ünneplõk késõbb egy sátorban zsíros-
kenyeres fogadáson vettek részt.

December 4-én a Borbála-napi megemlékezés fõ
helyszíne a tavaly Újtelepen felállított emlékkõnél volt.
Az Újtelepi Baráti Kör zászlószenteléssel tisztelgett az
idei ünnepen a 200 éves komlói bányászkodás és a 90
éves Komlói Bányász Sportkör régi és mai sportolói
elõtt.

Este a 75 éves római katolikus templomban ünnepi
szentmise volt Szent Borbálának, a bányászok védõ-
szentjének tiszteletére. A szentmise után a résztvevõk
fáklyákkal vonultak a templomtól a Borbála-keresztig.

Este 16 órakor pedig az OMBKE Mecseki Szerve-
zete szervezésében szakestélyt rendeztek aVízmûVálla-
lat rendezvénytermében, amelyrõl külön számolunk be.

Dr. Biró József

Szent Borbála-napi megemlékezés Nógrádban

Az OMBKE salgótarjáni osztálya december 4-én a
Bányamúzeumban tartotta meg a hagyományos Szent
Borbála-napi megemlékezést.

Elõször a bányaudvarban lévõ, a bányákban halálos
balesetet szenvedett bányászok emlékoszlopának ko-
szorúzására került sor, utána amúzeum könyvtártermé-
ben Józsa Sándor tartott ünnepi beszédet. Folytatásként
dr. Füst Antal okleveles bányamérnök �Omlásban� címû
könyvének bemutatására került sor.

A szerzõ könyvében a bánya mással nem összeha-
sonlítható világát szándékozik bemutatni egy bányate-
lep néhány családjának életén keresztül. A történet egy
része kitalált, de a regényt felépítõ mozaikok egy részét
az élet szülte. A szerzõvel történõ beszélgetés során a
szakmával kapcsolatos témák is felvetõdtek.

December 5-én a Salgótarjáni I. sz. bányász nyugdí-
jas alapszervezet tartott megemlékezést. Lonsták
Vilmos tartott ünnepi beszédet. Utána átadták az 50-60
éves tagságért járó szakszervezeti emlékplaketteket. A
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hivatalos ünnepség után vacsora várta a vendégeket,
melynek fényét szórakoztató zene emelte.

December 8-án a II. sz. bányász nyugdíjas alapszer-
vezet a város déli részén lévõ Gerelyes Endre Mûvelõ-
dési Házban emlékezettmeg. Az ünnepi beszédet amû-
velõdési ház igazgató asszonya tartotta. Folytatásként a
Salgótarjáni Bányász-Kohász Dalkör régi bányászdalo-
kat adott elõ, melyeket sok vendég velük énekelt.

December 7-én a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Budapesten aktív és nyugdíjas munkatársai ré-
szére Borbála-napi ünnepséget tartott. Vendégként a
Salgótarjáni Bányász-Kohász Dalkör is meghívót ka-
pott. A megnyitó után Jászai Sándor, a hivatal elnöke
tartotta az ünnepi beszédet, majd a nyugdíjas dolgozók
részére karácsonyi ajándékcsomagok átadására került
sor. A Dalkör 20 perces mûsorral szórakoztatta a ven-
dégeket, majd az uzsonna után régi selmeci dalokkal
folytatta mûsorát, melyhez a résztvevõk lelkesen csatla-
koztak. Öröm volt nézni a derûs arcokat, sokan a régi
diákévekre emlékeztek. Zárásként a teremben lévõk
együtt énekelték a Bányászhimnuszt. Sokan megjegyez-
ték, hogy az ilyen ünnepséget meg kell még majd ismé-
telni egy párszor.

A Salgótarján környéki bányász falvakban még 12
településen tartottak Borbála-napi megemlékezéseket.

Vajda István

Szent Borbála-napi ünnepség Detken

2012. november 30-án a visontai bánya-erõmû köz-
vetlen szomszédságában lévõ Detk községben rendezte
meg a Mátrai Erõmû Zrt. és az OMBKE Mátraaljai
Szervezet vezetõsége a Szent Borbála-napi ünnepséget.

Immáron évek óta vagy Gyöngyös-Visonta térség-
ben, vagy Bükkábrányban emlékezünk meg a bányá-
szok védõszentjérõl.

A detki római katolikus templomban dr. Urbán Imre
esperes-plébános celebrálta az ünnepi szentmisét. Üd-
vözölte a megjelent résztvevõket, majd felkérteDerekas
Barnabást, a Mátrai Erõmû Zrt. stratégiai igazgatóját,
hogy ismertesse védõszentünk életútját. Ezt követõen
került sor a nemmindennapos ünnepi szentmisére, ahol
az esperes archaikus latin-magyar nyelven mondta a li-
turgiát. Prédikációjában õ is megemlékezett Szent Bor-
báláról, amit áhítattal hallgattak amegjelentek. A gyön-
gyösi Zeusz kórus mûsora még ünnepélyesebbé tette a
megemlékezést.

A mise után a község mûvelõdési házában a vendé-
geket a Mátrai Erõmû Zrt. vezetõsége szolid hideg va-
csorára invitálta, majd ezt követõen Sõregi Zsolt okl. er-
dõmérnök, irodavezetõ-helyettes közremûködésével
kiosztották az erre az alkalomra készült korsókat. Az
ünnepségen részt vettek aMátrai Erõmû Zrt. vezetõi, a
Miskolci Egyetem neves professzorai: dr. Kovács Ferenc,
dr. Tihanyi László, dr. LadányiGábor, dr. Sümegi István és
a Miskolci Bányakapitányságról dr. Izsó István kapitány
és helyettese, dr. Zsíros László. Megtisztelte összejövete-
lünket Pelle Sándor is, aki 22 éve polgármestere a tele-
pülésnek.

A selmeci hagyományoknak megfelelõen megvá-
lasztottuk a szakestély elnökét: Kovács István fõosztály-
vezetõt (alias: Spõrös). A major domus, azaz a háznagy
HalmaiGyörgy, kontrapunktok:Kalcsó Benedek és Sõrés
Gergõ, cantusok Törõ György, Vázsonyi Csaba, Herczeg
Pál és Szalai László, fuchsmajor, azaz balekcsõsz dr.
Dovrtel Gusztáv, konzekvencia Németh Demeter, etalon:
Huczka András lettek. A házirendet e sorok írója hitele-
sítette. A szakestély a megszokott hagyományoknak
megfelelõen zajlott. Komoly pohár köszöntõt mondott:
dr. Valaska József, aki beszédében szólt a bánya-erõmû
jelenlegi helyzetérõl, a várható jövõrõl, hangsúlyozta,
hogy amíg a cég évi eredménye 23 Mrd Ft, addig az itt
dolgozók munkája biztosítva lesz. A vidám pohár kö-
szöntõt Pelle Sándor polgármester tartotta, aki humoros
visszaemlékezései közben felköszöntötte Valaska
Józsefet 60. születésnapján.

Nagyon érdekes színfoltja volt a szakestélynek St.
Martin világhírû fuvolamûvész mûsora, amit a jelenlé-
võk nagy taps kíséretében köszöntek meg. A mûvész
közvetlen modora, barátságos, humoros viselkedése a
hallgatóság tetszését nagyon megnyerte.

Külön érdekessége volt a szakestélynek a firmaava-
tás, amit dr. Dovrtel Gusztáv fuchsmajor vidám, humoros
mondásokkal vezényelt le. Bóna Róbert bányaigazgató
mint keresztapa Pászti Ágnes tanárt (alias: Angol szén)
és Pethõ András gépészmérnököt (alias: Szakvezetõ
agilis Bandi vagyok) firmává avatta.

A szakestély a krampampuli felhörpintésével és az
Erdész-, Kohász-, Bányászhimnuszok eléneklésével
fejezõdött be.

Dr. Szabó Imre

Szent Borbála-napi ünnepség
Rózsaszentmártonban

2012. december 5-én az önkormányzat és a nyugdí-
jas bányász szakszervezet nagyszabású rendezvényt
szervezett. A bányászok védõszentjénekmegünneplésé-
re nagyon sok vendég érkezett, akik a Lignitbányászati
Emlékház elõtt gyülekeztek, majd a római katolikus
Szent Márton-templomban hallgatták meg Kocsis
Sándor kanonok-plébános rendhagyó istentiszteletét.

A templomban a község polgármestere, Sipos
Jánosné okl. közgazdász köszöntötte az illusztris vendé-
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geket: dr. Holoda Attilát, a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium helyettes államtitkárát, dr. Kovács Ferenc akadémi-
kust, a Miskolci Egyetem emeritus professorát, dr.
Morvai Tibor c. egyetemi docenst, dr. Izsó István bánya-
kapitányt, a Mátrai Erõmû Zrt. képviselõit:Dr. Joachim
Witzel elnökhelyettest, Halmai György és Kovács István
fõosztályvezetõket, dr. Szvicsek Ferenc történészt, továb-
bá a környékbeli városok, községek, cégek képviselõit.

A polgármester asszony visszaemlékezett az elmúlt
évek Borbála-napi ünnepségeire, majd a lignitbányá-
szatról szóló �Lignitkönyv� bemutatását méltatta.
Hiánypótló kiadvány a most bemutatott könyv dr.
Szvicsek Ferenc ipartörténész szerkesztésében, amely
emléket állít a mátra-bükkaljai lignitbányászat múltjá-
nak, jelenének és várható jövõjének. Megköszönte a
könyv megjelenését támogatók áldozatos munkáját.

Felkérte dr. Holoda Attilát az ünnepi köszöntõ meg-
tartására és dr. Szvicsek Ferencet a Lignitkönyv bemuta-
tására. Dr. Holoda Attila elmondta, hogy a helyettes ál-
lamtitkári pozíciójáról lemondott ugyan, de szívesen tett
eleget a felkérésnek, és részletes ismertetést tartott a
bányászok védõszentjének, Szent Borbálának küzdel-
mes, szomorú életútjáról. Többek között elmondta,
hogy a �nagylánnyá� serdült Borbálának megesett a szí-
ve a bányászok küzdelmes életén. �Egy vasárnap, ami-
kor lement a bányába, nagy recsegést hallott. Ezt intõ
jelnek vette, és kérte édesapját, hogy a bányászok vasár-
nap ne dolgozzanak. Õ azonban kérlelhetetlen maradt.
Reggel Borbála könyörgött a bányászoknak, hogy be ne
menjenek a tárnába. Hallgattak rá. Nemsokára a tárna
csúnyán beszakadt, de így emberéletben nem esett kár.�
Beszédében kitért még a jelen és jövõ bányászatára is.

Dr. Szvicsek Ferenc történész, a Lignitkönyv szerzõje
Galgóczy Erzsébet írónõt idézte: �A történelem nem az
enyészet õre, ami elmúlt nem hull a semmibe, hanem
sorsa és alakítója annak, amire következik, bennünk él
és szenvedélyeket táplál.� Röviden foglalkozott Ma-
gyarország történelmével, beleágyazva a most megje-
lent könyvet, mint aprómorzsáját az eseményeknek. El-
mondta, hogy hézagpótló mû, mert egy kötetben talál-
ható a sok helyen megjelent visszaemlékezéseknek, írá-
soknak a gyûjteménye. Név szerint is hivatkozott azokra
a szerzõkre, akiktõl a legtöbbet idézett a könyvben. Kö-
szönetet mondott mindazoknak, akik segítették, hogy a
könyv megjelenhessen. A templomi ünnepséget Kocsis
Sándor atya áhítatos, rövid liturgiája zárta.

Ezt követõen a Lignitbányászati Emlékház elõtti
márvány emlékmûnél koszorút helyeztek el a cégek, hi-
vatalok, intézmények képviselõi.

Az ünnepség a Holló Erzsébet karnagy által vezetett
gyöngyösi Zeusz kórus elõadásában elhangzott Bá-
nyászhimnusszal ért véget.

A meghívott vendégeket a község mûvelõdési házá-
ban a házigazda Sipos Jánosné polgármester köszöntöt-
te, és a hagyományos �rózsai� töltött káposztával, vad-
pörkölttel és rétes-különlegességekkel kínálta.

Dr. Kovács Ferenc lírai hangvételû pohárköszöntõjé-
ben személyes emlékeit is felidézve beszélt Pannon-
halmáról, ahol középiskolai tanulmányait végezte, és

összekapcsolta a pannonhalmi Márton-hegyet és Ró-
zsaszentmártont. Szólt az energia fontosságáról, a lignit
országunkban lévõ milliárdos vagyonáról, melynek ki-
termelése még a �jövõre� vár.

A baráti beszélgetés jó hangulatban a késõ délutáni
órákig eltartott finom italok és ételek elfogyasztásamel-
lett.

Dr. Szabó Imre

Szakestély Miskolcon

Miskolcon az OMBKE helyi (borsodi) csoportja
2012. december 8-án ünnepelte meg a Borbála-napot.

A sokéves hagyományoknak megfelelõen a közeli
Minorita templomban egy szentmise elõzte meg a va-
csorát és a szakestélyt. Az istentisztelet után került sor a
vacsorára a közeli Fortuna étteremben, majd a szakes-

télyre. A szakestély elnöki teendõit � mint már évtize-
dek óta mindig �Markó István (alias Gyurkó) látta el, a
major domus Törõ György volt. A jó hangulatú szakes-
tély este 11-kor ért véget.

Morvai Tibor

Mecseki zászlóavató szakestély Komlón

A Szt. Borbála-naphoz kapcsolódóan a mecseki te-
rületen 2012-ben semmaradhatott el � a helyi OMBKE
szervezet rendezésében � a hagyományõrzõ szakestély.
Az idei rendezvényre a mecseki zászló felavatása jegyé-
ben készülõdtünk.

Már hónapok óta lázas elõkészítés közepette ala-
kult, formálódott a helyi szervezet zászlóterve. A szû-
kebb vezetõség és a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány
több nekifutásban is megvitatta Rátkay Norbert titkár ez
irányú elõterjesztését. Internetes véleménykéréseket
követõen november végén fogadta el a vezetõség a zász-
ló végleges formáját.

A zászló, amely lobogó formában készült el, egyik
oldalán a bányászat fekete-vörös színét mutatja, amely-
ben címerpajzs helyezkedik el, alatta a �Jó szerencsét�
felirattal. A címer felsõ részében egy zöld hegyet (a
Mecseket) jelképezõ alakzat látszik. A címerbelsõben,
fekete betûkkel � kör alakú koszorú, közepén a bá-
nyászjelvény és benzinbiztonsági lámpa látszik. A zöld



hegy-alakzat melletti mezõkben kék alapon fekete sti-
lizált csákányok rajzolódnak ki. A címerpajzs alsó része
kétosztatú, bal oldalán sárga alapon fekete akna sziluett
és egy bányacsille látszik. Az ellentétes oldalon fekete
alapon ugyanez az alakzat sárga színben mutatkozik. A
sárga alapszín az uránbányászatot, a fekete alapszín a
szénbányászatot jelképezi. A lobogó hátoldalán fehér
alapon fekete rajzolattal az OMBKE jelvény és alatta a
�MECSEK 1898� felirat látszik. A fehér alapú oldal
nemzeti színû farkasfogazással keretezett.

A szakestélyt Komlón, a vízmû vállalat nagytermé-
ben 2012. december 7-én rendeztük. A mintegy 100 fõs
rendezvény természetesen az elnökválasztással kezdõ-
dött. A tisztet közfelkiáltássalBerta József nyerte el. Ház-
nagynak Vida Jánost, nótabírónak Kovács Lászlót, kont-
rapunktnak Károlyi Zsoltot, konzekvenciának Sebestyén
Pált nevezte ki az elnök. A háznagy két szemrevaló
vendég hölgy segítségével ismertette a házirendet, ame-
lyet Pusztafalvi Gábor, mint a jelenlevõ rangidõs � szavai
szerint �a távollevõ tekintélyes korú ultra-szupra vete-
ranisszimuszok nevében� � hitelesített. Hideg József az
OMBKE országos és helyi tevékenységét, aktuális
kérdéseit foglalta össze a �komoly pohár� keretében.

A vendégköszöntõ nóta után az elkészült zászló
(lobogó) ökumenikus felszentelése következett.

A szokásos nótázások és szellemességek közepette
folyt a szakestély mûsora. Ennek során dr. Turza István,
Pál István, Nagy Ferenc osztotta meg villódzó gondo-
latait. Jäger László Komló bányászatának történetére
emlékeztette a szakestélyt. Ruzsicsics Ferenc pedig a
szakestély köszöntése után a következõ napi vasasi Szt.
Borbála-rendezvényre invitálta a résztvevõket.

A szakestély végén a szokásoknak megfelelõen fel-
állva énekeltük el himnuszainkat és váltottunk át baráti
beszélgetésre.

Dr. Biró József

Borbála-nap Tapolcán

2012. december 1-jén azOMBKE tapolcai szerveze-
tének tagjai a tapolcai Szt. Borbála-szobornál gyûltek
össze, és rövid tiszteletadás után lámpás-fáklyás-szala-
manderes felvonulással mentek a szakestély színhe-
lyére, a Varjú Fogadóba.

A dr. Pataki Attila helyi OMBKE titkár elnökletével

megtartott szakestély a hagyományoknak megfelelõen
komolyságot, vidámságot és nótázást vegyítve folyt le.
Komoly pohár beszédetKovacsics Árpád, a helyi szerve-
zet elnöke mondott, melyben a bauxitbányászat és -fel-
dolgozás helyzetét, az ott dolgozókmunkakörülményeit
és helytállását rendkívülinek nevezte.

2-án, vasárnap a délelõtti szentmisén az OMBKE
képviselõi mellett a Tapolcai HonvédKulturális Egyesü-
let képviselõi is zászlójukkal együtt vettek részt.

PT

Szent Borbála-napok Tatabányán

Tatabánya város és bányásztársadalma ebben az
évben is igen gazdag programmal, színvonalas kulturális
rendezvényekkel, a város bányászmúltjának felelevení-
tésével emlékezett meg Szent Borbáláról, a bányászok
védõszentjérõl.

Ünnepi közgyûlés

2012. december 2-án (vasárnap) 15 órakor megtelt
közönséggel a Jászai Mari Színház (Népház) nagyter-
me. A Himnusz eléneklésével kezdõdött a Tatabányai
Megyei Jogú Város Önkormányzatának �Szent Borbá-
la-napi Ünnepi Közgyûlése�. Az alkalomhoz illõen
berendezett színpadot Szent Borbála képe uralta és 20
bányászlámpa szegélyezte. Az ünnepi köszöntõt
Schmidt Csaba polgármester mondta el. Beszédében
szólt arról, hogy az ünnepektõl elválaszthatatlanok a ha-
gyományok, amelyek közül Tatabányán a legerõsebb a
bányászat, amely egy évszázadra meghatározta a város
arcula-tát, az itt élõ emberek sorsát. Az Önkormányzat
ezen a napon tartja az ünnepi közgyûlését, amelyen
méltatja és elismeri azoknak az embereknek a munká-
ját, tevékenységét, akik sokat tettek a városért. Az ün-
nepi beszéd után került sor a kitüntetések átadására.
Szabó Endréné, a Szent Teréz Idõsek Otthona vezetõje,
az Egyesített Szociális Intézmények szakmai igazgató-
helyettese és dr. Kara Ágnes körzeti orvos Szabó Ignác-
díjat vehettek át. Jakab János, az FC Tatabánya sport-
igazgatójaEzüst Turul-díjat kapott. A tatabányai születé-
sû Reviczky Gábor mûvészi munkásságáért, eddigi élet-
mûvéért kapott díszpolgári címet.

Az ünnepi mûsorban közremûködött a Bárdos
Lajos Vegyes Kórus és a Kamara Filharmonikus Zene-
kar. A közgyûlés végén 20 egyenruhás bányász sorako-
zott fel a színpadot szegélyezõ bányászlámpák elé, majd
azokat kézbe véve, a Rozmaringos Bányász Egylet into-
nálásával elénekelték a Bányászhimnuszt.

Adventi Vásár és Ablaknyitogató

Az idén új helyszínen, a megújult városközpontban,
az Árpád téren gyújtották meg az adventi gyertyát és
nyitották ki az elsõ adventi ablakot. Schmidt Csaba kö-
szöntötte az összegyûlt sokaságot, méltatta az újjáépült
városközpont építõit, mely �találkozási pontja lesz a ta-
tabányai embereknek, �ily módon is tovább erõsödhet
a város közössége�. A Márkus Színház betlehemet idé-
zõ elõadása utánHamar László református lelkész áldá-
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sa hangzott el, majd a polgármester kinyitotta az elsõ
adventi ablakot.

A Tatabányai Bányász Fúvószenekar
ünnepi hangversenye

18 órai kezdettel egy másik ünnepség is megrende-
zésre került Bánhidán, a Puskin Mûvelõdési Házban, a
Tatabányai Bányász Fúvószenekar Szent Borbála-napi
est címmel tartott ünnepi hangversenyt. Itt adták át
dr. Iffiú András körzeti orvosnak és dr. Németh Imre gé-
pészmérnöknek a �Bánhidáért Érem� díjakat. Dr. Iffiú
András a széntermelés idejénmint bányaorvos, a bánya-
üzemek fõorvosa dolgozott a Tatabányai Szénbányák-
nál, ma pedig Bánhida lakossága jár hozzá bajai meg-
szüntetéséért. Dr. Németh Imre, aki szintén hosszú éve-
kig dolgozott a Tatabányai Szénbányáknál, a rendszer-
váltást követõen kapcsolódott be a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat munkájába, annak elnöke volt. A ben-
sõséges ünnepségen közremûködött a Bánhidai Nyug-
díjas Dalkör is.

�Bányászhagyományok ápolása� vetélkedõ

December 4-én immár negyedik alkalommal ren-
dezte meg a Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenfor-
galmi Szakközépiskola a vetélkedõ döntõjét. A többfor-
dulós versenyben Tatabánya tizenegy általános és tizen-
kilenc középiskolai csapata vett részt. A döntõ elõtt a
versenyzõk, a zsûri és az érdeklõdõk közösen eléne-
kelték a Bányászhimnuszt, majd a Rozmaringos Bá-
nyász Egylet bányászdalai hangolták a versenyzõket a
küzdelemre. Az izgalmas, szoros verseny végered-
ménye:
� Általános iskolások: 1. Széncinegék (Széchenyi isko-
la); 2. Bányász Kislányok (Árpád); 3. MMV (Árpád).

� Középiskolások: 1. Bányász Mancik (Kossuth);
2. Geológusok (Kossuth); 3. Zongoraszó (�Keri�).
A díjakat Schmidt Csaba polgármester, a verseny

fõvédnöke adta át.

Szent Borbála-napi gyertyagyújtás és szentmise

December 4-én a Tatabányai Bányász Fúvószenekar
játszott gyülekezõzenét a Szent Borbála téren. Az ösz-
szegyûlt bányászok, a város polgárai, a város vezetõi,
képviselõk a Bányászhimnusz eléneklése után elhelyez-
ték mécseseiket, virágaikat a Szent Borbála-szobor ta-
lapzatára (1. kép), majd elindultak az Óvárosi Szent
István-templomba, a bányászok templomába, ahová a
Tisztelet a bányász szaknak dallamaira, az egyesület
Szent Borbálát ábrázoló zászlóját követve vonultak be
az egyenruhás bányászok. A szentmisét Simon Péter plé-
bános celebrálta. Szentbeszédében elmondta a XIV/a
vízaknán tett bányajárásának élményeit. A szentmisén
egyenruhás bányászok olvasták fel a hívek könyörgését.
A szentmise végén az oltártól elindult gyertyalángot
egymásnak adtuk át, és a gyertyafénynél elénekeltük a
Bányászhimnuszt. Majd az Ímhol a föld alá megyünk
bányászdalt énekelve vonultunk ki.

Évfordulós megemlékezés

2012-ben ünnepelte Tatabánya Megyei Jogú Város
várossá nyilvánításának 65. évfordulóját. A szénre épült
város fontos építõköveire a 100 éves Szent István-temp-
lom és Szent Borbála Kórház, az 50 éves XV/c. akna és a
25 éves Mány I/a. akna jubileumára emlékezett a tata-
bányai bányásztársadalom.

A tartalmas program 14 órakor kezdõdött azÚjtele-
pi temetõben, ahol koszorúzásra került sor. Simon Péter
atya rövid szertartást celebrált, majd a Bányászhimnusz
elénekelése után koszorút helyeztünk el Seedoch Vince
Kálmán, az elsõ plébános, dr. Gergely Tibor, volt kór-
házigazgató, valamint dr. Pauliny Géza, dr. Cserminger
Alfréd, dr. Vas László, dr Szabó Zoltán és dr. Újváry Géza
köztisztelt orvosok sírjaira. Ezután átvonultak Martin
Márton sírjához, aki 1964-1983 között volt a XV/c. akna
fõmérnöke, ahol szintén koszorúztunk a Bányászhim-
nusz eléneklésével.

A mányiakra a Bányász Kegyeleti Emlékmûnél, az
aknabalesetben meghalt bányászai neveit tartalmazó
oszlopnál emlékeztünk, végül a koszorúzások a Szent
István-templom falainál fejezõdtek be, ahol az Assisi
Szent Ferenc leányai, a Bányakórházban szolgált apácák
nyugszanak (2. kép).

A 16 órakor kezdõdõ jubileumi szentmisét Simon
Péter plébános mondta. Szentbeszédében a tatabányai
bányászat múltjáról és jelenérõl emlékezett, majd a bá-
nyász hagyományok ápolására biztatott.

17.30-kor a Kertvárosi Bányász Mûvelõdési Házban
kezdõdött a jubileumi megemlékezés. Dr. Csiszár István
bevezetõjében kiemelte, hogy Tatabánya szénre épült
város, és hogy a várossá válás folyamata jelentõs állomá-
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sairól is szól ez a megemlékezés. Beszélt arról, hogy a
templom és a kórház létrehozása és mûködtetése
Tatabánya várossá válásának igen jelentõs építõköve
volt. A XV/c. akna a tatabányai, de az egész magyar
szénbányászat fejlõdési irányát megszabó, korszerû,
magas termelékenységû, alacsony önköltségû bányája
volt. A Mány I/a pedig az utolsó, a tisztességes vissza-
vonulás, a tatabányai bányászatot az ezredfordulón túl
életben tartó mélymûvelésû bánya volt.

Solymos Péter bányamérnök az Óvárosi Szent
István-templomról beszélt. Kiemelte, hogy a MÁK Rt.
sok más mellett gondoskodott az alkalmazottai, a
bányászok testi és lelki gondozásáról is. 1903-banmega-
lapította az akkor a gyõri egyházmegyéhez tartozó
bányalelkészséget, az elsõ plébános, aki 32 évig szolgált,
Seedoch Vince Kálmán volt. A �kistemplom� után az új
� Szent István király tiszteletére felszentelt templom �
már 1912-ben megépült Ullein József soproni építész
tervei alapján, sziléziai neogót stílusban. Az orgona
Rieger Ottómûhelyében készült. A nagyharang a tatabá-
nyai Bányagépgyárban készült, felirata: �Dicsõség ama-
gasságban Istennek, és békesség a jóakaratú emberek-
nek. Tatabánya�. A kisharang Thury János és fia mûhe-
lyében készült, felirata: �Isten óvd a bányászt�. 1978-
ban a Tatabányai Szénbányák jelentõs támogatásával a
templomot felújították. Ekkor alakult ki a szentély belsõ

tere, amelyet Makovecz Imre Kossuth- és Ybl-díjas
építész tervezett (3. kép). A templom 1991 óta a Szent
Borbála-napi szentmise színhelye.

A Szent Borbála Kórházról dr. Schvarcz Tibor orvos
mondta el gondolatait. A tatabányai bányászkodás az itt
élõk szinte minden pillanatának részese volt, így az
egészségügyi ellátásnak is. A �kis bányakórház� építését
a MÁK Rt. 1898-ban kezdte meg, 1900. december
17-én kapta meg mûködési engedélyét. Az új kórház
1912-ben nyílt meg 23 kórteremmel, 129 betegággyal.
Az elsõ vezetõ bányafõorvos dr. Paletta Viktor volt. Az
orvosok a kórház közelében lévõ lakásukat csak tartóz-
kodási helyük elõzetes bejelentése után hagyhatták el a
Bányatárspénztár fennállásának ideje alatt. A rendelõ-
intézet és a házi gyógyszertár 2013-ban kezdte meg mû-
ködését. 1921-ben 24 ágyas tüdõbeteg szanatórium léte-
sült. 1927-ben gõzfürdõ épült, ahol hidroterápiás keze-
léseket végeztek, a fürdõt a bánya 1967-ben felújította,
ma is mûködik. A bánya tulajdonjoga 1950-ben ugyan
megszûnt, de a Tatabányai Szénbányák továbbra is a
magáénak érezte a kórházat, és felbecsülhetetlen támo-
gatást nyújtott a mûködéshez és a fejlesztéshez. 1963-
ban a volt Hunyadi laktanya területén megnyílt egy 75
ágyas pavilon, benne dr. Brenner Ferenc vezetésével a II.
Belosztály. 1976-ban az osztály új pavilont kapott, ahol
a bánya segítségével akkor az ország legkorszerûbb kar-
diológiai intenzív részlegét hozták létre. A kórház 1996-
ban felvette a Szent Borbála nevet. 2010-ben Búza
Barna régi Bányakórházat díszítõ szobrait áttelepítették
a II. telephelyre, és ezeknél a szobroknál a kórház dol-
gozói is megünneplik a Bányásznapot.

