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Amagyar, lengyel, cseh és szlovák bányászati és kohásza-
ti egyesületek � Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület (OMBKE), Stowarzyszenia Inz.ynierów i Tech-
nikówGórniczych i Hutniczych (SITG), Sdruzvení Hornic-
kých a Hutnických Spolku° C

v

eské Republiky (SHHS C
v

R),
Zdruzvenia Baníckych Spolkov a Cechov Slovenska
(ZBSCS) � a 2013. május 13-án Staré mesto pod Snezvní-
kem-ben megtartott munkatalálkozójukon megvitatták a
hazájukban lévõ bányászrégiók aktuális helyzetét, és olyan
következtetésre jutottak, hogy saját kezdeményezést nyúj-
tanak be a többi EU tag nemzeti szervezetnek és felhívás-
sal élnek saját kormányaik és parlamentjeik, valamint az
Európai Parlament és az Európai Tanács részére a követ-
kezõ megfogalmazásban:

Mi, a nemzeti kohászati és bányászati egyesületek kép-
viselõi támogatjuk és szorgalmazzuk Európa humanista
keresztény és demokratikus tradícióit, mint a kontinens
21. századi kulturális és szellemi fejlõdésének pilléreit.
I. Kijelentjük, hogy Európát olyan egyenértékû kultú-
rák, nyelvek és nemzeti identitások kontinensének
tartjuk, amelyek együttmûködnek a bányászat és ko-
hászat hagyományõrzéséért az egész kontinensen.

II. Megállapítjuk, hogy az ipar és a gazdaság fejlõdése az
utóbbi 4000 évben, egészen a 20. század végéig arány-
ban volt és sokban függött a nyersanyagok hozzáfér-
hetõségétõl és a bányászat fejlettségétõl.

III. Meghívjuk az együttmûködésre a bányász és kohász
hagyományõrzés terén a többi nemzeti szervezetet,
amelyek elfogadják és támogatják Európa bányászatá-
nak és kohászatának több ezer éves múltját.

IV. Kifejezzük szándékunkat találkozni az Európai Bá-
nyász Kohász Egyesületek Szövetsége (EKHT) többi
tagjával egész Európa-szerte és megõrizni, illetõleg
fejleszteni kulturális, történelmi hagyományainkat,
amelyeket bányász és kohász elõdeinktõl örököltünk.
Tagadhatatlan, hogy a nemzeti bányász és kohász

egyesületek tagjai széles körû és pótolhatatlan tevékeny-
séget folytatnak a mûködõ, de fõleg az elsorvasztott bá-
nyász régiókban a szakmai állapot megtartására és a 4000
éves európai kulturális múlt ápolására.

A bányászati tevékenységek leépítése és megszünteté-
se tagállamainkban a 20. század utolsó negyedében hatal-
mas leépülést és hanyatlást idézett elõ a földrajzilag érin-
tett bányász régiókban. A bányászat leépítése visszafordít-
hatatlan károkat okozott az ipari örökségmegtartásában a
következõ nemzedékek számára. Az egyre növekvõ nyers-
anyaghiány és Európa nyersanyagfüggõsége arra készteti
az unió tagállamait, hogy az elõzõ 20-50 év bányászatot le-
építõ programjai ellenére önellátásukat lehetõségeikhez
mérten növeljék. A bányászat a gazdaságra való elsõdle-
ges hatása mellett nagyban hozzájárul a foglalkoztatott-
sághoz és az egyes régiók fejlõdéséhez. A nyersanyaglelõ-
helyek kutatása, kiértékelése és kitermelése nagyon hosszú,
sokszor többgenerációs folyamat, ezért a mai állapot azon-
nali következetes lépéseket, hosszú távú döntéseket és megol-

dásokat követel, amelyeket indítványozunk és melyekre
ezen memorandummal törekszünk.

Ezért fordulunk az Európai Unió döntéshozó szervei-
hez, parlamentekhez, kormányokhoz illetékes miniszté-
riumokhoz az alábbi felhívással:

1. Jóváhagyott hosszú távú nyersanyag-politika alapján
létre kell hozni olyan konkrét jogi keretet a geológiai ku-
tatás érdekében biztató területeken, amelyek olyan védel-
met biztosítanak a hitelesített nyersanyagtartalékok számára,
hogymásfajta beavatkozások ne tudjákmeggátolni leendõ
kitermelésüket.

2. A bányászat megújulását fel kell venni az egyes kor-
mányok és az Európai Unió döntéshozó szerveinek priori-
tásai közé. Csökkenteni kell az EU-tagországokban az ér-
telmetlen, bürokratikus terheket a bányászat engedélyezése
során.

3. Csatlakozunk az unió ajánlásához, melyben ösztön-
zi a tagállamokat saját nyersanyag-politikájuk kidolgozá-
sára, mely alapjánmegfelelõ jogi, gazdasági és szervezési fel-
tételeket kell biztosítani a nyersanyagok könnyebb hozzáfér-
hetõségéhez és ezt követõen kedvezõ feltételeket kell te-
remteni a bányászatban történõ beruházások számára.

4. Maximális figyelmet kell fordítani azokra a szerve-
zetekre, amelyek a közös európai kulturális örökséget
ápolják az egyes ágazatokban. Az unió tagállamainak kö-
rében különleges védelmet élvezzen a meglévõ termelés, va-
lamint a turizmus, ezen belül a bányászat tárgyi és szellemi
kulturális európai örökségének az ápolása a bányászati
hagyományok megõrzése céljából.

5. Nem szabad alárendelni a nemzeti nyersanyag- és
energia-politikákat a klímapolitikának és meg kell szüntetni
az emissziós kvóták alkalmazását.

Aláírók a nemzeti bányász és kohász egyesületek nevében:

Magyarország: Dr. Nagy Lajos elnök, OMBKE
Lengyelország:Prof. Dr. Ing.WieslawBlaschke elnök, SITG
Csehország: Ing. Zdenevk Brázda PhD alelnök, SHHS C

v

R
Szlovákia: Ing. Jaroslav Malchárek CSc elnök, ZBSCS

Selmecbánya, 2014. március 20.

M E M O R A N D U M

amelyet Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia
nemzeti bányász és kohász egyesületei fogadtak el
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Érzékelve kormányzatunk új gazdaságpolitikai meg-
közelítéseit, melyek a nemzetgazdaság értékteremtõ
termelõ ágazatainak átértékelésére irányulnak, a 121
esztendõs Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület, mint civil szervezet a bányászati szakmában
érintett civil szervezetekkel egyetértésben elhatározta1,
hogy a bányász szakma elismert szakembereire támasz-
kodva egy tájékozató anyagban reális képet nyújt a ha-
zai bányászat lehetõségeirõl, hasznáról és fejlesztésének
akadályairól.

A tanulmány készítése során alapelv volt, hogy a
szerzõk csakis a több évtizedes, nemzetközi kitekintés-
sel bíró szakmai tapasztalatukra támaszkodnak, és nem
kívánnak igazodni hatósági irányelvekhez, semmilyen vál-
lalkozói lobby csoporthoz vagy politikai párthoz. Jelen
munkánkban szeretnénk az általánosan elterjedt és a
szakmáink negatív értékítéletével szemben árnyaltabb
megközelítéssel tudatosítani azokat a tényeket és össze-
függéseket, melyek bemutatják azt, hogy a bányászat
milyenmódon járulhat hozzá nemzetgazdaságunk fejlõ-
déséhez. Egyértelmûen hangsúlyozva, hogy a bányásza-
ti tevékenységek összeegyeztethetõek a természet és
környezet hosszú távú védelmével.

1. Az ásványvagyon-hasznosítás általános kérdései

Az ezeréves múltra visszatekintõ magyar bányászat
mindig jelen volt a társadalmunkban. A fejlõdésmegha-
tározó eleme volt az ásványi nyersanyagok mind széle-
sebb körû termelése. A legfejlettebb országok ma is ko-
moly figyelmet fordítanak az alapanyag- és energiahor-
dozók kitermelésére. Amióta a nyersanyagellátásunk és
-felhasználásunk összhangjának megteremtéséhez kül-
földi erõforrás bevonása is szükséges, az ellátás nem
egyszerûen gazdasági, hanem biztonságpolitikai, hatal-
mi és politikai kérdés is, melynek legfontosabb eleme a
termelés és import helyes arányának megteremtése.

A nagy kockázatok és tõkeigény ellenére az ásványi
nyersanyagok kitermelése minden elõrelátó ország, or-
szágcsoport stratégiai fontosságú, kiemelt jelentõségû
ipari alaptevékenysége.

Az Európai Unió jelenlegi törekvései között kiemelt
szerepet kapott a versenyképesség növelése, melynek
egyik legfõbb feltétele az energia- és nyersanyagfüggõ-

ség csökkentése. Ez természetesen a foglalkoztatottság
és a belsõ kereslet növekedésével is együtt jár. Ez a tö-
rekvés elõsegíti azt, hogy a bányászatról, ezen belül pél-
dául a szénrõl, mint energiahordozóról kicsit nyíltabban
beszélhetünk, mint korábban.

A közösségi szerepvállalásra példát és ösztönzést
nyújt az Európai Unió 2007-2010 közötti intézkedésso-
rozata annak felismerése nyomán, hogy az EU-t alkotó
országok ipari fejlesztését a nyersanyag- és energiaellá-
tás biztonsága alapvetõen befolyásolja. A biztonság
megteremtése pedig a határokon belüli ásványi nyers-
anyagok megkutatása és a bányászat fejlesztése nélkül
nem lehetséges.

Egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy ha az Európai
Unió gazdasága nem tud versenyképes, olcsó és biztonságos
nyersanyag- és energiaforrásokhoz jutni, egyre jobban le-
szakad az amerikai és ázsiai gazdaságtól.

A téves köztudattal szemben a nagy hagyományok-
kal rendelkezõ magyar bányászat a 21. században is
egyike a fontos ipari tevékenységeknek. Szakmáink ter-
mékei továbbra is nélkülözhetetlenek a társadalom szá-
mára, a villamosenergia-elõállítástól az építõiparon át
például az útépítésig. Gondoljuk végig: például kõ, ka-
vics hiánya, nemléte esetén hol, milyen lakásban lak-
nánk, hogyan és milyen körülmények között tudnánk
egyik helyrõl a másikra eljutni megfelelõ úthálózat hiá-
nyában.

Magyarországon az ásványi nyersanyagkincs nem-
zetgazdaságunk tulajdonát képezi. Ebbõl adódik, hogy
a kitermelés lehetõségeinek objektív felülvizsgálata is
alapvetõ nemzetgazdasági érdek.

A bányászat megítélése szempontjából a szûken vett
gazdaságosságon túlmenõen figyelembe kell venni,
hogy a hazai bányászat általában, de ma is
� a különbözõ adók és járulékok révén hozzájárul az or-
szág költségvetéséhez,

� javítja a külkereskedelmi mérleget,
� meghatározott, jól prognosztizálható belföldi igénye-
ket elégít ki, és/vagy minden piacon értékesíthetõ ter-
méket állít elõ,

� növeli az ország ellátásbiztonságát,
� közvetlen és közvetett munkahelyeket biztosít a fog-
lalkoztatási nehézségekkel küzdõ térségekben,

Hazai ásványi nyersanyagaink hasznosítási lehetõségei
Tanulmány

A tanulmányt Benkovics István okl. bányamérnök, dr. Bokányi Ljudmilla okl. bányamérnök, egyetemi docens, dr. Buzási
István okl. bányamérnök, prof. dr. Csõke Barnabás okl. bányamérnök, egyetemi tanár, dr. Gagyi Pálffy András okl.
bányamérnök, Huszár László okl. bányamérnök, Kövesi Tibor okl. bányamérnök, prof. dr. Kovács Ferenc okl. bányamérnök,
egyetemi tanár, akadémikus, Livo László okl. bányamérnök, geotermikus szakmérnök, dr. Nagy Lajos okl. bányamérnök, c.
egyetemi docens, Sztermen Gusztáv okl. bányamérnök, Törõ György okl. bányamérnök által készített résztanulmányok
alapján szerkesztette: dr. Gagyi Pálffy András okl. bányamérnök.

1Bányászati Együttmûködési Fórum (lásd BKL Bányászat 2014/2. szám 38. old.)
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� közösségformáló, lakosságmegtartó erõ,
� mint az adott helyhez kötött tevékenység, nagy szere-
pe van a társadalmi, kulturális, nemzeti hagyományok
ápolásában.
Külön ki kell térjünk a hozzáadott érték kérdésére.

Az ásványi nyersanyag ugyanismár �in situ� is tartalmaz
hozzáadott értéket. Ugyanakkor a bányászati termelés
tervezése és vezetése színvonalas szakmai felkészültsé-
get és alkotó tevékenységet igényel azáltal, hogy az
élenjáró mûszaki tudást mindig adaptálni kell a helyi
geológiai körülményekhez. A hozzáadott érték egyik
elemét jelentõ bért vizsgálva a bányászatban foglalkoz-
tatott dolgozók a fejlett országokbanmindenütt kiemel-
kedõ bérezésben részesülnek. A bányászatot már csak
ezért sem lehet eleve kis hozzáadott értéket elõállító, a
gazdasági fejlõdést visszahúzó tevékenységnek nevezni.

A közvélemény nincs tisztában azzal, hogy a bányá-
szat mindenképpen nagyobb hozzáadott értéket termel,
mint az import alkatrészekbõl, külföldi technológia
alapján � néhány nap alatt lebontható csarnokban � ná-
lunk összeszerelt és a külföldi tulajdonos által meghatá-
rozott üzleti terv alapján értékesített bármilyen termé-
kek.

Az ásványi nyersanyagok egy közösség (a jelen do-
kumentumban az ország teljes társadalma) vagyonát és
tartós jólétének alapját alkotják, más természeti erõfor-
ráshoz (pl. a termõföldhöz, a felszín alatti vízkincshez, a
klimatikus-, illetve földrajzi viszonyok különleges, az át-
lagosnál jobb jellegeihez) hasonlóan. Ennek ellenére a
civil társadalom a bányászati tevékenységet általában
negatívan ítéli meg, hiszen csak tájrombolást lát. Nem
kapja meg azokat a további információkat, amelyek egy
objektív véleményalkotáshoz szükségesek. Az ásványva-
gyon kitermeléseminden esetben a társadalom számára
szükséges nyersanyagot, alapanyagot biztosítja. Ez a te-
vékenység kétségtelenül gazdasági érdek-konfliktuso-
kat eredményez, ellenérzés forrása lehet.

Van természetvédelmi, földvédelmi, talajvédelmi,
erdõvédelmi, környezetvédelmi, nemzeti örökség védel-
mi stb. törvényünk, mely törvények nem csak megneve-
zésükben, hanem tartalmukban is fontos szerepet szán-
nak a �védelemnek�. Ezzel szemben nincs sem ásvány-
vagyon-védelmi törvényünk, sem elfogadott ásványvagyon
stratégiánk. Az utóbbi idõk ilyen irányú erõfeszítései is
kizárólag az energiával kapcsolatos ásványokkal foglal-
koznak.

Ez a helyzet eredményezi, hogy egy bányanyitási,
vagy egy meglévõ bánya további mûködtetésére vonat-
kozó hatósági eljárásban szembe találjuk magunkat a
mindent és mindenki mást védõ jogszabályokkal. Ilyen
jogszabályi környezetben nem csoda, hogy a bányászat
gazdasági és társadalmi fontossága ellenére rendre
vesztesen kerül ki a hatósági eljárások csatározásaiból, s
ezzel fontos nemzeti érdek szorul háttérbe.

Idõszerû és elengedhetetlenül szükséges a hiányzó bá-
nyászati törvények megalkotása � minden ásványi nyers-
anyag vonatkozásában. Ezt követõen egyenszilárdságú
törvényi háttérre támaszkodva � akár kompromisszu-
mok árán is � egyenrangú félként lehet fellépni, érvény-

re juttatni e fontos nemzetgazdasági érdeket. A jelenle-
gi gyakorlat szerint az �ellenérdekelt felek� � tisztelet a
ritka kivételnek � semmiféle kompromisszumra nem
képesek.

El kell fogadnunk, hogy a bányászat nem önmagáért
való tevékenység, komoly gazdasági és társadalmi hasz-
not hajt, közérdeket, országunk szuverenitását szolgálja.

Mivel a bányászat tõkeigényes iparág, a bányászati
tevékenységet nem rövid-, de nem is közép-, inkább
hosszú távú tervekre alapozva lehet sikerrel végezni.
Ehhez pedig elengedhetetlen a stabil kiszámítható
gazdasági környezet és támogató jogi háttér.

Szükségesnek tartjuk tehát, hogy elkészüljön és az
Országgyûlés elé kerüljön megvitatásra, majd jóváha-
gyásra �Magyarország ásványi nyersanyag stratégiája�.

Új Bányatörvény jóváhagyása is szükséges a jelenle-
gi agyonfoltozott helyett, amely a gazdaság tényleges
bányászati igényéhez szabja a prioritásokat, újraszabá-
lyozza a különféle társadalmi érdekek rendszerét, bizto-
sítja a gazdaság érdekeltségét a bányajáradékokból, s a
befektetõk érdekét a kiszámíthatóság és tervezhetõség
oldaláról.