Sebestyén Lajos bányászköltõ XV/c. akna címû ver-
sét Hódossy Ildikó szavalta el.

A XV/c. aknáról Csiszár István beszélt. Az 1960-as
évek elejére a tatabányai bányászat extenzív fejlõdési
szakasza lezárult. A vállalat figyelmét a lassan kimerülõ
szénvagyon pótlása, a széntermelés befejezése utáni
idõszakra való felkészülés és az intenzív fejlesztés kö-
tötte le; a korszerû fejtési rendszerek elterjesztése, az
élõmunkát kiváltó gépesítés. Ennek élõ példája, megva-
lósított gyakorlata volt a XV/c akna.

A bánya feltárása a függõakna kihajtásával 1962-ben
kezdõdött, a következõ évben indult a lejtõsakna. Az
üzem széntermelése 1965-ben indult és 1984-ben feje-
zõdött be, miután a mûrevaló szénvagyon elfogyott. A
mennyiségi teljesítésnél ezekben az években már leg-
alább azonos értékû volt aminõség. Az üzem jó adottsá-
gai és a gondos feltárás eredményeként éveken keresz-
tül a legjobb minõséget adta a vállalatnál. Kezdettõl
fogva kizárólagosan frontfejtést alkalmaztak, 1970-tõl
Magyarországon a legkorszerûbb, Gullick típusú önjáró
gépesített biztosító berendezéssel. Mindezek eredmé-
nyeként a termelékenység és az önköltség is a vállalat
mélymûvelésû bányái közül a legjobb volt. Nem vélet-
len, hogy az üzem nyolcszor nyerte el az Élüzem címet,
és a Szénbányászat Kiváló Aknája volt.

A bánya egy fontos egysége az 1964-ben mélyített
XV/c vízakna (4. kép), amely eredetileg a termelés biz-
tonságát szolgálta. Tatabányán a település vízellátását is
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a bánya szerveztemeg, már 1910-ben vízaknát létesített.
A XV/c vízakna mélyítése rendkívül jól sikerült beruhá-
zás volt, a létrehozott vízszintsüllyesztéssel valóban le
lehetett fejteni a XV/c szénbánya vízveszélyes K-i terü-
letét. Ezen túlmenõen pedig a város biztonságos vízellá-
tásában is igen jelentõs szerepe volt üzembe helyezése
pillanatától. 1985 óta a vízakna kizárólag vízellátási célt
szolgál, mivel a környezetükben megszûnt a szénbányá-
szat. 1993. október 1-jén a Tatabányai Bányák létrehoz-
ta a Karsztaqua Kft.-t, amelynek része lett a XV/c. víz-
akna is. Újabb szervezeti változás 1998. június 1-jétõl
következett be, a Karsztaqua Kft. Víztermelõ Bánya-
üzem néven integrálódott az Észak-dunántúli Vízmû
Rt.-be.

1994 végén jelentõs beruházás kezdõdött a XV/c ak-
nán, a csapolóvágat végének gát mögé zárásával meg-
történt a víz visszaduzzasztása. A gátzárás után a XV/c
aknán gyakorlatilag csak azt kellett kiemelni, amit érté-
kesíteni is lehetett, ami jelentõsen javította a vízterme-
lés gazdaságosságát. A tatabányai szénbányászat meg-
szûnése után városunkban a máig üzemelõ két vízakná-
val a bányászat tovább élt és él a mai napig. A bányásza-
ti módszerekkel végzett víztermelést Jó szerencséttel
köszönõ tatabányai bányászok végzik.

Mány I/a aknáról szintén Csiszár István beszélt. A
bánya az 1987-1988-ban zajló szanálási eljárás gyerme-
ke. Az eljárás rendkívül fájdalmas volt, hiszen megpe-
csételte a Nagyegyházi és a Mány I. bányaüzemek
sorsát, és számos külüzem kiszervezésével megkezdte a
Tatabányai Szénbányák leépítését. Mány I. aknán 1988.
március 15-én befejezõdött, de Mány I/a aknán már
szeptember 1-jén megindult a termelés. A beruházást
úgy kellett vinni, hogy minél hamarabb kezdjen el meg-
térülni, és a további feltárásokat önerõbõl, vagy
legalább részben önerõbõl lehessen finanszírozni. A
szakmailag, bányászatilag és gazdaságilag is optimális
�hazafelé fejtést� nem lehetett megvalósítani. Sújtólég-,

szénporrobbanás-, tûz- és vízveszélyes besorolása és a
nem optimális mûvelés ellenére a bánya gazdaságosan
termelt, az ország leghatékonyabb mélymûvelésû
bányája volt. Az összüzemi teljesítmény 2001-ben volt a
csúcson 5,8 tonna/mûszakkal. Közel a teljes ásványva-
gyon lefejtésre került, összes termelése 4895 kt volt.

A bánya 1994. március 31-ig volt szervezetileg a
Tatabányai Bányák része, majd a bánya-erõmû integrá-
ció keretében a Vértesi Erõmû része lett. A termelés
befejezése 2004. április 9-én volt. Ehhez a naphoz kötõ-
dik a Tatabánya Fõ terénmindennap hallható harangjá-
ték megindulása is, azóta nap mint nap hallható a Tisz-
telet a bányász szaknak, ünnepnapokon a Bányászhim-
nusz dallama. 2004-ben a tatabányai bányászat tisztele-
tére aKossuthRádióban egy héten keresztül azÓvárosi
Szent István-templom harangjai szóltak délben, hirdet-
ve a harangon lévõ fohászt: Isten óvd a bányászt.

Az elõadás után rövidfilm mutatta be a tatabányai
bányászat széntermelésének utolsó hónapjait, s a jelen-
lévõk nagy örömére a futó képeken sokan felismerték
magukat.

Ezután a Tatabányai Bányász Hagyományokért Ala-
pítvány és azOMBKE tatabányai szervezetének elisme-
rését, a Ranzinger Vince-emlékérmet dr. Csiszár István és
Csaszlava Jenõ adta át Tóbiás Istvánnak, a XV/c akna
érdekvédõjének és Sánta Bélának, a Mány I/a fõmérnö-
kének.

Az ezt követõ kulturális mûsorban a Rozmaringos
Bányász Egylet, az Orfeusz Társulat mûvésze, Hódossy
Ildikó és a Tatabányai Bányász Dalkör lépett fel, emelve
a megemlékezés színvonalát és tartalmas szórakozást
nyújtva a megjelenteknek. Zárásként a szereplõk és a
közönség közösen énekelték a Bányászhimnuszt.

A mûvelõdési ház elõterében kis kiállítás nyílt a
négy jubilánsra emlékeztetõ képekkel, tárgyakkal.Majd
bemutatásra került Az Évfordulók címmel kiadott
könyv (5. kép), melynek fejezeteit Solymos Péter,
dr. Schvarcz Tibor, Szeremley Géza és Sánta Béla írta.

A sokakban büszke örömöt és talán egy kis megren-
dülést is keltõ ünnepség oldott hangulatú, szerény foga-
dással zárult.

Dr. Csiszár István, Sóki Imre
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A Bányászati Szakosztály vezetõségi ülése

A szakosztály 2012. december 19-én tartott vezetõségi
üléstHuszár László, a szakosztály titkára vezetésével, az elõre
meghirdetett napirendi pontoknak megfelelõen.

Az elsõ napirendi pont keretében Huszár László ismer-
tette az elmúlt vezetõségi ülés óta eltelt idõszak eseményeit,
úgymint:
� október 25-én az OMBKE közremûködésével megtartott
�Nyersanyaghasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési
Terv� szakmai vitáját,

� a november 22-23-án Visegrádon tartott �Munkavédelmi
Konferenciát�,

� a december 4-én tartott Szt. Borbála központi ünnepséget,
megjegyezte, hogy az elmúlt évvel ellentétben, a szakosztály
által kitüntetésre felterjesztett minden személymegkapta ki-
tüntetését,

� a december 12-én tartott választmányi ülést (lásd alább),
� a december 13-án a Miskolci Egyetemen megtartott, az
1735-ben alapított bányászati-kohászati szakemberképzés
akadémiai szintre emelésének 250. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepi emlékülést.
Második napirendi pontként dr. Gagyi Pálffy András ügyve-

zetõ igazgató adott tájékoztatást a �Nyersanyaghasznosítási és
Készletgazdálkodási Cselekvési Terv� szakmai vitájáról, a kor-
mányhatározat jelenlegi állásáról.

A harmadik napirendben a Választmány 2012. december
12-i ülésérõl adott tájékoztatás keretében a szakosztály titkára
részletesebben kitért az alábbiakra:
� AzOMBKE és aMagyar Bányászati és Földtani Hivatal kö-
zött megkötött �Együttmûködési megállapodás� aláírása.

� A kohászati felsõoktatás helyzetérõl Tardy Pál által tartott
beszámoló; a bemutatott problémák a bányászati szakem-
berképzést is hasonlóan érintik.

� A Választmány döntése szerint az egyesületi tagdíj 2013-ban
nem változik, és továbbra is van lehetõség indokolt esetben
egyéni elbírálás alapján annak csökkentésére. A 2012. évi
tagdíjfizetési kötelezettségének november végi állapot sze-
rint a tagság 15%-a nem tett eleget. Ezen belül a Bányászati
Szakosztálynál ez az arány 11%.

� A 2013. évi kitüntetési keretszámok megállapításáról. A Bá-
nyászati Szakosztály 3 érem, 3 plakett és 2 Szt. Borbála-érem
kitüntetésre adhat elõterjesztést. A kiadható oklevelek szá-
ma nem került megállapításra. A 2013. évi kitüntetésekre a
helyi szervezetek 2013. március 15-ig adhatják le javaslataikat
a szakosztály vezetõségének.

� A 2013. évi közgyûlés még nem végleges idejérõl, helyérõl:
A jelen ismeretek alapján a közgyûlés május második felé-
ben, elõreláthatólag aMagyar Állami Földtani és Geofizikai
Intézet Stefánia úti székházának dísztermében kerül meg-
rendezésre.

� A következõ tisztújítás idõpontjának kérdésében a Választ-
mány 13:2 arányban azt a határozatot hozta, hogy a küldött-
gyûlés elé a 2014. évi tisztújítás megtartását terjeszti.
Az Egyebek napirendi pont keretében:

� Bársony László, a tatabányai helyi szervezet elnöke arról tá-
jékoztatta a vezetõséget, hogy az általános és középiskolások
számára kiírt, immár hagyományosnak tekinthetõ város- és
bányászattörténeti vetélkedõ egyre népszerûbb. Az idei ve-
télkedõn mintegy 230 fõ vett részt.

�Huszár László ismertette a választmány azon döntését,
amely támogatta a BKL Bányászat Szerkesztõbizottsága
elõterjesztését, amelyben azt javasolja, hogy az egyesület

kezdeményezze az illetékes szervezetnél a lapok �lektorált
lappá� történõ nyilvánítását.

�Dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazgató tájékoztatást
adott az 1948-ban alakult, 40 egyesületet magába foglaló
MTESZ várható alapszabály-módosításáról, amely az
OMBKE részére kedvezõtlen változtatásokat tartalmaz,
ezért a Választmány felhatalmazta, hogy szavazatával ne tá-
mogassa annak elfogadását az MTESZ gyûlésén,

� Ismertetésre került a 15. Európai Bányász-Kohász Találkozó
szervezése. Erre az eseményre 2013. június 6-9. között Kas-
sán kerül sor. Az ügyvezetõ kérése, hogy a felvonuláson való
egységes megjelenés érdekében a helyi szervezetek az egye-
sületi központtal egyeztessék részvételüket.
A vezetõségi ülés végénHuszár Lászlómegköszönte a he-

lyi szervezetek egész évi munkáját. Az ülés baráti beszélgetés
keretében elfogyasztott közös ebéddel ért véget.
Az ülés emlékeztetõje alapján PT

Szakmai elõadás Tatabányán

2012. október 31-én Tatabányán, a Kertvárosi Mûvelõdési
Házban 32-en hallgattákmegKiss József üzemvezetõ elõadását:
�Tata, Tatabánya szennyvíztisztító telepek fejlesztése� címmel.

A hallgatóságmegtudta, hogy jelentõs (2,8Mrd Ft értékû)
beruházással bõvülnek Tatabánya és Tata szennyvíztisztító te-
lepei. A bõvítés céljai közül említhetõk: a szennyvíztisztító te-
lepek EU környezetvédelmi elõírásainak megfelelõ építése; a
nitrogén- és foszforvegyületek fokozottabb mértékû kivonása,
a növényi tápanyagok élõvízbe kerülésének csökkenése; a ta-
tai Öreg-tó vizének javítása; Tata kiemelt környezetvédelme.
Ezen célokmegvalósíthatósága csak fáradságos elõkészítéssel:
tervek, pályázati dokumentációk megalkotásával vált lehetõ-
vé. Ezt a munkát a tervezõk már 2007-ben elkezdték.

A beruházás során a tatabányai szennyvíztisztító telepen
85 000 ember szennyvizének EU-elõírásoknak megfelelõ tisztí-
tása valósul meg. Ennek keretében 14 000-16 000 m3/nap nyers
szennyvíz elvezetésérõl, tisztításáról van szó. Így a tatai Öreg-
tóba beömlõ vízben az összes foszfor nem lesz nagyobb 1mg/l-
nél, a nitrogéneltávolítás hatásfoka 90%-nál nagyobb értéket
ér el. Ennek érdekében a következõ mûtárgyak épültek, épül-
nek meg 15 hónap alatt: a meglévõ biológiai mûtárgyak átala-
kítása anoxikus mûtárggyá, új levegõztetõ medencék építése,
új légfúvóház létesítése, utódenitrifikációs medence megépí-
tése, metanol-adagolás kiépítése (tápanyagpótláshoz), az elõ-
és utóülepítõk részleges felújítása, aknák, udvari vezetékek és
gépészeti munkák, számítógépes üzemirányítás és felügyelet
megvalósítása. A befejezés 2013 közepén várható.

A beruházás tartalmazza a tatai szennyvíztisztító telep fej-
lesztését is. 27 000 fõ szennyvizének EU-követelményeknek
megfelelõ tisztítása valósul meg ezen beruházás keretén belül.
Ennek megfelelõen 6000 m3/nap nyers szennyvizet tisztítanak.
A beruházás szintén 15 hónapig tart, majd 6 hónap próba-
üzem következik, a befejezés � a tatabányaihoz hasonlóan �
2013 közepére tervezett. Ezen idõszakban a következõmûtár-
gyak, épületek valósulnak meg: új medencék, új utóülepítõ,
aknák, udvari vezetékek, iszapsûrítõ, számítógépes üzemirá-
nyítás és felügyelet, új technológiai gépház, Fényes-fasori át-
emelõ.

A többmilliárd forint értékû beruházás eredményeként az
Által-érbe naponta mintegy 80 kg-mal kevesebb NO3 szeny-
nyezõanyag jut. A Tata szennyvíztisztító telep fejlesztés ered-
ményeként pedig kiépül a telep tápanyag-eltávolító fokozata
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is. A beruházások megvalósulásával Tata és ezen belül az
Öreg-tó, a Fényes-források � mint kiemelt természeti kincsek
� védelme biztosított lesz.

Az elõadó a szennyvíztisztítók jelentõs bõvítését bemutató
elõadása után még szólt a �Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyûjtõ
rehabilitációja� címû kiemelt projekt végrehajtásáról. Ez a be-
ruházás 1,37Mrd Ft vissza nem térítendõ európai uniós támo-
gatással valósul meg. A kitûzött célok a következõk: a vízfo-
lyások ökológiai potenciáljának, a növény- és állatvilág életfel-
tételeinek javítása, vizes élõhely bõvítés, a vízgyûjtõn lévõ fõ
vízfolyások vízszállító képességének helyreállítása, meglévõ
mûtárgyak korszerûsítése, a szûkös vízkészletekkel való taka-
rékos gazdálkodás, a tatai Öreg-tó ökológiai állapotának javí-
tása, az árvízi biztonság növelése.

Az igen érdekes elõadás után a hallgatóság a vetítõvász-
non megnézhette az építkezésekrõl készült képeket, majd az
elõadó Fecskés Zoltán és Szabó Csaba kollégák kérdésére vá-
laszolt. Végül a társaság még hosszan beszélgetett, értékelte a
hallottakat.

Sóki Imre

A Hegyaljai Szervezet 2012. õszi találkozója

2012. október 4-én volt az OMBKE hegyaljai szervezeté-
nek soron következõ ülése. A találkozó a mádi Geoproduct
Kft. telephelyén kezdõdött, majd rövid üzemlátogatás után a
szerencsi Sörház étteremben folytatódott mintegy 25 fõ rész-
vételével.

A napirendi pontoknakmegfelelõen dr. FarkasGéza elnök
beszámolt az OMBKE elmúlt idõszakának eseményeirõl, ülé-
seirõl (I-VIII. hó), valamint a 2012. május 18-i 102. Küldött-
gyûlésérõl és az itt született határozatokról, a kiemelt jelentõ-
ségûnek tartott hozzászólásokról, valamint összefoglalta a
2012. július 21-én Selmecbányán megtartott, az OMBKE
megalakulásának 120. évfordulójára rendezett ünnepi esemé-
nyeket.

A Perlit-92 Kft., mely nagyrészt finanszírozza az OMBKE
hegyaljai szervezetét, továbbra is maximális támogatást nyújt
a szervezet mûködéséhez. 2012-tõl a Geoproduct Kft. dolgo-
zói, élükön Mátyás Szabolcs ügyvezetõ igazgatóval jelentõs
szerepet játszanak a hegyaljai szervezet életében. A mostani
szerencsi találkozón is Mátyás Szabolcs vendégei voltunk; hi-
szen baráti találkozóval egybekötött vacsorán vettünk részt.

A találkozó során két elõadás hangzott el.
Elõször dr. Farkas Géza elnök a Perlit-92 Kft. megalakulá-

sának 20. évfordulója alkalmából a magyar perlit jelenérõl és
jövõjérõl tartott elõadást. Magyarország egyetlen perlitbányá-
ja Pálházán található. Jelenleg 16 országba szállítunk, és az ex-
port-kiszállításunk eléri a 94%-ot. Sajnos a hazai piac az el-
múlt 10 évben jelentõsen csökkent, az export pedig közel
45%-kal nõtt. Hogy mi alapozta meg a fejlõdést? Ha röviden
összefoglaljuk ezt a kérdést, akkor hét pontba tudnánk sorol-
ni az elvégzett fejlesztéseket.
� Megnyitottunk Páskatetõn egy új perlitbányát, mely közepes
minõségû, de az elkövetkezendõ 60-70 évre megfelelõ
mennyiségû nyersanyag bányászható.

� Bevezettük a szelektív termelést a bányászatban, és folyama-
tos minõségellenõrzõ kutató fúrásokat végeztünk.

� A szárításhoz használt energia csökkentése érdekében a téli
üzemmód biztosítása miatt két nyersanyagtárolót építet-
tünk: az egyik 15.000 tonnás, amásik pedig 10.000 tonnás tá-
rolókapacitású.

� Az elõkészítõmûvet több száz millió forintos beruházással
átalakítottuk, és képesekké váltunk nagy tisztaságú finom
õrlemények elõállítására szigorú osztályozási elõírással.

� Egy új laboratóriumi egységet hoztunk létre a kutatófúrások
furadékainak elemzésére. Bevezetésre került a nyersanyag
öt paraméterének napi ellenõrzése. Kiemelt feladat volt a
bányában a robbantás utáni nyersanyagvizsgálat, valamint a
gyártásközi ellenõrzés.

� Jelentõs bányagépfejlesztést hajtottunk végre.
� A sátoraljaújhelyi vasúti átrakó rakodórendszerének korsze-
rûsítésére jelentõs beruházási pénzeket fordítottunk. Ennek
megfelelõen ma már képesek vagyunk 2-3 napos igényeket
is kielégíteni. A tehergépkocsik szállításánál pedig 48 órás
kiszállításokat tudunk produkálni.
A Perlit-92 Kft. nagyon szigorú költséggazdálkodást volt

kénytelen az utóbbi négy évben bevezetni, mert a folyamatos
energiaár-emeléseket (gáz, villamos energia, gázolaj) a külföl-
di vevõk nem engedik magukra áthárítani, a görög konkuren-
cia pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar
perlitet ellehetetlenítse. Igen jelentõs változás az európai per-
litpiacon, hogy a törökök az elmúlt két évben nyolc perlit-
bányát nyitottak, amelyek minõségi szempontból jelentõs
konkurenciát képviselnek. A Perlit-92 Kft. 2009-ben felülvizs-
gálta a teljes export tevékenységét, és megállapította, hogy a
legnagyobb fejlõdési lehetõség a lengyel piacon, valamint az
Oroszország területén lévõ német üzemek nyersanyagel-
látásában van.

A lengyel ATLAS céggel létrehoztunk egy közös vállalatot
Perlit AF néven. Lengyelország középsõ részén, Varsótól
mintegy 80 km-re helyezkedik el ez az üzem, mely perlitduz-
zasztással és -feldolgozással foglalkozik. Közvetlen közelében
(4 km) helyezkedik el egy 4000 MW teljesítményû hõerõmû.
Az erõmûben keletkezõ óriás mennyiségû reagipsz feldolgo-
zásához duzzasztott perlitre van szükség, és a Perlit AF ezt
fogja ellátni.

Az OMBKE hegyaljai szervezetének tagjai (10 fõ részvé-
telével) 2012. szeptember 11-13. között részt vettek az üzem
ünnepélyes átadásán. Az üzem jelenleg két mûszakban dolgo-
zik, és a Perlit-92 Kft. szállítja a folyamatos mûködéshez szük-
séges perlitet.

A találkozó második részében Mátyás Szabolcs geológus,
a Geoproduct Kft. ügyvezetõ igazgatója tartott érdekfeszítõ
elõadást Tokaj-Hegyalja ásványbányászatáról és annak világ-
örökséghez történõ kapcsolódásáról. A bányászat érdekében
tanulmányt készítettek a kormány számára, elõadásában en-
nek lényeges részeit emelte ki. (Az elõadás alapján készült is-
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mertetõ cikket lapunk 27-30. oldalain mutatjuk be. � Szer-
kesztõség.)

A találkozó során az egybegyûltek képet kaphattak a tér-
ség két bányászattal foglalkozó vállalkozásának nehézségeirõl,
küzdelmes mindennapjairól és egy olyan jövõképrõl, amely a
térség életben maradásának egyértelmû záloga lehet.

Eferdore necesse est: Bányászkodni szükséges.
Az ízletes vacsora elfogyasztása után, a baráti poharaz-

gatások és az oldottabb hangulat közepette a közös élmények
felelevenítésén túl további találkozók, közös összejövetelek
igénye fogalmazódott meg.

Mizsák Sándor

Klubnap Dorogon

Az októberi klubnap témájával egy sorozatot indítottunk
el. Hubácsek Sándor tagtársunk kezdeményezésére a sorozat
neve �Vezetõink voltak�. A cél az, hogy a Dorog térségi bá-
nyászkodás meghatározó személyiségeirõl beszéljünk, a jól is-
mert szakmai munkásságuk mellett az emberi oldalukat is be-
mutatva.

Tóth Álmos ny. fõgeológus, a Magyarhoni Földtani
Társulat Tudománytörténeti Szakosztályának elnöke elõadá-
sában a korabeli kéziratok adatait is feldolgozva sok új isme-
rettel gazdagította dr. Ajtay Zoltán Kossuth-díjas bányamér-
nök, bauxitkutatói és bányászati múltjáról való ismereteinket.
Képet kaptunk arról is, hogy amagyar állam aMagyar Bauxit-
bánya Rt. tevékenységének többirányú segítésével konkuren-
ciát kívánt teremteni, s ezáltal a magyar érdekeket szolgálni az
alapvetõen német tulajdonban lévõ, de magyar irányítású
Bauxit Trust-tel szemben.

Hubácsek Sándor arról a vezetõrõl beszélt, aki három évig
a Dorogi Szénbányák Állami Vállalat vezérigazgatója volt
(1948-51). Az alkotóról, a feltalálóról, aki megalkotta � ahogy
õ írta 1957-ben a BKL-ban � a �Munkahelyhomlokon vezé-
nyelt marófejes elõvájó fejtõ-rakodógép�-et, a jövesztõkaros
F típusú fejtõgépet, társaival, Szilárd Józseffel és Koszorús
Istvánnal. A Dorogi Bányagépgyárban végzett fejlesztõmunka
részleteirõlGalgóczi Géza írásos visszaemlékezését hallhattuk.

A Pilisszentiváni Kõszénbánya Rt. 1941-ben magánvállal-
kozásként új bányát nyitott, ahol augusztusban meg is indult a
termelés. Dr. Ajtay Zoltán a bánya egyik tulajdonosa volt, és
egyben bányamérnökként vezette a munkálatokat is. Ez idõ
alatt született a Borbála-táró és az István-akna. Nyugdíjazá-
sáig (1965) a Bányászati Kutató Intézetet vezette.

Csuha András bányagazdasági mérnökrõl fia, ifj. Csuha
András beszélt. 16 évesen már a somsályi bányában dolgozott,
1957-ben került az Országos Bányamûszaki Felügyelõséghez,
ahol rábízták a dorogi KBF vezetését. 1969-75 között ellátta a

budapesti KBF vezetését is. Egy idõben a Dorog Nagyközségi
Tanács elnöke is volt (ez a hagyomány is folytatódott, hiszen
másik fia, József a Dorog Nagyközségi Tanács elnöke volt 14
évig). Az elbeszélésbõl megtudtuk, hogy határozottan ellenez-
te a nõi munkát a bányában, elõször engedélyezte a hatóság-
nál a hûségjutalom kifizetését. 1982-ben vonult nyugdíjba.

A dorogi bányászat jeles személyiségei között dr. Schmidt
Sándorról, a szakemberrõl és városépítõrõl már több alkalom-
mal megemlékeztek a dorogiak.

A visszaemlékezést azonban most két fejlemény tette
meghitté és különlegessé. Dr. Korompay Péter, az unoka pár-
huzamot vont Korompay Lajos és dr. Schmidt Sándor életútja
között, és több érdekes hasonlóságra mutatott rá. Mindketten
a Selmeci Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Fõiskolán
végeztek és kerültek a Salgó-Tarjáni Kõszénbánya Rt.-hez.
Szolgálatuk Petrozsénybe vezetett, onnan Dorogra, s lettek az
Auguszta-akna vezetõi: Schmidt Sándor 1905-ben, Korompay
Lajos 1919-ben.

Schmidt Sándor a Dorogi Bányák igazgatója lett,
Korompay Lajos a Várpalotai, majd Salgótarjáni Bányák igaz-
gatója volt. Az OMBKE Esztergom-Pilis-vidéki Osztály ala-
kulásánál 1921-ben elnök Schmidt Sándor, választmányi tag
Korompay Lajos volt. Építettek a bányászoknak lakásokat
Dorogon, Várpalotán, ahol lakótelep viseli nevüket. Építettek
uszodát Dorogon, Várpalotán, Salgótarjánban. Könyvet írtak
munkásságukról. Magyar királyi bányaügyi fõtanácsos rangot
kaptak: Schmidt Sándor 1922-ben, Korompay Lajos 1937-ben.
1944-ben Schmidt Sándor a Salgó-Tarjáni Kõszénbánya
Részvény Társulat vezérigazgatója, Korompay Lajos a helyet-
tese.

Ezután dr. Schmidt Sándor testvérének, a szintén bánya-
mérnök Schmidt Jenõnek unokája, dr. Ládai Balázs kohómér-
nök elevenítette fel a családi emlékeket a dorogi bányaigazga-
tóról, miközben sok, eddig ismeretlen fényképfelvételt muta-
tott be a féltve õrzött családi archívumból. A fotók másolatait
rendelkezésre bocsátotta a további szakmatörténeti kutató-
munkához. A �Vezetõink voltak� elõadások folytatódni fog-
nak, s hogy milyen sorrendben, azt az dönti el, hogy kikre van-
nak felkészült elõadók. Örülünk, ha családtagok, leszármazot-
tak mondanak el különleges, nem ismert, családi vonatkozású
történeteket.

Dr. Korompay Péter

Kirándulás az Audi gyárba és Pannonhalmára

2012. október 4-én 36 ember indult el Tatabányáról � az
OMBKE Tatabányai Szervezetének rendezésében � hogy
Gyõrben meglátogassa az Audi Hungária autógyárat és a
Pannonhalmi Fõapátságot.

A résztvevõknek fantasztikus élményt nyújtott a világ
csúcstechnológiáját bemutató autógyár. A látogatók egy kis-
film megtekintése, majd az idegenvezetõ elõadása során is-
merhették meg a gyár történetét, fontosabb termelési adatait,
a gyármûszaki felépítését, a beszállítók feladatait, a logisztikát
és a jelenleg építés alatt lévõ gyárbõvítést. Ezután következett
a tulajdonképpeni gyárlátogatás a kijelölt útvonalon. Szerve-
zetünk tagjai megcsodálhatták a szalag mellett mûködõ auto-
mata gépeket, a rendkívül fiatal, ügyes és mozgékony dolgo-
zók tevékenységét, a tisztaságot és az összehangoltságot. De a
legnagyobb élményt a szalagról legördülõ autócsodák jelen-
tették, amelyekbe jó lett volna beleülni és a gyár udvarán leg-
alább egy kört tenni. Sokunkban megfordult az a gondolat is:
�mi lenne, ha most valami csoda folytán az egyik autót hazavi-
hetnénk?� Az adatok hallatán azért volt rossz benyomásunk
is: nem szívesen hallottuk azt az információt, hogy a gyárban
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dolgozók átlagos életkora 35 év � mi van, mi lesz az 50 éves-
nél idõsebb emberekkel?

A gyárlátogatás után a busz Pannonhalma irányába indult.
Ma már jármû nem mehet a Fõapátság fõbejárata elé, a láto-
gatókat a hegyoldalban lévõ modern épületben fogadják. Itt
van a pénztár, az árusítóhelyek, a konferenciatermek, a vetítõ-
terem, az étterem, a boltok, a borbár, mellékhelyiségek stb.
Innét kiépített gyalogút vezet a Fõapátság bejáratához. Szer-
vezetünk tagjai is ezen a modern fogadóhelyen � a vetítõte-
remben � ismerhették meg a monostor szellemiségét, a Fõ-
apátság történetét, a szerzetesek oktató, gyógyító karitatív
munkáját, a borkultúrát, a természettel való kapcsolattartást.
Ezután a társaság � egy diák idegenvezetõ kíséretében � fel-
gyalogolt a gyönyörûen felújított Fõapátság épületébe, ahol
mód kínálkozott a XVIII. századi neo-gótikus bazilikának, a
XV. századi, Mátyás korabeli kerengõnek, a XVIII. századi
barokk lakórésznek és a XIX. századi klasszicista könyvtárnak
a megtekintésére.

A sok sétától bizony fáradtan érkezett a társaság a Fõapát-
ságtól néhány kilométerre lévõ Huszár-pincébe. Itt rendkívül
jólesett a belépõ törkölypálinka, majd a pörkölt. A pincében
megkóstolt hatfajta bor a hangulatot is felfokozta. Minden jó-
nak egyszer vége szakad. Ennek is. A kollégák beültek a busz-
ba, és az elmúlt nap kellemes élményeivel tértek haza.

Sóki Imre

A polgármester és az alpolgármester elõadása Gyöngyösön

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének
szervezésében 2012. október 16-án Gyöngyösön, a Bányász
Szakszervezet székházában Faragó László tanár, polgármes-
ter: Takarékosság és stabilitás, Bozsik István tanár, alpolgár-
mester: Szociálpolitika és egészségügy címmel tartottak elõ-
adást.

A polgármester bevezetõjében elmondta, eltökélt szándé-
ka, hogy a város többpárti képviselõ-testületét úgy irányítsa,
hogy ne széthúzás legyen, hanem pártállástól függetlenül min-
denki a város érdekeit tartsa szem elõtt.

Az önkormányzat a választás óta új hitelt nem vett fel, en-
nek ellenére rendszeresen teljesíti fizetési kötelezettségét.
Szólt arról is, hogy a pályázati pénzeket milyen hatékonyan
használta fel a város. Sikeres volt a települési szilárdhulladék-
lerakók rekultiválása, az É-i városrész komplex rehabilitáció-
ja, az energiakorszerûsítés, a belterületi csapadékvíz elvezeté-
se, a város rehabilitáció stb. Elmondta, hogy 2011. július 1-jé-
tõl a segélyeket nem pénzben, hanem utalvány formájában
biztosítják. Az utalványok elfogadására az önkormányzat 22
üzlettel kötött szerzõdést élelmiszer, vegyszer, papír, ruházat
vásárlására. Részletesen beszélt az ipari park bõvítésérõl és a
befolyt iparûzési adó gazdaságos felhasználásáról. Összessé-
gében úgy értékelte, hogy Gyöngyös jó irányba halad, és a vá-
ros fejlõdik.

Bozsik István alpolgármester elõadásában a városban élõ
emberek szociális, kulturális, egészségügyi kérdéseit elemezte.
Mint az ország más városaiban, itt is a legnagyobb gond a
munkanélküliség, de az ipari parkban mûködõ cégek, gyár-
egységek megkísérlik a gondok enyhítését. Jó példa a japán
székhelyû anyavállalat egyetlen európai termelõ cége, a
Stanley Electric Hungary Kft., amely 15Mrd Ft-os beruházás-
ból épült gyárában � ahol japán autógyáraknak készítenek
elsõ és hátsó lámpákat � 170 dolgozónak ad munkale-
hetõséget. A jövõben továbbfejlesztik a gyárat, és újabb 50
embernek adnak munkát.

Szólt arról, hogy a Mátrában, Gyöngyös-Sástón 2013-ra
négycsillagos kemping épül, ahol lakókocsik, négy- és hat-

személyes összkomfortos üdülõházak várják majd a
vendégeket európai színvonalú szolgáltatásokkal. Örömmel
hozta tudomásunkra, hogy a Mátra Múzeumot Gyöngyösön
az állam fogja mûködtetni. AMátraMúzeum országos jellegû
gyûjtemény, az intézetben kiemelkedõ múzeumpedagógiai,
illetve tudományos munkát végeznek, ezért az emberi erõfor-
rások minisztere javasolta, hogy maradjon állami fenntartás-
ban a gyûjtemény.

A gyöngyösi polgárok adófizetési kötelezettségeiknek pél-
dásan eleget tesznek. Probléma a bérlakások bérleti díjainak
befizetésével volt az utóbbi években, de 2012-2013-ra ez a kér-
dés is megoldódik. Részletesen szólt az egészségügyi kérdé-
sekrõl. Általánosságban azt közölte, hogy a kórház az ország
más kórházaihoz viszonyítvamûködõképes, a betegek ellátása
biztosítva van. 392 ággyal mûködik a kórház, ebbõl 218 aktív
ágy, 174 inaktív. A hallgatósággal együtt nagyon méltány-
talannak ítélte, hogy a traumatológiai osztályt Gyöngyösön
nem mûködtetik, Hatvanban fejlesztik tovább. Végül el-
mondta, hogy a szegényeket természetbeni juttatásokkal, tü-
zelõanyaggal, élelmiszercsomagokkal stb. segítik.

Mind a két elõadást nagy tapssal jutalmazta a hallgatóság.
Hozzászóltak, ill. kérdéseket tettek fel a következõk: Oláh
Sándor, Andor Gyula, Ludányi György, Horváth Gusztáv, dr.
Szabó Imre, dr. Dóra Ferenc, Fazekas Miklós, Hamza Jenõ,
Gubis János, Tõsér Balázs, Pribula Nándor.

Dr. Szabó Imre

Juhász Árpád elõadása

2012. november 6-án igen nagy érdeklõdés mellett zajlott
le Juhász Árpád geológus (most TV2) elõadása �Kóborló far-
kas� címen. Az elõadó eddigi életútja bemutatásával ismer-
hettük meg azokat a helyeket, ahol Juhász Árpád természeti,
tudományos filmjeit készítette. Az elõadás 30 perces filmve-
títéssel ért véget.

Az elõadás elõtt emlékeztünk meg a közelmúltban el-
hunytMolnár László és Trethon Ferenc tagtársainkról.

Dr. Horn János

Bányász Szakestély Tatabányán

2012. november 23-án (pénteken) 18 órakor a Tatabányai
Bányászati Múzeum nagytermében közel 100 firma és balek
felkiáltással választotta meg Szikrai Miklóst elnöknek. Az el-
nök köszöntötte az Oroszlányból, Dorogról, Mosonmagyar-
óvárról, a Tatabányai Önkormányzattól, a földmérõktõl, a
Dunaújvárosi Fõiskolától, a Tatabányai Tûzoltóságtól, a tata-
bányai egészségügyi intézményektõl, az erdészektõl, a kohá-
szoktól érkezõ vendégeket.

Ezek után Csaszlava Jenõ két firma segítségével felolvasta
a házirendet: többek között a megszólítást: �Mélyen tisztelt
rehabos bányászok tartósítására, felépülésére létrehozott kór-
ház centenáriumának Szakestélye, Magas Praesidium�.
A megszólításból és a korsókra írt szövegbõl, képekbõl egyér-
telmûen következett, hogy az idei szakestélyen többek között
két centenáriumot kívánnak megünnepelni: a Szt. Borbála
Kórház (Bányász Kórház) és a Szt. István-templom (Bányász
templom) alapításának 100. évfordulóját. A szakestély a kór-
ház építésének és mûködésének jegyében zajlott, néhány or-
vos és ápolónõ jelenlétében. Ezen az estén az elnök felszólí-
tására így gyógyulhatott meg az a firma, akit két fehér köpe-
nyes ápolónõ és orvos vett kezelésbe, alkalmazva a szájon tör-
ténõ �beöntés� népies terápiáját. A kezelés sikeres volt, a
�beteg� vidáman ment a helyére.
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A komoly pohár köszöntõben dr. Iffiú András emlékezte-
tett arra, hogy a Magyar Általános Kõszénbánya Rt. (MÁK
Rt.) 1912-ben adta át a Bányász Kórház épületét, ahol 23 kór-
teremben 129 betegágyat lehetett elhelyezni. AMÁKRt. már
2012 elõtt mûködtette az ún. �kis� kórházat, de ez nem tudta
kielégíteni az igényeket. Ezért épült meg az említett ház. Sok
tatabányai született, gyógyult vagy halt meg ebben a szecesz-
sziós jegyeket mutató épületben. Sok évtizedes magas szintû
mûködés után az intézmény a több kilométer távolságban
épült új helyre költözött.

A komoly pohár utánGyõrfi Géza Cantus Praeses intoná-
lásával mindenki állva énekelte el az �Imhol a föld alá me-
gyünk� címû dalt, emlékezve az elmúlt évben elhunyt tagtár-
sakra. Közben az elnök, az �örök diákság kövén� eltörte a
szakestély egyik korsóját.

Azután vidámabb dolgokra váltott a társaság. Nagy neve-
tés és taps kísérte Fecskés Zoltán, Kiss Csaba, Erõs András,
dr. Korompay Péter, Benyõcs Ferenc sziporkázó elõadásait.
A hangulatot fokozták a kontrapunkt találó és provokatív
közbeszólásai, az egyre gyakoribbá váló �tükrös� és �fenékig�
felszólítások.

A szünetet követõen megható eseményre került sor. Az
elnöki posztot Weisz Tibor vette át, aki megköszönte Szikrai
Miklósnak azt a tevékenységét, hogy Magyarországon 1963-tól
az ipari vállalatoknál meghonosította a szakestélyek megtar-
tását, és évtizedeken keresztül volt a tatabányai szakestélyek el-
nöke. Ezért az idei rendezvény firmái �tiszteletbeli elnöknek�
fogadták, így az elnöki szalagnak örökös tulajdonosává vált.

Minden jónak egyszer vége szakad. A három és fél órát
tartó hivatalos program befejezõdött. A társaság elénekelte a
�Gaudeamus igitur� kezdetû dalt, az Erdész-, a Kohász-, a
Bányászhimnuszokat, majd kigyúltak a fények és folytatódott
a beszélgetés, a bányász és magyar nóták éneklése egészen
éjfélig.

Sóki Imre

Nemzetközi szakestély Dorogon
4000 km utazás a szakestélyre

Az köztudott, hogy szakestélyeinken évtizedek óta a
Kontrapunkt Stefán Kamburov alias Csefi, a legmagyarabb
Bolgár. Már évek óta szakestélyeink résztvevõi a Zsil-völgyi
bányász barátaink, idén a vendégeink a Lupényi bányától ér-
keztek. A tatabányai, oroszlányi firmák mellett itt voltak a
dunaújvárosi hagyományõrzõ fiatalok. De az azért mégiscsak
különleges, hogy az iraki Kurdisztánból jelentkezett Halidi
Human (aliasDzsihád Vezér), a hazánkban született, iraki szár-
mazású magyar állampolgár olajmérnök, hogy szeretne részt
venni a szakestélyünkön. 4000 km megtétele után ért haza, és
barátjával, az erdész Mészáros Komáromy Márkkal eljöttek a
szakestélyünkre.

A szakestélyt a már rutinos, Selmecbányán is sikert arató
páros, a �Legszakállasabb Praeses�Glevitzky István és a major
domus Salzinger György vezette. A kinevezett segítõik: cantus
praeses Vöröskõi István, kontrapunkt Stefán Kamburov, balek-
csõsz Raduka Ferenc, konzekvencia Vöröskõi Zsófia voltak. A
szakestély új tisztség bevezetésérõl is döntött, Tiszteletbeli
Örökös Elnöknek választotta Kárpát Csabát (al. Cserepes),
aki a dorogi szakestélyeken 22 alkalommal elnökölt. Hogy
dolgozzon is az új örökös elnök, az ismertetett házirend hitele-
sítését már õ végezte, a rangidõs Ultra Szupra Veteranisszi-
musz firma, Vázsonyi Ferenc engedélyével.

Az elnök egyperces néma felállást, tisztelgést rendelt el a
legutóbbi szakestély óta elhunyt Priegel Pál, Bognár János,
Gurin Ferenc tagtársaink emlékére.

A praeses dr. Schmidt Sándor emlékplakettet és oklevelet
adományozott Vöröskõi Zsófiának a bányász hagyományok
ápolásáért, Bohner Antalnak a Bányász Zenekar irányításáért
és összetartásáért,Darius Cimpenaunak a nemzetközi bányász
kapcsolatok bõvítéséért, majd a Zsil-völgyi vendégeink
emlékérmeket adtak át Kárpát Csaba, Vöröskõi István,
Solymár Judit, Sasvári Géza, Salzinger György, Halidi Human,
dr. Korompay Péter ésGlevitzky István tagtársainknak.

A komoly poharat Sziklai Edemondta, melyben utalt a ha-
zai ásványkincseink felértékelõdésére, a meglévõ hazai szén-
vagyonra, a bányászkodás lehetõségeire, aminek a jelei már
kormányzati szinten is érzékelhetõk. A korsóavató beszédet
dr. Korompay Péter tartotta, tiszteletét fejezte ki a dorogi fir-
máknak az ötletes korsókért, amit az évek során készítettek, s
kifejtette, hogy ez a korsó a termelõ bányaüzemek feltünteté-
sével emberi sorsokat foglal magában.Minden feltüntetett bá-
nyaüzem mögött termelt tonnák vannak Tóth Tibor nevezetes
könyve alapján.

A hozzászólások között a jelenkori szakestélyek élõ ikonja,
Balhés Charley szellemét idézte meg a major domus, egy egye-
temista korában alkotott mûremek felolvasásával. Az új örö-
kös elnökhöz méltóan Cserepes sziporkázott, s az õ színvona-
lát igyekeztek követni a további hozzászólók is. A dunaújvárosi
fiatalok hozzászólásukat nagy sikert aratva dalban tették meg.

Halidi Human meghatottan köszönte a szeretetteljes fo-
gadtatást, s az emlékérem viszonzásaként a bányász egyenru-
hájának két gombját vágta le, s adta a lupényieknek. Ígéretet
tett, hogy az elsõ kitermelt olajból egy-egy mintával megaján-
dékozza a dorogiakat és a Zsil-völgyieket.

A cantus praeses eredményes és fáradhatatlan munkálko-
dása után a szakestély a hagyományoknak megfelelõen az
Erdész-, Kohász-, Bányászhimnuszok, és egymásba karolva a
�Ballag már a vén diák� gyertyafényben történõ eléneklésével
zárult, s baráti beszélgetéssel folytatódott.

Dr. Korompay Péter

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



Szakmai nap Oroszlányban

Az OMBKE oroszlányi szervezete az éves programja sze-
rint 2012. november 8-án a Márkushegyi Bányaüzem szabad-
idõ központjában õszi szakmai napot és nyugdíjas találkozót
tartott. Búzás Márton üdvözölte a megjelent mintegy 50 fõt,
majd ismertette a programot, és felkérte Gyõrfi Gézát az elsõ
napirendi pont megtartására.

Gyõrfi Géza bevezetõjében elmondta, hogy a 2012-es év
két esemény miatt is megemlékezésre késztet bennünket. Az
egyik, hogy 75 évvel ezelõtt, 1937 júniusábanmegkezdõdött az
oroszlányi bányászat kezdetét jelentõ I. számú segédaknának
elnevezett függõleges akna építése. A másik, hogy 1957.
január 1-jén, � azaz 55 évvel ezelõtt � vált önállóvá az Orosz-
lányi Szénbányák. A következõ fõ lépéseket mutatta be idõ-
rendben:
1915-ben Oroszlány község határában (a késõbbi XX-as akna
területén) kezdõdtek a kutatófúrások.
Az I. sz. akna mélyítését 1937 májusában kezdték.
A következõ új aknaüzem � a tatabányai aknák számozását
folytatva � a XVI-os számot kapta. A lejtõsakna mélyítése
1940. január 15-én kezdõdött, a függõleges aknáé pedig 1940.
május 27-én.
1942. szeptember 10-én elkezdõdtek a XVII-es akna építési
munkálatai.
1943májusábanmegkezdték a XVIII-as lejtõsakna kihajtását.
1953: megnyitották az ország akkori legnagyobb külfejtését.
1954-ben termelésbe lépett a XlX-es és a XX-as akna.
1976 májusában a régi XX-as aknáról az új majki telephelyre
költöztek az irodák és a mûhelyek.
A XXI-es akna 1957-tõl 1993-ig mûködött.
A III-as bányaüzem 1959. április 1-jétõl szervezetileg kivált a
külfejtési üzemtõl és önállóan mûködött.
1964. szeptember 1-jén kezdték el a XXII-es lejtõs akna
mélyítését, 1968. november 1-jétõl a felsõ telepben üzemelt az
elsõ frontfejtés.
1970. január 1-jétõl a bányaüzemhez csatolták a pusztavámi
ikeraknát.
1961 júniusábanmegkezdõdtek aXXIII-as számú bányaüzem
tényleges kivitelezési munkálatai.
A Márkushegyi Bányaüzem kivitelezése 1976 tavaszán indult
a lejtõsakna munkálataival, majd nyáron a beszálló akna
építésével. A bányaüzem 1981. április 1-jén lépett termelésbe.

Megköszönve Gyõrfi Géza tartalmas tájékoztatóját, a kö-
vetkezõkben Vicsai János a márkushegyi aktualitásokról be-
szélt. Tájékoztatást kaptunk a termelésmenetérõl, az egyfron-
tos üzemmenetrõl, ami igen feszített tempót diktál, 2014-ig a
kitûzött feladatokat teljesíteni tudjuk.

A következõkben dr. Havelda Tamás bányaigazgató tájé-
koztatta a jelenlévõket a jelenlegi helyzetrõl, úgy a fennmara-
dásunkról, mint a termelésrõl. �A Márkushegyi bányaüzem
feladata a hazai szénbányászati kultúra megmentése, fenntar-
tása!� � ezen szavakkal zárta tájékoztatóját, majd további jó
munkát kívánt a jelenlévõknek.

Ezután kis csoportok alakultak ki, és elkezdõdött az egy-
más közti értékelés az elhangzottakról.

Zámbó Béla

Óévbúcsúztató Gyöngyössolymoson

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének
tagjait Lovász András okl. bányamérnök, ügyvezetõ igazgató
2012. december 28-ánmeghívta a gyöngyössolymosi pincéjébe
baráti óévbúcsúztatóra.

A szép számmal megjelent kollégákat a házigazda és a
pincemester,KatonaZsigmond ny. fõgeológus fogadta.Lovász
András kollégánk már szinte �hagyományként� 6 éve megren-
dezi pincéjében az óévbúcsúztatót. A disznótoros harapnivaló
után sorra bemutatta a régi és új borokat. Az olaszrizlingtõl a
muskotályos fehérborokig mindent megkóstoltunk és jóízûen,
bõségesen fogyasztottunk a kínálatból. Legutoljára hagyta a
vörösborokat, a kimondottan �testes� borok igencsak meg-
hozták a hangulatot. Az elfogyasztott disznótoros finom étkek
után ki-ki a maga ízlésének legjobban megfelelõ borfajtákból
ihatott.

A baráti találkozó az újévi köszöntések kíséretében jó
hangulatban telt el, a végén a házigazda azt kívánta, hogy még
sokáig erõben és egészségben találkozhassunk az év utolsó
napjaiban ugyanitt. A szíves vendéglátást e sorok írója kö-
szönte meg Lovász András barátunknak.

Dr. Szabó Imre

Évadzáró a Lignit Baráti Körben Gyöngyösön

2012. december 11-én Gyöngyösön, a Bányász Szakszer-
vezet székházában az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit
Baráti Köre megtartotta éves záró összejövetelét. Az évadzá-
rón örömmel üdvözöltük dr. Dovrtel Gusztáv osztályvezetõt, a
helyi szervezet titkárát.Dr. Szabó Imre elnök a 2012. évi prog-
ram értékelésében elmondta, hogy a kitûzött 9 szakmai és csa-
ládi összejövetelbõl csupán egy nem valósult meg, technikai
okok miatt maradt el dr. Kereki Ferenc igazgató �Nemzeti ra-
dioaktív hulladéktároló Bátaapátiban� c. elõadása, mely he-
lyett az összegyûlt kollégák az aktuális visontai-bükkábrányi
külfejtéssel kapcsolatos kérdéseket vitatták meg kötetlen be-
szélgetések keretében.
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A2013-as évimunkaprogrammal kapcsolatban (amitmin-
denki megkapott írásban) a tagság egyhangú elégedettségét
fejezte ki.

A 2012. év értékeléséhez és a 2013-as program beter-
jesztéséhez hozzászóltak: dr. Dovrtel Gusztáv, Csizmadia Lajos,
Tõsér Balázs, Hamza Jenõ, Bolla Dezsõ, Oláh Sándor, Pribula
Nándor, Lovász András, Kevés József, Huczka András.

A lilahagymás zsíroskenyér és a dobozos sörök elfo-
gyasztása után mindenkinek jó egészséget, kellemes, boldog
karácsonyt és újévet kívántunk.

Dr. Szabó Imre

Szakmai elõadás a budapesti helyi szervezetnél

2013. január 8-án tartotta az OMBKE Bányászati
Szakosztály Budapesti Helyi Szervezete ez évi elsõ szakmai
programját, melyen az OMBKE Központ Mikoviny terme
zsúfolásig megtelt.

Dr. Horn János, a szervezet elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, név szerint isCzelnai Rudolfot, azMTA rendes tagját,
Reményi Károlyt, azMTA rendes tagját és az elõadót, dr. Gerse
Károlyt, azMVMZrt. vezérigazgatói fõtanácsadóját. Tájékoz-
tatást adott arról, hogy a Mérnöki Kamara kredit ponttal is-
meri el a mármeghirdetett programokat, így amai elõadást is,
és dr. Vojuczky Péter, a Bányászati Világkongresszus Szervezõ
Bizottság tagja: �A szén jövõképe K-Európában� (január 29.),
Bercsi Gábor, a NABUCCO Magyarország Gázvezeték Kft.
ügyvezetõ igazgatója �NABUCCO gázvezeték � a választás
szabadsága (február 5.), Tilesch Péter, a MEH fõosztályveze-
tõje: �Elérhetõ és megfizethetõ villamos energiát mindenki-
nek� (március 5.) c. elõadásait.

Dr. Gerse Károly �Mibõl lesz a megfizethetõ energia?�
címmel tartotta meg elõadását. Az elõadás a Magyar Energe-
tikai Egyesület 2012. szeptember elején tartott vándorgyûlésé-
re készült.

Bevezetésében utalt az EU-szabályozásból adódó tagálla-
mi felelõsségre, bemutatva a háztartási, nem háztartási fo-
gyasztói árak alakulását a rendszerváltástól kezdve, illetve a
hazai árak összehasonlítását más tagállamok áraival. Kitért a
forrásszerkezet változására, az import egyre növekvõ szere-
pére, a liberalizált piacokon érvényesülõ áringadozásokra is.
A következõ idõszakban különféle okokból leálló erõmûvek
pótlását a jelenlegi szabályozási környezetben, a bemutatott

piaci áringadozások mellett kellene megoldani. Az alternatí-
vák között bemutatta a teljesen megújuló termelésre alapozó
javaslatok fogyasztói árakra, finanszírozási igényre gyakorolt,
kezelhetetlennek tûnõ hatását, arra is utalva, hogy az idõjárás-
függõmegújuló erõmûvek azonos ellátási színvonalat garantá-
ló nagy léptékû alkalmazásához nagy energiatároló kapacitá-
sokra, tartalék erõmûvekre is szükség lenne, amelyrõl a javas-
latok általában nem tesznek említést.

Bemutatta a hazai lignitet felhasználó erõmû versenyelõ-
nyét a gáztüzelésû erõmûvekkel szemben, utóbbiaknál a hazai
és szabadpiaci gázárak eltérésébõl adódó kedvezõtlen követ-
kezményekre is kitérve. Az optimális forrásösszetételt a Nem-
zeti Energiastratégia megújuló+szén+atom változata adhat-
ja. Bármilyen befektetés megkezdéséhez a visszafizetést ga-
rantáló árakra lenne szükség, amelyekre a jelenleg mûködõ
�tiszta� energiapiacok esetében a közeljövõben, az intenzív
külföldi megújuló fejlesztés mellett, nem lehet számítani. Erre
is tekintettel az erõmû létesítési projektek megtérülését a ko-
rábbiaktól eltérõen, sztochasztikusan változó feltételrendszer-
ben, Monte Carlo szimulációval célszerû értékelni. Az eddigi
elemzések alapján azok a projektek tûnnek a legjobbnak,
amelyek folyamatosan értékesíteni tudnak, ezek gyûjthetnek
elegendõ forrást állandó költségeik fedezetére is.

Az elõadást követõen a hallgatóság körébõl számos kér-
dés hangzott el, amelyekre az elõadó � a szakterületéhez tar-
tozó körben � naprakész, pontos, szakszerû válaszokat adott.

Dr. Horn János
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Új õslénylelet Iharkúton

Fontos cikket publikált az amerikai PLoS (Public Library
of Science) ONE folyóiratban egy eddig ismeretlen vízi raga-
dozó hüllõrõlMakádi László Michael Caldwell kanadai ésÕsi
Attila magyar kutatókkal közösen. A Magyar Természettudo-
mányi Múzeum (MTM) Õslénytani és Földtani Tár és az
MTA-ELTE Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport munka-
társa lapunknak is beszámolt a tudományos sikerrõl. A kutató
szavai szerint az iharkúti lelõhelyen felfedezett csontok és le-
letek alapján kijelenthetõ, hogy a moszaszauruszokhoz tarto-
zó gyík az édesvízhez alkalmazkodott.

Korábban a kutatók azt gondolták, ezek az állatok (a ké-
sõ-kréta korszak vizeinek csúcsragadozói) kizárólag tengeriek
voltak, azonban most már megalapozottan kijelenthetõ, hogy
egyes fajaik édesvízben éltek. A kutatók a Pannoniasaurus
inexpectatus (tükörfordításban: váratlan pannongyík) nevet
adták az újonnan felfedezett fajnak.

A 85 millió éves, felsõ-kréta idõszakból származó leletek
alapján a Pannoniasaurus inexpectatus a ma élõ varánuszok-
hoz hasonlíthatott, ám azoknál jóval nagyobb volt. Az uszo-

nyokkal rendelkezõ, oldalról lapított testû ragadozó gyíkok
legnagyobb példányai elérhették a 6 méteres nagyságot is, de
az ásatásokon találtak 70 centiméteres �újszülött� maradvá-
nyokat is. A leggyakoribb számban 3-4 méteres egyedek lele-
teire bukkantak: elsõsorban izolált csontokat, nagyrészt csigo-
lyákat találtak.