A bányászat reálisabb megítélése érdekében:
� olyan jogszabályi környezetet kell létrehozni, illetve kez-
deményezni a jogalkotóknál, politikai szereplõknél,
amely az ásványvagyont, mint állami tulajdont, az
egyéb természeti erõforrásokkal egyenrangú tényezõ-
ként kezeli, a bányászatot korlátozó más jogszabá-
lyokkal összhangban,

� a közvélemény reális tájékoztatása, a bányászatellenes
szemlélet megváltoztatása érdekében minden � a bá-
nyászatot érintõ � lehetséges fórumon meg kell jelen-
ni, és mind szélesebb körben tudatosítani a bányászat
szükségességét, nemzetgazdaságra gyakorolt hatását,
valós gazdasági eredményét,

� minél jobb és konstruktívabb együttmûködést kell kialakí-
tani a helyi önkormányzatokkal,

� a környezetvédelem fontosságát nem megkérdõjelez-
ve, de mindenekfelettiségét nem elfogadva, ésszerû
kompromisszumokra kell törekedni. A hatósági eljá-
rások során el kell érni, hogy a döntések ne kizárólag
környezetvédelmi szempontok alapján történjenek,

� fontos, hogy a bányavállalkozó a szabályok betartásá-
val olyan módon végezhesse tevékenységét, amely
nem ad okot arra, hogy munkáját, és annak következ-
ményeit negatív színben lehessen feltüntetni.
Az ország meglévõ ásványvagyona kitermelésének

egyik komoly gátja az öt önálló eljárásként zajló engedélye-
zés folyamata. A kutatási engedély, a környezetvédelmi
mûködési engedély, a bányatelek-fektetés, a leendõ bá-
nya területének mûvelésbõl való kivonása, majd a kiter-
melés engedélyezése során szinte ugyanazok a hatósá-
gok vesznek részt � hol engedélyezõ, hol szakhatóság-
ként. Ritkán végzõdik ilyen eljárás-sorozat három éven
belül, ugyanakkor a sikere is kérdéses.

A szakmában dolgozók számára érezhetõ probléma,
hogy a bányászat kormányzati irányítása szervezetileg nem
egyértelmû. Míg az energiahordozókat (szén, olaj, föld-
gáz) termelõ bányászat a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
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riumhoz tartozik, addig a mennyiségben jelentõs egyéb
bányászat a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. Feltét-
lenül szükségesnek tartjuk, hogy a bányászati szakma
fejlesztési ügyei a kormányzaton belül egy felelõs mi-
nisztériumhoz tartozzanak és ezt a témát helyettes ál-
lamtitkár felügyelje.

Szerencse, hogy a rendszerváltást követõen az ál-
lamigazgatás gyakori átszervezése nem érintette a Ma-
gyar Bányászati és Földtani Hivatalt és a bányakapi-
tányságokat, ésmint a szakma jogi és biztonsági felügye-
lõje, többmint 100 évmûködése után továbbra is létezik
és ellátja hatósági szerepét.

A bányászaton belül kiemelt szerepe van a szénbá-
nyászat kérdéseinek. A világban zajló folyamatok bizto-
san és megjósolhatóan a szénigény fokozódását fogják
eredményezni hazánkban is. Az ország villamosenergia-
igénye akár teljes egészében hazai nyersanyagból � bele-
értve az uránt is � kielégíthetõ! Ezért érthetetlen az elfo-
gadott Energiastratégia 2030 programban szereplõ vil-
lamosenergia-mérleg, amely 2030-ban már nem számol
a szén alapú villamosenergia-termeléssel. A lakossági
szénigények kielégítésére is szükséges új bányák nyitása.

Mivel egy bányanyitás nagy összegû és hosszú távú
befektetést igényel, ezért a biztonság érdekében szükség
van az állam közremûködésére, állami szerepvállalásra.

2. A hazai ásványvagyon nyilvántartása

Az ásványi nyersanyagokkal foglalkozó szakembe-
rek elõtt közismert, hogy hazánk ásványi nyersanyagok-
ban nem szegény. Területéhez, illetve lélekszámához vi-
szonyítva ásványi nyersanyagokkal közepesen ellátott
ország. Energiahordozó nyersanyagaink az ország teljes
villamosenergia-ellátásához szükséges mennyiségben
évtizedekig rendelkezésre állnak. Urán, réz, cink és
nemfémes ásványaink szintén hosszú ideig fedezhetik
országunk igényeit. Alumínium-, mangán- és aranyér-
cek szintén jelentõs mennyiségben találhatók, de kör-
nyezetvédelmi okokból egyelõre nem hozzáférhetõek.

A hozzáférhetõ és jelen tanulmányban hasznosítás-
ra ajánlott ásványi nyersanyagaink összesített termelési
értéke közel 300 milliárd dollár nagyságrendû. Vagyis
ekkora import kiváltást, illetve export lehetõséget, GDP
növekedést rejtenek magukban.

Természetesen az ásványi nyersanyaglelõhelyek üz-
leti értéke (koncessziós értéke) ezen potenciális terme-
lési értékhez képest több nagyságrenddel kisebb, hiszen
a magánbefektetõk a ráfordításokba az összes kockáza-
tot is tartalmazó kamatköltségeket is beszámítják. Ez
azt is jelenti, hogy a bányászati jogok eladásából elha-
nyagolható mértékû állami bevétel származik a terme-
lési értékhez képest.

Az energiastratégia kidolgozásához kapcsolódóan
közel két évtizednyi értékelési szünet után megkezdõ-
dött a hazai ásványi nyersanyag erõforrásokról rendel-
kezésre álló földtani adatok, információk digitális rögzí-
tése, rendszerezése, modern térinformatikai módsze-
rekkel történõ feldolgozása a hasznosítással kapcsolatos
döntések jobb megalapozása érdekében. Ezt költségve-

tési támogatással a Magyar Földtani és Geofizikai Inté-
zet színvonalasan végzi. E nagy volumenû munka egye-
lõre csupán az ásványi nyersanyagkészletek természeti
paramétereinek (fizikai, geometriai, minõségi jellem-
zõinek) meghatározására szorítkozik, s nem terjed ki a
mûszaki-gazdasági értékelésre.

Az értékelõ munkával kapcsolatban szeretnénk fel-
hívni a figyelmet, hogy az igen értékes információkat
adhat, de nem pótolhatja az alapadatokat biztosító még
szükséges geológiai kutatásokat, melyek után a napra-
kész gazdasági értékelés is elvégzendõ.

Gyakorlatunk szerint a földtani kutatás minden fázi-
sában a szigorúan vett geológiai értékeléssel párhuza-
mosan az adott ismeretek alapján mûszaki-gazdasági
értékelés is szükséges. Sõt, sok esetben ez befolyásolja a
földtani kutatási munkák következõ fázisait. Ugyanak-
kor az országos ásványvagyon-nyilvántartásban a jövõ-
ben azt is jelezni szükséges, hogy a nyilvántartott ás-
ványvagyon jelenleg hozzáférhetõ-e vagy sem. A fentiek
alapján lehet elkészíteni azt az �étlapot�, mely a jövõt meg-
alapozó gazdaságpolitikai döntésekhez felhasználható.

Példaképpen említjükmeg, hogy a nyilvántartott kb.
6,9 milliárd tonna szénvagyon (melybõl 4,3 milliárd ton-
na lignit) egy része vagy mûszaki, vagy pillanatnyilag
környezetvédelmi okokból nem hozzáférhetõ. Elõfor-
dulhat az is, hogy egy ásványelõfordulás akár technikai,
akár gazdaságossági okból nem javasolható kiaknázás-
ra. (Az államilag nyilvántartott összesített ásványvagyo-
nunk jelenleg tartalmazza pl. a bezárt bányák ma már
kitermelhetetlen készleteit is.)

Az általunk javasolt mûszaki-gazdasági értékelésnek
Magyarországon nagy hagyományai vannak, hiszen
húsz-harminc évvel ezelõtt a magyar bányagazdasági is-
kola tudományos eredményei nemzetközileg is elismer-
tek voltak.

A mûszaki-gazdasági értékelésre tett eddigi javasla-
tainkra vonatkozó ellenvetések arra hivatkoztak, hogy
egy ilyen értékelõ munka olyan nagy szellemi kapacitást
igényelne, melynek jelenleg nincs szellemi és pénzügyi
háttere. Véleményünk szerint ezt az értékelõ munkát
fontossági sorrendben, lépésrõl lépésre haladva el lehet
végezni a hasznosításra javasolt legjobb elõfordulások-
kal kezdve. Ehhez szükséges aMagyar Földtani és Geo-
fizikai Intézeten belül egy bányagazdasági munkacsoport
létrehozása, melyhez meg kell találni a költségvetési fe-
dezetét.

A tanulmányunkban azon kiemelten jelentõs bányá-
szati kapacitások létesítésének vizsgálatára hívjuk fel a
figyelmet, melyek további mûszaki-gazdasági értékelése
az ismereteink szerint leginkább javasolható. Ilyenek:
lignitvagyon, mecseki feketeszénvagyon, észak-magyar-
országi barnaszénvagyon, mecseki uránérc, recski réz-
és cinkérc, építõipari és ipari ásványvagyon, bányászati
hulladékok hasznosítása.

3. Külfejtéses lignitbányászat

Magyarország jelentõs külfejtéssel mûvelhetõ lignit-
vagyonnal rendelkezik, mely az energiastratégiában ki-
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emelt figyelmet érdemel. Jelenleg a mátra- és bükkaljai
lignit-elõfordulásra alapozott 800 MW kapacitású erõ-
mû állítja elõ a villamos energiát versenyképes áron.

Itt aMátrai Erõmûbenmegoldották a füstgáz kénte-
lenítését is. Ezek a tapasztalatok és a jelentõs lignitvagyo-
nunk a lignitbázisú erõmûvi kapacitás fenntartását, sõt bõ-
vítését tenné indokolttá. A bányanyitásra alkalmas nagy
lignitelõfordulások a következõk (1. táblázat).

Egy 1000 MW teljesítményû villamos erõmû lignit-
igénye 50 évre 400 millió tonna. Ez azt jelenti, hogy a
hazai lignitvagyonunk igen hosszú távlatban biztosíthat-
ja a villamosenergia-termelés tüzelõanyagát. Az Or-
szággyûlés által jóváhagyott energiastratégia tartalmaz-
za ugyan a lignitet, mint megtartandó és fejlesztendõ
energia alapanyagot, de a stratégia részleteinek kidol-
gozása során a már meglévõ, döntõen német tulajdon-
ban lévõMátrai Erõmû kapacitását a középtávú tervek-
ben felére csökkenteni és fokozatosan megszüntetni
tervezték. Ez a visszafejlesztési stratégia a nemzetgazdaság
számára egyértelmûen káros és elfogadhatatlan! Ezzel
csökkenne a célul kitûzött ellátásbiztonság. Azzal is szá-
molnunk kell, hogy a villamosenergia-exportban érde-
kelt Németország számára fontos a német munkahe-
lyek megtartása.

A lignitalapú energiatermelés a nukleáris energia-
termelésen és megújuló energiaféleségeken felüli teljes
energia mennyiségét képes kielégíteni. Ez esetben az
ún. tartaléküzemû csúcserõmûveken túlmenõen import
szénhidrogénre csak fûtés, üzemanyag, illetve vegyi
alapanyagként lenne szükség.

A lignitalapú erõmûvet ellenzõk általában a szén-
dioxid-kibocsátást hozzák fel ellenérvként arra hivat-
kozva, hogy az erõmûvi széndioxid-kibocsátás negatív
hatással van a klímaváltozásra. Ezt erõsíti a szén-dioxid
kvóta megállapítása és eladása is. A mai szabályozás
szerint egy új erõmûvi kapacitás létesítése esetén vásár-
landó szén-dioxid kvóta nem teszi ösztönzõvé a német
tulajdonos számára a beruházás gazdaságosságát. Mi-
közben Magyarországon belül egyes érdekcsoportok a
szén-dioxid kvóta további csökkentését támogatnák,
addig Németországban az egy fõre jutó kvóta a hazai-
nak négyszerese. Az is nehezenmagyarázható, hogy mi-
ért védjük jobban a klímát, ha Magyarország helyett
Belgium bocsátja ki ugyanazt a mennyiségû szén-dioxi-
dot? Véleményünk szerint a föld eladási tilalmához ha-
sonlóan nemzeti érdekbõl a szén-dioxid kvóta eladását
is meg kell tiltani!

Ugyanakkor egyre inkább ismertté válik, hogy az
ipari széndioxid-kibocsátás és az esetleges klímaváltozás
közötti összefüggésre nincs semmiféle tudományos bi-
zonyíték. Erre világítanak rá a dr. Kovács Ferenc akadé-

mikus által a Nemzeti Energiastratégia kapcsán publi-
kált tanulmányok is (ld.: Bányászati és Kohászati Lapok
Bányászat 2012/1. sz.).

A világ ipari széndioxid-kibocsátásáért döntõen fele-
lõs nagy gazdasági hatalmak (pl. USA, Kína, Oroszor-
szág, Brazília, India) nem vesznek részt a széndioxid-ki-
bocsátás korlátozásában. A szakmai híradások szerint
Európán belül Németország nyolc nagy szenes erõmû-
vet épít. Lengyelország is az újonnan felfedezett palagáz
mellett a széntermelésre alapozza a villamosenergia-
termelését.

Magyarországnak saját nemzeti érdekeit követve
szorgalmaznia kell, hogy az Európai Unió ne kösse össze
az energiapolitikáját a klímapolitikával és függessze fel a
szén-dioxid kvótát. Ha ezt az Európai Unió nem veszi fi-
gyelembe, akkor az Európai Unió és ezen belül a ma-
gyar gazdaság is a saját maga által állított korlátoknak
köszönhetõen egyre jobban lemarad a fejlõdõ amerikai
és ázsiai gazdaságokkal szemben.

A lignitbázisú erõmûvi kapacitás fenntartását, vagy
bõvítését ellenzõk azzal az indokkal kívánják az idõben
szükséges döntéseket elnapolni, hogy akkor lehet majd
szenes erõmûveket építeni, amikor megoldódik az ún.
�tiszta szén� technológia, vagyis a szén-dioxid lekötése,
illetve föld alatti tárolása. Ezzel a technológiai megol-
dással valóban foglalkozni érdemes, de ha ennek a mû-
szaki feltételei megvannak az erõmûhöz bármikor kap-
csolhatók, hasonlóan a Mátrai Erõmû példájához, ahol
a kéntelenítés technológiáját utólag eredményesen ol-
dották meg. A széndioxid-kibocsátás megítélésénél fi-
gyelembe kell venni, hogy az új széntüzelésû erõmûvek
hatásfoka javult, mely csökkenti a fajlagos széndioxid-
kibocsátást.

Ugyanakkor az az elgondolás, hogy az erõmû által
kibocsátott szén-dioxidot egy föld alatti gáztározóba ve-
zessük, sok problémát vet fel, mivel ezek a tárolók
messze vannak a lignit-elõfordulásoktól és ezáltal jelen-
tõs többletköltséget és biztonsági intézkedéseket tesz
szükségessé a szén-dioxid gáz szállítása. Ez a lignit alapú
erõmûvek versenyképességét rontja.

Nem témája a jelenlegi tanulmánynak, de megemlí-
tendõ, hogy széndioxid-tárolás mellett a szén-dioxid ész-
szerû felhasználása is célként tûzhetõ ki.

4. Borsodi szénbányászat

A megszûnt Borsod-Ózd-vidéki szénbányászat ész-
szerû felélesztése a foglalkoztatási gondokkal küszködõ
térségben nemcsak energetikai, ill. gazdasági kérdés;
foglalkoztatási, szociális kérdés is.

A térségben a következõ szénvagyon található:
� Dubicsány: 50 Mt ipari vagyon
� Tardonai kutatási terület: 48,6 Mt földtani készlet
� Miskolc forrásvölgyi

elõfordulás: 39 Mt földtani készlet
� Farkaslyuki kutatási terület: 12,5 Mt földtani vagyon
� Sajómercse II.: 88,7 Mt földtani készlet

A szén fûtõértéke kb. 11 200 kJ/kg.

1. táblázat: Bányanyitásra alkalmas lignitelõfordulások

Lignitvagyon Mt
Nagyút � Kál 1 300

Füzesabony � Nagyréde 1 400
Torony 1 200
Összesen 3 900
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Amegkutatottság, a földtani és bányamûszaki viszo-
nyok alapján elsõsorban a Tardona ésDubicsány bánya-
üzemek megnyitása javasolt egyenként 1-2 Mt/év szén-
termeléssel.

A150-250mmélységbenelhelyezkedõ széntelepek lej-
tõsakna-párral könnyen feltárhatók. Az enyhe lejtésû
(3-8°) széntelepek és viszonyok a jelenleg aVértesi Erõmû
keretében mûködõ Márkushegy-bányaüzemhez hasonló
nagytermelékenységû gépesített bányamûvelést tesznek
lehetõvé. Ez a körülmény felveti a 2014-ben bezárásra ítélt
márkushegyi bánya berendezéseinek ésszerû áttelepítését,
mely nemzetgazdasági szempontból elõnyös lenne; több
milliárd forint beruházás megtakarítását jelentené.

Bányaüzemenként a kapacitástól függõen 1000-
1600 fõ lenne foglalkoztatható. A hazai mélymûvelésû
bányászat hagyományai még élõek. A térségben a bá-
nyászat felújításával szemben inkább társadalmi elvárás
van, mint elutasítás.

Bár kisebb termelési kapacitással (max. 500 kt/év)
felmerült a háztartások ellátását szolgáló bánya is, de a
gépesített fejtésekbõl elkerülhetetlenül származó por-
szén brikettezési költségeit a lakosság nem tudnámegfi-
zetni. Ezért a szenet elsõsorban energetikai és/vagy ve-
gyi célokra kellene felhasználni. Ebben a tekintetben
nagy remények vannak a szintetikus gáz és metanol elõ-
állítására szolgáló vegyi vertikum (ún. tisztaszén techno-
lógia) megvalósítására. Egy ilyen bánya- és vegyi üzem
vertikum létesítésére vizsgálatok kezdõdtek egy japán
céggel való együttmûködés keretében. A bányászat szá-
mára fontos, hogy a vertikum a technológiai fázisok kö-
zös gazdasági érdekeltsége mellett jöjjön létre, egyéb-
ként a bánya ki lenne szolgáltatva a bányaterméket át-
vevõ feldolgozóiparnak.

Az �tisztaszén technológia� alkalmazása esetén a
kis- és középvállalkozások is lehetõségeket kapnának
háttéripari tevékenységre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem energetikai fel-
használású hazai termelésû szenet a 2003. évi
LXXXXVIII tv. (3. §) szerint különadó terheli. Ezt a
rendelkezést haladéktalanul meg kell szüntetni!