Makádi László szerint azért is bír különleges jelentõséggel
a felfedezés, mert a hasonló fajokat egészen eddig csak a ten-
gerekbõl ismerték, azonban a mostani példányok alapján bi-
zonyosan kijelenthetõ, hogy nem a folyón felúszott,
máskülönben a tengervízben élõ egyedekre leltek. A méret-
beli sokszínûség arra utal, hogy az iharkúti régióban élt az
egész populáció. A koponyából nagyon keveset ismernek
egyelõre, az azonban a felsõ állkapocs felépítésébõl kijelent-
hetõ, hogy a viszonylag lapos orral rendelkezõ lény a
krokodilokhoz hasonló ragadozó életmódot folytatott az
édesvízben.

Az új faj leletei, rekonstrukciója már látható a Magyar
Természettudományi Múzeum kiállításában.
www.mno.hu 2012. december 19. (Vigh Dániel) KF
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Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!
Bogdán Kálmán okl. bányamérnök január 1-jén töltötte be 80-ik életévét.
Kovács András okl. bányamérnök január 1-jén töltötte be 70-ik életévét.
Hársy István okl. gépészmérnök január 3-án töltötte be 75-ik életévét.
Romocsa Miklós bányagépész és bányavillamossági üzemmérnök január 4-én töltötte be 70-ik életévét.
Sankovics László bányatechnikus január 5-én töltötte be 75-ik életévét.
Orbán Tibor okl. bányamérnök január 6-án töltötte be 80-ik életévét.
Kádas Miklós bányatechnikus, munkavédelmi technikus január 8-án töltötte be 70-ik életévét.
Szabó Csaba okl. bányamérnök, munkavédelmi szakmérnök január 10-én töltötte be 70-ik életévét.
Szücs Attila okl. gépészmérnök január 11-én töltötte be 70-ik életévét.
Kakas János okl. bányamérnök január 12-én töltötte be 90-ik életévét.
Székely Tibor okl. bányamérnök január 12-én töltötte be 75-ik életévét.
Érdi-Krausz Gábor okl. bányageológus mérnök január 12-én töltötte be 75-ik életévét.
Dr. Ács Zoltán okl. vegyészmérnök január 13-án töltötte be 80-ik életévét.
Diósy Gáspár okl. építõmérnök január 14-én töltötte be 90-ik életévét.
Csiky Emil okl. bányamérnök január 16-án töltötte be 70-ik életévét.
Bakacs Péter okl. bányamérnök január 25-én töltötte be 70-ik életévét.
Beregi Gábor bányagazdasági üzemmérnök január 28-án töltötte be 75-ik életévét.
Rickert Antal okl. bányamérnök február 2-án töltötte be 85-ik életévét.
Villányi Ernõ földmérõ üzemmérnök február 5-én töltötte be 80-ik életévét.
Szabados György okl. bányamérnök február 9-én töltötte be 85-ik életévét.
Bányavári János okl. bányamérnök február 12-én töltötte be 80-ik életévét.
Kárpáti Imre gépipari technikus február 14-én töltötte be 80-ik életévét.
Turcsányi Mihály okl. bányamérnök február 18-án töltötte be 80-ik életévét.
Szabó László okl. bányamérnök február 18-án töltötte be 75-ik életévét.
Andorfer József közgazdasági technikus február 18-án töltötte be 70-ik életévét.

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

Bogdán Kálmán Sankovics LászlóKovács András Hársy István Romocsa Miklós

Orbán Tibor Kakas JánosKádas Miklós Szabó Csaba Szücs Attila
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Székely Tibor Csiky EmilÉrdi-Krausz Gábor Dr. Ács Zoltán Diósy Gáspár

Bakacs Péter Szabados GyörgyBeregi Gábor Rickert Antal Villányi Ernõ

Bányavári János Andorfer JózsefKárpáti Imre Turcsányi Mihály Szabó László

PAKS II. Zrt.

Az ELEKTROTECHNIKA 2012/12. számában rész-
letes tájékoztató olvasható az új paksi blokkok tenderki-
írásáról tartott budapesti sajtótájékoztatóról. Csak kiemelés
az anyagból, ami bizonyára lapunk olvasóit is kiemelten
érdekelheti:

�Az új blokkokra vonatkozó elképzelések szerint magas
nukleáris biztonsági Gen3+ típusú blokkok jöhetnek számí-
tásba: a blokkméret 1000-1600 MW, nyomott-vizes PWR tí-
pus, terheléskövetõ 50-100 százalék közötti üzemre alkal-
mas, kis mennyiségû radioaktív hulladékot eredményezõ és
60 éves élettartamra képes. A szóba jöhetõ öt reaktortípus:
EPR 1600 MW, VVER 1000-1200 MW, APR 1450 MW,
ATMEA 1150 MW és AP 1000-1100 MW.�

Dr. Horn János

Magyar geotermikus beruházás EU támogatással

AzEurópai Bizottság elfogadta aNER300 kezdeménye-
zésbõl finanszírozott 23 kiemelt megújuló energia projekt
listáját, melyben helyet kapott egy 39,3 millió eurós uniós tá-
mogatásban részesülõ, geotermikusenergia-felhasználásra
épülõ magyar bemutató projekt is. Az Alföldön lévõ
Ferencszállás mellett épül fel a geotermikus erõmû, amelynek

lényege, hogy 4000métermélységre fúrnak le az úgynevezett
kompressziós feszültség tér alá, és az ott lévõ forró, száraz
kõzetekbõl hidraulikus zúzással létesítenek �kutakat�. Az
erõmû a tervek szerint mintegy 11,8 MW villamos energiát
termelne, amelybõl 8,9 MW-ot lehetne betáplálni a magyar
áramtermelési rendszerbe.
Mérnök Újság XX. évf. (2013) 1. szám (p. 46.)

Dr. Horn János

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló üzembe helyezése

Bátaapátiban üzembe helyezték a Nemzeti Radioaktív-
hulladék-tároló elsõ föld alatti kamráját. A kamra 96 méter
hosszú, több mint kétszáz méterre a föld alatt van, az úgyne-
vezett mórágyi rögben. Az ünnepélyes megnyitó után
helyére került az elsõ betonkonténer, amely kilenc atom-
erõmûvi hulladékkal megtöltött hordót tartalmaz.

A csaknem 68 milliárd forintos beruházással elkészült
létesítményt december 5-én avatták fel.
Mérnök újság XX. évf. (2013) 1. szám (p. 6.)

Dr. Horn János
(A hulladéktárolóról és építésérõl a BKL Bányászat 2011/6.
számában jelent meg Benkovics István, Eck József és Váró
Ágnes nívódíjas cikke. � Szerk.)
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Köszöntjük a 2012-ben vas-, gyémánt- és aranyoklevéllel
kitüntetett kollegáinkat*

AMiskolci Egyetem szenátusa ebben az évben is vas-, gyémánt- és aranyokleveleket adományozott, melyek átadására 2012.
május 25-én Miskolcon, Ünnepi Nyilvános Egyetemi Szenátus Ülés keretében került sor, ill. néhány gyémántoklevél átadása
Sopronban, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Karának szeptember 13-ai évnyitó rendezvényén történt meg.

VASOKLEVÉL:
Lohrmann Keresztély gyémántokleve-

les bányamérnök
Szabó János gyémántokleveles bánya-

mérnök

GYÉMÁNTOKLEVÉL:
Dr. dr. h.c. Ádám Antal Attila aranyok-

leveles bányamérnök
Dr. Belházy Tivadar aranyokleveles

bányakutató mérnök
Csatár Kálmán Antal aranyokleveles

bányamérnök
Dávid Dezsõ aranyokleveles bánya-

mérnök
Dr. Gyurkó László aranyokleveles bá-

nyamérnök
Hoznek István aranyokleveles bánya-

mérnök
Klaffl Gyula aranyokleveles bányamér-

nök
Rickert Antal aranyokleveles bánya-

mérnök
Székely Tibor aranyokleveles bánya-

mérnök
Dr. dr. h.c. Takács Ernõ aranyokleveles

bányamérnök
Dr. Tompos Endre aranyokleveles

bányamérnök

Wallner Ákos Elemér aranyokleveles
bányamérnök

Kakas János aranyokleveles bányamû-
velõ szakmérnök

Konyecsni Kázmér Miklós arany-
okleveles bányamûvelõ mérnök

Kozma Miklós aranyokleveles bánya-
mûvelõ szakmérnök

Novák József aranyokleveles bánya-
mûvelõ mérnök

Tóka Jenõ aranyokleveles bánya-
mûvelõ mérnök

Zabányi Alajos aranyokleveles bánya-
mûvelõ mérnök

ARANYOKLEVÉL:
Bányamûvelõ mérnökök
Ördög István (1957-ben szerzett

oklevelet)
Beke Imre
Deklava Szilveszter
Hornyák Lajos
Horváth Károly
Kovács Béla
Dr. dr. h.c. mult. Kovács Ferenc
Nemes Zoltán
Németh György
Somoskõi László
Szabó József

Szabó László
Tõsér D. Balázs

Bányageológus mérnökök
Ajtay Aladárné sz. Csillag Éva
Dr. Bán Miklós
Fuchs Péter
Hobot József
Juhász Barnabás
Mészáros Zoltán
Dr. Szalóki István
Dr. Völgyesi István

Bányagépészmérnökök
Kiss György
Belényesi Lajos
Dr. Eisner Béla
Gaál Kálmán Ottó
Nemes Károly
Ruzicska József
Tar Mihály
Zázrivecz László

Olajmérnökök
Dr. dr. h.c. Heinemann Zoltán
Dr. Kristóf Miklós
K. Szabó Sándor
Lányi Tibor
Dr. Megyeri Mihály
Dr. Pápay József

E helyrõl is tisztelettel gratulálunk valamennyi kitüntetettnek! Közülük a Bányászati Szakosztály tagjainak rövid
életútját a következõkben ismertetjük. Szerkesztõség

Vasoklevelet kapott:

Lohrmann Keresztély gyémántokleveles bányamérnök

1924. július 7-én született Ede-
lényben. A Miskolci Királyi Katoli-
kus Fráter György Gimnáziumban
érettségizett 1942-ben. Egyetemi ta-
nulmányait 1942-47 között Sopron-
ban a József Nádor Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Bánya-,
Kohó- és Erdõmérnöki Karának Bá-
nyamérnöki Tagozatán végezte. 1947.
február 21-én szerzett bányamérnöki
oklevelet.

Szakmai életútját számos munkahely és sokféle beosztás
jellemezte. Volt beosztott mérnök a MÁSZ Rt. Rudolf-telepi
és Albert-telepi bányaüzemeiben, üzemvezetõ helyettes, ké-
sõbb üzemvezetõ az edelényi és egercsehi bányaüzemben, fõ-
mérnök a királdi bányaüzemben, beruházási osztályvezetõ az
Ózdvidéki Szénbányáknál, majd a Borsodi Szénbányáknál,
beruházási osztályvezetõ-helyettes, késõbb osztályvezetõ a

Magyar Szénbányászati Tröszt, Szénbányászati Koordinációs
Központban, végül nyugdíjazásáig (1985) fejlesztési fõosztály-
vezetõ a Bányászati Egyesülésnél.

Szakmai munkája során többek között az edelényi bánya-
üzemben a háború alatt megrongálódott függõkötélpályát
kellett helyreállítania. Egercsehiben 1953-ban bevezettette a
TH gyûrûs biztosítást, és az alsó (II.) telepben 1954-ben bein-
dította a frontfejtést. Részt vett a mónosbéli szénmosó újrain-
dításában. Királdon a feküvíz-lecsapolásban ért el eredmé-
nyeket.

Beruházási tevékenységében irányította az Ózdvidéki
Szénbányák rekonstrukcióit, ezen belül részt vett az ományi
aknamezõ vízlecsapolásában és az Omány I. aknafalazat fel-
függesztéses aknamélyítésében. Az ományi tapasztalatokról
könyvet írt, melynek csak a kézirata készült el, melybõl egy-
egy példány a Központi Bányászati Múzeumba és a Miskolci
Egyetem Mûszaki Földtudományi Karára került. A Magyar
Szénbányászati Trösztnél közremûködött a szénbányászat fej-
lesztési programjainak kidolgozásában és megvalósításában.
Részt vett a karsztvíz elleni kombinált védekezésmegvalósítá-
sát célzó kutató-fejlesztõ munkákkal foglalkozó szakértõ bi-

Lábjegyzet: *Összeállításunk a Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar által kiadott �A 2012. évben jubileumi diplomában részesült
bánya-, bányakutató-, bányamûvelõ-, bányagépész-, bányageológus- és olajmérnökök rövid szakmai életrajza� c. kiadvány alapján készült. Enge-
délyüket és segítségüket ezúton is köszönjük! � Szerkesztõség



zottság munkájában. Mint mûszaki-gazdasági tanácsadó, szá-
mos tanulmányt és szakértõi véleményt készített. A Bányásza-
ti AknamélyítõVállalat felügyelõ bizottságának 1976-1990 kö-
zött volt tagja. Több munka- és szakértõbizottságban is részt
vett.

Mûszaki, szakmai és gazdasági munkája elismeréseként a
következõ kitüntetéseket kapta: Magyar Népköztársasági
Érdemérem arany fokozata, Szocialista Munkáért Érdemérem,
Munka Érdemrend ezüst fokozata, Bányászati Szolgálati
Érdemérem bronz, ezüst, arany, gyémánt fokozata, Kiváló
Bányász, Kiváló Mûszaki Dolgozó, több alkalommal Kiváló
Dolgozó, 1997-ben Kiváló Munkáért jubileumi aranyoklevelet
kapott.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület-
nek 1952 óta tagja. 1964-1973 között az OMBKE Ózdvidéki
Csoportjának titkára volt. 1981-tõl 1985-ig az OMBKE érem-
bizottságának tagja, majd 1986-1994 között a vezetõje volt.
1981-1994 között, majd 2003-tól azOMBKEBányászati Szak-
osztály vezetõségének tagja.

Az OMBKE egyesületi munkájáért a következõ kitün-
tetéseket adományozta részére: OMBKE Emlékérem, Cente-
náriumi Emlékérem, Sóltz Vilmos-emlékérem, 40, 50 éves egye-
sületi tagságért, z. Zorkóczi Samu-emlékérem, 2003-ban az
OMBKE Küldöttgyûlése tiszteleti taggá választotta.

Szabó János gyémántokleveles bányamérnök

1922. november 28-án született
Tolnán. Középiskolai tanulmányait
1933-1941 között a veszprémi piaris-
ta gimnáziumban végezte, majd az
érettségi után Sopronban, a József
NádorMûszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem Bányamérnöki tagoza-
tára nyert felvételt. Tanulmányait a
második évtõl MÁVAG ösztöndíjas-
ként végezte. Az 1944-ben bekövet-
kezett bombázás vizsgái letételében

törést okozott, emiatt oklevelét csak 1947-ben szerezte meg.
1945 novembertõl 1947 júniusig az egyetem Mechanikai Tan-
székén dolgozott egyetemi gyakornokként.

1947. júliustól üzemmérnökként Kisgyónbányán, majd
1948 decembertõl azAjkai Szénmedence felsõcsingeri üzemé-
ben üzemvezetõ-helyettesként, majd üzemvezetõként dolgo-
zott.

Az 1952. január 1-jén megalakult Közép-dunántúli Szén-
bányászati Tröszt beruházási osztályára helyezték át 1952.
március 20-tól, ahol mûszaki ellenõrként kezdett dolgozni.
Elsõ feladata amármegkezdettDudari Bányaüzembányásza-
ti munkáinak ellenõrzése volt. A bányaüzem 1954-ben kezdett
termelni, és a teljes beruházás 1957-ben fejezõdött be. Az
Ajkai Szénmedence fejlesztése 1959-ben kezdõdött. A beru-
házás során a szénmedence termelését 2500 kt/év-rõl 6000
kt/év-re kellett fejleszteni, a bányaüzemek folyamatos terme-
lése mellett. A bányászati munkákat csoportvezetõ mûszaki
ellenõrként, míg a teljes koordinálást területi fõmérnökként
végezte. A teljes beruházás 1966-ban fejezõdött be, a fonto-
sabb létesítmények: 3 függõleges akna, 2 szállító gumiszalag-
gal felszerelt lejtõsakna és 900 m hosszú felsõvezetékes altáró.

1975-ben kapott áthelyezést a Magyar Szénbányászati
Tröszthöz (MSZT). A beruházási osztályon a Márkushegyi
Bányaüzem kiemelt beruházási munkáinak koordinálása volt
a feladata. A beruházás 1976. január 1-jén kezdõdött és 1981.
július 1-jén kellett termelésbe lépnie, teljes kapacitását, 6000
kt/év szinten 1985. december 31-ig kellett elérnie. Késõbb a
Márkushegyi Bányaüzem vezetõjének nevezték ki. A terme-

lésbe lépés után kérte nyugdíjazását közel 40 évi szolgálat
után.

Végzett munkája során a következõ kitüntetésekben ré-
szesült:Munkaérdemérem (1955), Bányászat Kiváló Dolgozója,
Kiváló Dolgozó oklevél és jelvény, Bányász Szolgálati Érem
bronz, ezüst és arany fokozata. Nyugalomba vonulásakor:
Kiváló Dolgozó.

OMBKE-tag 1956. évtõl. 1960-64 között Veszprém városi
tanácstag, 1964-1975 között végrehajtó bizottsági tag. 1970-
ben Veszprém Megyéért oklevelet kapott.

Gyémántoklevelet kapott:

Csatár Kálmán Antal aranyokleveles bányamérnök

1929. december 8-án született a
Zala megyei Gyülevészen, itt járta az
elemi iskola öt osztályát. A csurgói
Csokonai Vitéz Mihály Református
Gimnáziumban tanult tovább, és
1948-ban érettségizett. Ez évben a si-
keres felvételi után a József Nádor
Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem soproni Bányamérnöki Ka-
rára iratkozott be, és ugyanitt, a
Rákosi Mátyás Nehézipari Mûszaki

Egyetemen szerzett bányamérnöki oklevelet 1952-ben.
Az akkori �elosztási� rendszert megkerülve munkáját az

egyetem Szén- és Ércelõkészítési Tanszékén kezdte meg, ez
további szakmai életét is meghatározta.

1954-ben az akkor épülõ Gyöngyösoroszi Ércelõkészítõ
Üzembe kérte áthelyezését, és itt szerezte meg a sokirányú
szakmai tapasztalatokat további munkájához. Itt 1958-ig dol-
gozott üzemvezetõként, majd a pátkai Ércelõkészítõ Üzem
szerelését és üzembe helyezését irányította üzemvezetõként.
Az üzem különlegessége volt a kettõs technológia, mely sze-
rint fél évig ólom-cink ércet, fél évig baritot dúsítottak.

1961-tõl a korábbi ígéret alapján már a Nehézipari
Minisztériumban dolgozott, ahol az érc- és ásványelõkészítési
technológiákat és a laboratóriumokat ellenõrizte, irányította.

1963-ban a minisztériumot átszervezték, és megalakult az
Országos Érc- és Ásványbányák Vállalat, ahol a korábbi fela-
datát látta el. Idõközben elindultak a recski új rézércbánya ku-
tatási és tervezési munkálatai, amelyekben kezdetektõl részt
vett. 1977-ben az ALUTERV-hez ment dolgozni, ahol a recs-
ki tervezési és kutatási munkákban vett részt.

1979-ben az akkor megalakult KBFI-be hívták, ugyancsak
a recski tervezési munkákra. Itt dr. Simon Kálmán vezérigaz-
gató irányításával megszervezte az OMBKE budapesti helyi
csoportját, amelynek elsõ titkárává választották. Új nagy fela-
datként a szovjet vasércek hazai dúsításának kísérleti és terve-
zési munkáinak irányítását kapta. A technológiát megoldot-
ták, a tervek elkészültek, de megvalósításra nem került sor.

Egész szakmai útja során számtalan külföldi tanulmányú-
ton, üzemi kísérletben, konferencián vett részt, ezek közül ki-
emelkedõ volt egy negyedéves, saját szervezésû ösztöndíjas ta-
nulmányút az USA-ban Új-Mexikóba, Arizonába, ahol a kö-
zeli rézércbányákban a réztartalmú ércek baktériumok segít-
ségével történõ kilúgozási lehetõségeit és ezt követõ elektrolí-
zisét vizsgálta.

1989. december 8-án ment nyugdíjba, azóta a ter-
mészethez közel, fõleg vidéken tartózkodik.
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Dávid Dezsõ aranyokleveles bányamérnök

Hahóton született 1928. június
9-én. Az egyetem elvégzése után,
1952-ben Rudabányán dolgozott
üzemmérnöki munkakörben. 1952.
szeptember 1-jétõl az Eplényi Man-
gánérc Bányához helyezték üzemve-
zetõnek. Itt lett elõször Kiváló Dol-
gozó, és sztahanovista kitüntetést is
kapott.

1954-tõl 1960-ig a Balinkai Szén-
bányáknál fõleg körletvezetõi mun-

kakört töltött be. Részese volt az Sz-153-as rakodógépek be-
vezetésének. Részt vett az András-lejtõsakna víztelenítésé-
ben.

1960-tól a Dunántúli Ásványbányánál dolgozott mûszaki
osztályvezetõként Révfülöpön. Az ásványbányák összevonása
után üzemvezetõ, körzeti fõmérnök beosztást kapott.

1973-ban helyezték Pilisvörösvárra, az OÉÁ Dunántúli
Mûvek fõmérnökének nevezték ki. A Kisgyón II. bánya meg-
nyitásával, a mosó korszerûsítésével elõállították a MANmo-
torok gyártásához szükséges homokot. Fehérvárcsurgón meg-
nyitástól részese volt az üvegipari homokok elõállításának.
Tervei alapján került sor az üzem kapacitásbõvítésére.

Társszerzõje az erõsen kötött ásványi nyersanyagok vízní-
vó alatti hidraulikus jövesztésére szolgáló eljárás és berende-
zés tárgyú szabadalomnak.

1983-tól nyugdíjazásáig, 1986-ig az OÉÁ munkavédelmi
vezetõje volt.

Munkásságáért a Bányászat Kiváló Dolgozója, Kiváló
Bányász Oklevél (1955), Kiváló Dolgozó Oklevelek (12 db) és
Kiváló Munkáért Oklevél (1983, 1986) kitüntetésekben ré-
szesült.

Az OMBKE-nek 1950-tõl tagja. OMBKE-emlékérmek
birtokosa.

Dr. Gyurkó László aranyokleveles bányamérnök

A Sopronban 1952-ben megszer-
zett bányamérnöki diploma után két
évig Esztó Péter tanszékvezetõ egye-
temi tanár mellett a Bányamûvelés-
tani Tanszéken volt tanársegéd.

1954-tõl a gyöngyösoroszi ólom-
cinkérc bányánál négy évig földalatti
szolgálatban mint bányamester,
üzemmérnök, beruházás-vezetõ dol-
gozott. A telérbányászat fejtési rend-
szereinek kialakításával, a �millse-

cundumos� robbantás bevezetésével, majd a föld alatti térsé-
gek kiképzésével foglalkozott.

1958-tól a Gyöngyösoroszi Ércelõkészítõmû vezetõjeként
a szelektív és kollektív õrlés és flotálás fejlesztését, majd a ne-
hézszuszpenziós dúsítás bevezetését irányította.

1964-tõl a Rudabányai Vasércdúsító Mû fõmérnöke. Irá-
nyítása alatt jelentõs elõrelépés történt a pörkölõ kemencék
élettartam-növelésében, kõhasznosításában és a jelentõs meny-
nyiségû hulladék szállópor hasznosításában. Doktori disszer-
tációját ez utóbbi témakörben védte meg 1971-ben.

1970-tõl a nagymélységû recski rézérc-elõfordulás kiter-
melésére irányuló jelentõs beruházások és a régi lahócai ma-
radék ércesedés kitermelésének irányítását látta el fõmérnöki
feladatkörben.

1974-tõl 1985-ig fõmérnökként, majd 1990-ig igazgató-
ként az egri központú felnémeti mészkõ-, az instenmezejei

bentonit-, a nemti agyagbányászat és elõkészítés, valamint a
magyar ásványbányászat kutatását és technológiai fejlesztését
irányította.

Közép-Európában irányítása alatt állítottak elõ egyedülál-
lóan importkiváltó mikroõrleményeket. Ennek jelentõségét
növeli, hogy mindezt saját tervezésû és fejlesztésû berendezé-
sekkel érték el.

Szakirodalmi tevékenységét fémjelzi a Bányászati Lapok-
banmegjelent 12 db szakcikke, de publikált aMunkavédelem,
a Földtani Kutatás szaklapokban és a Nehézipari Mûszaki
Egyetem Közleményeiben is. Két szakcikke (1968 és 1972)
nívódíjban részesült.

Több hazai szakmai nagyrendezvény szervezésében, irá-
nyításában vett részt, tartott elõadást.

Közel egy évtizeden át a Miskolci Akadémiai Bizottság
Ércbányászati Munkabizottságának társelnöke, ipari tanács-
adója volt.

Rickert Antal aranyokleveles bányamérnök

1952-ben végzett Sopronban a
Bányamérnöki Karon. Elsõ munka-
helye Komlón volt, mint körletvezetõ
és bányamester. 1955-ben a Nehéz-
ipari Minisztérium területi fõmérnö-
keként dolgozott.

1956-tól 1962-ig a Komlói Szén-
bányászati Tröszt Északi Bányaüze-
mének üzemvezetõ fõmérnöke és fe-
lelõs mûszaki vezetõje.

1962-tõl 1975-ig a Mecseki Szén-
bányászati Tröszt biztonságtechnikai fõmérnöke. Kialakította
a dolgozók balesetelhárítási oktatásának rendszerét. Könyv
formájában megírta az oktatandó anyagot, és ez szolgálta a
dolgozók oktatásához szükséges tananyagot.

Tevékenyen részt vett a bányatüzek megelõzésére és fel-
számolására országos szinten felállított szakmai csoport mun-
kájában, elsõsorban a bányatüzekmegelõzésében, felszámolá-
sában, valamint érzékelõ mûszerek kialakításában. Több or-
szágban vett részt szakmai tanulmányúton, mely alapul szol-
gált a fentiek végrehajtásához.

1975-ben a Pécsi Kerületi Bányamûszaki Felügyelõségre
került, elõször mint területi fõmérnök, majd a felügyelõség hi-
vatalvezetõje. Tevékenyen részt vett a gázkitörés-veszélyes te-
lepek biztonságos lemûvelésének megteremtésében engedé-
lyezési, illetve szakmai útmutatás alapján. Komoly fejlõdést je-
lentett a nem feszültségmentesített gázkitörés-veszélyes tele-
pek fejtéssel történõ biztonságos technológiájának kidolgozá-
sa és annak sikeres alkalmazása.

Munkája elismeréseként több állami kitüntetést kapott,
majd 1987-ben aMunka Érdemrend arany fokozatával tüntet-
ték ki.

Megjelent publikációi száma kettõ, ebbõl egy oktatási
könyv és egy Bányászati Kohászati Lapokban megjelent szak-
mai cikk.

1988-ban ment nyugdíjba.

Székely Tibor aranyokleveles bányamérnök

1925. szeptember 12-én született Szegeden. Az elemi isko-
la négy osztályát Eleken végezte. Édesapja vámtiszt volt, ezért
a határváltozásokmiatt a középiskolai tanulmányainak elsõ öt
osztályát Kiskunlacházán, majd egy évet Szabadkán, az utolsó
két évet a gyõri Magyar Állami Révai Miklós Gimnáziumban
végezte, ahol 1945-ben érettségizett. 1945-tõl 1947-ig Gyõrött
volt adóellenõr.
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1947-ben jelentkezett, majd fel-
vétel után beiratkozott a Bányamér-
nöki Karra, ahol 1952-ben okleveles
bányamérnökként végzett.

1951 decemberétõl a Borsodi
Szénbányászati Trösztnél dolgozott,
1954. július 1-jéig Szuhakállón, mint
üzemvezetõ-helyettes, majd Ormos-
bányára helyezték át fõmérnök-he-
lyettesnek. Ormosbányát a bányatü-
zek jellemezték, melyek oltása és

iszapolása fontos mûszaki feladatot jelentett. Innen 1955.
június 1-jén Rudolftelepre került fõmérnöki beosztásba.

1958-ban a rudolfi és a múcsonyi szénbányák összevonás-
ra kerültek, Mákvölgyi Bányaüzem elnevezéssel. Az 1970-es
években a vékonytelepi Edelényi Bányaüzemet is aMákvölgyi
Bányaüzemhez csatolták. A három üzem egyesítésébõl az or-
szág legnagyobb termelésû szénüzeme lett. Rudolftelep IV-es
aknán Fletcher-típusú hidraulikus önjáró berendezés, majd
pajzsbiztosítású frontfejtés GS-68 típusú kéttárcsás maróhen-
gerrel üzemelt. A szuhakállói II-es akna és az Alberttelep I-es
akna frontjain Dobson önjárót alkalmaztak. Edelény I-IV.
koncentrált aknánálMK-97 típusú biztosítóberendezés vált be.