Fejlesztési cél lehet kommunális fûtõmûvek szénbá-
zisú (szennyvíziszapot, bio- és kommunális hulladéko-
kat is égetõ) fûtõmûvekkel való kiegészítése. Ez csök-
kentheti az árakat, részlegesen kiválthatja az import
gázt, valamint az ellátás is biztonságosabb lehet és a gaz-
dasági versenyképességet is fokozhatja.

4.1. A bányászat társadalmi hatásai
az észak-magyarországi régióban

A régiót a korábbi tradicionális ágazatok (szénbá-
nyászat, kohászat) gazdasági kapcsolódásai kötötték
össze. A rendszerváltás éveiben (1989-1992) a gazdasá-
gi válság idõszak a régiót is súlyosan érintette. A gazda-
ság visszaesése az országos átlagnál nagyobb mértékû
volt és lényegesen hosszabb ideig tartott, mivel a régió
helyzetét nagymértékben súlyosbította a kohászat és a
szénbányászat � az említett válságfolyamattal egy idõ-
ben jelentkezõ � világgazdasági recessziója.

A 2011. év elején 1millió 194 ezer ember élt a régió-

ban, az ország népességének 12%-a. A kedvezõtlen de-
mográfiai jelenségek hatására jelentõs mértékben csök-
kent Észak-Magyarország lakossága.

Észak-Magyarországon a havi átlagkeresetek ala-
csonyabbak az országosnál. A gazdasági válság csökke-
nõ kereslettel és a munkahelyek megszûnésével, a mun-
kanélküliek számának további emelkedésével járt.

Gazdasági mutatók, fejlettség alapján Észak-Ma-
gyarország helyzete az egyik legkedvezõtlenebb az or-
szágban. Észak-Magyarország más területi egységekhez
viszonyított hátrányos gazdasági helyzetét, valamint az
országos átlagtól való lemaradását a beruházások terü-
letén tapasztalt negatív tendenciák is alátámasztják. A
regionális nemzetgazdasági beruházásokra fordított
összeg 2005-2010 között 6,7-8,7%-át adta az országos-
nak.

Észak-Magyarországot a foglalkoztatottság alacsony
szintje jellemzi. Az egy adófizetõre jutó SZJA � hason-
lóan a személyi jövedelemadó alapot képezõ jövede-
lemhez � is tükrözi a jövedelembeli különbséget a régi-
ók között. Észak-Magyarországon ez közel negyedével
alacsonyabb az országosnál.

A problémákat tovább tetézi a rendkívül rossz kö-
rülmények között élõ roma népesség átlag feletti ará-
nya, a kistelepülések és az ott élõk magas száma külö-
nösen Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megye jelen-
tõs részén.

A mélymûvelésû bányászat sokoldalú munkaerõt
igényel, a magasan kvalifikálttól az alacsonyabb szintût
is beleértve, ezért a családok és generációk hosszú távú
foglalkoztatásának a potenciális lehetõsége megterem-
tõdne. A régióban számtalan olyan aktív munkaerõ ta-
lálható, akik nem tudnak elhelyezkedni az alacsony is-
kolai végzettségükbõl adódóan. A bányászat a különbö-
zõ kiszolgáló háttéripar kis- és középvállalkozói részére
is hosszú távon stabil mûködést és megélhetést tudna
biztosítani.

BAZ megye elfogadta a megyei szénbányászati
klaszter megalapítását, amely a továbbiakban széleskö-
rû együttmûködésre ad lehetõséget, a szakmai és szo-
ciális partnerek bevonásával biztosíthatja a települések
szociális foglalkoztatáspolitikai gondjainakmérséklését,
a településeken élõk elvándorlásának megakadályo-
zását.

5. A Nógrádi medence szénvagyonának
hasznosítási lehetõségei

A megye gazdasági leépülésében a legnagyobb sze-
repet a szénbányászat visszafejlesztése, majd a termelés
1992-ben történt leállítása játszotta. Területileg ez fõ-
ként Salgótarján és Bátonyterenye térségét érintette. A
szénbányákat nem azért zárták be, mert elfogyott az ás-
ványkincs. Politikai döntés volt.

A nógrádi medence 172 millió tonna kitermelhetõ
szénvagyonnal szerepel a nyilvántartásban, ebbõl külfej-
téssel mûvelhetõ 2,1 millió tonna. Ezek közül van olyan
potenciális terület is, amely több 10millió tonnás vagyo-
nával gazdaságos bányászatot alapozhat meg. A bánya-



mûszaki jellemzõk tekintetében kedvezõek a mutatók:
nem nagy mélység, a telepek dõlése kicsi, a fõ bányave-
szélyek száma kicsi, a vízemelés mértéke várhatóan ala-
csony. A szén kéntartalma 1% körüli, ami napjainkban
jelentõs érték.

Elsõsorban Mizserfa-elõfordulás hasznosítási lehe-
tõségeit tartjuk a legbiztatóbbnak. Itt célszerû a szénter-
melést újból beindítani. Ennek egyik feltétele, hogy a
szén felhasználási piacát állami energetika-vegyipar sza-
vatolja.

Erõmûvi felhasználásra természetes lehetõség lehet-
ne aMátrai Erõmûbemintegy 250 000 t/év beszállítással,
amely az erõmû éves szénfelhasználásának kb. 5%-át ad-
ná. Ez a mennyiség � mint az 1980-as években, úgy a jö-
võben is � az erõmû kismértékû kiterhelés növelésével
problémamentesen fölhasználható. A mintegy 3% ként
tartalmazó lignit mellett a csupán 1%-os kéntartalmú
nógrádi szén használata jelentõs környezetvédelmi költ-
ség megtakarítást eredményez az erõmû számára. Ezen
megoldás esetén számolni kell azonban azzal, hogy a je-
lenlegi kazánok csak átalakítással tehetõk alkalmassá
nógrádi szén fogadására és azzal is, hogy az erõmûvi ka-
pacitás olcsóbban terhelhetõ ki a saját termelésû lignittel.

Megoldható egy vegyes (biomassza + szén) tüzelési
rendszeren alapuló helyi kisebb erõmû létesítése is. Bá-
tonyterenye területén az önkormányzati tulajdonban lé-
võ kommunális hulladéklerakó tartalék-területén elhe-
lyezhetõ a 40-50 MW teljesítményû kiserõmû, melyet a
közvetlen közelében, a több tíz millió tonna szénva-
gyonra telepíthetõ mélymûvelésû (Mizserfa II.) bánya
láthat el fûtõanyaggal. A bánya tervezett 250.000 ton-
na/év termelési kapacitással az erõmû teljes életciklusát
kiszolgálja. Az erõmû a környezetében lévõ alacsony
termõképességû földeken termelhetõ biomassza tüzelõ-
anyag és a kommunális hulladékkezelés maradék anya-
gainak eltüzelésére is alkalmas. Az egész komplexum a
döntéstõl számított kb. öt éven belül megvalósítható, de
a széntermelés már kettõ év után megindulhat a Mátrai
Erõmû és a lakosság számára.

A fejlesztés alapvetõ célja a munkahelyteremtés,
vagyis 450-550 munkahely létesítése egy munkanélküli-
séggel sújtott térségben (bánya 250-300 fõ, erõmû 200-
250 fõ). Ez a megye gazdasági fejlõdésének egyik lehet-
séges kitörési pontja.

Intézményi szén fölhasználásra a jelenleginél na-
gyobb lehetõség mutatkozik, ehhez viszont a tüzelés-
technikai fejlesztések (kazánfejlesztés) megerõsítése
szükséges pályázati lehetõségek teremtésével. A kazán-
gyártáshoz Nógrád megyében az ipari háttér is adott.

A lakossági közvetlen fölhasználás területén is van
lehetõség a szénfelhasználás növelésére, vagy a vegyes
(szén+ biomassza) tüzelési rendszer terjesztésére. Ez a
lehetõség szintén a tüzeléstechnikai eszközök fejleszté-
sét igényli. A mennyiségi igény növelését a kidolgozás
alatt álló lakossági szociális szénprogram biztosíthatja.

A program megvalósulást nagymértékben segíti,
hogy a környéken a bányász szakma elfogadottsága
nagy, ami az erõmûtelepítés elfogadását is indukálja.
Ebbõl eredõen lakossági ellenállás nem várható.

Mindezek megvalósításában alapvetõen fontos az
állami szerepvállalás és akarat a folyamatokat segítõ
lépések megtételére.

5.1. Társadalmi hatások Nógrád megyében

A kormány a leghátrányosabb helyzetû kistérségek-
ben fekvõ településeket szabad vállalkozási zónává nyil-
vánította. Ezen településeken a gazdasági felzárkózás
érdekében külön törvény alapján többlet kedvezménye-
ket biztosít.

Nógrád az 1970-80-as években a közepesen fejlett
megyékhez tartozott, köszönhetõen a szénbányászat-
nak, az üveggyártásnak és a vaskohászatnak. A gazda-
sági hanyatlás már a rendszerváltás elõtt elkezdõdött, a
rendszerváltás utáni események felgyorsították azt. A
2000-es évek elejére a legfontosabb mutatók többségé-
ben az utolsók közé került és azóta folyamatosan nö-
vekszik a lemaradása a többi megyéhez viszonyítva. Az
egy fõre esõ GDP tekintetében az ezredfordulótól
Nógrád az utolsó, növekedési üteme a legkisebb, így
folyamatosan nõ a lemaradása a többi megyéhez ké-
pest. A foglalkoztatás 2006 óta folyamatosan csökken,
2011-ben 39,6% volt, a megyék között a legalacso-
nyabb.

Az elõzõek alapjánmegállapíthatjuk, hogyNógrád a
legkritikusabb térségévé vált hazánknak. A megyén be-
lül is Kelet-Nógrád, amelynek mindhárom kistérsége a
leghátrányosabb kistérségek közé tartozik.

Nógrád legnagyobb jelentõségû ásványkincse a bar-
naszén, amely egykor az egész megye gazdaságát meg-
határozta. A szénbányák felszámolása a helyi társada-
lom ma is meglévõ súlyos válságát okozta és együtt járt
a hozzá kapcsolódó infrastruktúra lebontásával, így
nem csak a széntermelést közvetlenül kiszolgáló létesít-
mények szûntekmeg, hanem a kiszolgáló és háttér tevé-
kenységek és az ezeket mûködtetõ munkahelyek is.

A szénbányászat újraindításával közvetlenül kb. 500
munkahely jöhetne létre. Egy szénbánya vertikum mû-
ködtetéséhez ma is jelentõs kiszolgáló tevékenység
szükséges ipari termelõ, szolgáltató területen. Ezek
munkahelyteremtõ hatása több lehet, mint a közvetlen
munkaerõ igény. Ez a több mint ezer munkahely a há-
rom leghátrányosabb kistérség � Salgótarján, Bátonyte-
renye, Pásztó � területén jöhetne létre, elsõsorban itt
fejtené ki jótékony hatását, Kelet-Nógrád fejlõdésének
motorja lehetne.

Összességében megállapítható, hogy Nógrád pozí-
ciója leszakadó, fejlõdése nem számottevõ, hátránya a
többi megyékhez képest növekszik. Mára nyilvánvalóvá
vált, hogy megfelelõ és hatékony beavatkozás nélkül
végképp periférikus helyzetbe kerül, és leszakadása
visszafordíthatatlanná válik.

6. Mecseki szénbányászat, Máza-Dél

A több mint 200 éves bányászati hagyományokkal
rendelkezõ mecseki területen 2830 millió tonna fekete-
kõszén-vagyont tartanak nyilván függetlenül attól, hogy
milyen részletességgel van megkutatva, illetve a mai is-
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meretek alapján hozzáférhetõk-e, illetve a gépesített
technológiákkal gazdaságosan kitermelhetõk-e.

A korábbi termelõ üzemek bezárásra kerültek. A
bezárt mecseki bányák (Pécs, Komló, Vasas, Szászvár)
területén maradt szénvagyon újra feltárásával annak ki-
számíthatatlan mûszaki nehézségei miatt nem foglalko-
zunk, bár ezen bányákban 286 Mt mûveleti vagyon ve-
szett el, maradt benn.

Az ismert mecseki szénvagyon hasznosítása szem-
pontjából kiemelt figyelmet érdemel a Mecsek északi
térségében a Máza-Dél nevû, új bányatelepítést igénylõ
perspektivikus terület, mely Mázaszászvár, Mecsekná-
dasd, Nagymányok, Óbánya körzetében található. Az
elõzetes fázisban megkutatott szénvagyon 200-231 Mt,
melynek fûtõértéke: 17-18 000 kJ/kg.

A szénösszlet 100-tól 800 m-ig terjedõ mélységben
több egymás alatt lévõ vékony és közepesen vastag te-
lepben található. Az 1,2 m-nél vastagabb telepek száma
25 db. Az elõfordulás az eddig ismert mecseki telepek-
hez hasonló földtani szerkezetû, vagyis redõkbe gyûrt,
töredezett, feltoldott szerkezetek, sok és nagy ugrású
vetõ jellemzõ. Ezek a telep-egyenetlenségre jellemzõ
körülmények, valamint a 10-50° között változó telepdõ-
lés megkérdõjelezi a nagytermelékenységû gépesített
fejtési rendszerek kialakításának lehetõségét. Ahhoz,
hogy esetleg ilyen fejtések kialakítására alkalmas telep-
részek legyenek ismeretek, a meglévõ geológiai fúrási
adatok nem elegendõek.

Az ismert gépesített fejtési módszerekre alapozott
nagy kapacitású évi 1, vagy több millió tonnás szénter-
melés tervezése jelenlegi ismeretek alapján reálisan
nem javasolható. Az ilyen nagyobb termelési kapacitás
feltételei tovább vizsgálandók. Az ismert termelést kor-
látozó bányamûszaki körülményeket figyelembe véve
biztonsággal jelenleg egy kb. 500 kt/év kapacitású gépe-
sített szénbánya létesítése javasolható. A szénelõfordu-
lás feletti terület nagy része tájvédelmi körzet. Így a biz-
tonságos szellõztetés érdekében telepítendõ, kizárólag
szellõztetés és menekülés céljából létesítendõ légakna
telepítésénél a tájvédelmi követelményekkel egyeztetni
szükséges.

Fel kell hívjuk a figyelmet, hogy ezen bányaberuhá-
zás indítása elõtt ellenõrzõ kutatást, fúrásokat kell vé-
gezni a termelés és fõfeltárás megkezdésének eldönté-
sére, hogy elkerülhetõk legyenek a bonyolult földtani vi-
szonyokból adódó esetleges kellemetlen meglepetések
(vetõdések, telep elvesztések).

Annak érdekében, hogy gépesített fejtéssel termelt
apró szenet lakossági célra is fel lehessen használni,
Nagymányok közelében brikettezõ üzemet célszerû lé-
tesíteni. Erre olcsó technológiák ismertek. A beruházás-
ra javasolható kb. 500 Et/év termelésû bánya és
brikettezõ üzemkb. 500 fõ részére nyújthatna foglalkoz-
tatást. Ezt is figyelembe véve a beruházás megkezdése
elõtt szükséges az állam közremûködése.

Itt kell megemlíteni, hogy az apró szén, porszén egy
része felhasználható lenne nem energetikai célra is, pl.
cementgyárakban. Ezt nehezíti, hogy jelenleg a hazai
termelésû nem energetikai felhasználású szenet a 2003.

évi LXXXXVIII tv. (3. §) szerint különadóval sújtják.
Ideje lenne az import lobby által korábban támogatott
törvényt hatályon kívül helyezni.

Javasolhatóméga szénbiomasszával történõ vegyes tü-
zelésre való felhasználása akár a biomassza tüzelésre át-
állítottPécsi hõerõmûben, vagyújkisebbhelyi kazánokban.

Megemlítendõ, hogy a mecseki feketeszenet gyak-
ran kokszolható szénként jellemzik. A szén 25%-a
ugyanis kokszolható, de ezt a kokszolható részt csak
szénmosással lehet leválasztani, míg amosás utánmara-
dó 75% erõmûvi célra használható, hasonlóan a koráb-
bi mecseki szénbányászat gyakorlatához. Egy ilyen fel-
használási változatot tehát a hosszú távú piaci viszonyok
miatt fokozott óvatossággal kell számításba venni, hi-
szen a kokszolható szén frakció felhasználásánál elkép-
zelhetõ dunaújvárosi kokszoló üzem az orosz-ukrán tu-
lajdonban lévõ, bizonytalan jövõjû dunaújvárosi vasko-
hászat birtokában van, míg a francia tulajdonú pécsi
erõmû már nem kíván széntüzelésre visszaállni.

Mint azt az elõzõekben vázoltuk, a mecseki szénte-
lepek bonyolult geológiai kifejlõdése megnehezíti a ha-
gyományos módon való kitermelést, ezért vizsgálatok
indultak a fúrólyukak segítségével történõ hasznosítás-
ra. A szénben lévõ gáz kinyerésére irányuló kísérletek
eddig nem vezettek eredményre. Ugyanakkor kezde-
ményezés történt a szén föld alatti elgázosításával törté-
nõ hasznosításra, vagyis arra, hogy a szénbõl oxigén be-
fúvásával a lelõhelyen szintézisgázt állítsanak elõ. A
szén föld alatti, vagyis �in situ� elgázosításának folyama-
ta elméletileg régóta ismert, de e nagy eredményekkel
kecsegtetõ eljárás bevezetésemegfelelõ referenciaüzem
ismeretének hiányában nagy körültekintést igényel
mind bányamûszaki, mind biztonságtechnikai vonat-
kozásban. Tisztázni kell ugyanis többek között a több-
telepes elõfordulás esetén az eljárás kontrollálhatóságát
és a környezeti hatásokat. Garantálni kell ugyanis, hogy
a keletkezett gázok ne kerüljenek ellenõrizetlenül a fel-
színre, és a keletkezett vegyi anyagok ne károsítsák a
mélységi vízháztartást. Ezen vizsgálatok folytatása a
várható eredmény tükrében támogatandó, melynek
célja egy kísérleti üzem megvalósítása kell hogy legyen.

6.1. Társadalmi háttér

Amecseki szénbányászat fejlesztése által (Máza-dél,
Nagymányok) Baranya és Tolna megye érintett. Két
szélsõ város, amelymég érintett lehet ez ügyben, Komló
és Bonyhád. Az érintett területen az összlakosság száma
44-45 000 fõ.