1980-ban a vállalat központjába helyezték az újonnan lé-
tesített távlati tervezési és kutatási osztály vezetõjének. Fela-
datuk az üzemek távlati terveinek elbírálása és gazdaságosság
szerinti rangsorolása volt.

A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bi-
zottsága két pályázatát fogadta el és részesítette jutalomban.

1980-ban Miskolc szénbázisú hõellátásának vizsgálatával,
1981-ben az újonnan megkutatott szénvagyonokhoz tartozó
termelési és költség-optimumának meghatározásával, az ak-
nák országos rangsorolásával foglalkozott.

Szakmai pályafutása során legfontosabb tevékenységének
az országos szénbányászat Hetedik Ötéves Tervének termelé-
si és gazdasági mutatóinak kidolgozását tartja, melyet ketten
végeztek el a Nehézipari Minisztériumban. A kidolgozásért a
minisztertanács Kiváló Munkáért kitüntetõ jelvényt adomá-
nyozott részére.

Kitüntetései: Bányászati Szolgálati Érdemérem bronz,
ezüst és arany fokozata (1971, 1979, 1984); Honvédelmi
Érdemérem 10, 15, 20 éves fokozatai; Bányászati Munkazászló
(1961);Kiváló Dolgozó 9 alkalommal;Kiváló Bányász két alka-
lommal. Az OMBKE Sóltz Vilmos-emlékéremnek 1998-ban
lett tulajdonosa.

Nyugdíjba 1987. május 7-én helyezték.

Dr. dr. h.c. Takács Ernõ aranyokleveles bányamérnök

Dorogon született 1927-ben,
ahol édesapja kovács volt a helyi bá-
nyavállalatnál. Középiskolai tanul-
mányait az Esztergomi Szentbene-
dekrendi Szent István Fõgimnázium-
ban végezte. Tanulmányai 1944 de-
cemberében a háborús események
miatt megszakadtak. Katonaként
Németországban amerikai hadifog-
ságba került, ahonnan 1946 tavaszán
szabadult. A nyolcadik osztályt ma-

gántanulóként fejezte be, és szeptemberben a budapesti Szent
Imre Cisztercitarendi Gimnáziumban érettségizett. Ezt köve-
tõen a Dorogi Szénbányák Kerületi Mérnökségén mûszaki
rajzolóként dolgozott. 1947 szeptemberétõl a soproni Bánya-
mérnöki Kar hallgatója. Diplomáját 1952 februárjában sze-
rezte meg.

Júniustól Kántás Károly tanszékvezetõ professzor állás-
ajánlatát elfogadva � a bányamérnökképzés szükségessé vált
szakosodása miatt akkor alapított � Geofizikai Tanszék tanár-
segédje. Fontos feladatokat kapott a beinduló geofizikusmér-
nök-képzés tananyagának, oktatási módszereinek kidolgozá-
sában és a geofizikai módszerek fejlesztésére irányuló kutató-
munkában. Tagja volt annak a kutatócsoportnak, amelyik a
tanszékvezetõ irányításával hazánkban bevezette a nagy mély-
ségben levõ földtani szerkezeteket kimutató, a naptevékeny-
ség által keltett földi elektromágneses teret felhasználó tellu-
rikusmérést. Egy sikeres pekingi kiállítást és terepi mérést kö-
vetõen 1956-1959 között szénhidrogén-tároló szerkezeteket
kutató Geofizikai Expedíció indult Kínába. Az expedíció a
szeizmikus és Eötvös-inga mérések mellett a tellurikus méré-
seket is alkalmazta. Az expedíció ideje alatt a tellurikus kuta-
tócsoport vezetõje volt. Az expedíció az Ordosz-fennsíkon,
majd a mandzsúriai Sungliao-medencében több olyan szerke-
zetet mutatott ki, amelyek mélyfúrásokkal feltárva késõbb je-
lentõs olajtermelõ mezõkké váltak.

A Bányamérnöki Kar � vele a Geofizikai Tanszék � 1959
nyarán Sopronból áttelepült Miskolcra. A hároméves expedí-
ciós munka után szeptembertõl Miskolcon folytatta oktató,
kutató munkáját.

1965-ben egyetemi docenssé, majd 1974-ben egyetemi ta-
nárrá nevezték ki. 1996-tól professor emeritus.

A szokásos oktatási feladatok mellett az egymást követõ
tantervi reformok új tananyagának kidolgozásakor összesen
10 egyetemi jegyzet hárult rá, mint például a geoelektromos
kutatómódszerek, geofizikai adatfeldolgozás, bányászati geo-
fizika. A kutatómunkában úttörõ szerepe volt a földi elektro-
mágneses tér hatékonyabb felhasználását jelentõ magnetotel-
lurika, majd a vele rokon, de mesterséges áramterû frekven-
cia-szondázások több változatának � felszíni mérés, bányabeli
mérés, fúrás-felszíni mérés � hazai bevezetésében. Mûszer- és
módszerfejlesztést végzett a villamos távvezetékek és rádióál-
lomások elektromágneses terének földtani alkalmazására.

�Magnetotellurikus módszerfejlesztési vizsgálatok és al-
kalmazásuk a geofizikai kutatásban� címû kandidátusi érteke-
zését 1964-ben, �A föld alatti, váltóáramú, elektromos dipólus
térerõssége sajátságainak bányageofizikai célú vizsgálata�
címû MTA doktori értekezését 1990-ben védte meg. A tudo-
mányos utánpótlás biztosítására több aspiráns és doktoran-
dusz témavezetését, számos értekezés bírálatát vállalta. Mun-
ka-tanulmányúton volt két-két hónapra a Freibergi Egyete-
men (1961), a Lomonoszov Egyetemen (1963), a Liverpooli
Egyetemen (1968) és hat hónapra aKairói Egyetemen (1965).

Vezetõi feladatai voltak: NMEBányamérnöki Kar dékán-
helyettes 1971-1974 között, majd 1974-1977 és 1978-1984 kö-
zött dékán. 1984-1991 között a Geofizikai Tanszék tanszékve-
zetõje.

Dr. Tompos Endre aranyokleveles bányamérnök

1929. augusztus 28-án született
Dömsödön. Apja rendõrségi tisztvi-
selõ volt. Édesanyja háztartásbeli.
Két testvére született. Elemi iskoláit
Pécsbányatelepen végezte. Középis-
kolai tanulmányait a pécsi Gróf
Széchenyi István Reál Gimnázium-
ban kezdte és a kunszentmiklósi Re-
formátus Gimnáziumban érettségi-
zett. Ezután felvételizett a Bánya-
mérnöki Karra. 1952-ben szerzett

oklevelet Sopronban.
Elsõ munkahelye a soproni Érc- és Szénelõkészítési Tan-
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székén volt. Tanszékvezetõje dr. Tarján Gusztáv kétszeres
Kossuth-díjas, az Akadémia levelezõ professzora volt. 1959-
ben együtt költözött Miskolcra a Bányamérnöki Karral, ahol
tovább folytatta tudományos munkásságát. A tanszéken ta-
nársegéd, adjunktus és docensi fokozatot ért el. Közben 1982-
ben megszerezte az aspiránsi fokozatot. Disszertációjában ki-
dolgozta az érces behintés eloszlásának vizsgálatát. Sok idõt
szentelt a bánya-, vegyiparigépész és bányagépész mérnök
hallgatók laboratóriumi, tervezõi, gyakorlati és elméleti okta-
tásának.

E tevékenységeket 2000-ben történt nyugdíjazásáig töretlen
erõvel folytatta. Ekkor feleségével visszaköltözött Sopronba.

Nyugdíjas éveit sem töltötte távol a szakmától. Gyakran
bírálta a Miskolci Egyetem végzõs diákjainak szakdolgozatát.
A Nyugat-magyarországi Egyetem doktoranduszait oktatta
több éven keresztül a környezetvédelem területén.

Kakas János aranyokleveles bányamûvelõ szakmérnök

1923. január 12-én született a
Baranya megyei Szászváron. Az ele-
mi iskola elvégzése után a polgári is-
kolát a II. világháború alatt, magánú-
ton fejezte be.

Õseinek szakmáját megtartva
1943-ban jegyezte el magát a bányá-
szattal. Kezdetben a mázai, késõbb a
szászvári bányaüzemnél dolgozott,
ahol rövid idõ alatt a szakma minden
lépcsõfokát bejárta: elõször csillés, csa-

patcsillés és segédvájár lett. 1947-ben vájár képesítést szerzett.
1948. év elején szakmai továbbképzés elõkészítõ tanfo-

lyamra küldték, majd rövid idõn belül � 1948 augusztusában �
a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Budapestre kihelye-
zett Állami Fõiskola bányamûvelés szakára nyert felvételt.
1952-ben szerzett bányamûvelõ szakmérnöki oklevelet.

Az oklevél megszerzése után a Dorogi Szénbánya Válla-
lathoz helyezték, ahol a Mûszaki Osztályon a �millsecundu-
mos� robbantás helyi bevezetését kapta feladatul.

1952. május elsejétõl a Pilisi Bányaüzem (Pilisszentiván)
üzemigazgatója volt. 1957. évtõl ugyanitt fõmérnökként dol-
gozott tovább, ezzel egy idõben felelõs mûszaki vezetõi kine-
vezést is kapott.

A Pilisi Bányaüzemnél eltöltött 18 év alatt � amely egé-
szen a bányaüzem 1970. március 31-i teljes bezárásáig tartott
� legfontosabb feladatai a következõk voltak:

A termelés maximális szintjének megtartása. A medence
középsõ részén az 1920-as években karsztvízbetörés miatt fel-
hagyott bányarészek újranyitásának megtervezése és terme-
lésbe állítása. Az 1930-as évek elõtt közel-felszíni termelésbe
vett szénvagyonnakmélyebb szintekbeni feltárása, termelésbe
állítása. A medence DNY-i részén elterülõ szénvagyon kuta-
tása, mûvelésbe vétele, a mûvelésre alkalmas terület határai-
nakmegállapítása. A bányabeli karsztvíz ivóvízként való bizto-
sítása Pilisszentiván község részére ( az 1948-ban elapadt köz-
ségi �vízkút� pótlásaként).

A Pilisi Bányaüzem bezárása után �mely szintén feladatai
közé tartozott � aDorogi SzénbányaVállalat OsztályozóÜze-
ménél, mûszaki vezetõ beosztásban dolgozott tovább. 1976-tól
1983-ban történt nyugdíjba vonulásáig a területi fõmérnöki
feladatokat látta el.

Nyugdíjba vonulása után megírta �A pilisszentiváni szén-
bányászat története� címû könyvet, mely a 2004. évi Bányász-
napra jelent meg.

Szakmai életútja során több kitüntetésben részesült.
Az OMBKE-nek 1950-tõl tagja.

Konyecsni Kázmér Miklós
aranyokleveles bányamûvelõ mérnök

1929. augusztus 8-án született a
Veszprém megyei Sáskán. Elemi is-
koláit 1935 és 1940 között a kaposvá-
ri Állami Elemi Iskolában, a gimná-
ziumot 1940 és 1948 között a kapos-
vári Somssich Pál Gimnáziumban vé-
gezte el. Érettségi után, 1948-ban a
Nehézipari Mûszaki Egyetem sopro-
ni Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki
Karának bányamérnöki szakára irat-
kozott, ahol 1952-ben szerezte meg a

bányamûvelõ-mérnöki oklevelet.
Pályáját az egyetem Érc- és Szénelõkészítési Tanszékén

kezdte tanársegédként, majd 1952 végén az úrkúti mangán-
ércbányánál helyezkedett el. Itt a II. akna, majd az ércelõ-
készítési (mosó) üzem vezetõjeként dolgozott 1956 végéig.

1956 szeptemberétõl a Kelet-dunántúli Szénbányászati
Tröszt, illetve a Veszprémi Szénbányák bányamérési és térké-
pészeti csoportjának fõelõadójaként, majd 1960-tól a beruhá-
zási osztályán dolgozott, ahol területi fõmérnöki munkakört
látott el. Területileg a Pusztavám, Balinkabánya és Dudarbá-
nya üzemeknél folyó beruházási munkák irányítását, koordi-
nációs munkáit végezte. Továbbá bányászati feltárások, akna-
mélyítések mûszaki elõkészítését, tervezési hatósági engedé-
lyeztetéseket, kivitelezési munkák ellenõrzését és üzembe he-
lyezési eljárásokkal kapcsolatos teendõket látott el. Ugyan-
csak ellátta a területen folyó kutató mélyfúrásokkal kapcso-
latos teendõket.

Legjelentõsebb munkái voltak: Pusztavám Katonacsapás
üzem programjának elõkészítése, Balinkabányán Balinka-
akna keleti mezõ bõvítése és vízbiztonsága, energiaellátásá-
nak, beruházási programjának elõkészítése, megvalósítása.
Ennek keretében készültek el a függõleges légakna, aknara-
kodó vízmentesítõ telep, transzformátor állomás és a feltáró
vágatok. Közremûködésével készült el a Balinka II. bánya-
üzem beruházási programja is, azonban sajnos a szénbányá-
szat visszafejlesztése miatt ennek megvalósítására nem kerül-
hetett sor. Dudarbányán ugyancsak a mezõkapcsolási és ezzel
kapcsolatos légakna, valamint föld alatti létesítmények, feltá-
rások beruházási programjának elkészítése és megvalósítása
történt az irányításával.

1989. szeptember 1-jével vonult nyugállományba.
Munkáját a Kiváló Bányász, Kiváló Dolgozó, Bányászati

Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst, arany és gyémánt fokoza-
tával ismerték el. AzOMBKE-nek 1957-tõl tagja. 1983-ban 25
éves jubileumi, majd 1998-ban Sóltz Vilmos-emlékérem tulaj-
donosa lett.

Kozma Miklós aranyokleveles bányamûvelõ szakmérnök

1923. április 10-én született Se-
gesváron. A kolozsvári Unitárius
Kollégium gimnáziumában érettségi-
zett. Bányamûvelõ szakmérnöki ok-
levelét 1952. január 26-án vette át.

Üzemi mérnökként az MSZH
Rt. (Meszhárt � Magyar Szovjet Ha-
józási Részvénytársaság) Vasas bá-
nyaüzemében dolgozott, ahonnan át-
helyezéssel 1953-tól 1956-ig az Álla-
mi Ellenõrzési Minisztérium fõrevi-

zora volt. Az ÁEM megszüntetése után a Nógrádi Szénbá-
nyák szorospataki bányaüzemében üzemmérnök.
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1958-ban áthelyezéssel az Országos Bányamûszaki Fõfe-
lügyelõség salgótarjáni kerületi Bányamûszaki Felügyelõségé-
hez került, ahol csoportvezetõ fõmérnök volt. Ugyanitt 1962-
tõl 1981-es nyugdíjazásáig a felügyelõség fõmérnöke.

A felügyelõség illetékességi területéhez (Heves és Nógrád
megye) tartozó bányavállalatok baleseti mutatói (gyakorisági,
súlyossági, halálos balesetek száma) a fenti idõszakban jelen-
tõsen javultak.

Mint nyugdíjas 1982 és 1986 között � a rendeletileg enge-
délyezett idõtartamban � aMátraaljai Szénbányákmûszaki ta-
nácsadója volt.

Szakmai tevékenységét a Szocialista Munkáért Érdemérem
(1954), a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst, arany fo-
kozata (1960, 1970, 1975), a Munka Érdemrend ezüst fokoza-
ta (1973), valamint a Kiváló Munkáért Érdemérem (1981) ki-
tüntetésekkel jutalmazták.

Az OMBKE Robbantástechnikai Szakbizottság észak-
magyarországi csoportjának vezetõje (1975-1981), valamint az
MSZMP salgótarjáni járási PB és VB tagja volt (1957-1967).
A Felszabadulás Emlékérem (1970) és a Honvédelmi Emlék-
érem (1984) tulajdonosa.

Tóka Jenõ aranyokleveles bányamûvelõ mérnök

1929. szeptember 25-én született
Somogy községben, Baranya megyé-
ben. Édesapja bányász, vájár volt, Ist-
ván-aknán dolgozott. Az elemi iskola
négy osztályát a somogyi községi is-
kolában végezte. 1940-tõl Pécsett az
állami Széchenyi István Gimnázium-
ban tanult, 1948-ban itt érettségizett
kitüntetéssel. 1948-ban felvételizett a
Bányamérnöki Karra. Oklevelét jeles
eredménnyel 1952-ben kapta meg.

Az egyetem után a Tatabányai Szénbányáknál különbözõ
bányaüzemekben, majd 1956-tól a Bányászati Aknamélyítõ
Trösztnél dolgozott.

1958-tól az MSZMP Központi Bizottság ipari osztályán
bányászati elõadóként, majd 1963-tól 1967-ig a nehézipari al-
osztály vezetõjeként dolgozott.

1967-tõl a Mecseki Ércbányászati Vállalat igazgatójává,
majd késõbb vezérigazgatójává nevezték ki. Ezt a beosztást
1988. december 31-ig töltötte be, ekkor kérésére nyugállo-
mányba helyezték.

Élete során különbözõ politikai és társadalmi tisztségeket
töltött be. Kb. két évtizedig a Magyar Szocialista Munkáspárt
Baranya megyei Bizottság Végrehajtó Bizottságának tagja,
két ciklusban pedig a Magyar Tudományos Akadémia Bányá-
szati Tudományos Bizottságának volt a tagja. Aktívan közre-
mûködött a Bányászati Munkaegészségügyi és Ergonómiai
Bizottság létrehozásában és tevékenységében. A Ritkafém
Tárcaközi Koordinációs Bizottságnak is tagja volt. Több cik-
lusban Baranya megyei elnöke volt a Magyar Közgazdasági
Társaságnak és az országos elnökségnek. Kb. két évtizedig el-
nöke és az országos választmány tagja volt a Magyarhoni
Földtani Társulat Dél-dunántúli Területi Szakosztályának. A
Magyar Geofizikusok Egyesületének tiszteleti tagja volt.

Az OMBKE-nek még az egyetemen lett a tagja. A Bányá-
szati Dolgozók Szakszervezete központi vezetõségének több
ciklusban volt a tagja.

Nyugdíjba menetele óta munkahelyen nem dolgozott,
sem politikai, sem társadalmi szervezetben nem tevékeny-
kedett.

Zabányi Alajos aranyokleveles bányamûvelõ mérnök

1929-ben Kisbattyán született.
1952-ben fejezte be � az 1948-ban
megkezdett � egyetemi tanulmá-
nyait.

A Nehézipari Minisztérium a
Dorogi Szénbányákhoz helyezte.
Alig fél éves diplomával nevezték ki
Mogyorósbánya üzemvezetõjének.
Sokat tanult Mogyorósbányán a bá-
nya dolgozóitól emberileg és szakma-
ilag egyaránt.

1954. január 1-jével helyezték át a Tokodaltárói Bánya-
üzem XV-ös aknájához, ahol a folyamatban lévõ feltárások
irányítása és felügyelete volt a feladata. Július 1-jével a bánya-
üzem megalakításával egyidejûleg üzemi fõmérnöki kineve-
zésben részesült, és 1959. december 24-ig irányította a három
(I., II., III.) bányamezõ feltárásának tervezését, azok kivitele-
zését, és egyúttal a 60-70 vagonos napi szénmennyiség kiter-
melését is.

1960. január 1-jével mûszaki fõelõadói �rangban� áthelye-
zésre került a szénbánya vállalat mûszaki osztályára. Akkor
még nem volt tervezõ iroda, a mûszaki osztályon végezték a
tervezési feladatokat, bányamezõ-feltárásokat stb. Szép fela-
dat volt az elméleti ismeretek gyakorlati kivitelre történõmeg-
tervezése a meglévõ tényleges természetes adottságok körül-
ményei közé.

Ezt a feladatot 1964 közepéig végezte, mert meghívták az
Országos Bányamûszaki Fõfelügyelõség budapesti központjá-
ba, az országos felügyeleti feladatok gyakorlására és ellátásá-
ra. Családi okok miatt azonban vissza kellett jönnie a Dorogi
Szénbányákhoz. A bánya- és földmérési osztály osztályvezetõ-
jeként került ismét alkalmazásba a szénbányáknál, amely fela-
dathoz igen jól szolgált az OBF-nél szerzett szakmai és gya-
korlati tapasztalat, különösen a bányakártalanítás területén.
Az osztály egyébként nagyon jó szakemberek egysége � közös-
sége volt, így feladataikat sikeresen és jó eredménnyel, folya-
matosan végezhették. Osztályuk volt az elsõ az országban,
akik bevezették a lézersugár bányamérési használatát a len-
csehegyi bánya kesztölci és dobogókõi úti aknarészek bánya-
vágattal történt összelyukasztásában, ami± 3-5 cmpontosság-
gal sikerült is.

1990. január 3-án ment nyugdíjba.
Kitüntetései: Munka Érdemrend bronz fokozata az OBF-

nél 1969-ben; Bányászati Szolgálati Érdemérem bronz (1962),
ezüst (1973), arany (1983) és gyémánt (1987) fokozatai;Kiváló
munkáért (1986); Kiváló Bányász (1989).

Aranyoklevelet kapott:

Beke Imre okleveles bányamûvelõ mérnök

1939. február 4-én született
Budapesten. Érettségi után beiratko-
zott Miskolcon a Nehézipari Mû-
szaki Egyetem Bányamérnöki Kará-
ra. 1961. február 1-jén az évfolyam
bányamûvelõ hallgatói fél évre kiköl-
töztek Perecesre a vájáriskolába és a
8. szemeszterben a Borsodi Szénbá-
nyászati Tröszt üzemeiben dolgoztak.

A mérnöki oklevél megszerzését
követõen a Mátraaljai Szénbányák

Ecsédi Külfejtéséhez került, ahol egyedüli bányamûvelõ mér-
nökként dolgozott a föld alatti vízfeltáró vágathajtás, a bánya-
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mérés, a hányóképzés, a rézsûstabilizálás és a dolgozók átkép-
zése terén. 1964-ben feladata lett az évi egymillió tonna lig-
nitet termelõ bányaüzem mûszaki vezetése. Irányítása mellett
sikerült a vízveszélyt minimálisra csökkenteni, a vízkiemelést
automatizálni, minden csepp vizet hasznosítani. Tartály-,
mérõ- és vezetékrendszer kiépítésével megoldotta a dízelüze-
mû munkagépek szintenkénti üzemanyag-ellátását. Bevezette
a meddõ-letakarítási géprendszerek munkájának gördülõ ter-
vezését. Az 1965. évi mûszaki üzemi tervet már az irányítása
mellett dolgozták ki.

1965. március 21-én áthelyezték a Nehézipari Miniszté-
riumba. Itt a földtani kutatás felügyeletével, elvi irányításával
foglalkozott, majd mikor 1966-ban a szénbányászat elsõ szer-
kezet-átalakítási programja kidolgozásra került, mint külfejté-
ses szakértõ vett részt a munkában. Ekkor írta meg a �Külfej-
tések mûszaki gazdaságtana� címû fejezetet, amely 1968-ban
dr. Tóth Miklós Bányagazdaságtan címû tankönyvében külön
fejezetként jelent meg. Ezt követõen az ALUTERV-ben irá-
nyítása mellett dolgozták ki a bauxitbányászat optimális ter-
melési programját. Ennek eredményei, tézisei képezték a
mérnök-közgazdász diplomatervét, amelyet a Budapesti Köz-
gazdaságtudományi Egyetemen 1970-ben védett meg.

1968-tól a minisztérium távlati tervezési és beruházási fõ-
osztályán a bányászati beruházások döntés-elõkészítése, a ter-
vek koordinálása, a kivitelezés mûszaki és pénzügyi ellenõrzé-
se volt a feladata. Tevékenysége az állami nagyberuházások és
a célcsoportos beruházások teljes körére terjedt ki, beleértve
a beruházási javaslatok tárcaközi egyeztetését és a Miniszter-
tanács elé terjesztett jóváhagyó dokumentumok elkészítését
is. A szénbányászatban a Márkushegyi Bányaüzem tervezési
munkáinak koordinálása, a kivitelezésmûszaki és pénzügyi el-
lenõrzése volt az egyik legkomolyabb feladata.

Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) tá-
mogatásával kezdte megszervezni elõször a bauxit-, majd a
szénbányászatban az aktív vízvédelmet, amely lehetõvé tette,
hogy a föld alatti vízkészleteket tisztán kiemeljék, hasznosít-
sák. A nyirádi fúrt aknákból kitûnõ minõségû ivóvizet kapott
a Balaton-part Keszthelytõl Balatonöszödig, illetve Révfülö-
pig, valamint Kaposvár és Ajka városa. Székesfehérvár teljes
ivó- és ipari vízellátását a Rákhegy II. vízaknából oldották
meg. Errõl több tanulmányban számolt be, és több szakmai
konferencián tartott elõadást.

A Központi Földtani Hivatal megbízásából 1968-tól több
bauxit- és szénelõfordulás kutatási zárójelentést véleménye-
zett földtani, bányászati, gazdasági szakértõként.

A szénbányászat korszerûsítése érdekében 1978-ban a kõ-
zetcsavarozás kidolgozásával bízták meg. A témában1980-ban
három hónapos posztgraduális képzésen vett részt Franciaor-
szágban.

Amikor hazatért, a Központi Bányászati Fejlesztési Inté-
zetben (KBFI) kapott tudományos fõmunkatársi beosztást. Itt
az elsõ nagyobb feladata egy Országos Bányamentõ és Lég-
zésvédõ Állomás megtervezése volt. 1983-ban megszervezte a
MINING vállalati gazdasági munkaközösséget, ahol a 20 fõs
tagság megbízta a képviselõi teendõk ellátásával.

1986-ban felkérték az ALUTERV-FKI Bányatervezési
Iroda vezetésére. Itt a projektek és feltárási tervek mellett el-
sõsorban kiviteli tervek készítésével, a tervezés irányításával
foglalkozott. Három mérnök kollegájával itt is megalakított
egy gazdasági munkaközösséget GEOINVEST néven.

1992. december 1-jén felvételt nyert a MOL Rt. kutatás-
termelési ágazatának stratégiai tervezési fõosztályára straté-
giai elemzõnek. Itt a versenytársak, illetve a felderített CH-
elõfordulások kutatási költségeinek elemzésével foglalkozott.
1994. május 1-jétõl a MOL Rt. ellenõrzési fõosztályán fõrevi-
zor.

Közben 1993. március 3-án a visontai lignitkülfejtés és a
hõerõmû összevonásakor beválasztották a Mátrai Erõmû Rt.
igazgatóságába, ennek 1994. december 8-ig volt tagja.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület-
nek 1962 óta tagja, ahol 15 éven keresztül volt a Bányászati
Szakosztály titkára. Megalakulása óta tagja aMagyar Energe-
tikai Társaságnak, és évekig pártoló tagja volt a Magyarhoni
Földtani Társulatnak is. 2000 óta tagja aMagyarMérnöki Ka-
marának, vezetõ-tervezõi jogosítvánnyal rendelkezik.

Deklava Szilveszter okleveles bányamûvelõ mérnök

1936. március 27-én Tatabányán
született. 1962-ben végzett a Nehéz-
ipari Mûszaki Egyetem Bányamér-
nöki Karán, mint bányamûvelõ mér-
nök.

Szakmai tevékenységét a Tatabá-
nyai Szénbányászati Tröszt XV-ös bá-
nyaüzemében kezdte el beosztott bá-
nyamérnöki megbízatással. Ezen
munkája során bányaszellõztetési
megbízotti, biztonsági megbízotti és

biztosítási mérnöki feladatokat látott el. Részt vett a bánya-
üzem éves mûszaki szakmai tervek elkészítésében.

1967. január 1-jétõl a Tatabányai Szénbányászati Tröszt
Somlyó-bányaüzem vezetõjévé nevezték ki. A kimerülõ
szénvagyon miatt 1971-ben kezdték el a Somlyó II. bánya
mélyépítési munkálatait. 1972. június 1-jei hatállyal a
Tatabányai Szénbányák irányítása alá tartozó XV/b
bányaüzem helyettes vezetõjévé nevezték ki. A vállalatnál
1974-ben történt bányaüzem-összevonások kapcsán továb-
bra is a XV/b üzemben tevékenykedett felelõs mûszaki
vezetõ helyettes munkakörben.

1978. május 1-jétõl a vállalat központjában a biztonsági fõ-
mérnök irányítása alatt, szellõztetési fõmérnök munkakörben
dolgozott.

1980. január 1-jével az induló nagyegyházi bányaüzemhez
került termelési fõmérnöki beosztásba.

1982. április 1-jétõl az 1992. november 1-jei nyugállo-
mányba vonulásáig a többszörösen átalakított vállalati szerve-
zet termelési osztályán dolgozott, területi fõmérnöki munka-
körben.