A munkanélküliségi tekintetében Komló van kriti-
kus helyzetben, ráadásul a lakosság 34-35%-a 60 év fe-
letti, tehát erõsen öregedõ. A térségben 5-600 ember
munkanélküli. A Máza-dél megnyitása önmagában ra-
dikális változást nem képes generálni.

Nagymányokon megkezdõdött egy ipartelepítés
iparterület kialakítással, amely terület alkalmas a hát-
téripar letelepítésére és alkalmas a bányászcsaládokban
nem bányászként élõ munkaképes emberek foglalkoz-
tatására. Így együtt már alkalmas a bányanyitás a térség
szabadon lévõ munkaerejét foglalkoztatni.
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Kérdés azonban, hogy lesz-e bányász szakmunkás?
A kormány 2013. december 27-én hozott határozata
alapján Komlón meg kell kezdeni a bányász szakembe-
rek képzését. Részben felnõtt átképzéssel, részben isko-
larendszerû képzéssel a most végzõ fiatalok részére. Ez
az utánpótlás több évet vesz igénybe.

7. A hazai kitermelésû szenek felhasználási
lehetõségei

Mint azt az elõzõekben bemutattuk, országunk
szénvagyona alkalmas a hazai villamosenergia-igények
hosszú távú, akármaradéktalan kielégítésére, elõsegítve
a több lábon állást és a függetlenedést. Bemutattuk azo-
kat a szénelõfordulásokat, amelyek a jelenlegi ismereteink
szerint erre leginkább alkalmasak.

Természetesen a hazai szén piacát kezdetben állami-
lag kell biztosítani a piaci igények hosszú távú kielégíté-
se, vagyis a tartós fogadókészség generálása érdekében.
A piacot alapvetõen az erõmûi/fûtõmûi, kisebb részben
pedig a lakossági, kisvállalati, intézményi felhasználás
adja. Itt ki kell emelni a villamosenergia-elõállítást, a fo-
lyamatos ipari technológiához köthetõ hõ- vagy gõzszol-
gáltatást, a szén vegyipari alapanyagként történõ fel-
használását, mint nem szezonális piaci igényt kielégítõ
végtermékek elõállítását.

7.1. Villamosenergia-termelés

A jelenlegi primer energiahordozói arányban a szén
csupán 15%-ot tesz ki. Nem fogadható el az a jelenleg
preferált energiastratégia, amely 2030-ig a szén (lignit)
alapú villamosenergia-termelést megszüntetni tervezi.
Véleményünk szerint mind gazdaságosság, mind ellá-
tásbiztonság, mind foglalkoztatáspolitika szempontjá-
ból a nemzetgazdaság számára az az út járható, ha a pri-
mer energiahordozókon belül a szénarány 2050-ig 30%-
ra növekszik. Tehát a jelenleg mûködõ Mátrai Erõmû
kapacitását nemhogy megtartani, hanem duplájára bõ-
víteni szükséges!

Szerintünk a lignit mellett a korszerû, optimális ka-
pacitású mélymûveléses szénbánya is megfelel elfogad-
ható szállítási távolságot feltételezve. Számításba veen-
dõ a szén és olcsó biomasszák keveréke is.

7.2. Várható fejlesztések

Az erõmûi széntüzelés technológiájában is áttörés
várható az évtized végére a tisztaszén technológiák al-
kalmazhatóságával. Erre az idõpontra kell felfuttatnunk
a hazai szénbányászatot. A folyamatban levõ fejleszté-
sek alapján várható, hogy a belátható jövõben a korsze-
rû szénerõmûvek a por- és kénleválasztás mellett a
széndioxid-leválasztás hatásfokrontó és beruházási költ-
ségnövelõ hatását is elviselik, azaz a környezeti és klí-
mavédelmi szempontoknak is megfelelnek.

A szénfeldolgozó technológiák hatalmas fejlõdésen
mentek keresztül. Egyre újabb módszerek jelennek
meg, amelyek egyre jobban, nagyobb hatásfokkal hasz-
nosítják a szenet. Az egyes technológiák hõmérsékletén
kívül a salakkezelés módja is igen eltérõ. A nagyobb ha-
tásfok fajlagos kibocsátást csökkentõ szerepén túl to-
vábbi környezetkímélési adottság, hogy egyre több kibo-
csájtott hulladékanyagot lehet leválasztani, hasznosítani
vagy recirkulálni.

Az erõmûvek esetében újabb technológiai irányok is
kutatás alatt vannak,mint pl. az IGCC2 (integrated gasi-
fication combined cycle = szénelgázosítással integrált
kombinált ciklusú tüzelés) vagy azOxyfuel3 technológia.
Az olefinek elõállítása esetén a korábban szinte kizáró-
lagos F-T (Fischer-Tropsch) szintézis alternatívájává vált
a metanol elõállítása és további feldolgozása.

A szén elgázosításának igen sok technológiai megol-
dása ismert. A fix ágyas után a fluidágyas, a cirkofluid, a
befúvásos eljárás, sõt már tesztelés alatt vannak újabb
elveken mûködõ berendezések is.

Sokat ígérõek a többlépcsõs szénfeldolgozási eljárá-
sok, ahol elsõ lépcsõben az alacsony hõmérsékletû elgá-
zosítás történikmeg, majd a katalizátorosmásodik levá-
lasztó lépcsõ után megmaradó anyag kerül be a magas
hõmérsékletû elgázosítóba.

Igen sok hibrid megoldás is kialakult, ami lehetõvé
teszi a biomassza, a szilárd és cseppfolyós hulladékok
szénnel együttes eltüzelését vagy elgázosítását az eddigi
módszereknél lényegesen gazdaságosabban.

E technológiák eredményeként a völgyáramokból és
a megújuló energiákból elõállítható hidrogén is jól eltá-
rolható pl. metanol formájában.

7.3. Barnaszén alapú erõmûvek

Megbecsültük a Borsodi Erõmûben egy korszerû
technológiával rendelkezõ 2x165 MW kapacitású bar-
naszénbázisú blokk várható költségeit: kondenzációs
üzemben hõszolgáltatás nélkül. Az elõzetes számítások
szerint kb. 500 millió USD beruházás mellett 21,5
Ft/kWh energiatermelési költség volt számolható, mely
a jelenlegi szénhidrogén import költségek esetén ver-
senyképesnek mutatkozott.

Új erõmû építéséhez viszonyítva lényegesen kedve-
zõbb eredményt mutat a meglévõ erõmûvek felhaszná-
lása, vagy átalakítása széntüzelésre (illetve szén + bio-
massza tüzelésre).

A Tisza II., Dunamenti Erõmû 215 MWe4 teljesítmé-
nyû blokkjainak átállítása széntüzelésre (szén + bio-
massza tüzelésre) ~4 Ft/kWh beruházási összeggel való-
síthatómeg (45milliárd Ft/220MW teljesítményû blokk,
fluidágyas berendezéssel, füstgázmosással ellátva).

Tiszapalkonya, Borsodi Erõmû átállítása elsõsorban
biomassza tüzelésére célszerû, vagy széntüzelésre ve-
gyes tüzeléssel, másodlagos, harmadlagos biomasszák

2IGCC integrated gasification combined cycle = szénelgázosítással integrált kombinált ciklusú tüzelés
3Oxyfuel technológia: levegõ helyett tiszta oxigénben, ill. oxigén és viszavezetett égéstermék keverékében történõ tüzelés. Elõnyei: a) magasabb
égéstér hõmérséklet (nagyobb hatásfok), b) a levegõ nitrogénje nélkül sokkal kevesebb nitrózus gáz, c) a véggáz sokkal dúsabb CO2-ben, így
azt könnyebb és gazdaságosabb leválasztani
4MWe = elektromos teljesítmény



felhasználásával olyan arányban, hogy a CO2 kvóta el-
kerülhetõ legyen, vagy arra forrást lehet biztosítani. Be-
ruházási költség vonzata 4-5-Ft/kWh (22milliárd Ft/100
MWe). Minden esetben kedvezõbb gazdasági ered-
mény érhetõ el, mint például a tisztán biomassza tüzelé-
sû Szakolyi Erõmû.

Hasonló eredmény érhetõ el a többi 100 MWe alat-
ti régi erõmûveknél is másodlagos, harmadlagos bio-
masszák bekeverésével. Rönkfákból gyártott nyesedék
vegyes tüzelés esetében növeli a tüzelõanyag költségét,
így a nyesedék tüzelése gazdaságosan csak a közvetlen
fûtésben (villamos energiatermelés nélkül) alkalmazha-
tó gazdaságosan. Legcélszerûbb a rönkfa nyesedék, ha-
sábfa alkalmazása egyedi lakossági és intézményi fûtés-
re. A korszerû nyesedéktüzelõ berendezések alkalma-
sak folyamatos automatikus tüzelésre. A kiváltott föld-
gáz CO2 felhasználható széntüzelésû erõmûvek kvótájá-
nak kiegészítésére.

7.4. Szén + biomassza együttes tüzelése

A hazai szén felhasználási lehetõségét a korábbiak-
hoz képest sokkal jobb megvilágításba helyezi szén +
biomassza együttes felhasználása. Szén + biomassza
együttes tüzelése kiemelten fontos a másodlagos/har-
madlagos biomasszák tüzelése szempontjából. A kor-
szerû berendezések 50%arányban képesek fogadnimá-
sodlagos/harmadlagos biomasszákat.

A biomassza erõmûi felhasználásánál tisztában kell
lenni az Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK 4.
Cikk (3) bekezdés RED Irányelvével (2. cikk f/ pont és
I. melléklet �A� rész), mely kimondja: �A teljes bruttó
energiafogyasztás a teljes primer energiafogyasztásnál ki-
sebb érték, az átalakítási veszteségek levonásra kerülnek.�
(Erõmûi felhasználás esetében a biomassza felhaszná-
lás érvényesítése az EU felé csak a hõ�villamos energia
átalakításának hatásfoka arányában érvényesül, ami ál-
talában csak 25-37%). Tehát a villamosenergia-terme-
lésben a felhasznált biomasszának aNemzeti Cselekvési
Terv (NCsT)-ben vállalt kötelezettségek szempontjából
csak korlátozott hatása van. Biomassza felhasználása
erõmûi termelésben kimondottan csak a CO2-kiváltás
szempontjából célszerû.

ACO2-kibocsátás függ a szén karbon tartalmától: 1m3

földgáz elégetésekor 1,775 kg, míg azonos hõértékû lignit
eltüzelésével 3,38 kg szén-dioxid keletkezik. Így ameglévõ
lignit tüzelõbázisú erõmû fajlagos széndioxid-kibocsátása:
1,22 tonna CO2/MWh (Mátrai Erõmû tényérték). Ennél
lényegesen kedvezõbb kibocsátást lehet elérni szén +
biomassza keverék tüzelésével: 50% lignit + 50% bio-
massza hõ-arányban, a CO2-kibocsátás azonos kiadott
hõmennyiségnél mindössze 0,61 tonna CO2/MWh.

A vegyes tüzelõanyag keverék árát meghatározza a
bekevert tüzelõanyagok ára. A biomassza + szén keve-
rék árát a másodlagos/harmadlagos biomassza bekeve-
rése csökkenti.

7.5. Fûtési célú felhasználás

A szén felhasználási lehetõségeinél számolni kell a
fûtési igényekkel is, mivel a jelenlegi piaci viszonyok
mellett hõtermelésre (távfûtésre) minden szén alkal-
mas, amelyik kedvezõbb árban érhetõ el, mint a földgáz
beszerzési ára.

Távfûtõmûvekben a beruházási költséget befolyásol-
ja a felhasználás módja:

� Legalkalmasabb a tisztán hõtermelés (kapcsolt villa-
mosenergia-termelés nélkül).Egy 5MWt5 szén (vagy szén
+ biomassza) tüzelõberendezés ára cca. 150 millió Ft.

� Kapcsolt energiatermelés alkalmazása távfûtõmû-
vekben alapos gazdasági elemzést követel. Egy 20MWt
kapcsolt energiatermelõ berendezés költsége 3-4 Mrd
Ft, miközben a villamos energia kihozatala nem több
mint ~15%, ami a fizikai törvények szabta lehetséges
maximum. Amihez megfelelõ minõségû berendezések
mellett is szükséges a 90%-os hõhasznosítási hatásfok.

Kapcsolt energiatermelésben ígéretesnek tekinthe-
tõk az ORC (Organic Rankine Cycle) rendszerek. Ezek
a termo-olajos kazánokkal termelt hõt jóval magasabb
hatásfokon hasznosítják.Hõt és villamos energiát terme-
lõ ORC berendezés még hazánkban nem létesült. Cél-
szerû lenne kísérleti jelleggel kipróbálni egy szén (vagy
szén + biomassza) tüzelésû berendezést. Az 1 MWe +
5MWt beruházási költsége reális idõn belül megtérül.

Egyedi fûtésben/távfûtésben biomasszával kiváltott
földgáz CO2 kvótája felhasználható az erõmûi széntüze-
léshez. 2007-ben a fûtési földgáz felhasználása elérte a
8,5 Mrd m3 mennyiséget. 1 Mrd m3 földgáz kiváltása
1,963 millió t CO2-ot szabadít fel. Fûtési céloknál (táv-
fûtés, egyedi fûtés) a szén + biomassza megfelelõ ará-
nyú együttes tüzelése azonos CO2-kibocsátási értéket
jelent, mint a kiváltott földgáz CO2-kibocsátása, tehát
ebben az esetben a szén tüzelése nem növeli a CO2-ki-
bocsátást. (A vonatkozó egyezmény szerint.)

Intézményi, kisvállalati felhasználásnál célszerû a
� tiszta biomassza felhasználása � ebben az esetben a
földgáz kiváltásával felszabadult CO2 kvóta felhasz-
nálható nagyerõmûi széntüzeléshez, vagy

� szén + biomassza keverék felhasználása megfelelõ
arányban � ebben az esetben a CO2-kibocsátás azonos
lesz a kiváltott földgáz CO2-kibocsátásával.
A Nemzeti Cselekvési Terv célkitûzése 120,56 PJ

megújuló energiaforrás teljesítése 2020-ra. Az irányelv
figyelembevételével ez teljesíthetõ, például fûtésben 3,5
Mrd m3/év földgáz kiváltása ~7,2 millió t biomasszával.
Az így felszabadult CO2 hasznosulhat az erõmûi széntü-
zelésre.

7.6. A lakossági és közületi kis és közepes fogyasztók

Már ma is versenyképes a szén a gáztüzeléshez vi-
szonyítva. A földgáz ára ma 2550 Ft/GJ, az import szén
ára 1500 Ft/GJ körül mozog. A közepes méretû széntü-
zelésû berendezések elterjedését azonban a kínálat szû-
kössége, valamint az ösztönzõk hiánya gátolja.
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A ma is meglévõ igény kielégítését korlátozza, hogy
nincs jelenleg alternatívája a termelésben elkerülhetet-
lenülmegjelenõ porszén erõmûvi elégetésének. A prob-
lémát a brikettezés nem tudja orvosolni, mert ennek
többletköltségeit a lakosság nem tudja megfizetni.

A költséges földgáz miatt a lakosság részérõl egyre
nagyobb igény van a szénre. A lakossági szénigény meg-
haladhatja az évi 1 millió tonnát is. Ennek kielégítése
alapvetõ szociálpolitikai feladat is.

A barnaszén eltüzelésére vonatkozóan a kazángyár-
tás hazánkban megoldott, az EU által elõírt emissziós
értékek betarthatóak. A jelenlegi legnagyobb teljesít-
mény kb. 1,5 MW, 90% feletti hatásfokkal. A berende-
zések távirányítású, távfelügyelt, számítógép vezérlé-
sûek széles teljesítményhatáron belül.

7.7. A szén vegyipari felhasználása

A mélymûvelésû szénbányászat egyik kitörési pont-
ját a szén vegyipari felhasználása jelentheti. A szénke-
reslet növekedését ugyanis � a földgáz árának várható-
an folyamatos növekedésén túl � a szénvegyészet meg-
újulása fogja jelenteni.

A szénbõl minden olyan termék elõállítható, amely-
nek alapanyaga jelenleg kõolaj vagy földgáz, legyen az
üzemanyag, mûtrágya, mûanyagipari alapanyag vagy
elektromos áram.

A klímaválság és a szénhidrogének árának növekedé-
se az egész világon beindította az úgynevezett tisztaszén
technológiák kutatását és fejlesztését. Mûszaki-tudomá-
nyos mûhelyek egyetértenek abban, hogy a 2010-es évek
végére a világ rendelkezni fog a nagyipari alkalmazásra
alkalmas, versenyképes árú szénvegyészeti (tisztaszén)
technológiákkal. Ennek egyik lehetõsége ametanol-ipar.

A legutóbbi idõkben kirajzolódik a metanol, mint
köztes anyag elõállításának fontossága. Ametanolmind
az energiaiparnak, mind a vegyiparnak jól tárolható és
alkalmazható köztes vagy végsõ anyaga lehet. A jövõ-
ben a szén-dioxid visszaalakítása pl. metanollá, a CCR
(Carbon Capture and Recycle), nagyobb teret kaphat,
mint a most propagált CCS (Carbon Capture and
Sequestration, azaz föld alatti betárolás) technológiák.
A CCR területén nagy erõvel folyik a kutatás és mosta-
nában a laborkísérleteket meghaladó félipari alkalma-
zások épülnek. Ezen elméletek úttörõje Oláh György
Nobel-díjas magyar kémikus.

Ha a szénelgázosításból származó gázt nem használ-
juk fel rögtön villamosenergia-termelésre, akkor érde-
mes pótlólagos hidrogén bevitellel metanollá alakítani.
A metanol közvetlenül üzemanyagként hasznosítható,
vagy további feldolgozásra is alkalmas. Például benzin,
dízel, kenõanyag, mûanyagipari alapanyag stb. A me-
tanol elõállítása során a szélerõmûvek, valamint pl. az
atomerõmû völgyárama is jól hasznosítható hidrogén
elõállítására, és metanolban a hidrogén is jól tárolható.
(A hidrogéngazdaság egyik legnagyobb kihívása a táro-
lás lehetõségének megteremtése.) A folyamatok során
keletkezõ szén-dioxid leválasztható és hidrogén segítsé-
gével szintén metanollá alakítható. Ezzel a szén-dioxid
megújuló energiaforrásnak tekinthetõ. A szén-dioxid

ilyen hasznosítása más folyamatokból leválasztott szén-
dioxid átalakítására is alkalmas.

A szén legjobb hasznosítása a poligeneráció, amikor
egyidejûleg villamos áram, mûtrágya és üzemanyag ke-
rül kinyerésre.

A szén feldolgozásának gazdaságossági határértéke,
hogy a metanol ára 250 EUR/t felett legyen (jelenleg
földgázból készítve 325 Euro/tonna). Ehhez az olaj ára
hordónként 55USD (jelenleg 90USD feletti), a földgáz
ára 6 EUR/GJ alatt nem lehet (nálunk 375 USD/1000
m3, azaz kb. 8,46 EUR/GJ, Európában 22 EUR/MWh,
azaz kb. 6,16 EUR/GJ). A szén bányászata ilyen árak
mellett már jelentõs foglalkoztatást és pl. mélybánya
esetén kb. 40% adótartalmat jelent. Ezért kívánatos a
fokozott állami ösztönzés megjelenése.

Amûszaki információk, és a lehetséges feltételrend-
szerek teljes ismeretében van tehát mód reális alterna-
tívák megfogalmazására, a teljes szénhasznosító rend-
szer felépítésére. Erõmû és vegyi üzem esetében a bányá-
val egy gazdasági társaságon belüli mûködés az optimális
megoldás. A legnagyobb társadalmi és gazdasági ered-
mény forrása, a vertikum jövedelemtermelõ képessége
a közös társaságnál jelenik meg a szénátvétel garanciá-
jával együtt.

8. A hazai uránbányászat újraindításának
lehetõségei

Magyarország energiastratégiai célul tûzte ki, hogy a
villamosenergia-termelésen belül az atomenergia ará-
nyát a jelenlegi 43%-ról a jövõben jelentõsen (50-60%-
ra) növeli és tervezi a Paksi Atomerõmû bõvítését. Ez-
zel összefüggésben a korábbi megítélésekhez képest
elõtérbe került a mecseki uránércbányászat újraindítá-
sának lehetõsége is. Az uránércbánya és a bánya köze-
lébe telepítendõ ércdúsító végterméke uránium-pero-
xid (U3O8), köznyelven �sárga por�, mely a világpiacon
értékesíthetõ, illetve kétoldalú megállapodások alapján
közvetve az atomerõmûhöz szükséges fûtõelemek be-
szerzésének ellenértékét képezheti.

Pécs körzetében 1956-tól kezdõdõen 1989-ig 16,4
millió tonna uránércet bányásztak ki, mely kb. 20 600
tonna fémuránt tartalmazott. A dúsított uránércet a
Szovjetunióba szállították, ahonnan a Paksi Atomerõ-
mû kapta a fûtõelemeket. A fûtõelemeket jelenleg is
Oroszországból kapjuk. Az uránércbányászat gazdaság-
politikai döntés alapján 1998-ban befejezõdött és a re-
kultivációs munkák tíz év alatt jelentõs, egy bányanyi-
tással azonos nagyságrendû költségekkel elkészültek.

A bányászatot nem az ércvagyon kimerülése miatt
kellett befejezni, hiszen az ércvagyon ismeretében a bá-
nya több évre elõre szóló mûszaki tervekkel rendelke-
zett. Sajnos a bánya bezárása � hasonlóan más magyar
bányabezárásokhoz � úgy történt, hogy nem számoltak
egy esetleges késõbbi újranyitás lehetõségével, sõt még
ahol ésszerûen meg lehetett volna õrizni mûszaki érté-
keket, ott is visszafordíthatatlanságot biztosító megol-
dásokat alkalmaztak.

A régi bánya bányatelke az állami feladatot képezõ
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rekultiváció érdekében állami tulajdonban maradt. Az
ércelõfordulással szomszédos reménybeli területek ku-
tatási joga a Wildhorse Energy Hungary Kft. (a továb-
biakban WHE) birtokába került, mely cég kutatási
munkákat és elõkészítõ vizsgálatokat végzett a bányá-
szat újraindításának reményében. A bányabezárás óta
idõközben az urán világpiaci ára jelentõsen emelkedett.
Régi bánya maradék ércvagyona és a WHE által kuta-
tott szomszédos terület ismert ércvagyona együttesen
mintegy 27 millió tonnára tehetõ, amely közel 31 000
tonna fémuránt tartalmaz. Az érc urántartalma a jelen-
legi világpiaci árakon kb. 5,3 milliárd USD értéket kép-
visel. Ismertek azonban olyan további területek is, me-
lyek perspektivikusan jelentõsen növelhetik az ipari
készletet.

A mecseki uránérc bányászat gazdaságossága egy-
részt a fémurán piacától függ. A különbözõ elõrejelzé-
sek középtávon 160-180 USD/fémurán kg körüli árakra
számítanak, mely várakozások teljesülése esetén a bá-
nya gazdaságos mûködése valószínûsíthetõ.

A beruházási és termelési költségek viszonylag jól
tervezhetõk, mivel a régi bányában tapasztalt bányamû-
szaki viszonyok alapján ismertek mindazok a mûszaki
paraméterek, melyek alapján költségek becsülhetõk.
Számítani kell azonban arra, hogy a költségeket jelentõ-
sen növeli az a körülmény, hogy az ércelõfordulás felet-
ti területek nagy része idõközben tájvédelmi, környezet-
védelmi besorolást kapott. Nagy területet takar a Natu-
ra 2000. Ezt figyelembe véve nem lehet a mûszakilag
optimális, legolcsóbb megoldásokat választani.

Az alkalmazandó hatékony technológiák a világ érc-
bányászatában jól ismertek, amelyek kielégítik a legszi-
gorúbb magyar és európai környezetvédelmi követel-
ményeket is. Ezek alkalmazásával garantálható mind a
szûkebb munkakörnyezet, mind a tágabb külsõ környe-
zet biztonsága, a dolgozók és a lakosság egészségének
védelme.

Az ércek zárt rendszerben történõ feldolgozására jól
bevált, magas kihozatalt biztosító, környezetbarát tech-
nológiák érhetõk el. Az egyéb külszíni funkciók ellátá-
sához szükséges területek a lelõhely szûkebb környeze-
tében biztosítandók, többek között az ércdúsítás mara-
dékainak lerakására, amelyeknek ki kell elégíteni a vo-
natkozó szigorú szabályozási kritériumokat.

Az esetleg újrainduló uránbányászat a jelentõs érc-
bányászati hagyományokkal is bíró régióban számotte-
võ foglalkoztatást biztosíthat. A beruházás a kutatással
együtt kb. 5 év alatt valósítható meg és kb. 1000 fõ köz-
vetlen alkalmazását teszi lehetõvé már a beruházás
megkezdésétõl és áttételesen annak többszörösét kitevõ
egyéb új munkahely is létrejön.

A bányászati tevékenység teljes élettartama a re-
ménybeli készletek igazolásától és a termelési ütemtõl
függõen a 25-30 évet is meghaladhatja, nem számolva
az elõkészítés, a beruházás és a termelés befejezésével
szükségszerûen együtt járó felhagyási tevékenységek
idõigényével.

Az uránbányászat újraindítása jelentõs gazdasági és
járulékos társadalmi elõnyt is biztosít az ország és a ré-

gió számára. Az éves árbevétel kb. 30 milliárd forinttal
növelné az exportot, illetve a térség GDP-jét. Az urán-
bányászat újraindításának eredményeként a klasszikus
export mellett egy másfajta, a hazai atomerõmû fûtõ-
anyag ellátásához kapcsolódó konstrukció választása
közvetve jelentõsen növelné a hazai energiaellátás biz-
tonságát, függetlenségét, miközben az iparág újraindítá-
sával számos pozitív gazdasági és társadalmi elõny prog-
nosztizálható a pécsi régió számára. A bányanyitásmeg-
oldaná a korábbi bányatérségekbõl kifolyó vizek álla-
mot terhelõ tisztítási feladatát azáltal, hogy ezeket a vi-
zeket a jövõbeli ércdúsító üzem fogadná be és kezelné.

A multiplikátor hatások miatt a lakosság bevételei
növekednének. Ezen kívül az érintett önkormányzatok
jelentõs közvetlen és közvetett bevétel-növekedéssel
számolhatnának.

Az elõzõekben vázolt lehetõségeket figyelembe véve
az uránbányászat újraindításának gazdaságossági,
egészségügyi, társadalmi, valamint környezetvédelmi és
természetvédelmi szempontúmegvalósíthatóságát, a ki-
termeléshez szükséges feltételeket, továbbá az uránérc
egyéb értékes nyersanyag-tartalmát megvizsgáló tanul-
mány elkészítését 2012-ben kormányhatározat írta elõ.

Az ismert uránár prognózisok alapján és a ma elér-
hetõ legkorszerûbb technológiák alkalmazásával szá-
molva a mecseki uránércvagyon kitermelése gazdasá-
gosnak mutatkozhat.

Az uránbányászat újraindítása azonban csak akkor
lehetséges, ha a meglévõ szigorú környezet-, egészség-
védelmi normák kielégítése már az elõkészítés, tervezés
fázisában bizonyítható. Az e téren rendelkezésre álló
külföldi tapasztalatok, az elérhetõ legjobb mûszaki gya-
korlat alkalmazása biztosítani tudja egy ilyen ipari tevé-
kenység megvalósíthatóságát, fenntarthatóságát is.

A Mecsek vidékének hosszú idõre visszanyúló szén-
és uránbányászati hagyományai, az egykori bányászok
véleményformáló ereje ma is érezhetõ és jelentõs támo-
gató hátteret adna az uránbányászat újraindításának.
Ez a tevékenység több települést érintene. A kisebb te-
lepülések önkormányzatai inkább elfogadók, támoga-
tók, míg Pécs városa óvatosabb, tartózkodóbb pozíciót
foglalt el. Mindezek mellett megjelennek kisebb létszá-
mot megmozgató, de hangos és jellemzõen elutasító
�zöld� mozgalmak is. Összességében valószínûleg a tér-
ség lakossága inkább támogatná egy ilyen jellegû és je-
lentõségû beruházás és mûködtetés ügyét.

9. A recski színes és nemesfém ércek bányászata
(réz, cink, arany)

9.1. Aranyérc (Recsk I.)

Recsk térségében több mint kétszáz éve kezdõdött
az ércbányászati tevékenység. A felszínközeli aranytar-
talmú rézérceket föld alatti mûveléssel termelték ki és a
helyszínen dúsították. A régi bánya élettartama alatt kb.
2,5 millió tonna ércet termeltek ki. A jó minõségû érc-
vagyon kimerülése következtében már bezárt és jelen-
leg rekultiváció alatt lévõ bányát a �Recsk I.� nevû bá-
nyatelek fedi le.
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Az arany világpiaci árának növekedése a korábban
mégmeddõnekminõsülõ kisebb aranytartalmú kõzetek
kutatására és kitermelésére irányította a figyelmet.
Recsken az utóbbi húsz év alatt a régi bánya területén a
korábban meddõnek minõsülõ kísérõ kõzettömeg
aranytartalmának felmérése 34,6 millió tonna külszíni
fejtéssel mûvelhetõ aranytartalmú ércet igazolt, ami 50
tonna aranyat tartalmaz, mely fém kinyerése esetén a je-
lenlegi világpiaci árakon számolva kb. 2100 millió USD
bevétel érhetõ el. A nyomok szerint a ritkafémek közül
a tallium is megtalálható. Ez az ércvagyon a széles-
körûen ismert verespataki aranylelõhely 10%-át teszi ki.

A kitermelés akadálya, hogy a tervezhetõ külfejtés
Mátraderecske üdülõövezet közelében valósulna meg
és Parádfürdõ közelsége is akadály lehet. Az arany gaz-
daságos kinyerése a jelenlegi ismeretek szerint ciános
technológiával lehetséges, illetve gazdaságos, mely tech-
nológia magyarországi alkalmazását parlamenti határo-
zat tiltja.

A Recsk I. bányatelek aranytartalmának hasznosítá-
sa tehát jelenleg megoldhatatlannak tûnõ környezetvé-
delmi és tájvédelmi probléma. A legjobb megoldás, ha
a bányatelek továbbra is állami kézben marad.

Magyarországon aranykutatásra több kisebb jelen-
tõségû területen vannak érvényes kutatási engedélyek.
Folynak is különbözõ volumenû aranykutatási munkák.
Az aranyérc kutatások finanszírozását jelentõsen hát-
ráltatja az aranyérc kutatásokkal szembeni, fõleg civil
szervezetek részérõl fûtött ellenállás.

9.2. Réz- és cinkérc (Recsk II.)

Recsk térségében 1967-ben a mélyfúrásos geológiai
kutatások 600-1200 m mélységben nagy tömegû rézérc
elõfordulást találtak, melyet számottevõ cinkércek kí-
sérnek további értékesíthetõ alkotókkal, mint pl. arany,
molibdén, kadmium, rénium, indium. Az ércvagyon
döntõ részét a �Recsk II.� bányatelek fedi le.

Ésszerûségi és gazdaságossági okok miatt a külszín-
rõl csak 250×250 m-es sûrûségben volt indokolt kuta-
tófúrásokat mélyíteni, melyek az ércesedés meglétét és
jellegét, statisztikai törvényszerûségeit igazolta, de a
fejtésre kijelölendõ ércfeldúsulásokat, érctesteket nem
lehetett térbeli kontúrokkal körülhatárolni. Az
ércesedés pontos feltérképezéséhez szükséges sûrû
hálóban telepített kutató fúrásokat, a nagy mélységet
és a szükséges bányászati munkákat is számításba véve,
legolcsóbban 900 m és 1100 m mélységben bányavága-
tokból indítva lehetett elvégezni. A föld alatti kutatá-
sok elõfeltételeként elkészült a késõbbi termelést is
kiszolgálni képes két 1200 m mély akna és 8000 m
bányavágat. Így elkészültek a bánya legkockázatosabb
és legidõigényesebb létesítményei, a bánya beruházásá-
nak mintegy 25-30%-a.

A bányavágatokból lefúrtak 80 000 m fúrást, mellyel
megkutatásra került az ércelõfordulás egyhatoda. Ami-
korra az elõfordulás leggazdagabb részének kutatására
került volna sor, 1983-ban a további munkálatokra elõ-
irányzott költségvetési pénzek befagyasztásával a kuta-
tás félbemaradt. A bányatérségeket az ezredfordulón

vízzel elárasztották. A szükséges és elõirányzott geoló-
giai kutatási munkák tehát nem valósultak meg, mely az
ércvagyon értékelésében is bizonytalanságokat eredmé-
nyezett.

Az elkészült munkák és létesítmények újraelõállítási
értéke meghaladja a 100 millió USD-t, mely értéket
csökkenti az a tény, hogy az elkészült bányatérségek je-
lenleg vízzel vannak elárasztva. A víz kiszivattyúzása
után a bányatérségek újra igénybe vehetõk. Jelenleg a
bánya tartós szüneteltetése folyik.

Az 1990-es évektõl kezdõdõen a több ízben megkí-
sérelt privatizációs kezdeményezések sikertelenek ma-
radtak. Ennek oka egyrészt az akkori alacsony világpiaci
rézárak, a befejezetlen geológiai kutatás, továbbá az ál-
lam által tanúsított érdektelenség miatt az engedélyek
beszerezhetõségének kockázata volt.

A Recsken megismert rézérc- és hozzácsatlakozó
cinkérc vagyonból kinyerhetõ fémek értéke óvatos becs-
léssel is meghaladja a 20 milliárd USD-t. Recsk hosszú
távon ilyen nagyságrendû hazai természeti erõforrásra
alapuló export árualapot jelent, ha a teljes fémkinyerési
vertikumot Magyarországon valósítjuk meg. A térség-
ben még további jelentõs érckészletek is valószínûsíthe-
tõk, mivel az elõfordulás sem oldalasan, sem a mélység
felé nincs lehatárolva.

Az ércvagyonból jól elkülöníthetõ egy kiváló minõ-
ségû, tehát gyors beruházási megtérülést eredményezõ
40-50 millió tonnányi mûrevaló ércvagyon mennyiség,
mely egy évi 2-3 millió tonna termelésû bánya mûköd-
tetését tenné lehetõvé 30-40 ezer tonna réz-, 20 ezer
tonna cink- és 1000 kg aranytartalommal. A kinyerhetõ
fémek értéke évi kb. 430 millió USD lehetne. Ez a
bánya Közép-Európa legnagyobb gazdaságosan mûvel-
hetõ, egyúttal a környezetvédelmi követelményeket
kielégítõ föld alatti üzeme lehet hosszú évtizedekig.

A bánya és a hozzá tartozó ércdúsító üzem beruhá-
zásához, vagyis a termelés megkezdéséhez kb. 4-5 év
alatt 400 millió USD nagyságú beruházás szükséges. A
bányászati technológiák jól ismertek és a környezetvé-
delmi követelményeket kielégítik. A beruházás idején, a
helyszínen kb. 1500 fõt kell közvetlenül foglalkoztatni, a
termelés során pedig kb. 1000 fõt. Mindezt egy olyan
térségben, ahol az átlagosnál jóval nagyobb a munka-
nélküliség. A foglalkoztatottak többsége szakmunkás,
ill. betanított munkás.