Nyugdíjasként még részt vett az 1994-ben 100 éves múlt-
jára visszatekintõ �Tatabányai Szénbányászat Története� címû
kiadvány, valamint �AMagyar Bányászat Évezredes Történe-
te� címû könyv II. kötet IX. fejezetének elkészítésében.

Munkája során 1 alkalommalKiváló IfjúMérnök és 6 alka-
lommal Kiváló Dolgozó elismerésben részesült.

Az OMBKE Bányászati Szakosztályának 1962 óta tagja,
és 2 alkalommal kapta meg a Sóltz Vilmos-emlékérmet.

Hornyák Lajos okleveles bányamûvelõ mérnök

1938. október 19-én született a
Borsod megyei Hidvégardó község-
ben. Elemi iskoláját szülõfalujában, a
középiskolát Sárospatakon végezte,
1957-ben érettségizett. Érettségi
után a miskolci Nehézipari Mûszaki
Egyetemre jelentkezett, ahová a fel-
vételi vizsga eredményeként nyert
felvételt. Egyetemi évei alatt szere-
tett sportolni, futballozott, síelt és
sportrepült. Nyári szünetekben
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Ormosbányán csillésként dolgozott. Az egyetemet 1962-ben
fejezte be.

Elsõ munkahelye a komlói Zobák bányaüzem volt, amely
akkor indult. Az elsõ két évben gyakorlatszerzés érdekében
végigjárta a �szamárlétrát� (segédaknász, aknász, fõaknász,
szállítási körletvezetõ-helyettes), majd 1964-tõl 1968-ig terme-
lõ-körletvezetõ volt.

1968-ban átment a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat Halim-
ba III. bányaüzemébe, amely akkor indult, és Európa legna-
gyobb mélymûvelésû bauxit bányaüzeme volt. Itt 25 évet dol-
gozott termelõ-körletvezetõ, majd üzemvezetõ-helyettesi be-
osztásban. A teljes felfutás után évi egymillió tonnát termel-
tek, mely a folyamatos mûszaki fejlesztés, korszerû gépesítés
eredményeként vált lehetõvé.

Mindkét bányaüzemnél bányamentõ volt (rajparancs-
nok), sok éles bevetésben vett részt.

1992. december 31-én vonult nyugdíjba.
Munkája során többször kapott Kiváló Dolgozó Oklevelet,

egyszer Kiváló Újító kitüntetést, Kiváló Bányász miniszteri ki-
tüntetést, Bányászati Érdemérem három fokozatát, az
OMBKE 40 éves tagságért Sóltz Vilmos-emlékérmet.

Horváth Károly okleveles bányamûvelõ mérnök

A Veszprém megyei Nemeshany
községben született 1932. szeptem-
ber 21-én. Elemi és középiskolai ta-
nulmányai elvégzése után nyert fel-
vételt az egyetemre. Az egyetem el-
végzése után �disszidált�, és Auszt-
riában kezdte el szakmai tevékenysé-
gét.

Az Österreichische Alpine Mon-
tangesellschaft cég két bányaigaz-
gatóságán (Seegraben és Fohnsdorf)

kezdett, mindkét helyen bányafelmérõi munkát végzett.
1959 õszén hazatelepült, és a Várpalotai Szénbányáknál

folytatódott szakmai tevékenysége, ahol 13 éven át különféle
beosztásokban dolgozott. A legjelentõsebb munka a pajzsos
frontbiztosító berendezések kifejlesztése és beüzemelése volt,
melyet a németKlöchner Ferromatik céggel közösen végeztek.

1971-ben a Tatabányai Szénbányákhoz került, ahol szintén
mûszaki fejlesztéssel foglalkozott. Itt is a pajzsos önjáró beren-
dezéseket akarták meghonosítani. A kísérlet a széntelep tek-
tonikai zavartsága, a vetõk gyakorisága miatt sikertelen ma-
radt.

A NIM Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézetnél foly-
tatódott szakmai pályafutása 1974-tõl 1977-ig. Itt mûszaki gaz-
dasági tanácsadói beosztásban dolgozott. Gazdasági vizsgála-
tok végzése képezte feladatát az ipari szerkezetváltás tükré-
ben, ahol már az üzemelõ bányák minõség, szénvagyon, gaz-
dasági sorrendbe állítás és bezárási sorrendek kialakítása volt
a feladata.

Utolsó munkahelye az Alumíniumipari Tervezõ és Kutató
Intézet volt, ahol 1991. augusztus 15-ig � nyugdíjazása idõ-
pontjáig � dolgozott létesítmény-fõmérnöki beosztásban. Ter-
meléskor a bauxitvagyont a Magyar-Szovjet Alumíniumipari
Egyezmény keretében a jórészt karsztvíz alatti aktív vízszint-
süllyesztés alkalmazásával hozták felszínre. E széleskörû ter-
vezési tevékenység összefogásában való részvétel képezte 15
éven keresztül feladatát, amelyet nagy kedvvel és lelkesedés-
sel végzett.

Felettesei többször is felfigyeltek szakmai igyekezetére,
ezért a tevékenységéért Kiváló Dolgozó és egyéb szakmai ki-
tüntetésekkel, elismerésekkel jutalmazták.

Kovács Béla okleveles bányamûvelõ mérnök

1938. október 2-án született
Szászváron. A szülõfalujában befeje-
zett általános iskolai tanulmányait
követõen a pécsi Nagy Lajos Gimná-
ziumban érettségizett. 1957-ben fel-
vették amiskolci NMEBányamérnö-
ki Karára, ahol 1962-ben bányamû-
velõ mérnökként végzett. Közben az
oktatási reform keretében egy fél
évig Lyukó-bányaüzemben dolgo-
zott.

Az egyetem elvégzését követõen a Mecseki Szénbányák
Kossuth bányaüzem szervezeti egységeinél (termelõ, feltáró,
beruházó, tervezõ, munkavédelmi) dolgozott egy évig gyakor-
ló mérnöki beosztásban.

Az üzemi élet és a bányaviszonyok megismerése után a
közvetlenmunkahelyi irányítás és ellenõrzés volt a feladata. A
napi feladatai közé tartozott az elvárt termelés feltételeinek
biztosítása mellett a mecseki bányamunkát kísérõ fõ bányave-
szélyek megelõzése, elhárítása.

Részt vett a �60-as, �70-es évekre jellemzõ termelés-, bá-
nyabiztonságot növelõ fejlesztésekkel kapcsolatos (elméleti
technológiák és gyakorlati kísérleti üzemeltetés) feladatok
megoldásában biztosítási mérnök, technológus, mûszaki fej-
lesztõ, munkavédelmi vezetõ, robbantásvezetõ munkakörök-
ben. Erre az idõszakra jellemzõ volt a korszerû egyedi és a
komplex gépi biztosítások (SOW, Dowty), a gépi jövesztések
(maróhenger, széngyalu), az omlasztásos jövesztés, a porcsök-
kentõ eljárások és a gázkitörések elleni védekezési módszerek
bevezetése, alkalmazása.

1984-tõl a bányászati szakigazgatásban dolgozott a Pécsi
Bányakapitányságon bányafelügyeleti fõmérnök, szakfõtaná-
csos beosztásban. 1992-ben felvették a bányászati szaktervezõi
névjegyzékbe. 2004 óta igazságügyi szakértõ és 2005-tõl nyug-
díjas.

A bányászatban eltöltött eredményes szakmai tevékenysé-
ge során többször részesült vezetõi dicséretben, Bányász Szol-
gálati kitüntetésben és 2005-benMiniszteri Elismerésben.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület-
nek 1962 óta tagja, 2002-ben Sóltz Vilmos-emlékérmet kapott.
A Baranya Megyei Mérnöki Kamarának 1996-tól alapító, a
Pécsi Igazságügyi Szakértõi Kamarának és a Magyar
Robbantástechnikai Egyesületnek 2004 óta tagja.

Dr. dr. h.c. mult. Kovács Ferenc
okleveles bányamûvelõ mérnök

1938. december 14-én született
Gyõrben. 1962-ben a Nehézipari
Mûszaki Egyetem Bányamérnöki
Kar, bányamûvelõ szak, bányamérõ
ágazatán szerzett oklevelet, 1968-ban
külfejtési szakmérnöki oklevelet.

Tudományos munkája eredmé-
nyei alapján 1963-ban mûszaki dok-
tori címet (dr. tech.), 1968-ban a mû-
szaki tudomány kandidátusa, 1976-
ban a mûszaki tudomány doktora fo-

kozatot szerezte meg. 1987-ben a Magyar Tudományos Aka-
démia levelezõ taggá (székfoglaló elõadás: A bányászati terve-
zés elvi alapjainak idõszerû fejlesztési kérdései), 1993-ban
rendes tagjává választotta (székfoglaló elõadás: Mûszaki fej-
lesztési eredmények és feladatok a bauxitbányászatban).

Eddigi egyetlen munkahelye a Miskolci Egyetem (NME).
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Egyetemi gyakornok (1962-1963), tanársegéd (1963-1966),
adjunktus (1966-1970), docens (1970-1977), egyetemi tanár
(1977-2008), jelenleg professor emeritus. A Bányamûvelésta-
ni Tanszéken (jelenleg Mûszaki Földtudományi Kar, Bányá-
szati és Geotechnikai Intézet, Bányászati és Geotechnikai In-
tézeti Tanszék) 1984-tõl 2004-ig tanszékvezetõ, 1984-2006 kö-
zött a Bányászati Tanszéki KutatóMunkaközösség, 2006-2008
között az MTA Kutatócsoport vezetõje.

Kari, illetõleg egyetemi vezetõi megbízatásai: dékánhe-
lyettes (1974-1977), dékán (1977-1978, 1994-2001), oktatási és
általános rektorhelyettes (1978-1986), rektor (1986-1994).

Szakmai-tudományos munkája során bányászati telepítési
analitikai és gazdasági kérdésekkel foglalkozott, többek kö-
zött: a költségfüggvények meghatározásával, energetikai
rendszerek (bánya-erõmû) telepítésével, a külfejtések optimá-
lis paramétereinek meghatározásával, a széleshomlokú szén-
bányászati fejtések mûszaki fejlesztési kérdéseivel, a víz-, gáz-
kitörés- és tûzveszély, illetõleg az elõfordulások természeti pa-
ramétereinek összefüggésével, a mentesítõ bányászattal. 280
publikációja jelent meg, hazai és nemzetközi fórumokon 180
elõadást tartott, 380 kutatási�szakértõi jelentés készítésében
vett részt, illetõleg irányította a munkát.

A szakmai tudományos közéletben: a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián (Bányászati Tudományos Bizottság, Szilárd-
ásvány-bányászati Albizottság, Felügyelõ Bizottság), az Ipari
Minisztériumban és a Központi Bányászati Fejlesztési Inté-
zetben, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottságban, a Tudo-
mányos Minõsítõ Bizottságban, illetõleg más testületekben
kapott feladatokat.

AMiskolci Egyetemen a tudományos utánpótlás képzésé-
ben, a minõsítési eljárásokban korábban is több feladatot lá-
tott el, 1993-tól a Geotechnikai rendszerek és eljárástechnika
címû doktori program, illetõleg három alprogram vezetõje
volt, aMûszaki Földtudományi KarMikoviny Sámuel Földtu-
dományi Doktori Iskola alapítója (2001), illetõleg vezetõje
(2001-2009). A nemzetközi szakmai-tudományos életben a
Society of Mining Professors tagja, 1994-1995-ben elnöke, a
Bányászati Világkongresszusok Nemzetközi Szervezõ Bizott-
ság tagja.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület-
nek 1960 óta tagja, 1985-1994 években alelnöke.

A szakmai, tudományos-vezetõi tevékenysége elismerése-
ként számos kitüntetést kapott, többek között: Akadémiai Díj,
Eötvös Loránd-díj, Állami Díj, Munka Érdemrend bronz és
arany fokozat, Pro Universitate, aMagyar Köztársasági Érdem-
rend Középkeresztje (1994, 2009), öt külföldi és a Miskolci
Egyetem tiszteletbeli doktora (dr. honoris causa).

Jelenleg is a Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa és a Pro-
fesszorok Tanácsa elnöke.

Nemes Zoltán okleveles bányamûvelõ mérnök

A Csongrád megyei Földeákon
született 1939. szeptember 20-án.
Általános iskolai tanulmányait szülõ-
falujában (1945-1953) végezte, majd
Hódmezõvásárhelyen a Bethlen
Gábor Általános Gimnáziumban
érettségizett 1957-ben. Érettségi
után felvételt nyert a miskolci
NehézipariMûszaki Egyetemre, ahol
1962-ben bányamûvelõ mérnöki ok-
levelet szerzett.

Az oklevél megszerzése után az Ózdvidéki Szénbányásza-
ti Tröszt Putnoki Bányaüzemében beosztott mérnökként dol-
gozott 1969. február 1-jéig. Eközben irányította � robban-

tásvezetõként � a bányához kapcsolódó föld alatti és külszíni
robbantási munkákat. 1968 végén az a megtiszteltetés érte,
hogy irányíthatta a tröszt elsõ önjáró biztosítású frontfejtésé-
nek elõkészítési és beindítási munkáit.

Ezt követõen az Országos Bányamûszaki Fõfelügyelõség
Miskolci Kerületi Bányamûszaki Felügyelõségéhez került. Itt
felügyelõi, fõfelügyelõi munkakörben, majd 1983. szeptember
1-jétõl hivatalvezetõ-helyettesként, illetve 1991. október 1-jé-
tõl 1992. szeptember 1-jéig egyidejûleg megbízott hivatalveze-
tõként is dolgozott.

Idõközben 1973-ban ugyancsak a Nehézipari Mûszaki
Egyetem Bányamérnöki Karán gázipari szakmérnöki okleve-
let is szerzett. Az itt szerzett ismeretek szinte nélkülözhetetle-
nek voltak a gázellátás hatósági felügyeletének ellátása során.

Ezt követõen az Országos Bányamûszaki Fõfelügyelõség
jogutódjához, a Magyar Bányászati Hivatalhoz kapott kineve-
zést bányamûszaki elnökhelyettesi munkakörbe. Ezt a mun-
kakört nyugdíjazásáig, 1999. december végéig töltötte be. Bá-
nyahatósági munkája során részt vett számos jogszabály és
biztonsági szabályzat megfogalmazásában, szerkesztésében és
kiadásában.

Németh György okleveles bányamûvelõ mérnök

1939. június 23-án született
Pápán. Általános iskoláját Téten, Fe-
hértón végezte. Középiskolai tanul-
mányait a soproni Berzsenyi Dániel
Gimnáziumban végezte 1954-57 kö-
zött. Miskolcon, a Nehézipari Mû-
szaki Egyetem Bányamérnöki Karán
szerzett bányamûvelõ mérnöki okle-
velet 1962-ben.

Szakmai ténykedését a Borsodi
Szénbányák Szuhakálló II. aknán

kezdte. Borsodban lett bányamentõ, robbantásvezetõ. 1964-
ben Alberttelep I. aknára került, mint önjárós (Dobson bizto-
sítású) frontfejtés irányító mérnök. 1969-ben Ormosbánya
üzemhez irányították, mint mûszaki csoportvezetõt és felelõs
mûszaki vezetõhelyettest. Tevékenysége: F-5-ös, F-6-os gépe-
sített vágathajtások irányítása, önjárós frontok, átszerelések
irányítása és szervezése Alberttelepen ésOrmosbányán. Szak-
mai tanfolyamok vezetése, tartása (segédvájár, vájár, robban-
tómesteri, bányamentõ). Itt dolgozott 1978-ig, amikor családi
okokból áthelyezését kérte a Tatabányai Szénbányákhoz.

Tatabányán 1978-79-ben a XII/a aknán dolgozott mint be-
osztott mérnök. 1978-ban tevékenyen részt vett a XII/a aknán
a Gullick típusú önjáró biztosítás be-kiszerelési munkáiban,
majd késõbb az OBV-12 típusú pajzsberendezés bányatér-
ségeinek tervezésében, annak szerelésében.

1979-ben újmunkát kapott aMányi bányaüzem csapdi lej-
tõsaknapár beindításához, irányításához, melyet 4PP-2 szovjet
és F-8 típusú magyar vágathajtó gépekkel végeztek. Ezen he-
lyeken aknavezetõ és robbantásvezetõ fõmérnökként dolgo-
zott. Ekkor elõfordult, hogy 120 m/hó vágathajtási eredmé-
nyeket sikerült elérni.

1982 májusában a Nagyegyházi bányaüzem termelési és
robbantásvezetõi fõmérnöki beosztásába került. Feladata az
üzem föld alatti létszámának átszervezése, irányítása, két ön-
járós VHP típusú front és a hozzájuk tartozó vágathajtó
berendezések üzembe helyezése és létszámszervezése volt.
Gépeik: Dosco, F-8, 4PP-2, Secoma fúró, Haussher talp-
szedõk stb. voltak.

1983-ban vállalati átszervezés következtében a beruházási
fõosztályhoz helyezték át, mint a Mányi Bányaüzem beruhá-
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zás létesítményi fõmérnökét. Sok beruházási, költségvetési ta-
pasztalatot szerzett, és sok kivitelezõi vállalattal került kap-
csolatba.

1987-ben az újonnan megnyíló Vértessomló II. külfejtés
üzemvezetõ fõmérnöke volt. 1990-ben indult a Vértessomló
III. külfejtés, ahol mint külszíni felelõs mûszaki vezetõ irányí-
totta a munkát.

1992. február hónapbanment nyugdíjba, és ezután a befe-
jezõ külfejtés rekultivációs munkáit irányította 1994-ig.

2004-ben Tatabányán kapta meg a Sóltz Vilmo-emlékérmet
(1964 óta OMBKE-tag). Tatabányán a Városi Polgármesteri
Hivatal részérõl a Rozmaringos Bányász Egylet révén a Bá-
nyász hagyományok ápolása címén megkapta a város �Ezüst
Turul� díját.

Kitüntetései: Kiváló Dolgozó oklevél és jelvény 10 alka-
lommal; Kiváló Újító ezüst fokozat; Kiváló Ifjú Mérnök arany
fokozat 2 alkalommal; Bányász Szolgálati Érdemérem bronz,
ezüst fokozat.

Somoskõi László okleveles bányamûvelõ mérnök

1938. december 15-én született a
Nógrád megyei Somoskõn. Gyön-
gyösön érettségizett 1957-ben, és
ugyanabban az évben felvételt nyert
a Nehézipari Mûszaki Egyetem Bá-
nyamérnöki Karára, ahol 1962-ben
bányamûvelõ mérnöki oklevelet
szerzett.

A Borsodi Szénbányák Miskolci-
bányaüzemben helyezkedett el, az
Anna-Erenyõbányánál kezdett be-

osztottmérnökként dolgozni, ahol ebben az idõszakban került
sor a fabiztosítású kamra és a frontfejtések acéltámos, láncos-
vonszolós és gyalus jövesztésû technológiákra váltásra. 1969-
ben megbízták a Miskolci Bányaüzem bányamérési tevékeny-
ségének irányításával. Fõ feladata az 1963-ban elfogadott új
bányatörvény által elõírt telekkönyvi és bányamûveléssel kap-
csolatos feladatok elvégzése volt.

A szénigények csökkenése miatt a Miskolci Bányaüzem
hét aknájából csak Lyukóbányamaradtmeg, ezért 1970-tõl ott
folytatta bányamérési tevékenységét. Ez a bánya � az ország
egyik legnagyobb mélymûvelésû bányája volt � lakott terüle-
tek aláfejtésére is kényszerült. Itt feladata volt a kiemelt elõ-
vájási tevékenység irányítása, lyukasztó mérések tervezése,
irányítása és végzése, valamint az aláfejtési tervek készítése és
engedélyeztetése. A bekövetkezett bányakárok elhárításában
és a tájrendezési tervek kivitelezésében is tevékenykedett.

Mûszaki fõmérnök helyettesi beosztásban � az 1991-ben
végrehajtott átszervezés után 1993-ig, a Borsodi Szénbányák
felszámolásáig � ismét bányamûvelési feladatokat látott el. Az
erõmû-bánya integrációjában létrejött Borsodi Energetikai
Kft. megalakulásában mûszaki osztályvezetõként munkálko-
dott.

A bányamérésben szerzett gyakorlatát felhasználva 1985-
1993 között a miskolci Bányaipari Technikumban föld- és
bányamérést oktatott.

A Borsodi Energetikai Kft. 1996-os privatizációjakor
ment nyugdíjba, de 2002-ig tanácsadóként tovább dolgozott.

Munkájáért számos kitüntetést, 1988-ban Kiváló Mun-
káért, 1992-ben Kiváló Bányászminiszteri oklevelet kapott.

Az OMBKE lyukóbányai csoportjának szervezésében ak-
tívan részt vett. 40 éves tagságának elismeréseként a Sóltz
Vilmos-emlékérmet 2006-ban vehette át.

Szabó József okleveles bányamûvelõ mérnök

1936. október 20-án született
Hajdúszoboszlón, és a helybeli álta-
lános gimnáziumban 1956-ban érett-
ségizett. Ugyanebben az évben felvé-
telt nyert a Nehézipari Mûszaki
Egyetem Bányamérnöki Karára. A
bányamûvelõ mérnöki oklevél meg-
szerzése után � az egyetemi munka-
helyi elosztóbizottság intézkedése ré-
vén � a Hejõcsabai Cementgyár mis-
kolctapolcai mészkõbányájában dol-

gozott 6 hónapig, ahol a nagylyukú és nagymélységû fúrási
robbantási munkákban szerzett szakmai gyakorlatot.

1963-tól a Hegyaljai Ásványbánya és Õrlõ Vállalat terme-
lési osztályán dolgozott termelési fõelõadói munkakörben. A
Hegyaljai Ásványbánya és Õrlõ Vállalat mûködési területe a
Zempléni-hegység és Perkupa volt, ahol a feladatát képezte a
nem fémes ásványok földtani-teleptani kutatása, a kutatások
alapján bányászati objektumok létrehozása, majd a létreho-
zott üzemek mûködtetése.

1964 novemberétõl a perkupai mélymûvelésû anhidritbá-
nyához került üzemvezetõ-helyettesnek. 1966-tól az üzem fe-
lelõs mûszaki vezetõje és üzemvezetõje volt. Perkupán a kõ-
zetcsavaros, talppásztás koronafejtések gyakorlati megvalósí-
tásában mûködött közre. Munkája eredményességét a nehéz-
ipari miniszter Kiváló Bányász kitüntetéssel ismerte el.

1968 januárjától a bodrogszegi mélymûvelésû papíripari
felhasználású kaolin bányaüzem és az ehhez tartozó finomõr-
lõ vezetésével bízták meg. Munkájához tartozott Erdõbényén
a ligetmajori mélymûvelésû kovaföldbányák irányítása is.

1970 nyarán az � akkor Közép-Európában a legmoder-
nebb finomõrlõnek számító � �mádi õrlõk� felelõs mûszaki
vezetõjének és üzemvezetõjének nevezték ki. Ebben az üzem-
ben kaolinok, bentonitok, kovaföldek, baritok és zeolitok fi-
nomõrlésével és osztályozásával foglalkoztak. Az itteni beren-
dezések szükség esetén 10mikron alatti õrleményeket is képe-
sek voltak elõállítani.

1980-tól termelési és értékesítési osztályvezetõnek nevez-
ték ki, de a mûszaki fejlesztési feladatok is hozzá tartoztak.

1989-tõl a rudabányai gipszkülfejtésen és a hozzá tartozó
gipszégetõ üzemben nyugdíjazásáig igazgatói beosztásban
dolgozott. Ebben az idõszakban a vasérctermelés már szüne-
telt Rudabányán, viszont ekkor végezték a megszûnt vasérc-
termelés rekultivációs munkáit.

Üzemvezetõi és osztályvezetõi beosztásában több alka-
lommal részesítették Kiváló Dolgozó kitüntetésben.

Az OMBKE Hegyaljai Csoportjának 1985-1988 közötti
idõszakban titkára, a Rudabányai Csoportnak 1989-tõl 1992-
ig elnöke volt. Tulajdonosa a Sóltz Vilmos-emlékéremnek és az
OMBKE-emlékéremnek.

Szabó László okleveles bányamûvelõ mérnök

1938. 02. 18-án született Hegy-
háthodászon. Az általános iskola el-
végzése után Tatabányára, a 2. sz. Bá-
nyaipari Technikumba került, ahol
1956-ban érettségit téve bányatech-
nikusi oklevelet szerzett. A végzés
évében sikeresen felvételizett a mis-
kolci Nehézipari Mûszaki Egyetem
Bányamérnöki Karára. A tanévkez-
désig a Mátravidéki Szénbányászati
Tröszt Gyöngyös XII-es aknaüzemé-



ben � miután ipari technikusként ide helyezték ki � fronti, il-
letve körzetlõmesterként dolgozott.

Egyetemi tanulmányai közben 1958-ban anyagi okokból
évkihagyást kért, és egy évig a Mátravidéki Szénbányászati
Tröszt Petõfi-altáró bányaüzemében segédvájárként elõvájási
és vágatfenntartási munkahelyeken dolgozott. Egyetemi ta-
nulmányait 1959 szeptemberétõl folytatta, 1962-ben szerzett
bányamûvelõ mérnöki oklevelet.

1962-1968 között a Geodéziai és Bányaméréstani Tanszé-
ken, egyetemi gyakornok, tanársegéd, majd adjunktus beosz-
tásokban dolgozott, ahol részt vett bányaméréstan és bánya-
kártan tárgyak gyakorlatainak vezetésében, jegyzetek és tan-
könyvek kiadásra való elõkészítésében, diplomatervek tanszé-
ki konzulenseként, ipari munkákban való közremûködõként.
A bányamérõ ágazatos képzés során részt vett a képzés hely-
színi elõkészítésében és végrehajtásában Tatabányán, Orosz-
lányban, Ajkán, Várpalotán és Pécsett.

Az 1968-1975 közötti idõszakban a Borsod Megyei Tanácsi
Tervezõ Vállalat Geodéziai és Mélyépítési Mûtermében irányí-
tó, illetve vezetõ tervezõként, mûteremvezetõ-helyettesként
tervezési, megvalósulási térképek, út, mûtárgy (híd), közmû
(vízellátás-csatornázás, vízelvezetés, szennyvíztisztítás) tanul-
mány-, beruházás- és építési kiviteli tervek készítését végezte.

1975-1980 között az Országos Érc- és Ásványbányák
RézércMûveinél Recsken dolgozott a mûszaki-fejlesztési osz-
tály vezetõjeként. Az osztály tevékenységéhez kapcsoló veze-
tõi teendõkmellett, a termelõ üzemekben � Lahóca, 48-as lej-
tõsakna �, illetve a beruházás alatt álló mélyszinti bányaüzem-
ben végzett és irányított bányamérési munkákat. Ezen idõszak
alatt az üzemi bányamentõ csapat tagja volt. Közben az egye-
temen másodállású adjunktusként továbbra is részt vett a bá-
nyamérnök hallgatók képzésében.

1977-ben a Nehézipari Mûszaki Egyetem Kohómérnöki
Karán szervezett Környezetvédelmi Szakon kitüntetéses kör-
nyezetvédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett.

1980-ban visszahívták a Geodéziai és Bányaméréstani
Tanszékre, emellett a Rézérc Mûnél mûszaki gazdasági ta-
nácsadóként 1992-ig másodállásban továbbra is alkalmazták.
A Tanszéken adjunktusi beosztás mellett tanszékvezetõ-he-
lyettesként dolgozott, idõközben egyetemi fõtanácsos címet
kapott. 1998-ban saját kérelemére elõrehozott öregségi nyug-
díjazását kérte, de a munkaviszony megtartása mellett, 2003-
ig továbbra is a tanszéken dolgozott, oktatott szaktárgyakat a
Bányászati és Geotechnikai Szak hallgatóinak.

Ipari gyakorlata alapján kérelmezte és megkapta 1990-
ben az ingatlanrendezõ földmérõi minõsítést, majd 1996-ban
a hites bányamérõi minõsítést. Szakterületén jelenleg is tevé-
kenykedik. 1996-tól az úrkútiMangán Bányászati és Feldolgo-
zóKft.-nél a hites bányamérõi feladatok ellátásamellett a fon-
tosabb bányamérési munkák végzése is feladata.

1961-tõl tagja az OMBKE-nek. 40 és 50 éves egyesületi
munkájáért a Sóltz Vilmos-emlékérem tulajdonosa. A Bánya-
mérõ Szakcsoportban titkárként tevékenykedett, ahol 2004-
ben tiszteletbeli hites bányamérõi elismerést kapott.

Bányászati Szolgálati Oklevelet 1996-ban, Borbála Emlék-
érmet 2002-ben kapott. ABányász Szolgálati Érdeméremmind-
három fokozatát megkapta. Munkái és tevékenysége alapján
többször részesült Nívódíjban,Miniszteri Dicséretben és Kiváló
Munkáért kitüntetésben.