A körülményeket és lehetõségeinket figyelembe vé-
ve a nemzetgazdaságnak nem elõnyös csak a bányászat-
ra koncentrálni és a kitermelt ércet külföldre szállítani.
Ezen gyarmati megoldáshoz képest a nemzetgazdaság
számára az elõnyös, ha a kitermelt ércet teljes vertikum-
ban Magyarországon dolgozzuk fel. A foglalkoztatási
gondokkal küszködõ Ózd-Salgótarján térségében fél-
késztermékig (huzal, lemez) lehet eljutni. Egy ilyen ver-
tikum három-négyszer nagyobb méretû üzemcsoport
lenne a hajdani Csepeli Fémmûveknél. Évtizedekre
meghatározó tevékenységet, szakmakultúrát adna egy
olyan versenyképes termékstruktúra elõállításával, mely
minden piacon a cég hírnevétõl függetlenül értékesíthe-
tõ árut állít elõ.
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A kb. 3-4000 fõt foglalkoztató rézkohászati feldolgo-
zó üzem 4-500 millió USD beruházási költségei megté-
rülnének.Megjegyzendõ, hogy amodern rézkohászat ki-
elégíti a környezetvédelmi követelményeket és más fé-
mek kohászatával ellentétben nettó szinten nem igényel
energiát. Egy feldolgozó vertikum létesítésének ösz-
tönzése olyan feldolgozási központot hozna létre, mely
megélénkítené a Kárpát-medence egyéb területein is a
kis és közepes ércelõfordulások kutatását és feltárását.
Ezzel hazánk Közép-Európa színesfémipari centruma
lehetne. Természetesen a fémipari vertikum beruházási
döntése csak a bánya egy-két évi tapasztalata alapján
képzelhetõ el. Addig az ideig a termelt ércet bolgár,
szerb, illetve lengyel kohókban lehet feldolgoztatni.

A recski elõfordulást annak nagyságrendje, komple-
xitása miatt csak hosszú távú gondolkozású, állami hát-
térrel rendelkezõ befektetõ tudja hasznosítani. Ez a be-
fektetés a magyar állam számára is igen hasznos. Ha a
beruházási tõke nagysága, valamint a befektetés kocká-
zata miatt ezt az állam önmagában nem vállalhatja, fel-
tétlenül olyan megoldást javasolunk, melyben az állam
meghatározó tulajdonosi szerephez jut (pl. a meglévõ
létesítmények apportálásával).

10. Kõ, kavics, homok és ipari ásványok bányászata

Kõ, kavics, homok és egyéb ipari ásvány bányászati
termékeivelmindennap találkozunk. Ide tartoznak az épí-
tési alapanyagokon túlmenõen az ipart kiszolgáló nyers-
anyagok, mint pl. perlit, öntödei homok, üveghomok,
ipari mészkövek, dolomit, agyagok (cement és mészipari
alapanyagok), kerámiai alapanyagok, díszkövek.

A bányászat ezen a területén foglalkoztatott lét-
számra � megfelelõ statisztikai adatok hiányában �
nincs megbízható adatunk, de tekintettel a nemfémes
ásványi nyersanyagok 1069 bányatelkére, ezen belül
többmint 700 bányaüzemre, a közvetlen foglalkoztatot-
tak száma 6-7 ezerre tehetõ, amelyhezmég további köz-
vetett foglalkoztatott is kapcsolódik. Ezzel együtt ez a
terület megközelítõleg 8-10 ezer embernek ad közvet-
len, vagy közvetve munkahelyet, megélhetést.

Az elõállított értéket közvetve, a befizetett bányajá-
radékból, a termelési adatokból, az átlagos eladási árak-
ból kiindulva csak becsülhetjük. A bányajáradék alapja
a kitermelt mennyiség, értéke ásványvagyon kategóriá-
tól függõen a nyers bányatermékre vonatkozó � rende-
letileg megállapított � fix összeg. A nyers bányatermék
értéke az elõkészítés (mosás, törés, osztályozás stb.) so-
rán változik, a feldolgozás mértékétõl függõen nõ.
Ezekkel a mûveletekkel egyes feldolgozott termék érté-
ke, ára az alapérték két-háromszorosát is elérheti. A
fenti adatok alapján a nemfémes ásványi nyersanyagok
kitermelése és feldolgozása során képzõdött becsült ter-
melési érték a jelenlegi nagyon szûk piaci környezetben
is évente 40-45 milliárd Ft.

Az elõállított termelési érték számos költségvetési
bevételt generál, amelyek közül néhányat több-keve-
sebb pontossággal a rendelkezésre álló adatok alapján
becsülhetünk. Jelentkezik a hozzáadott érték alapján

keletkezõ nettó ÁFA-bevétel, ami 5-6 milliárd Ft, vala-
mint a kifizetett bérek alapján befizetett adók, járulé-
kok 10-12 milliárd Ft. A befizetést tovább növelik az
egyéb adók, járulékok (iparûzési, társasági nyereség-
adó, ingatlanadó, bányajáradék, mely utóbbi értéke
2010-ben 1,2 milliárd Ft volt).

A néhány számadatból is látható, hogy a bányászat
ezen ágazata, amely volumenét tekintve jelentõs, a ter-
melési értékét tekintve a bányászaton belül kisebb je-
lentõséggel bír, még így is a költségvetés számára évente
közvetlenül, mintegy 20 milliárd Ft tiszta bevételt ered-
ményez. A költségvetés bevételén túlmenõen jelentõs
az az elõny, hogy hazai természeti erõforrás, mely bizto-
sítja a fenntartás és a fejlõdés által vezérelt hazai piac
építõipari alapanyag-igényét.

Az elmúlt 20 évben a szénbányászat visszafejlesztése
ellenére a szilárd ásványok termelési mennyisége
22,6%-kal, vagyis évi 54,4 millió tonnáról 66,7 millió
tonnára növekedett. Ami a nem energetikai célú és
nemfémes ásványi nyersanyagok termelése 67,2%-os
növekedésének tudható be.

Mivel a nemfémes ásványi nyersanyagok termelése
külfejtésekbõl történik, a bányászat a külfejtés javára je-
lentõsen eltolódott. Ez a változás befolyással, hatással
van a közvéleményre is, hiszen a külfejtéses tevékenység
látható, szem elõtt zajlik és akarva-akaratlanul a föld-
felszín igénybevételével, annak megbontásával jár, idõ-
legesen kisebb-nagyobb környezeti kárt okoz.

Az ásványvagyon kitermelése minden esetben a tár-
sadalom, döntõ részben a belföldi lakosság számára
szükséges nyersanyagot, alapanyagot biztosítja. Ennek
ellenére a civil társadalom a bányászati tevékenységet
általában negatívan ítéli meg, hiszen csak a �rombolást�
látja. Nem kapja meg azokat az információkat, amelyek
az objektív véleményalkotáshoz szükségesek. A bányá-
szati tevékenység kétségtelen bizonyos körökkel szem-
ben konfliktust eredményez, ellenérzések forrása. Gon-
doljuk végig, csak a szûkebben e fejezetben tárgyalt kõ,
kavics hiánya, nemléte esetén hol, milyen lakásban lak-
nánk, hogyan és milyen körülmények között tudnánk
egyik helyrõl a másikra eljutni megfelelõ úthálózat hiá-
nyában? Szállítási költségeket nehezen viselõ import
esetében mennyivel drágábban épülnének lakások és a
közlekedési létesítmények?

Az egyes ismert ásványi elõfordulásokban található,
nem fémes ásványi nyersanyagok mennyiségét alapul
véve, ellátottságunk jónak mondható, hiszen akár több
száz éves jelenlegi szintû termelést is biztosíthat. Sajnos
ez a megállapítás csak elsõ közelítésre igaz. Figyelem-
mel a jelenleg érvényben lévõ, elsõsorban környezetvé-
delmi korlátokra, a hozzáférhetõ ásványvagyonmennyi-
sége jelentõsen csökken.

Ásványi nyersanyag köztudottan csak onnan termel-
hetõ, ahol az elõfordul. Ilyen akár vulkanikus, akár üle-
dékes eredetû kõbányászatra alkalmas elõfordulások
hegyvidéki területen, jelentõsebb kavics, homok elõfor-
dulások folyóvölgyek, korábbi földtörténeti idõszakok
ártéri teraszain találhatók. Elsõsorban a kõbányászatra
alkalmas területek nagyrészt átfedést mutatnak azokkal
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a területekkel, amelyek valamilyen, elsõsorban termé-
szet-, illetve környezetvédelmi korlátozások alá esnek.

A rendelkezésre álló 2011. évi adatok azt mutatják,
hogy Magyarország területének 79%-a termõterület,
21%-a termelésbõl kivett terület. Ez a kivett terület
mintegy 19 530 km2, aminek mindössze 2,0%-át teszi ki
a mintegy 385 km2-nyi nemfémes ásványi nyersanyagok
termelésével érintett bányatelkek nagysága. A mezõ-
gazdasági termelésbõl kivont terület évente 40-70 km2-
rel változik. Ebbõl a változásból a bányászat elenyészõ
mértékben veszi ki részét.

A nyilvántartott 9,5 milliárd tonna alapanyag meny-
nyiségbõl ma � becslések szerint � csak 1,5 milliárd ton-
nához van hozzáférési lehetõségünk a környezetvédel-
mi, tájvédelmi, természetvédelmi, talaj-, föld- és erdõ-
védelmi, nemzeti örökségvédelmi, valamint az egyes
önkormányzatok által szabadon megfogalmazható
településrendezési korlátok miatt. Ez azt eredményezhe-
ti, hogy egyes ásványi nyersanyagok ténylegesen kitermelhe-
tõ készlete 20-30 év alatt elfogyhat.Emiatt az országos ás-
ványvagyon-nyilvántartásban jelezni kellene a hozzáfér-
hetõséget is.

A korlátozó tényezõk közül legjelentõsebb a
�Natura 2000�, amely az ország területének 21%-át fedi
le, szemben a kõ, kavics, homok, egyéb nemfémes ásvá-
nyi nyersanyagok bányászata által igénybevett 385 km2

területtel, amely az ország területénekmindössze 0,4%-a.
Ezen belül a kõbányászat által érintett terület, 54 km2,
az ország területének alig 0,06%-a, szinte teljes egészé-
ben hegyvidéki terület, jelentõs részben olyan természe-
ti körülmények között található, amelyet a �Natura
2000� is érint. Általánosságban ez jellemzi a kutatással
érintett területeket is.

Ahhoz, hogy biztonságos, hosszútávú, kiszámítható
ellátásunk legyen, a korlátozó feltételeket � akár bizo-
nyos kompromisszumok árán is � fel kell oldani, illetve
úgy kell módosítani, hogy a nemzetgazdaság számára a
legnagyobb hasznot eredményezze. A jelenlegi helyzet-
ben, az adott jogszabályi környezetben a bányászat ér-
dekérvényesítése szinte lehetetlen.

10.1. Az igények, lehetõségek összhangja
az építõipari alapanyagok tekintetében

A kõ-, kavics- és homokbányászat esetében jelenleg
rendelkezésre áll az a kapacitás, amely a szükséges igé-
nyeket kielégíti. Az utóbbi években az új bányanyitások
számának csökkenése és a bányabezárások ellenére is ki
lehetett elégíteni a jelentõsen lecsökkent igényeket.

A kõ, kavics, homok, mint ásványi anyag jellegébõl
adódik, hogy fajlagos értéke kicsi, több esetben még az
1 Ft/kg értéket sem éri el. (Egy statisztikai adatszolgál-
tatás alkalmával, ahol az egységárat kg-ban kérdezték és
ilyen adatot adtunk, visszakérdeztek, hogy tényleg jó-e
az adatszolgáltatásunk.) Értéke a volumen nagyságá-
ban, illetve a mind értékesebb termékké történõ feldol-
gozásban van. Ez az alacsony fajlagos érték egyben azt
is jelenti, hogy felhasználási sokszínûsége ellenére szûk
földrajzi környezetben talál piacot. Sok esetben a szállí-
tási költség meghaladja a termék értékét. Ez a sajátos

helyzet egyben azt is eredményezi, hogy ezen ásványi
termékek esetében nem elég országos szinten, hanem
régiókban kell vizsgálni az igények, kapacitások
összhangját. (Hiába van jelentõs kapacitásfelesleg a
Sajó völgyében kavicstermelésbõl, ha egy igény Buda-
pest térségében jelentkezik.)

A jelenlegi árakat � mint sok minden más esetben �
a kereslet/kínálat alakítja, amely éppen az alacsony, il-
letve csökkenõ kereslet miatt jelenleg és elsõsorban a
kavicsot illetõen a reális érték alatt van.

Ha nem rendelkezünk megfelelõ, kiszámítható elõ-
relátással az igényeket illetõen, figyelemmel a nem ép-
pen a bányanyitásokat segítõ jogszabályi környezetre, s
az ebbõl adódó nehézkes, hosszantartó bányanyitási el-
járásra, egy nem kielégíthetõ igénynövekedés lokális
nyersanyaghiányt eredményezhet, amelynek ugyan ár-
felhajtó szerepe a bányavállalkozót segíti, de az elfogad-
hatónál nagyobb távolságról történõ szállítás olyanmér-
tékû költségnövekedést indukál, amely óhatatlanul meg
fog jelenni a felhasználónál, illetve az általa elõállított
végtermék árában.

10.2. Kõ-, kavics-, homokbányászat
és a környezetvédelem

Akõ, kavics, homok és egyéb nemfémes ásványok bá-
nyászata, mint már jeleztük, kizárólag külfejtéses mûve-
lési módón történik. Ez kényszerûen és szükségszerûen a
felszín igénybevételével, annak megbontásával jár. E
tevékenység során az elkerülhetetlen környezeti hatások
megfelelõ odafigyeléssel, tudatos magatartással, a tech-
nológia helyes megválasztásával nagymértékben csök-
kenthetõk, de teljes mértékben nem küszöbölhetõk ki.

A bányavállalkozónak, a bányát mûvelõ szakember-
nek van lehetõsége és egyben kötelezettsége is, hogy
ezeket a hatásokat minimalizálja, illetve egy adott terü-
leten a bányászati tevékenység elõrehaladtával folyama-
tosan, majd annak befejezését követõen a lehetõségek-
hez mérten azt a legteljesebb mértékben helyreállítsa.
Számos pozitív példa bizonyítja, hogy a bányászati tevé-
kenység befejezését követõenmilyen természeti, termé-
szetközeli állapot jött létre, és az hogyan szolgálja a pi-
henést, kikapcsolódást, vagy éppen a sportolást. Ez irá-
nyú tudatos, elkötelezett magatartás tanúsításával, egy-
ben az így elért eredmények, hatások bemutatásával,
mind szélesebb körû ismeretterjesztésével minden való-
színûség szerint pozitív irányba formálható a közvéle-
mény bányászattal kapcsolatos véleménye. Helyes len-
ne a �környezetvédelem� kifejezés helyett � amely kife-
jezés szó szerinti értelmezése esetén semmi olyan tevé-
kenység nem lenne megengedhetõ, amely a környe-
zetbe történõ beavatkozással jár � a �környezet ésszerû
védelme� kifejezést használni és ezt hangsúlyozni.

10.3. Az építõipari ásványvagyon kitermelésének
engedélyeztetési nehézségei

Az ország meglévõ ásványvagyona kitermelésének
legkomolyabb gátja az öt önálló eljárásként zajló enge-
délyezés folyamata. A kutatási engedély, a környezetvé-
delmimûködési engedély, a bányatelek-fektetés, a leen-
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dõ bánya területének mûvelésbõl való kivonása, majd a
kitermelés engedélyezése során szinte ugyanazok a ha-
tóságok � hol engedélyezõ, hol szakhatóságként vesz-
nek részt. Ritkán végzõdik ilyen eljárás-sorozat bírósági
�közremûködés� nélkül, három éven belül. Ugyanak-
kor a siker kérdéses.

Annak elkerülése érdekében, hogy feleslegesen nagy
új területeket vegyünk igénybe, a bányászat céljára új
termelési területek engedélyezésénél figyelembe kellene
venni, hogy ameglévõ termelési kapacitások a felmerülõ
belföldi igényekkel mennyire vannak összhangban.

11. Az állami szerepvállalás szükségessége az
ásványinyersanyag-kutatásban

Az állam gyakorlatilagmár az 1980-as években kivo-
nult a hazai ásványinyersanyag-kutatásból. Az azóta el-
telt idõben a kutatási módszerek érzékenyebbé, hatéko-
nyabbá, ezzel eredményesebbé váltak.

Az ásványi nyersanyagok az egyéb természeti erõ-
forrással szemben annyiban különlegesek, hogy megis-
merésük, és gazdaságos alkalmazhatóvá tételük jelentõs
befektetéseket igényel, természeti változékonyságuk, el-
helyezkedésük, az ettõl független piaci és ellátási viszo-
nyok alakulása miatt a befektetések induló kockázata
jelentõs, s csak újabb és újabb ráfordítások révén csök-
kenthetõ. Ugyancsak egyedi az ásványi nyersanyagok
esetében a megismerésükre, termelõ üzemmé fejleszté-
sükre fordítandó idõ hosszúsága, amely nagy lelõhelyek
esetében akár több évtizedre is nyúlhat, azaz a szokásos
feldolgozóipari beruházások többszöröse lehet. A
nyersanyagkutatásba történõ befektetéseknél további
kockázati elem, hogy a mûvelet helyhez kötött, a befek-
tetett tõke nem vonható ki, mint például egy átlagos
egyéb gyártóüzem esetében. Vitathatatlan, bár nehezen
számszerûsíthetõ a bányászati munkákkal járó környe-
zeti terhelés, kockázat is.

A nagy kockázatok és tõkeigény ellenére az ásványi
nyersanyagok kitermelése minden elõrelátó ország,
országcsoport stratégiai fontosságú, kiemelt jelentõsé-
gû ipari tevékenysége. Ennek elhagyhatatlan megelõ-
zõ lépése a nyersanyagkutatás. Stratégiai fontosságú,
hiszen belsõ nyersanyagforrások nélkül külsõ beszállí-
tóktól való függõség alakulhat ki nyersanyagok és
energia esetében egyaránt, amely az összes ráépülõ
gazdasági ágazat fejlõdésének gátja lehet. A nyers-
anyagkutatások megindítója szükségképpen maga az
állam, hiszen az állam a gazdálkodással kapcsolatos
hosszú távú stratégiai tervek kiépítõje. A bányászat � a
fenti, igen jelentõs és tartós fontossága és társadalmi
prioritása miatt � a magán befektetések nagy területe
is, ahol a befektetõk a kockázatok ismeretében és elle-
nére biztosítanak forrásokat a nyersanyagforrások
megkutatásához, a jövõbeli eredménybõl elvárt ré-
szesedés fejében. A magán befektetõk kutatása szin-
tén a tulajdonos állam számára folyik, a megkutatott
nyersanyagvagyon kiaknázása során a társadalom a
gazdaságot általánosan terhelõ adók mellett járadék-
ban is részesül. Ugyanakkor a magánbefektetõ igényt

tart az általa kockáztatott tõke kockázattal megnövelt
hozadékára.

Magyarország ásványi nyersanyagainak földtani ku-
tatása történelmi okokból több hajtûkanyar megtételé-
vel fejlõdött. Az elsõ világháború elõtt az ország hagyo-
mányos nyersanyag lelõhelyei a késõbbi határokon kívül
voltak, s a kutatási ráfordítások oda összpontosultak.

Trianon után az ország nyersanyag bázisának újrate-
remtése érdekében jelentõs állami ráfordítások történ-
tek, mely korábban nem várt sikereket is eredményezett
(az elsõ magyar kõolaj lelõhely, a bauxit és mangánérc
felfedezése, a régi recski bánya kutatása és termelésbe
állítása, barna- és feketeszén bányászatunk felfuttatása
stb.). Ezt a II. világháború eseményei, és az ehhez kap-
csolódó hadigazdálkodás írta felül.

Az 1945 utáni idõszak autarchiára kényszerített gaz-
daság stratégiája az állami finanszírozású nyersanyag-
kutatások fellendülését eredményezte, mely sok eset-
ben hozott pozitív eredményeket, és megalapozta a ter-
melést függetlenül attól, hogy az a mai szemlélet szerint
gazdaságos volt-e vagy sem. Ugyanakkor a vállalati kez-
deményezések, a piaci szemlélet és gazdaságosság kér-
dése háttérbe szorult.

Az 1989 utáni idõszakban az állami források teljes
kivonása a nyersanyagkutatásokból olyan tõkebevoná-
soknak nyitott utat (pl. energiaipar privatizációja, alu-
míniumipar magánosítása, érc- és ásványbányászat szét-
darabolása), mely részben növelte az energia- és nyers-
anyag szektorunkban a külföldtõl való függõséget, rész-
ben tõkeszegény, túlélésre és rövid távú stratégiákra be-
rendezkedõ, részben szerkezetében atomizálódott föld-
tani kutatást és bányaipart szült, mely hosszú távú gon-
dolkodásra nem volt alkalmas.

A bányászatot, mint ipart eleve leértékelõ, a szocia-
lizmussal tévesen összekötõ politikai és közgazdasági fi-
lozófia következtében az utóbbi húsz évben gyakorlati-
lag nem volt államilag támogatott szilárdásványi nyers-
anyagkutatás. Miért kutassunk olyant, amit nem is aka-
runk kiaknázni?

A fenti történelmi körülmények miatt az a helyzet
alakult ki, hogy Magyarországnak ma sem ásványva-
gyon gazdálkodást magába foglaló fejlesztési terve, sem
a megvalósítást leíró jogszabályai, sem a kutatás meg-
kezdéséhez szükséges alapvetõ korszerû információi
nincsenek. Így a társadalmat � elmaradó haszon formá-
jában � folyamatosan igen jelentõs kár éri, mértéke
nagyságrendileg az államadósságunkhoz hasonlítható.

A közösségi szerepvállalásra példát és ösztönzést
nyújt az Európai Unió 2007-2010 közötti intézkedésso-
rozata, annak felismerése nyomán, hogy a hozzá tartozó
országok ipari fejlesztését a nyersanyag- és energiaellá-
tás biztonsága alapvetõen befolyásolja, a biztonságmeg-
teremtése pedig a határokon belüli ásványi nyersanya-
gok megkutatása és bányászati fejlesztése nélkül nem
lehetséges.

Magyarország kormányzati szinten ugyanennek a
felismerésnek a küszöbére 2012 elején jutott el, de még
évek kellenek ahhoz, hogy a szükségszerûség az állam-
igazgatásban, illetve a társadalom széles rétegeiben is
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tudatosuljon. Figyelemmel arra, hogy nyitott piacgaz-
dálkodás viszonyai között élünk, a látható jövõbeli
nyersanyag- és energiahiány, ellátási függõség mérsék-
lésére már ma kell gyors és határozott lépéseket tenni.

Az ásványi nyersanyagok lehetséges kutatandó köre
a hagyományos, ismert fajtáktól (fosszilis energiahor-
dozók, ércek, ipari ásványok, építõipari ásványi nyers-
anyagok) indulva több, hazánkban nem hagyományos
anyagfajtára, illetve elõfordulás típusra (pl. palagáz,
elgázosítható szén, geotermikus energia stb.), illetve
eddig nem kutatott mélységekre (az induló európai pro-
jektek célmélysége 5000 m) terjed ki.

Bár számos, a természetben meglévõ hazai elõfor-
dulásról adathiányok miatt nem lehet tudomásunk, a
múltbeli erõfeszítések nyomán több olyan terület van,
ahol az adatelõkészítõ és összegzõ munka, a felderítõ
kutatások állami szerepvállalással megkezdhetõk. Ilye-
nek például az EU által stratégiai fontosságúnak nyil-
vánított nyersanyagok körébõl az ország több
perspektivikus indikációján a platinafémek, a gallium,
a germánium, a ritka földfémek, a fluorit. A színes-
fémek közül itt kell felsorolnunk a recski lelõhelyek és
annak környezetére kiterjedõ kiegészítõ kutatást és a
mecseki, kõszeg-soproni hegységi színesérc-nemes-
fémérc és uránérc kutatásokat, a korábban kutatott
mélységek alatti területek kutatását. Alternatív ener-
giahordozók közül kiemelést érdemel a medence-
középi palagáz, a lignit nyersanyagainkkal azonos ener-
giatartalmú, de alacsonyabb kéntartalmú fiatal alginit
lelõhelyeink (pl. Szendrõ, Várpalota stb.), szénhez
kötött metántermelési lehetõségeink (Mecsek, Orosz-
lány, Tatabánya stb.).

A földtani kutatás hozzáadott értéket termel. Olyan
elgondolások, amelyek szerint a lehetõségeket állami
szerepvállalás nélkül kellene magántõke bevonásra
kiajánlani, a lehetõ legrosszabb gazdasági változatok.
Ilyenkor egy potenciális lelõhely adta lehetõséget is
nulla értéken hajlandó csak elfogadni a piac, mivel a tel-
jes kutatási kockázatot a külsõ befektetõ kénytelen vál-
lalni. Minél jobb elõkészítettséget ér el egy lelõhely
információs adatbázisa az elõkészítõ állami finan-
szírozású munkák során, annál nagyobb ered-
ménytömeg realizálható a lelõhelyet érintõ külsõ befek-
tetõi tõkebevonás során.

Ha az állam kivonul a földtani kutatásból és arra
számít, hogy a kockázatot vállaló eredményes befektetõ
majd fizet adót és bányajáradékot, az gyakorlatilag egy
gyarmatosított országnak lehet tartós koncepciója. Az
ország természeti kincsébõl eredõ haszon nagy része
ugyanis külföldre vándorol, és itt marad a természetbe
történõ beavatkozás ténye.

Az állami földtani kutatások újraindításánál a leg-
fontosabb kezdeti lépés az adatmentés, azaz az adattári
anyagok és mintaraktárban tárolt kutatási kõzetanya-
gok rendezése, számbavétele, és biztonságos archiválá-
sa. Ezt kövesse a nyersanyagvagyon potenciál megisme-
rése és feltárása, illetve az ezekre tervezhetõ létesítmé-
nyek figyelembe vétele a helyi, regionális és országos te-
rületfejlesztési stratégia kialakításánál.Mivel a történeti

adatok és mintaraktárak túlnyomórészt állami kézben
vannak, a kezdeményezésnek az államtól kell kiindul-
nia, a regionális áttekintés nem a vállalkozók, befekte-
tõk érdeke.

Az értékelést azzal a célkitûzéssel kell elvégezni,
hogy a jelenleg és középtávra (kb. a következõ 30 évre)
becsülhetõ hazai vagy világpiaci nyersanyagigényeknek
megfelelõ elõfordulások vannak-e Magyarországon.
Ehhez földtani, geofizikai, mélyfúrási munkák szüksé-
gesek, állami finanszírozásban.

A projekt generálása � a lelõhely azonosítása és
nagyságrendi megismerése � után kerülhet sor befekte-
tõi tõke bevonására a további (nagyságrendekkel költ-
ségesebb) kutatási programok, illetve a bányászati beru-
házások és üzemeltetés finanszírozására. Bár a projekt-
generálás költségekkel jár, ez eltörpül egy sikeres talá-
latból származó kimutatott ásványvagyon, és ebbõl ere-
dõ többirányú és tartós gazdasági eredmény megszüle-
téséhez képest. Így van ez a világ összes országában, és
nincs okunk az ellenkezõjét feltételezni hazánk eseté-
ben sem. Közeli példaként a 2008-as válságot sikerrel
kezelõ Lengyelországban az ország legnagyobb társasá-
gi adófizetõje a KHGMPolska, az a (100% állami tulaj-
donú) bányavállalat, amely az ország 1960-as években
felfedezett nagy mélységû (600-1100 m) rézérc lelõhe-
lyeit mûveli.

Ismételten kihangsúlyozva azt, hogy a kutatási infor-
mációk fekete lyukairól semmit, vagy nagyon keveset
tudunk, az biztonsággal kimondható, hogy az ország ás-
ványvagyona megfelelõ, összehangolt állami és vállalati
irányítás, jogi és adózási stabilitás mellett igen jelentõs,
ma csak kis hatékonysággal és töredékében igénybe vett
belsõ erõforrás. Ennek hasznosításához elsõsorban ha-
zai gondolkodásmódunk megváltoztatására, stratégiai
elképzeléseink kismértékû átalakítására van szükség, de
a fejlesztési források a befektetõi piacokon rendelke-
zésre állnak.

Nem becsülhetõ a megkutatásra váró nyersanyag
dúsulások késõbbi hatása, de az valószínû, hogy egy
vagy két Recskhez mérhetõ gazdasági súlyú találat dön-
tõen és pozitívan tudná az ország belsõ elsõdleges jöve-
delemtermelõ képességét javítani.Mai adózási rendsze-
rünkben egy közepesmunkaerõ intenzitású projekt mo-
delljét tekintve minden föld alól kitermelt 1000 forint
értékbõl 360 forint adó és járulékbevétel is származik,
azaz földtani kutatás eredményeként megvalósuló ki-
termelés révén jelentõsen növelhetõ lenne a jövedelem-
elosztás mérete.

A nemzetközi tapasztalatok alapján az alapvetõ
földtani információk megteremtésének, a projektek ge-
nerálásának költsége a várható eredményhez képest je-
lentéktelen, a bányászati beruházáshoz szükséges forrá-
sok 5%-át sem éri el, míg a bányászati beruházási költ-
ségek a kitermelés során elõállított új érték 10%-a körül
ingadoznak. Megfordítva, minden 5000 forintnyi ráfor-
dításból a várakozások szerint 100 000 forintot igénylõ
bányászati lelõhelyépítés generálódik, s ebbõl 1 000 000
forint körüli külsõ erõforrás válik elérhetõvé a nemzet-
gazdaság számára.
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A fentiek alapján rendkívül fontos � egy jövõbeli
sokkal jelentõsebb, értéket teremtõ, és ellátási biztonsá-
got kialakító bányaipar megalapozásához � a fent vázolt
állami finanszírozású ásványi nyersanyagkutatási stratégia
és program kialakítása és ehhez a jogszabályi, szervezeti ke-
retek megteremtése, a személyi, tárgyi feltételek és források
biztosítása.

12. A bányászati hulladék hasznosításának
bányászati vonatkozásai

Hazánkban a meddõhányókban elhelyezett hulla-
dék össztömege jelenleg meghaladja az egymilliárd ton-
nát, ami óriási tömeget jelent. A bányameddõk olyan
bányászati technológiai maradékanyagok, amelyek
nem, vagy csak csekély mértékben tartalmazzák azt az
anyagot, amelyért a bányában a termelés folyik, például:
kevés szenet, érces ásványt vagy a nemmegfelelõ minõ-
ségû építõkövet.

A bányameddõ, tehát a bányászati technológiai fo-
lyamatban megmaradó anyagok felhalmozott tömege,
amely alapvetõen két technológiai lépcsõben kelet-
kezhet:
� a bányamûvelés során a külfejtéses vagy mélymûvelé-
sû bányászati tevékenység melléktermékeként,

� a nyers bányakõzetek elõkészítésekor, a felhasználha-
tó kõzetek, ásványok, kémiai alkotók kinyerése mara-
dékanyagaként.
A bányászati meddõk egyfelõl értékes összetevõket

tartalmaznak: az alkalmazott technológiák tökéletlen-
sége miatt a meddõben visszamaradt fémeket, ritka ele-
meket, a kinyerhetõ éghetõ szenet, vagy az építõiparban
hasznosítható mellékkõzetet. Ezen anyagok értékes
összetevõinek visszanyerése és hasznosítása nemzetgaz-
dasági érdek.

Másfelõl a meddõhányók értékes mezõgazdasági
vagy akár természetvédelmi területeket foglalnak el.
Ezek a múltban épült meddõhányók környezeti szem-
pontból sem mindig biztonságosak. A szennyezés tova-
terjedésének megakadályozása érdekében a területet
helyre kell állítani. A terület helyreállítása célszerûen a
meddõhányókban lévõ hasznos komponensek vissza-
nyerése mellett történhet.

12.1. A szénbányászati meddõ hasznosítási lehetõségei

A szénbányászati meddõk hasznosítását alapvetõen
két fõ csoportra lehet bontani:
� nyers (kezelés, elõkészítés nélküli) meddõ, amikor
maximum aprítjuk az anyagot, vagy

� elõkészített-nemesített meddõ, amikor többlépcsõs
elõkészítési technológiával tesszük felhasználásra al-
kalmassá.
Az elsõ csoportba tartozik a tömedékanyagként tör-

ténõ alkalmazás. Ez a legismertebb és leggyakoribb
hasznosítási módszer, amikor cementtel, erõmûi per-
nyével, homokkal és kaviccsal keverik össze. Az útala-
pozás és feltöltés is ebbe a csoportba tartozik, amikor
kötõanyagot (cement, bitumen) adagolhatnak hozzá.
Ez utóbbi módszer max. 30 km-es körzetben gazdasá-

gos. Bizonyos esetekben felhasználhatjuk a kezeletlen
meddõt a cement-, beton- és téglaiparban is:
� betongyártáshoz 4/32-es adalékanyagként, flaszterkö-
vekhez, tárolókhoz vagy parkolókhoz,

� cementgyártáshoz agyagtartalmú adalékként, a szén-
tartalom miatt égés folyamán adalék hõt (3000-4000
kJ/kg fûtõérték szükséges) is jelenthet,

� téglagyártáshoz adalék hõként, és adalékanyagként
(kevesebb energiát igényel, a folyamat és a végtermék
porozitása is nagyobb lesz).
Az osztályozatlan vörös (kiégett)meddõkbõl építhe-

tõ töltés és védõréteg � kapilláris víz hatásának kitett �
földmûvön is; a megerõsített föld-támfal, ipartelepi,
mezõgazdasági stb. tárolóterületek burkolása, � kisfor-
galmú utak, autópálya � leállósávok burkolatalapja. A
megfelelõ minõségû zúzott és osztályozott vörös salak
felhasználható, mint:
� fém-(pl. ARMCO-) átereszek mögötti feltöltés,
� kötõanyag nélküli burkolatalap (mechanikai stabilizá-
ció),

� kötõanyagos burkolatalapok szemcsés anyaga,
� burkolatalap puccolános kötõanyaga: 95% vörös sa-
lak legalább 37% finom frakcióval, 5% mész hozzá-
adásával. A vörös salak finom zúzalékának ugyanis
puccolános tulajdonsága van.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szénbányászati

meddõkbõl világszerte épített több 10 millió m3 térfo-
gatú töltések kedvezõen viselkednek. A vörös salak pe-
dig egyre több területen helyettesíti a közepes és a jobb
minõségû szemcsés anyagokat az útépítésben, még a
kötõanyagos alaprétegekben is.

A szénmeddõ téglagyártáshoz is felhasználható. A
szénmeddõbõl történõ téglagyártás technológiája java-
részt a hagyományos téglagyártáshoz használt berende-
zéseket tartalmazza.

Mivel a deponált meddõ széntartalma is helyenként
jelentõs, annak a visszanyerésére is több technológia
mûködik külföldön, pl. Németországban nagy sikerrel.
A meddõhányók széntartalmának kinyerése részben
környezetvédelmi szempontból is hasznos az öngyulla-
dás során keletkezõ levegõszennyezés megakadályozása
érdekében, részben a kitermelt éghetõ rész energetikai
célra hasznosítható. A meddõhányók széntartalmának
visszanyerésére számos eljárást fejlesztettek ki. Magyar-
országon elõször 1959-ben született szabadalmi bejelen-
tés �Eljárás szénbányászati meddõ-hányóanyag feldol-
gozására szén kinyerése mellett� címmel, melyre alapí-
tották Tatabányán aHALDEX vállalkozást. A szabadal-
maztatott eljárásra több üzem létesült Magyarországon,
Lengyelországban és az USA-ban is. Az üzemekben
20-50% széntartalmú meddõhányókat dolgoztak fel.

12.2. Az ércbányászati meddõ hasznosítási lehetõségei

A szénbányászati hulladékokhoz hasonlóan az érc-
és ásványbányászat hulladékainak (meddõhányók, mel-
léktermékek) építõipari hasznosítása terjedt el a legjob-
ban. Építõhomok, zúzottkõ, kõliszt, kerámiai alapanya-
gok, mázok, töltõanyagok, burkolólapok, beton- és tég-
laalapanyag elõállítási technológia már régen elhagyta a
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laboratóriumok falait és iparban honosodott meg.
Újabban a geopolimérek elõállítása terén is jelentõs
eredmények születtek.