Tõsér D. Balázs okleveles bányamûvelõ mérnök

1938. október 12-én született Jászárokszálláson. Középis-
kolai tanulmányait a jászapáti Mészáros Lõrinc Gimná-
ziumban végezte. Érettségi után felvételt nyert a miskolci

NehézipariMûszaki Egyetemre, ahol
1962-ben bányamûvelõ mérnöki ok-
levelet szerzett.

Elsõ munkahelye a Borsodi
Szénbányászati Tröszt Bükkaljai Bá-
nyaüzeménekmérnöksége volt, majd
rövid ideig a Sajószentpéter III. ak-
nánál üzemmérnökként dolgozott.

Saját kezdeményezésére 1963
májusában a Külszíni Szénbányászati
Vállalat akkoriban induló visontai

beruházására helyezték. Az itt mûködõ kutatócsoportnál ele-
inte a Bükkábrányi lignitmezõ hidrogeológiai kutató fúrásai-
nak mûszaki ellenõre volt. A KÜSZÉV még ebben az évben
egyesült a Mátravidéki Szénbányászati Tröszttel. A késõbbiek
során, mint a kutatócsoport vezetõje, feladata volt a BÁTI és
a BKI kutatási tervei alapján a visontai térségben alkalmazott
vágatos és mélykutas víztelenítési módszerek hatékonysági és
gazdasági vizsgálatához szükséges tapasztalatok összegyûjtése
és dokumentálása.

Az 1966-ban alakult Bányavíztelenítõ Üzemnél eleinte
vízszintsüllyesztõ csoportvezetõ, késõbb üzemvezetõ-helyettes
beosztásban jelentõs szerepet vállalt az ún. közvetítõréteges
víztelenítési módszer kísérleteiben és üzemszerû alkalmazásá-
nak megvalósításában.

Közben 1968-ban a Nehézipari Mûszaki Egyetemen kül-
fejtési szakmérnöki oklevelet szerzett.

1974-tõl áthelyezték a vállalat termelési osztályára, ahol a
BÁTI konzulenseként a Bükkábrányban létesítendõ 1500
MW-os erõmûhöz tartozó bányanyitás tervezésével foglalko-
zott. Ez a terv azonban az Eocén-program elõtérbe kerülése
miatt meghiúsult. Részt vett a visontai terület szénvagyonának
újraértékelésében.

1976-ban � mivel a vállalat oroszlányi külfejtése végezte a
márkushegyi lejtõsakna felsõ 125 méteres szakaszának meg-
építéséhez szükséges munkagödör kotrását � két munkatársá-
val közösen mély-vákuumkutas gyorsított víztelenítési eljárást
javasolva megtervezték a munkagödör vízvédelmét, és felü-
gyelték annak kivitelezési munkáit.

Ezt követõen, mint termelési csoportvezetõ, majd osztály-
vezetõ-helyettes, feladata volt az erõmûi szénszállítások, a
szénminõség-ellenõrzés, a lakossági szénértékesítés és rekulti-
váció munkaterületeinek felügyelete. Amikor 1986-tól az
Egercsehi Bányaüzem a Borsodi Szénbányáktól a Mátraaljai
Szénbányákhoz került, a vállalati robbantásvezetõ feladatait is
ellátta.

A �80-as évek végétõl részt vett az Országos Szénár Bizott-
ság munkájában.

A vállalat felszámolásának idõszakában a gazdálkodásfel-
ügyeleti osztály vezetésével bízták meg. A vállalatMátrai Erõ-
mûvel való integrációját követõen került nyugállományba.
Még néhány évig a BEK Kft. külsõ munkatársaként részt vett
a Visonta Dél Külfejtés és a Bükkábrányi Külfejtés közép- és
hosszú távú tervezési munkáiban.

Az OMBKE-nek 1964-tõl tagja.

Mészáros Zoltán okleveles bányageológus mérnök

1936. szeptember 27-én született Nagycsécsen. Általános
iskolába Körömbe, Egerbe és Ónodra járt. A gimnáziumot a
miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban végezte el 1955-ben.
Érettségi után a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemre je-
lentkezett, de férõhelyhiány miatt nem nyert felvételt. Ekkor
bányába ment dolgozni, majd egy évi föld alatti munka után,
mint föld alatti csillés dolgozót vették fel az egyetemre, ahol
1962-ben szerzett bányageológus mérnök oklevelet.
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A gyakorlati idõt a Sajószentpé-
teren mûködõ Bükkaljai Bánya-
üzemnél töltötte, ahol beosztott mér-
nökként dolgozott, és négy kimerülõ-
ben lévõ kisebb akna bezárásának
munkálataiban vett részt. 1963-ban
az Edelényi Bányaüzemhez helyez-
ték át üzemi geológus beosztásba. A
külszíni és bányabeli fúrócsoportot,
valamint a MEO csoport munkáját
irányította. Három mûködõ akna

geológiai feladatait látta el. 1970-ben az üzemet összevonták a
Mákvölgyi Bányaüzemmel, ahol üzemi geológusnak és MEO
csoportvezetõnek nevezték ki. Négymûködõ akna tartozott az
üzemhez. 1990-ben az üzemek átszervezése során újabb
összevonások történtek, az üzem megszûnt, és rövid idõre
viszszakerült a Bükkaljai Bányaüzemhez. Innenmég ebben az
évben aKurityánbanmûködõ Feketevölgy Bányaüzemhez he-
lyezték át, ahol nyugdíjazásáig (1994) dolgozott.

A Borsodi Szénbányák Vállalat megszûnése után a volt
munkahelye kft.-vé alakult, ahol nyugdíjasként még négy évig
üzemi geológus munkakörben foglalkoztatták.

Munkája során fõleg a bányavíz elleni védekezés jelentett
nagy kihívást. Valamennyi munkahelyén a rétegvizek elõzetes
lecsapolását kellett megoldani külszíni és bányabeli fúrások-
kal. Ebben a témában jelentõs eredményeket ért el. Edelény-
ben sikerült megoldani a IV. függõleges akna mélyítését több
úszóhomokrétegen keresztül. Sikerült aláfejteniük a Bódva
folyó egy szakaszát. Víztelenítõ vágatokkal elõkészítették a II.
és IV. széntelepek lefejtési lehetõségét. A Mákvölgyi Bánya-
üzemnél a víztelenítések során egy új bányamezõt vontak be a
termelésbe. A Feketevölgy Bányaüzemnél az elõzetes bánya-
beli lecsapoló fúrásokkal sikerült úgy csökkenteni a vízszintet,
hogy a komplexen gépesített széleshomlokú frontfejtések fo-
lyamatosan üzemelhessenek.

Munkája során több Kiváló Dolgozó kitüntetésben része-
sült. Több újítása bevezetéséért Kiváló Újító kitüntetést ka-
pott. A víztelenítésekkel kapcsolatban számos szakdolgozatot
is készített, amelyekért a Kiváló Ifjú Mérnök cím mindhárom
fokozatát elnyerte.

A Magyarhoni Földtani Társulatnak cselekvõ tagja volt,
amiért a Földtan Kiváló Dolgozójaminiszteri kitüntetésben ré-
szesítették. ABányászati Szolgálati Érdeméremmindhárom fo-
kozatát megkapta.

Jelenleg nyugdíjasként csak társulati rendezvényeken vesz
részt. A Magyarhoni Földtani Társulaton kívül tagja az
OMBKE-nek is. Havonta rendszeresen jár az általuk alapított
Nyugdíjas Baráti Társaság rendezvényeire, amely szintén az
OMBKE keretén belül mûködik.

Dr. Eisner Béla okleveles bányagépészmérnök

1938. szeptember 24-én született
Budapesten. Esztergomban, a Hell
József Károly Bányagépészeti Tech-
nikumban szerzett bányagépész-
technikusi oklevelet, majd felvételt
nyert a Nehézipari Mûszaki Egye-
temre, ahol 1962-ben bányagépész-
mérnöki oklevelet kapott.

A nyári szünetekben mint csillés,
mint szakmunkás kb. egy éves szak-
munkás gyakorlatot szerzett. 1962

nyarán munkára jelentkezett a Komlói Szénbányászati
Trösztnél. E vállalat megismerése után 1963-tól a Mecseki

Szénbányák Zobák Bányaüzemében dolgozott mûvezetõ,
fõmûvezetõ, tervezõ, mûszaki ellenõr beosztásokban.

1969-ben a Budapesti Mûszaki Egyetem levelezõ tagoza-
tán villamosmérnöki oklevelet szerzett.

1971-tõl a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál és a jogutód
szervezeteknél dolgozott az 1995-ben történt nyugdíjazásáig.

Az uránbányászatban töltött években volt gépészeti ve-
zetõ, fejlesztõ mérnök, mûszaki fejlesztéssel foglalkozó cso-
port vezetõje, tervezõ, mûszaki-gazdasági tanácsadó.

A mûszaki fejlesztés területén tervezett automatizált fõ-
vízmentesítõ telepet, a meleg bányászati munkahelyek klima-
tizálását (hûtését) szolgáló berendezéseket. Munkahelyén te-
vékenységét kitüntetésekkel és jutalmakkal ismerték el.

Nyugdíjba vonulása után mint mérnök, egyéni vállalkozó
még évekig dolgozott tovább.

1961-tõl tagja az OMBKE-nek.

Zázrivecz László okleveles bányagépészmérnök

1939. június 27-én született
Domoszlón. Általános iskoláit 1946-
1953 között Domoszlón végezte. A
hatvani Bajza József Gimnáziumban
érettségizett 1957-ben. Érettségi
után felvették a Nehézipari Mûszaki
Egyetem Bányamérnöki Karára,
ahol 1962-ben szerzett oklevelet.
1968-ban ugyanitt külfejtési szakmér-
nöki szakon kapott oklevelet.

1962-tõl a Külszíni Szénbányá-
szati Vállalat Mizsérfai Külfejtési Üzeménél volt gyakorló
mérnök. 1963-64 között a vállalat ecsédi üzeméhez került
üzemmérnök, TMK vezetõ beosztásba.

1965-tõl 1973-ig a Mátraaljai Szénbányák Külfejtési Üze-
mében (Visonta) gépészeti vezetõhelyettes, mechanikus cso-
portvezetõ. 1974-75-ig nagyjavítás elõkészítõ csoportvezetõ,
üzemvitel-vezetõ. 1976-88 között a Mátraaljai Szénbányák
Thorez Bányaüzem (Visonta) üzemvitel-vezetõje, szakági
fõmérnök, gépészeti fõmérnök, osztályvezetõ beosztásokban
dolgozott. Közben 1982-85-ig a Nehézipari Mûszaki Egyetem
Bányamûvelési Tanszékén dolgozott, mellékfoglalkozásban
adjunktusként.

1989-92-ig a Mátraaljai Szénbányák Vállalatnál (Gyön-
gyös) gépészeti és termelésfelügyeleti osztályvezetõ-helyettes-
ként, majd 1993-tól 1994-ig a Mátrai Erõmû Rt. irodavezetõ-
jeként alkalmazták. 1994. április 1-jétõl nyugdíjas.

1994-96 között a Mátraaljai Szénbányák F.A. (Gyöngyös)
gépészeti referense, 1997-tõl 1999-ig önálló mûszaki ellenõr,
mûszaki tanácsadó. 2000-tõl az ATRA 2000 Kft. ügyvezetõ
igazgatója, és jelenleg is ebben a minõségben dolgozik.

Kitüntetései: Kiváló Dolgozó Oklevelek, vezérigazgatói,
miniszteri dicséretek, Szolgálati Érdemérem arany fokozata.

Az OMBKE tagja 1961-tõl.
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Lesz reneszánsza a magyar bányászatnak!

Ezt a választ adták a meghívón feltett kérdésre a 45.
Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia elõadói.

Az érkezés napján, szeptember 27-én gyönyörû nyárutó
fogadta a Balatongyörökre érkezõket. A rendezvény mintegy
130 résztvevõje a hazai, a lengyel, a román, a német gazdaság
különbözõ területeit képviselte. A kölcsönös üdvözlések és a
szálloda kényelmének birtokba vétele után a Bányagépészet a
Mûszaki Fejlõdésért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Ács
Józsefmegnyitotta az ülésszakot.

A bevezetõ elõadást Bencsik János, a Nemzeti Alkalmaz-
kodási Központ vezetõje, az Országgyûlés Energetikai Albi-
zottságának elnöke tartotta. Arról számolt be, hogy azMFGI-
ben � kormányzati megbízásra � elkészült energia stratégiánk
megvalósításának egyik alappillére, a hazai ásványvagyon
megismerését, feltárását és felhasználását célzó cselekvési
terv. A munka elsõ lépése során az elmúlt évtizedek kutatási
dokumentumai újrafeldolgozásával a szakemberek fajtánként
megállapították a hazai energiahordozó és ásványvagyon reá-
lisan kitermelhetõ mennyiségét. (Ez az új fogalom röviden azt
jelenti, hogy az e kategóriába tartozó vagyonunk alkalmazásá-
hoz elegendõ a kapcsolódó gazdasági kérdések vizsgálata az
adott piaci kilátások ismeretében.)

Mindannyiunkat meglepett, hogy nemcsak fosszilis ener-
giahordozóink, de bauxitunk, uránércünk és a világbanma oly
nagy fontosságot nyert ritkaföldfém-elõfordulásaink is jelen-
tõsek. A cselekvési terv meghatározza azokat a teendõket a
döntéshozataltól a megvalósulásig, melyek a természet adta
lehetõségeink eredményesebb kihasználásához vezetnek.

Kasó Attilaminiszterelnöki megbízott a kérdésre egyértel-
mûen igenlõ választ adott. Csupán az a kérdés, hogy bányásza-
tunk reneszánsza mikor, mely energiahordozók és ásványkin-
csek esetében kezdõdhet el. Elõadásából megismerhettünk
néhány hazai kezdeményezést, mely a szén feldolgozásában és
a geotermikus energia használatának terjesztésében jelenthet
elõrelépést.

A következõ elõadó, dr. Tamaga Ferenc elnökhelyettes az
MBFH képviseletében bemutatta, hogy bányászatunk ma is
jelentõsen részt vesz hazai gazdaságunk fenntartásában. Rá-
mutatott arra, hogy a jogi szabályozás célszerûsítésével a kör-
nyezetvédelem és a gazdaság kellõ összehangolásával a bányá-
szat súlyának növekedése is országunk boldogulásának haté-
konyabb eszközévé válhat.

�Újra az uránércért!� címmel Benkovics István ismertette a
hazai uránérc-kiaknázás � egy állami tulajdonrésszel történõ �
lehetõségét. A közönség nagy figyelemmel tanulmányozta a
jövendõ bányászat terveit, mely a kor színvonalánakmegfelelõ

felszín alatti létesítményt mutatott be összes kapcsolatával és
hatósági vonzatával együtt.

A kiváló ebédet követõen a délutáni ülésszak kezdõdött,
melyen elsõként dr. Kamarás Béla beszélt arról, miért nem
épülnek, illetve az MVM miért nem tervez építeni hazai szé-
nen alapuló villamos erõmûvet. Kimutatta, hogy azonos telje-
sítményû gázerõmû nemcsak drágább � összességében � a
szénhez képest, hanem negatív környezeti hatásai is jelentõ-
sebbek.

Majd dr. Káldi Zoltán bányakapitány jogalkalmazóként is-
mertetett meg bennünket a bányászati jogszabályok gyakori
változása kapcsán szerzett tapasztalataival.

A késõbbiekben hallhattunk a Zsil-völgyi szénelõkészítõ
berendezések megbízhatósági vizsgálatáról, a külfejtési kotró-
gépek meríték-fejlesztési tapasztalatairól, a klímaváltozás és
az atomenergetika kapcsolatáról.

Az elõadások után alapítványunk tisztújító közgyûlést tar-
tott. Ezen az elõzõ év értékelése mellett módosítottuk az ala-
pító okiratot, majd megválasztottuk az új kuratóriumot és an-
nak elnökét Katona János személyében.

A szokásos baráti találkozó kezdetén két �Hell-Bláthy-
díj� kitüntetést adományoztunk. A kitüntetettek: a Krakkói
Egyetem Bányagépészeti Tanszéke, valamint Majoros Ottó, a
Mátrai Erõmû bányagépész-bányavillamos mérnöke. A
kellemes vacsora s az azt követõ baráti beszélgetés, majd
nótáink elmondása hajnalig szórakoztatta a résztvevõket.

A reggeli ébresztõt a hotel wellness részlege tette kelleme-
sebbé. Az ezt követõ reggeli után újra az elõadóké volt a fõ-
szerep.

Elsõként dr. András József professzortól (Petrozsényi
Egyetem) elméleti elõadást hallgattunk a Fuzzy logika alkal-
mazásáról a bányászattal kapcsolatos környezeti kockázatok
kifejezésében.

Dr. Ladányi Gábor egy számítógépes modellt mutatott be,
mely a külszíni fejtésben üzemeltetett szállítószalagok hajtás-
optimalizálását célozza. Nagy Ervin a Mátrai Erõmû szállító-
szalag görgõinek vizsgálatáról s annak kihatásairól szólt.

Nagy érdeklõdéssel hallgattuk dr. Havelda Tamás igazga-
tót, aki Márkushegy lehetséges jövõképét vázolta fel.

A záró elõadásbanWeisz RóbertMátraszentimrén megva-
lósított, erõmûvi pernyébõl képzett sûrû zaggyal való bánya-
üreg tömedékelésrõl szólt.

A két konferencianap mérlegét dr. Võneky György zársza-
vában vonta meg, majd búcsú ebéd következett, mely után a
résztvevõk visszatértek mindennapjaik munkájához, maguk-
kal víve a konferencia üzenetét és elsajátított tudásanyagát.

Livo László

Hazai hírek
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Két új TÁMOP kutatás a Miskolci Egyetem Mûszaki
Földtudományi Karán

2012. november 26-án aMiskolci Egyetemen tartott nyitó-
rendezvénnyel indultak a �Nemzetközi együttmûködésben
megvalósuló alapkutatás a kritikus nyersanyagok hazai gazda-
ságfejlesztõ potenciáljának kiaknázására � CriticEl� és a
�KÚTFÕ � A ME Mûszaki Földtudományi Karának felszín
alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljá-
nak fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása
által� nevû programok. A két �projekt� az EU támogatásával
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával az Új
Széchenyi Terv keretében valósul meg.

Dr. Bõhm József megnyitója, dr. Patkó Gyula rektor és
dr. Tihanyi László dékán köszöntõje után a két programot
dr. Földessy János és dr. Szûcs Péter szakmai vezetõk mutatták
be, majd azok célkitûzéseit és eszközeit dr. Gombkötõ Imre és
dr. Madarász Tamás projektmenedzserek ismertették.

CriticEl � Kritikus Elemek � alapkutatási program stratégiai
fontosságú meg nem kutatott hazai nyersanyagvagyonunk

megismerésére
Napjaink technológiai fejlõdése szinte tízévente újraírja

azoknak a keresett nyersanyagoknak a listáját, amelyek nélkül
csúcstechnológiai termékek nem lehetségesek. Vannak ezek
között ritkaföldfémek, amelyekkel a LED-es technológiában
és kis elektromotorokban találkozunk. Keresetté váltak a pla-
tinafémek, amelyek a legfontosabb katalizátorok. A gallium,
amely a félvezetõk fontos komponense, a germánium, amely
szintén keresett elektronikai alapanyag. Lítium � modern
energiatárolók nélkülözhetetlen komponense. Hogyan is
állunk ilyen anyagokból? Nem, vagy alig tudjuk, hiszen eddig
nem kerestük õket. Globális nyersanyagkészleteik távoli ré-
giókra összpontosulnak, ahonnan beszerezhetõségükben sok
a bizonytalanság, a kérdõjel. 2030-ra viszont hiányuk már jö-
võbeli ipari fejlõdésünk komoly gátja lehet úgy kontinentális,
mint országos méretekben.

Ezeknek a nyersanyagoknak az elõkutatására � tekintve,
hogy a vállalkozói szférának nincs a döntést elõkészítõ infor-
mációja � csak állami kezdeményezések jöhetnek szóba. Eh-
hez a földtani és technológiai kutatás ad alapinformációkat. El-
sõdleges (ásványi) és másodlagos (maradványanyag, hulladék)
forrásai egyaránt lehetségesek, e téren a földtani kutatás és a
technológiai fejlesztés szoros együttmûködésére van szükség.

Az elõzetes felmérés alapján a 14 nyersanyagfajta közül
két nyersanyag esetében rendelkezünk primer nyersanyagfor-
rással, kitermelési technológiával, és megvalósult termeléssel
is. Korábbi alumíniumkohászatunk egykor a világ élvonalába
tartozó galliumtermelést is jegyzett.

Fluorit esetében kimutatott ásványvagyon és korábbi ter-
melési adatok vannak. Öt további olyan nyersanyagfajta van a
listán, amelyekrõl tudjuk, hogy dúsulásai vannak Magyaror-
szágon, de földtani kutatásuk még nem történt meg (Be, gra-
fit, Mg, platina-csoport, ritkaföldek). Két további elem eseté-
ben kimutatásukhoz korábbi adatok részletes földtani újra-
elemzése szükséges, de földtani dúsulásuk valószínû (Ge, In).
Négy nyersanyagfajta (Sb, Co, Nb, Ta,W) elõfordulására a ha-
zai földtani viszonyok között nincsenek ismert kedvezõ felté-
telek.

Hasonló fontosságúak a másodnyersanyagokból kinyer-
hetõ stratégiai elemek. Ilyen másodnyersanyagok a különféle
technológiai hulladékok mellett a bányászati meddõanyagok,
az erõmûvi pernye, illetve az egyre szaporodó elektronikai
hulladékok. Ilyen irányú technológiai fejlesztési programok is
a terv részei.

Erre szerzõdik a TÁMOP program keretében elnyert,
2012. novemberben induló, 24 hónapos futamidejû, 486 M Ft
költségvetésû CRITICEL projektben részben hazai, részben
EU anyagi források felhasználásával a Miskolci Egyetem ve-
zette oktató- és kutatómérnök csapat, a munkába bekapcsoló-
dó hallgatók, iparvállalatok és a kétéves terv megvalósításá-
ban együttmûködõ kutatóintézetek közremûködésével.

Dr. Földessy János � dr. Gombkötõ Imre

KÚTFÕ � A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi
Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi
kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási

feladatok támogatása által
A projekt célja, hogy a Miskolci Egyetem Környezetgaz-

dálkodási Intézetében több évtizede kialakított felszín alatti
vizekhez kapcsolódó kompetenciáit és kutatási potenciált
hazai és nemzetközi kutatóhelyekkel és piaci szereplõkkel
együttmûködve fejlesszük tovább, javítva ezzel a kutatóhely
nemzetközi megítélését és kutatóinak nemzetközi láthatósá-
gát úgy, hogy közben az Észak-magyarországi régió munka-
erõ-piaci helyzetét javítjuk, és a régió felszín alatti vízkészletei-
nek fenntartható gazdálkodását is elõsegítjük. Célok:
� Kutatási potenciál fejlesztése a Miskolci Egyetem Hidro-
geológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszékének kutatói
kapcsolódó kari kompetenciáikkal kiegészítve és a partner
intézmények kutatóinak bevonásával.

� Kutatói utánpótlás-nevelés: a pályázat erõforrásait felhasz-
nálva PhD hallgatók, predoktorok és posztdoktorok (fiatal
kutatók) alkalmazása a kutatói teamekben, ezzel jól képzett
fiatal kutatókat tartva a régióban (hozva a régióba).

� AMiskolci EgyetemMûszaki Földtudományi Karának FP8-
as pályázati esélyeinek növelése nemzetközi kutatási háló-
zatok bõvítése által.

� Új kutatás- és tudásmenedzsment modell felépítése a projekt
által érintett szakterületen a kutatóhely és vállalkozások
együttmûködésének katalizálása céljából.
A szakmai kutatási feladatokat az Észak-Magyarországi

Régió specifikumaiból kiindulva az alábbi 5 kutatási modul-
ban foglaltuk össze:
1. Ásvány-, gyógy- és hévízkészletek feltárását és hasznosítását
szolgáló komplex vízföldtani kutatások az Észak-magyar-
országi régióban.

2. Hideg és meleg karsztvíztestek kapcsolatrendszerének jobb
megismerését és védelmét célzó kutatások.

3. A bányászati tevékenységek felszín alatti vízkészletek meny-
nyiségére és minõségére gyakorolt hatásának vizsgálata.

4. Speciális szennyezõanyag/szennyezések felszín alatti transz-
portfolyamatainak pontosabb és megbízhatóbb megis-
merését segítõ kutatások.

5. Szélsõséges idõjárási viszonyok hatása a felszín alatti víz-
készletek utánpótlódására, illetve a felszín alatti vízforga-
lomra.
A projekt szakmai vezetõje dr. Szûcs Péter egyetemi tanár,

az adminisztratív vezetésért dr. Madarász Tamás egyetemi do-
cens projektmenedzser felel. A Szakmai Tanácsadó Testület
felkért tagjai:Mádlné dr. Szõnyi Judit egyetemi docens, ELTE;
dr. Szanyi János egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem;
Vancsura Miklós, a Magyar Fürdõszövetség elnöke; Gilyén
Elemér, a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tago-
zatának elnöke és dr. Perger László fõosztályvezetõ a Nemzeti
Környezetügyi Intézetbõl. Az egyes kutatási témacsoportok
(modulok) szakmai vezetését dr. Szûcs Péter, dr. Kovács
Balázs, dr. Lénárt László és dr. Madarász Tamás vezetõ
oktatók végzik.

A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Karának
kutatói mellett számos partner egyetemi és vállalati kutatót is
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bevonunk a témacsoportok szakmai vezetésébe konkrét cél-
feladatok ellátására. A megvalósítás két éve alatt a projektbe
bekapcsolódó kutatók összlétszáma (hallgatók nélkül) meg-
közelíti a 70 fõt.

Bár a Miskolci Egyetem önállóan nyújtotta be pályázatát,
de már a célrendszer meghatározásakor is több hazai és nem-
zetközi együttmûködõ partnert/személyt nevesített közremûködõ-
ként vontunk be a pályázatba. Az együttmûködések egy része �
készülve a Horizont 2020 tervezési idõszak felhívásaira � a
nemzetközi hálózatosodás tudatos erõsítését szolgálja, másik
csoportja az ipari kapcsolatokat és K+F-együttmûködéseket
erõsíti. A projekt tudatos kapcsolatot épít hatósági szereplõk-
kel is, mivel néhány tématerületen számítunk olyan eredmé-
nyekre, amik szakterületi jogi és hatósági kérdésekre is hatás-
sal lehetnek. A pályázat megvalósítására létrehozott partner-
ség a kutatáshoz szükséges teljes szakmai kompetenciáit lefe-
di. A kitûzött feladatok egy részét (a fejlesztések összértéké-
nek 13%-a) partnerségbe bevont szakértõk vagy alvállalkozók
útján fogjuk megvalósítani, akik egyes részfeladatokhoz kap-
csolódó célzott K+F tevékenységet végeznek majd, illetve te-
repi, laboratóriumi mérések, szakmai szolgáltatások kivitele-
zését vállalják.

A megítélt támogatás: 476,9 M Ft, idõtartam: 28 hónap
(2012. 10. 01. � 2015. 01. 31.).

Dr. Szûcs Péter

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok
Szövetségének 2012. október 25-én tartott Konferenciáján

elfogadott állásfoglalás és javaslatok

Az elõadások bemutatták a �Nemzeti Energiastratégia
2030�-ban megfogalmazottakat és az abban elõírt �Cselekvési
Tervben� szereplõ erõmû-fejlesztési terv koncepcióját.

Az elõadásokból kitûnt, hogy a világ, az USA és Németor-
szág energiamixe 41-43%-ban szénre, hazai erõforrásra van
tervezve. Amagyar stratégia célkitûzéseiben az szerepel, hogy
a fõ cél a �függetlenedés az energiafüggõségtõl� a 2030-as
energiamixben a szén aránya 14%-ról 5, illetve 0%-ra csök-
ken, ami azt jelenti, hogy az import és a zöld energia arány is
nõ. A tervezet tényszámai szembe mennek a stratégiában ki-
tûzött célokkal, emellett szembe mennek a világ tendenciájá-
val. A stratégia elviekben az �Atom � szén � zöld� energiamix
koncepciót preferálja. A konferencia egyetért a koncepcióval,
azonban az arányokat az igénybe vehetõ hazai természeti erõfor-
rások alapján kell meghatározni.

Alapvetõ tézisként megfogalmazható:
1. Az import szénhidrogének ára a jövõben növekedni fog.

A termelési helyek távolabb kerülnek, a vezetékek elöreged-
tek. Az új termelési projektek költségesek, forrásuk bizonyta-
lan. Minden import nemzetellenes, mert az exportáló országban
létesít munkahelyet, az exportáló ország költségvetését növeli, a
nemzetgazdaság számára hátrányos, a hazai külkereskedelmi
mérleget rontja.

2. Minden országnak a saját természeti adottságai, ener-
giatermeléshez szükséges lelõhelyei ismeretében, önállóan
kell meghatározni az ország energiatermelési stratégiáját.

3. A stratégia sajnos azt is sugallja, hogy az állam, mint be-
ruházó semmilyen formában nem akar részt venni a tervezett
erõmûvek építésében. Feladatát csak a befektetõi környezet
szabályozásában határozza meg (vagyis a befektetõ olyan erõ-
mûvet épít, amilyet akar). A Konferencia javasolja, hogy az
építendõ erõmûvekben az állam legalább 50+1%-ban tulaj-
donosi hányadot szerezzen.

4. A hazai 17%-os CO2-csökkentési terv hátrányosan érin-
ti a nemzetgazdaságot (és még el is adják). Figyelembe véve a

távolkeleti országok, a fejlõdõ országok CO2-kibocsátását, a
magyar vállalás túlzott és hátrányos. Az ez irányú tudományos
kutatások vitatják a CO2 mint közellenség szerepét a légköri
felmelegedésben, szerintük az EU CO2-kereskedése egy
pénzügyi lobbi érdeke.

Az energiamix arányainak meghatározásához szükséges
megismerni a tervezett �atom � szén � zöld� stratégiához a
rendelkezésre álló hazai természeti erõforrásokat.

Atomerõmû:
Az Országgyûlés már elfogadta a paksi blokkok élettar-

tam-meghosszabbítását.
A fûtõelem import beszerzésû. A mecseki uránbányát be-

zárták, az uránkutatást jelenleg külföldi érdekeltségû cég
végzi.

Komoly probléma, hogy a nagy aktivitású kiégett fûtõele-
mek tárolása jelenleg nincs megoldva.

Az erõmû állami tulajdonban van, jelentõs költségvetési
bevételt jelent, és a legolcsóbban termeli a villamos áramot
(2011-ben 11,56 Ft/kWh).

A konferencia egyetért az atomerõmû tervezett élettar-
tam-meghosszabbításával.

Széntüzelésû erõmûvek:
A legjelentõsebb energiaforrás hazánkban a szén, illetve a

lignit. A hazai lignitvagyon 4,5 milliárd tonna, a barnakõszén-
vagyon is 2,2 millió tonna. Egy 1000 MW-os erõmû lignitigé-
nye 45-50 évre 400 millió tonna, és ennek már most többszö-
röse bányatelekkel lefedetten áll rendelkezésre. Ezzel szem-
ben a jelenlegi 440 MW-os erõmû a 2030-as energiamixben
csökkenõ tendenciával van figyelembe véve.

A barnakõszén bázison üzemelõ állami tulajdonban lévõ
Vértesi Erõmû Zrt. a tervek szerint a termelését 2014-ben
befejezi, pedig a már most megismert és nyilvántartott vagyon
még 2018-as termelést is tudna biztosítani.

A hazai lignit-, barna- és feketekõszén-vagyon lehetõvé
tenné akár 2000 MW teljesítményû erõmûvek építését is,
kiváltva ezzel a gázimportot. Az EU CO2-hisztériáját is
figyelembe véve a CO2 föld alatti tárolása is megoldható már.

A Konferencia javasolja a szenes erõmûvek építésének a
lehetõségeit a cselekvési tervbe beépíteni.

A megújuló energia termelési lehetõségei:
A hazai folyók energetikai lehetõségei: A stratégiából teljes

egészében kimaradt a folyók energetikai, árvízvédelmi, hajó-
zási lehetõségeinek a kihasználása. A politika számára szinte
tabu a vízlépcsõk és szivattyús tározó építése. A hazai vizeink
fokozottabb igénybevételét javasolja a Konferencia a cselevési
tervbe beépíteni.

A geotermális energia elsõsorban fûtési célú fokozottabb
felhasználásával az energiaigényt lehetne csökkenteni. A
Konferencia nagyobb állami szerepvállalással javasolja a geo-
termális energia kihasználásának növelését.

Bioenergia:A lakossági fogyasztók gáztüzelésre történõ át-
állásával a lakosságnál, a mezõgazdaságban, az állattartásban,
az erdõgazdaságban nagy mennyiségû éghetõ hulladék ke-
letkezik. Regionálisan épített bio-tüzelésû kiserõmûvek álla-
milag támogatott építését javasolja a Konferencia.

A szélerõmûvek fokozottabb igénybevételét csak a szabá-
lyozó rendszer kiépítése után, pl. víztározós erõmûvek építése
után célszerû növelni.

A megújuló erõforrásokat jelentõs költségvetési támoga-
tásuk miatt a nehéz gazdasági helyzetet figyelembe véve je-
lenleg nem célszerû növelni, illetve el kell érni a piaci alapú és
nem államilag támogatott megújuló erõforrások igénybevéte-
lét.

A Konferencia egyetért az energiahatékonysági és a
tudatos energiafogyasztási célokkal, és fokozottabb állami
szerepvállalást (TV, sajtó) javasol.



AKonferencia egyetért a �Nemzeti Energiastratégia 2030�-ban
megfogalmazott �függetlenedés az energiafüggõségtõl� szlogennel,
de sajnos az anyagban ennek éppen az ellenkezõje szerepel.

Az erõmû építésének alternatíváját várjuk a Cselekvési Terv-
ben. A tételes erõmû-építési koncepcióban a fokozottabb állami
szerepvállalás mellett, a hazai természeti erõforrások (szén, lignit,
víz, bio) kihasználását javasolja a Konferencia figyelembe venni.

Dr. Gál István
a GTTSZ Energetikai Tagozat titkára

Fejlõdik és szépül a Pécs-vasasi Szent Borbála Bányász
Emlékpark

A Vasasi Szent Borbála Egyesület 2012. október 20-án az
Emlékparkban faültetést szervezett. Ültetésre hívta a vasasia-
kat, hogy szépítsék környezetüket. Erre lehetõség nyílt, hisz a
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt �Lépj �
Légy Pécs Jövõje� c. pályázaton a civil szervezetek növénytele-
pítési lehetõségeket kaptak. Ennek keretében nyert az egye-
sület 92 db tuját és 2 db ezüstfenyõt. A facsemetéket a Bányász
Emlékparkba � a park fejlesztésének terve szerint � ültették el.

Az emlékpark kialakítása 2004-ben kezdõdött, amikor a
Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány elhelyezte az elsõ � az
1871-1921 között itt mûködõ Wiesner aknának javasolja
emléket állító � emlékkövet. A Szent Borbála Bányász
Emlékparkot az egykori Wiesner akna aknaudvarán (késõbb
általános iskola udvara) a helyi kezdeményezésû Vasasi Szent
Borbála Egyesület hozta létre. Avatása 2008. december 7-én �
a Borbála-napi ünnepségek keretében � történt. Ekkor az
egyesület sétautakat és egy vágatmodellt készített egy szenes

csillével és légcsatornával együtt. Késõbb itt helyezték el azt
két emlékkövet, amely a mai Magyarországon talált elsõ
dinoszaurusz lábnyom megtalálására hívja fel a figyelmet.
Ennek az eddigiekben is impozáns parknak a fejlesztése és
szépítése valósult meg az említett facsemeték elültetésével.

További terveik között szerepel a Bányászhimnusznak és
egyben a vasasi aknáknak szentelt emlékmû emelése és egy
lengyel-magyar bányász hõsi emlékmû felállítása.

Dr. Biró József

Emlékezés a Mátravidéki Szénbányászati Tröszt
Szücsi X-es aknájában elhunyt bányászokra

2012. évben is megemlékeztünk az 1959. november 25-rõl
26-ra virradó éjjelen endogén eredetû lignittûzben elhunyt 31
bányászunkról.

2012. november 26-án a Heves megyei Szücsi község ró-
mai katolikus templomában gyászszertartást celebrált dr.
Hubay József kanonok-plébános az elhunytak emlékére. Jelen
voltak a község elöljárói, a még életben lévõ hozzátartozók, a
szomszédos bányásztelepülések képviselõi, a nyugdíjas bá-
nyász szakszervezet, a Mátrai Erõmû Zrt. (mint a Mátraaljai
Szénbányák jogutódja), az OMBKEMátraaljai Szervezet sok
tagja.

A gyászszertartás után a templom elõtt felállított kopjafá-
nál a megjelent szervezetek képviselõi koszorút helyeztek el.

Dr. Szabó Imre

Megállapodás a nukleáris üzemanyagok szállításáról

2012. október 17-én Magyarország, Oroszország és
Ukrajna kormánya közös megállapodást írt alá az Ukrajna
területén átMagyarország ésOroszország között történõ nuk-
leáris üzemanyag szállításáról. Hazánk részérõl dr. Rónaky
József, az Országos Atomenergia Hivatal fõigazgatója írta alá
a megállapodást.

Az új megállapodás az eddig hatályos 1992-es megállapo-
dást váltja fel. Az új megállapodás megkötését a nemzetközi
környezet változása, hazánknak az EU-hoz történõ csatlako-
zása, az atomenergiát érintõ jogszabályi háttér fejlõdése, vala-
mint a szigorúbb nukleáris biztonsági követelmények tették
szükségessé.
Általános Nukleáris Igazgatóság Dr. Horn János
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Az atomenergiáról Európában

Belgiumban az energiamixben jelenleg 55%-ot képvisel az
atomerõmûvek által termelt energia. Fukusimát követõen
olyan döntés született, hogy 2015 és 2025 között folyamatosan
minden atomerõmûvet be kell zárni. Ma azonban még nincs
pontos terv arra vonatkozólag, hogy mivel helyettesítik az
atomenergiát. A jelenlegi elképzelések szerint a bezárásokat
követõen az energiamix az alábbiak szerint alakul: 35%
megújuló, 40% földgáz, 25% szén.

Svájcban az energiatermelés 40%-a származik atom-
erõmûvekbõl. Az ország törvényhozásának két háza � szak-
értõi véleményekre alapozva � úgy döntött, hogy nincs szük-
ség az erõmûvek azonnali bezárására, és nem is szükséges
jelenleg a jövõre vonatkozó határozatokat hozni. A végsõ
döntés elõtt számos vizsgálatot kell lefolytatni, és csak min-
denre kiterjedõ ismeretek alapján lehet esetlegesen dönteni
az újonnan építendõ atomreaktorok sorsáról � nyilatkozta a

�Svájci Nukleáris Fórum� vezetõje. A svájci parlament 2013-
ban vagy 2014-ben tûzi napirendre ezt a kérdést, majd nép-
szavazást is fognak tartani.

Dr. Horn János

Az atomenergiáról Ázsiában

Vietnam 10 atomerõmû építését tervezi, erõmûvenként
1 GWkapacitással. Az elsõ két atomerõmûmegépítésére már
szerzõdést kötöttek Oroszországgal. Amásodik két reaktort a
japánok fogják szállítani. Ha a vietnami parlament jóváhagy-
ja a koreai megvalósíthatósági tanulmányt, akkor 2020-ban
szállíthatják a következõ két APR 1400 típusú atomerõmûvet,
melynek bekerülési költsége 10 milliárd dollár.

Dél-Korea energiamixében ma 30% a nukleáris energia
részaránya, 2040-re 40%-ot kíván a kormány megteremteni.
Internet Dr. Horn János
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Gyászjelentés

Angyal István okl. bányamérnök 2012. szeptemberben, életének 90. évében Miskolcon elhunyt.

Locker József okl. villamosmérnök 2012. november 26-án, 78 éves korában Tatabányán elhunyt.

Dr. Stefán Pál okl. bányagépészmérnök, okl. bányavillamossági szakmérnök 2012. december 6-án, életének
72. évében Miskolcon elhunyt.

Papp József távközlési technikus 2012. december 22-én, életének 69. évében Tapolcán elhunyt.

Gerentsér Imre okl. bányamérnök 2012. december 25-én, életének 75. évében Budapesten elhunyt.

Csatár Kálmán okl. bányamérnök 2013. január 5-én, életének 84. évében Budapesten elhunyt.

Császár Béla okl. gépészmérnök 2013. január 13-án, életének 81. évében Budapesten elhunyt.

Szõcs Elemér okl. bányamérnök 2013. január 15-én, életének 69. évében Miskolcon elhunyt.

Darabos István okl. villamosmérnök 2013. január 17-én, életének 69. évében Tatabányán elhunyt.

Thúróczy István okl. bányagépészmérnök 2013. január 28-án, életének 78. évében Budapesten elhunyt.

(Tagtársaink életútjáról késõbbi lapszámunkban fogunk megemlékezni.)

Józsa Pál aranyokleveles bányamérnök Szécsényben született 1928. február 19-én. Elemi iskoláit Szécsényben,
középiskoláit Léván kezdte el, de a háború miatt csak 1947-ben fejezte be. 1948-ban nyert felvételt Sopronban a

bányamérnöki karra, oklevelét 1952-ben szerezte meg.
1952-ben aNógrádi Szénbányászati Tröszt kisterenyei bányaüzeménél kezdett dol-

gozni, üzemmérnöki beosztásban. 1954-tõl a zagyvai bányaüzem fõmérnökének ne-
vezték ki. 1956-tól megkezdõdött az északi aknák bezárása, és a felszabadult bányá-
szokat a Ménkes Bányaüzembe helyezték át. Józsa Pál volt az üzem fõmérnöke 1970-
ig. Ez az üzem a Nógrádi Szénbányák vállalat legnagyobb üzeme volt, a dolgozói lét-
szám 3500-3700 között váltakozott. Azon üzemek közé tartozott, ahol minden évben
sikerült a tervet teljesíteni.

1970-tõl már a déli mélymûvelésû üzemek fejlesztése került elõtérbe, így Józsa Pált
a kányási bányaüzemhez helyezték át fõmérnöki beosztásba. A nagy vezetõi gyakor-
lattal rendelkezõ szakember 1974-tõl a vállalat szervezési osztályát irányította. 1976-
tól a Nógrádi Szénbányák termelési osztály fõmérnökeként végezte munkáját egészen
1985. évi nyugdíjba vonulásáig.

32 éves munkaviszonyát végig a szénbányászatban töltötte. Nagy tudással, széles
látókörû tapasztalattal rendelkezõ vezetõ volt. Üzemeiben szívesen fogadta a korszerû, új bányagépek telepítését;
súrlódásos acéltámokat, különbözõ önjáró pajzsokat, F-típusú vágathajtó gépeket. Munkája során sok fiatal bánya-
mérnök beosztottja volt. Mindig szakított rájuk idõt, és igyekezett a tudását és a tapasztalatait átadni a jövõ nemze-
dékeinek. Felettesei az eredményességét elismerték, a beosztottjai a szigorú, de igazságos, segítõkész vezetõt tisz-
telték benne.

Tartalmas, eredményes munkájáért a Munka Érdemrend ezüst fokozatával, Kiváló Bányász kitüntetéssel és a
Bányász Szolgálati Érdemérmekminden fokozatával tüntették ki.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek 1952-tõl volt tagja.
1993 és 2001 között a Bányamúzeum munkatársa volt. Mindig szívesen vitte a látogató csoportokat a mélybe.

Mesélt a bányászok kemény, de fegyelmezett munkájáról.
2012. december 12-én egyházi temetéssel, majd a Bányászhimnusz éneklésével búcsúztunk tisztelt kollégánktól.

A sírjánál az �Imhol, a föld alá megyünk� dal kíséretében helyezték el hamvait.
Kívánunk utolsó Jó szerencsét! Drága Barátunk nyugodj békében!

Vajda István

Józsa Pál
(1928�2012)

Józsa Pál
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1928. november 18-án született Jászberényben. Gyerekkorát beárnyékolta a II. világháború, sajnos az ifjúkori
kíváncsisága egy maradandó sérülést is okozott kezén. Elemi iskoláit Jászberényben végezte, majd ugyanitt a Lehel

Vezér Gimnáziumban tett eredményes érettségi vizsgát. Ezt követõen kezdte meg fel-
sõfokú tanulmányait Miskolcon a Nehézipari Mûszaki Egyetemen, ahol 1954-ben bá-
nyagépészmérnöki oklevelet szerzett.

A friss diplomás mérnököt az akkor nagy fejlesztéseket végrehajtó Nógrádi Szén-
bányászati Tröszthöz hívták, mert kellett a mérnök. Elsõ munkahelye a Szorospataki
Bányaüzem volt, ahol mint gépészeti vezetõ tevékenykedett. Feladata volt az üzem gé-
pészeti rendszerének mûködtetése, üzembiztonsági karbantartása, új megoldások, fej-
lesztések bevezetése.

A fiatal, lelkes, nagy munkabírású mérnököt hamar a bányavidék legnagyobb, de
legveszélyesebb üzeméhez helyezték. Ez volt a Kányási Bányaüzem, ahova 1958. de-
cember elsején került, és ahol nyugdíjazásáig dolgozott. Itt az elsõ, igazán embert pró-
báló feladata a hatalmas vízbetörésnél a szivattyúk napokig tartó biztonságos üzemel-
tetése volt. Ekkor ideje nagy részét a föld alatt töltötte, míg a természet erõit legyõzték.

Kányási mérnöknek lenni � annak idején � a legnagyobbmegbecsülést és tiszteletet
jelentette. Itt a bányatûz, a sújtólég, a vízbetörés veszélyeivel kellett folyamatosan szembenézni. Ebben a környe-
zetben töltött el kollégánk sikeres 27 évet. Hogy ez mit jelent, azt csak a bányász szakmabeliek értik igazán. Késõbb
is nagy szorgalommal végezte munkáját, és erre nevelte egykori beosztottjait is, akik tisztelték és szerették.

Eredményes munkájának elismeréseként 1980-ban a Bányászati Szolgálati Érdemérem arany, 1984-ben aMunka
Érdemrend ezüst, 1985-ben történt nyugdíjazásakor pedig a Bányászati Szolgálati Érdemérem gyémánt fokozatát
kapta meg.

Kovács János
(1928�2012)

Kovács János

2012. szeptember 9-én, életének 92. évében csendesen elhunytGurin Ferenc, aDorogi Szénbányák Vállalat nyu-
galmazott versenytitkára, az OMBKE tagja.

Gurin Ferenc 1920. november 24-én született Sárisápon. Elemi iskoláit is itt végezte
el. 1940-ben érettségizett az Esztergomi Bencés Gimnáziumban.

1945-tõl 1950-ig a községházán elõször segédjegyzõ volt, majd a jegyzõi tanfolyam
elvégzése után jegyzõi állást töltött be. 1950-tõl 1953-ig a közigazgatásban dolgozott
Tatán, Tatabányán, Esztergomban.

1953-tól nyugdíjazásáig, 1980-ig a Dorogi Szénbányáknál tevékenykedett különféle
beosztásokban. Elvégezte levelezõ tagozaton a bányaipari technikumot, ahol 1960-ban,
40 éves korában végzett. 1961-1977 között a községi, a Dorogi Szénbányászati Tröszt
által mûködtetett Mûvelõdési Ház igazgatói teendõit látta el. Ez alatt az idõ alatt né-
hány mûvészeti csoport mellett 1968-ban megalakult a bányász vegyes kórus, aminek
oszlopos tagja volt. Tagja volt sok évig az 1972-ben alakult szlovák nemzetiségi Páva-
körnek is. Vezetõi feladatokat látott el a sakkszakosztályban, 37 éven át végezte a Bá-
nyász Sportkör gazdaságvezetõi feladatait. 2002-ben ünnepelte a Sportkör a fennállá-
sának 60. évfordulóját, ahol �ÖrökösGazdasági Vezetõ� címet szavaztakmeg számára.

Nyugdíjba vonulása után sem tétlenkedett. A községben mûködõ különféle egyesületekben, klubokban töltött
be kisebb-nagyobb tisztségeket.

Kitüntetései közül a legfontosabbak: 2010-ben a 70. érettségi találkozón átvehette a rubin diplomát, Kiváló
Véradó (25 éven keresztül), Szocialista Kultúráért Érdemérem, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, Bányász
Szolgálati Érdemérem bronz, majd ezüst fokozata, Sárisápért � Pro Urbe, Eszterházy Miksa-érdemérem (sport).

A Bányász Szakszervezetnek 1949-tõl, az OMBKE-nek 1970-tõl haláláig tagja volt.
A hamvait tartalmazó urnáját a templomi felravatalozás, a katolikus szertartás és a munkásságát és életútját

méltató szavak, majd a Bányászhimnusz elhangzása után a Sárisápi temetõben helyezték el végsõ nyughelyére, és
mondtak fájdalommal teli utolsó Jó szerencsét.

Nánai István

Gurin Ferenc
(1920�2012)

Gurin Ferenc
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Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy egyesületünk tagja, dr. Karácsony László okl. bányagépészmérnök
hosszas szenvedés után 2012. október 28-án Gárdonyban elhunyt.

Szolnokon 1940. október 7-én született, általános és középiskoláit Budapesten vé-
gezte. A bányagépész mérnöki diploma megszerzése után 1964-ben Ecsédre, majd
Visontára került. 1972-ben doktorált a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen.

1979-ben a Petrober-nél dolgozott, Texasban belsõhegesztési szakmérnöki képesí-
tést szerzett, majd kikerült Orenburgba. Onnan a Nehézipari Minisztériumba került,
négy nyelven beszélt, a nemzetközi kapcsolatok terén dolgozott. Felsõfokú külkereske-
delmi áruforgalmi szakvizsgát tett. Három évig egy amerikai cég magyarországi képvi-
selõje volt, majd visszakerült az Ipari Minisztériumba, az Ipari Szénközpontban dolgo-
zott. Egészségi állapota miatt rokkantnyugdíjazták.

Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. A Kiváló Munkáért, a Bányász
Szolgálati Érdemérem, az OMBKE Sóltz Vilmos-emlékérem birtokosa. AzOMBKE-nek
1963-tól volt tagja.

Búcsúztatására Gárdonyban a református templomban került sor. Családja, kollé-
gái, barátai mondták búcsúzóul az utolsó Jó szerencsét!

Dr. Korompay Péter

Dr. Karácsony László
(1940�2012)

Dr. Karácsony László

Érzelmekben gazdag, de érzelmeit titkoló ember volt. Nyugdíjasként szeretettel ápolta, gondozta örökségét, a
jászsági földjeit. A kert, a szõlõ volt a mindene, de szívesen szakított idõt egyetlen hobbijának, a horgászatnak is,
amiért alkalmanként a békési síkságra, a Körösökhöz kellett utaznia. Családja mellett e két dolog volt, ami
feltöltötte és kikapcsolta. Korát meghazudtoló, intenzív életet élt. A mai fiatalok is példát vehettek fürgeségérõl,
életszeretetérõl, de sajnos a természet még egy ilyen aktív életet élõ embernek is megálljt parancsolt. Váratlan és
hirtelen bekövetkezõ halálát gyászolják szerettei, családja, rokonai, barátai, ismerõsei és volt kollégái, az OMBKE
salgótarjáni tagjai, akikhez 1959-tõl tartozott. Szülõvárosában hunyt el 2012. október 15-én.

Elhamvasztása után október 27-én temettük el szüleivel közös sírba. Temetésén számos volt nógrádi bányász vett
részt, emlékbeszédet Szabó Ferenc bányamérnök mondott. A Bányászhimnusz és az �Imhol a föld alá megyünk� el-
éneklésével vettünk tõle végsõ búcsút.

Utolsó Jó szerencsét!
Vajda István

Könyvismertetõ, lapszemle
Felsõ-magyarországi Bányászati Útvonal

2012. októberben jelent meg a miskolci Milagrossa
Kft. kiadásában a 3 nyelvû (szlovák, magyar, angol),
fenti címû geoturisztikai könyv, melynek szerzõi: prof.
Pavol Rybár és Mário Molokáè, a Kassai Mûszaki
Egyetem tanárai és Kovács Zoltán Károly, a Miskolci
Egyetem földrajz szakos doktorandusz hallgatója.

A felsõ-magyarországi bányavárosokat gyakran so-
rolják (soroljuk?) fel ily módon:

Rudabánya és Telkibánya (a mai Magyarországon),
Gölnicbánya, Igló, Jászó, Rozsnyó és Szomolnok (Szlo-
vákiában).

De kellõen ismerjük-e õket? Ismerjük-e helyüket,
szerepüket a Magyar Királyság gazdaságában, a bányá-
szatban és a mûszaki haladásban egyáltalán? Ezekre a
kérdésekre keresi a választ ez a könnyen kezelhetõ,
szép kiállítású, a debreceni Kapitális Nyomdában elõál-
lított könyvecske. A könyvbõl nem csak e városok

bányászatát, hanem legértékesebb mûemlékeit és azok
idõnként hányatott sorsát is megismerhetjük.

Ugyan soha nem tartozott a felsõ-magyarországi bá-
nyavárosok közé sem Miskolc, sem Kassa, mégis róluk
is olvashatunk. Pontosabban: e két város egyetemének
bányamérnök-képzésérõl egészen a kezdetektõl nap-
jainkig.

A könyvet sok szép fotó és több hasznos térkép egé-
szíti ki.

A szerzõknek gratulálunk a szép és hasznos munká-
hoz, az olvasót pedig arra buzdítjuk, hogy mielõbb in-
duljon útnak és keresse fel ezeket a szép történelmi
múltú bányavárosokat!

Dr. Bohus Géza
(Az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap-
ja által támogatott kiadvány kereskedelmi forgalomba
nem kerül. Korlátozott számban prof. Pavol Rybárnál
és Hartai Évánál, a Miskolci Egyetem Ásványtani-
Földtani Intézetének docensénél szerezhetõ be.)
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MEGHÍVÓ
a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete és
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

a �Jó szerencsét!� köszöntés elfogadásának 119. évfordulója alkalmából emlékülést tart
2013. április 11-én (csütörtök) 10:45 órakor

a várpalotai �Jó szerencsét� Mûvelõdési Központban (Várpalota, Szent István u. 14.)

Program:
Kultúrmûsor
Szakmai elõadás: Aktuális kihívások a hazai energetikában és a bányászatban

Holoda Attila, az OMBKE alelnöke, a KFVSz elnöke
Ünnepi beszéd az emléktáblánál � Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke
Koszorúzás
Állófogadás (pohárköszöntõt mond: Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke)

A program várhatóan 13 óra körül fejezõdik be.
A programra tisztelettel meghívja és várja

a Szervezõ Bizottság
Köszönjük, ha bányász/kohász díszegyenruhában vesz részt az emlékülésen.
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Felhívás
A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ EGY
SZÁZALÉKÁNAK FELAJÁNLÁSÁRA
Ezúton ismegköszönjükmindazok támogatását, akik

2012-ben személyi jövedelemadójuk 1%-a kedvezmé-
nyezettjének az Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesületet jelölték meg.

Kérjük tagjainkat, hogy 2013-ban 2012. évi adóbevallá-
sukkor is válasszák az 1% kedvezményezettjének az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet.
A befolyó összeget elsõsorban hagyományaink ápolására
és arra kívánjuk fordítani, hogy nyugdíjas tagtársaink és
az egyetemisták folyamatosan megkaphassák a Bányá-
szati és Kohászati Lapokat.

Közhasznú egyesületünket úgy támogathatják, ha az
adóbevallási csomagban található

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL
nyomtatvány alsó részét a következõképp töltik ki:
A kedvezményezett adószáma:

1 9 8 1 5 9 1 2 - 2 - 4 1
Elektronikus adóbevallás esetében a fenti eljárást ér-

telemszerûen kérjük követni.
Kérjük, hogy ajánlják ismerõseiknek, munkatársaik-

nak, barátaiknak is, hogy adóbevallásukban az OMBKE-t
jelöljék meg kedvezményezettnek.

Az OMBKE választmánya

Felhívás!
A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kara

felhívást intéz az Alma Mater egykori hallgatóihoz, akik
1943-ban, 1948-ban, 1953-ban, illetve 1963-ban (70, 65,
60, 50 éve) vették át diplomájukat a Bányamérnöki
Karon Miskolcon, vagy a Földmérõmérnöki Karon
Sopronban. Kérjük és várjuk jelentkezésüket, hogy
részükre, jogosultságuk alapján, a rubint-, a gyémánt-,
a vas- vagy az aranyoklevél kiállítása érdekében szük-
séges intézkedéseket meg tudjuk kezdeni.

Kérünk minden érintettet, hogy legkésõbb 2013.
május 24-ig jelentkezzen levélben a Mûszaki Földtu-
dományi Karon. A levélben adja meg nevét, elérhetõ-
ségét (lakcím, telefonszám, e-mail cím), illetve az alábbi
címre küldje meg oklevelének fénymásolatát, a kiad-
ványban megjelentetni kívánt rövid szakmai önéletrajzát
(maximum egy A4-es oldal, a kiadvány korlátozott ter-
jedelme miatt) és egy darab igazolványképet.

Az oklevélátadás tervezett idõpontja:
2013. augusztus 30. péntek

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