A meddõhányókból való színesfémek, esetleg ritka-
fémek kinyerésére több eljárásból álló technológia is-
meretes. Számos külföldi korábbi meddõhányót szanál-
tak ilyen módon, a terület helyreállítása mellett hasznos
és piacképes fémtermékeket kinyerve. Ezek ipari alkal-
mazását a gazdaságosság határozza meg. Hazánkban
ilyen lehetséges lelõhelyek például a gyöngyösoroszi, a
rudabányai és a recski ércbányászati és ércelõkészítési
meddõhányók, valamint a vörösiszap.

12.3. Ásványbányászati meddõ hasznosítási lehetõségei

Az ásványbányászati meddõk hasznosítása is nagy
nemzetgazdasági és környezetvédelmi jelentõséggel bír.
Így például a fehérvárcsurgói kvarchomok elõkészítése
után keletkezett és hányóban deponált meddõ jelentõs
mennyiségû ritka- és ritkaföldfémeket tartalmaz. Ezek
közül a fémek közül többet az Európai Bizottság kriti-
kus stratégiai elemként kezel újabban, azok visszanyeré-
se kiemelt feladat manapság.

12.4. Kutatás-fejlesztési és államigazgatási feladatok

Több magyar kutatóhelyen intenzív kutatások foly-
nak a bányameddõ hasznosítása terén, így a Miskolci
Egyetem Nyersanyagelõkészítési és Környezeti Eljárás-
technikai Intézetében is. Több eredményes hasznosítást
sikerült kidolgozni, de még több feladat elõttünk van.
2012 novemberében kezdték meg a CriticEl TÁMOP
Kutatási Projektet, amelynek célja a kritikus elemek ki-
nyerési technológiájának kidolgozása hazai primer
nyersanyagokból és hulladékokból.

Paradigmaváltásra van szükség a primer ásványi
anyagok termelésében. A nagytömegû, kevésbé igényes
ásványtermékek vonatkozásában az új megközelítés
megköveteli, hogy a kitermelésüket korlátozzuk, és a
hulladékkal történõ helyettesítésükrõl gondoskodjunk.

Paradigmaváltásra van szükség a másodnyersanyag-
hasznosításban is. Többnyire rendelkezésre állnak a
technológiák is, ill. kutató-fejlesztõ munkával biztosít-
ható a gazdaságos és környezetbarát hasznosítás. Szá-
mos esetben elõ lehet, és elõ is kell írni a másodnyers-
anyagok kötelezõ arányú felhasználását.

Továbbá paradigmaváltásra van szükség a vállalko-
zói tevékenységében és az állami irányításban is. Gyak-
ran a bányászat maga törekedhetne melléktermékmen-
tes, ún. tiszta technológia kialakítására, amelyek révén
csökkenthetõ a hulladékok keletkezése. Az államnak
gazdasági eszközökkel kellene ösztönöznie másod-
nyersanyagok felhasználását.

13. A hazai bányászat szakember
háttere és oktatási feladatai

A szénbányászat drasztikus visszafejlesztésével
összefüggésben megszûntek a bányászati szakmák szak-
emberképzési intézetei is. A hazai bányászat lehetõsé-
geinek átértékelése és egyes szénbányák megnyitásával

kapcsolatos biztató remények a bányász szakemberkép-
zés újragondolását, újraindítását sürgetõ feladattá tette.
Ennek keretében a bányászat közép- és felsõfokú ok-
tatását nemzetgazdasági súlyának megfelelõ szintre kell
emelni és újra kell indítani a vájár- és aknászképzést.

A bányászattal kapcsolatos felsõfokú szakember-
képzésnek Magyarországon nagy hagyományai vannak.
A világban elsõként, 250 éve Selmecbányán indult,
melynek szellemi örököse, a Miskolci Egyetem az igé-
nyekhez igazodva ellátja a szakemberképzés feladatait.

Szükséges azonban a vállalatok és az egyetemek
olyan együttmûködése, mely az ipar által igényelt tudás-
szintû szakemberek képzését segíti elõ. A jelenlegi sza-
bályozó rendszer nem ösztönzi a vállalkozókat arra,
hogy gyakorlatra fogadjanak egyetemi hallgatókat.

A bányászatban jelentõs a szakmunkás hiány. AMa-
gyar Bányászati és Földtani Hivatal és a bányakapitány-
ságai jelezték, hogy az alap- és középfokú végzettségû
szakembergárda alulképzett, az alacsony létszám miatt
túlterhelt (pl. több bányában vállalt munka stb.). Erre
jellemzõ volt, hogy a Mûszaki Üzemi Tervek beadása-
kor nagyon sokszor még a kifogásaikat sem értik meg
nagyon sok bánya közvetlen irányítói, a képzettség tel-
jes hiánya miatt. A szerzõdéssel esetenként foglalkozta-
tott bánya-, de gyakran a szakmától távol esõ egyéb
mérnök által elkészített terveket a helyiek értelmezni
sem tudják. A mûvelés számos fogyatékossága komoly
károkat okoz. Tisztántermelés, munka-, környezet- és
egészségvédelem, bányafelhagyás stb. területeken sok a
mulasztás. Nem veszik észre, hogy lényegesen nagyobb
a kár a helytelenmûvelésbõl, elõkészítés hiányából szár-
mazóan, mint amennyibe az iskola kerülne.

A megkeresett üzemek, hivatalok, hatóságok és is-
kolák egyértelmûen hiányosságokat tártak fel a kisebb
külszíni bányák állományának szakmai színvonaláról.
Maguk a bányák vezetõi is elismerték ezen fogyatékos-
ságokat és egy új képzési rendszert hiányoltak. Ugyan-
akkor a vállalkozók gazdasági okokra hivatkozva a kép-
zés és továbbképzéssel járó terheket nehezen vállalják.

A bányászati szakképzés lehetõséginek és feltételei-
nek megvizsgálása alapján az országos és érintett helyi
érdekek szem elõtt tartásával mielõbb ki kell alakítani a
szakképzés országos koncepcióját.

Az országban jelenleg két nagy széntermelõ vállalat
mûködik a mátrai és a vértesi erõmûvekhez kapcsoló-
dóan. Ezek rendelkeznek saját humán erõforrás gazdál-
kodással. Így az ottani szakemberellátás nem igényel
külsõ támogatást. Kialakult beiskolázási helyeik van-
nak, de nyitottak egy országosan központosított iskola
szolgáltatásaival kapcsolatban, liberalizált piaci dönté-
sek szerint. Az általuk kialakított beiskolázási helyek
(pl. Márkushegy) alkalmasak lehetnek más területek
szakmunkásképzésének kiszolgálására is.

Kezdeményezés történt egy várpalotai központú
szakmunkásképzõ iskola kialakítására a tananyag össze-
állítás, fejlesztés és gondozás feladataival. Ez az intéz-
mény rendelkezésre állna minden elméleti és gyakorlati
kérdésben, problémamegoldásban, esetleg szervezés-
ben is minden tervezett és mûködõ bánya részére. Eh-
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hez a jelenlegi helyzet szerint kapcsolódna Ózdon, ill.
Komlón két tagiskola, amelyek az ottani igényeket elé-
gítenék ki helyben, minimális utaztatással és a családtól
való távolmaradással. A várpalotai Faller iskolában ké-
szen van a ma érvényes teljes tananyag, az óraszámok, a
belsõ tartalom, a gyakorlati elvárások, a vizsgaszintek és
kérdések. A Humán Erõforrás Minisztérium elképzelé-
sénekmegfelelõen a Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara szervezésével elkészültek azok tananyagai, az is-
kolai szervezési formák, valamint a követelményszintek.

Ugyancsak megkezdõdött a szakmunkásképzés
Borsodban a Farkaslyuk-bánya egyik tárójában.

A bányászati szakoktatást is szinkronba kellett hozni
az általános magyar szakoktatási rendszerrel. Ennek
megfelelõen a szakmunkás szint megnevezése a bánya-
mûvelõ szakmunkás lenne az eddigi vájár, bányalakatos
és -villanyszerelõ helyett. Ez magában foglalná a többi
járulékos szakma anyagát és elsajátítását is. Természe-
tesen a mai gépesített, automatizált, másképpen szer-
vezett bányamûvelés igényei szerint. Ezt 4 évfolyamos
szakközépiskolai és az új OKJ-s képzéssel is, felnõtt
oktatás formájában is el lehetne végezni. Mindezekre
építve, további 1, vagy 2 éves technikus tanulmányt kel-
lene folytatni, attól függõen, hogy a középiskola
bányászati, vagy egyéb jellegû volt-e. A külfejtési, a
mélymûvelési, az elõkészítési, és esetlegesen egyéb
(fúrós, geológus, környezeti stb.) szakirány szétválasztá-
sának idejére egyelõre nincs egységes állásfoglalás.

14. Javaslatok

1) Elengedhetetlennek tartjuk, hogy mielõbb elkészül-
jön �Magyarország ásványi nyersanyag stratégiája� és
az az Országgyûlés elé kerüljön megvitatásra, majd
jóváhagyásra.

2) Alaptörvényben javasoljuk rögzíteni a védendõ ter-
mészeti erõforrások között az ásványi nyersanyagot is.

3) Szükségesnek tartjuk, hogy a bányászati szakma fej-
lesztési ügyei a kormányzaton belül egy felelõs mi-
nisztériumhoz tartozzanak helyettes államtitkár felü-
gyelete mellett.

4) Az ásványvagyon kitermelésének engedélyezési fo-
lyamatát egyszerûsíteni kell.

5) Szülessen mielõbb ásványvagyon-védelmi törvény.
6) Javasoljuk, hogy a kormányzat támogassa az EU

szervezeteiben azokat a törekvéseket, melyek az
energiastratégia és a klímastratégia szétválasztását
célozzák.

7) A kormányzat támogassa a szén-dioxid kvóta felfüg-
gesztést. Egyúttal tiltsa meg Magyarországon a szén-
dioxid kvóta eladását.

8) Szükségesnek tartjuk új, korszerû bányatörvény elfo-
gadását, mely tisztázza a prioritásokat és lehetõvé te-
szi a bányászat érdekeinek védelmét is.

9) A megkezdett korszerû ásványvagyon-értékelés egé-
szüljön ki mûszaki-gazdasági értékeléssel is, megköny-
nyítve a gazdaság stratégiai döntések megalapozását.

10) Kérjük felülvizsgálni és megváltoztatni a Nemzeti
Energia Stratégiát. Új szenes erõmû építését és a
Mátrai Erõmû állami közremûködéssel történõ to-
vább mûködését és kapacitásának növelését tartjuk
az egyedüli jó megoldásnak.

11) Az állam vegyen részt az ásványi nyersanyagkutatá-
sokban.

12) Javasoljuk megvizsgálni az állam közremûködési le-
hetõségét a Mecsek, Borsod, Ózd, Nógrád térségé-
ben megvalósítható szénbányászati kapacitások lé-
tesítésében.

13) A Recsk II. (rézérc) elõfordulás hasznosításában az
állam is mûködjön közre figyelembe véve, hogy a
nemzetgazdaság számára csak a vertikális ércfeldol-
gozás hasznos.

14) Tovább kell vizsgálni az uránbányászat újraindításá-
nak feltételeit.

15) Javasoljuk támogatni az új technológiák kifejleszté-
sére és megvalósítására vonatkozó kutatásokat és
kezdeményezéseket: szén�biomassza vegyes tüze-
lés, tisztaszén technológiák, vegyi célú felhasználást,
valamint a meddõk hasznosítását.

16) A nem energetikai felhasználású hazai termelésû
szenet terhelõ különadót meg kell szüntetni. (2003.
évi LXXXXVIII tv. 3. §)

17) A stratégiai tervekhez igazítva javasoljuk a bányá-
szat szakember utánpótlásának biztosítását.

Budapest, 2013. november 20.
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Tagtársaink kitüntetése

Dusan Petrik, a Szlovák Gazdasági Minisztérium államtitkára a �Bányász Hagyományok Ápolásáért� állami
kitüntetést adományozta tagtársunknak, dr. Bohus Gézának, a MARE tiszteletbeli elnökének. A kitüntetés
átadására a Stará Lesnán, (Szlovákia) tartott Nemzetközi Robbantástechnikai Konferencia (2014. május 22-23.)
megnyitóján került sor. A konferencián a Magyar Robbantástechnikai Egyesület (MARE) öt fõvel képviselte
hazánkat.

A Magyar Hidrológiai Társaság �Dr. Schafarzik Ferenc-emlékéremmel� tüntette ki Németh Kálmán okl. föld-
mérõ mérnök, okl. bányamûvelõ mérnök, okl. vízellátási-, csatornázási- és egészségügyi szakmérnök tagtár-
sunkat. A kitüntetést dr. Szlávik Lajos elnök adta át május 27-én.

Dr. Krisztián Bélát, a Pécsi Tudományegyetem Felnõttképzési Karának címzetes egyetemi tanárát a 2014. évi
Pedagógusnap (június 1.) alkalmából �Eötvös-díjjal� tüntették ki. Errõl a tényrõl az Új Dunántúli Napló 2014.
június 14.-i száma a �Pályaképek� sorozatban terjedelmes írásban emlékezett meg.

Kitüntetett tagtársainknak szívbõl gratulálunk, jó egészséget, további sikereket kívánunk!
Szerkesztõség
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Ha az olvasó egy évvel
ezelõtt, 2013 tavaszán a ba-
konyoszlopi bánya aknaud-
varán jár, azt tapasztalja,
hogy a környezõ táj üde
zöldjét elnyomja a bauxit
mindent felemésztõ vörös
színe. Ha ma ellátogat erre
a helyre, azt látja, hogy a
szén fekete színe uralkodik
a tájon, a vörös � bár kitö-
rölhetetlenül jelen van �
csak alárendelt szerepet ját-
szik. Vörös és fekete:
Stendhal örökérvényû re-
génye sejlik fel mélyen az
emlékeinkben. Az eredeti
történet szomorúan ér vé-
get, a fõhõs elbukik. De ez
egy másik történet �

A bányászat rövid története a területen

A bakonyoszlopi bauxitelõfordulás mûvelésbe voná-
sa 1999-ben kezdõdött. Négy bauxittelep (Bakonyoszlop
XIII., XVII., XXXI. és XXXII. telepek) külfejtéses le-
mûvelése után 2005-benmegnyílt az elsõmélymûveléses
bánya a területen. Ez volt a Bakonyoszlop I. bauxitbá-
nya, amely aXXXI. telep bányagödrébõl indulva az I. te-
lep karsztvízszint feletti részét tárta fel és mûvelte le 2 év
alatt.

2005 végén a MAL Zrt. új beruházásról döntött, és
megindult a Bakonyoszlop II. bánya elsõ ütemének a ki-
vitelezése. Ennek során feltárásra került a Bakonyoszlop
XV., XL. és II. telep, valamint a második ütemben bá-
nyamezõ csatolással mûvelésbe vont XXII. telep
(1. ábra). Bakonyoszlop II. bánya gazdaságosan kiter-
melhetõ ásványvagyona 2012 áprilisában merült ki.

Elõzmények

Abakonyoszlop-dudari bauxitelõfordulás bauxittele-
pei közül kettõ felett telepalkotó mennyiségben jelen
van a Dorogi Formációhoz tartozó szén. Az egyik a Ba-
konyoszlop XXII. telep, amelynek bauxitvagyona teljes
egészében lefejtésre került, a másik pedig a XI. telep,
amelynek bányászati ismertetése jelen írásunk tárgya.

Mielõtt a XXII. telep feltárása, és ezzel együtt a Ba-
konyoszlop II. bányához csatolása megtörtént volna, a
szén és a hozzá kapcsolódó bányaveszélyek tisztázására
két monitoring kút (MK-1, MK-2) került a felszínrõl le-
mélyítésre. A vizsgálatok elsõdleges célja a széntelep
metántartalmának a meghatározása volt. Az eredmény
negatív lett, egyik fúrólyukban sem sikerült metángázt
kimutatni.

A Dudari Szénbányák tapasztalatai kedvezõek vol-

2012 áprilisában a MAL Zrt. befejezte a bauxitbányászati tevé-
kenységet Bakonyoszlop körzetében. A Bakonyoszlop II. bauxitbánya
bezárásra ítéltetett, de egy gazdasági társaság � az Eoszén Kft. � átvette
a bányászati jogot, a bányát, az eszközöket, és a személyi állomány egy
részét a MAL Zrt.-tõl, hogy a meglévõ lejtõsaknák felhasználásával a
Bakonyoszlop III. � bauxit, szén � bányatelkén elhelyezkedõ XI. telep
szén- és bauxitvagyonát feltárhassa.

2012 júniusában indultak meg a feltárási munkák, 2013 elején a
feltáró vágatok elõször a bauxitot, majd rövid idõn belül a szenes össz-
letet is elérték. Az elsõ félévben a bánya túlnyomórészt bauxitot ter-
melt, hogy kielégítse a MAL Zrt. még felmerülõ igényeit, majd a nyár
végén megindult a széntermelés.

Vörös és fekete � Új mélymûvelésû szénbánya nyílt a Bakonyban
BODA ERVIN okl. geológus-bányamérnök, termelési vezetõ � FEKETE ISTVÁN okl. bányamérnök, ügyvezetõ �

HUSZÁR ATTILA okl. bányamérnök, üzemvezetõ (Eoszén Kft.)

1. ábra: Bakonyoszlop-dudari bauxitterület, átnézeti térkép
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tak a metánnal kapcsolatban (a szénbánya nem volt súj-
tólégveszélyes minõsítésû), ezt feltételezhettük a jóval
kisebb kiterjedésû Bakonyoszlop XI. és XXII. széntele-
pekre is. A XXII. telep mûvelése során közvetlen kap-
csolatba kerültünk a bauxit fedõjét alkotó szenes összlet-
tel. A szintomlasztásos kamrapillér fejtés során kialakult
üregek tönkremenetelekor a fedõ szén megomlott. Fo-
lyamatosanmértük a bányalevegõ összetételét, de egyet-
len egyszer sem észleltünk metánt.

Ezek a tapasztalatok egyértelmûen megerõsítették,
hogy a BakonyoszlopXI. széntelep feltárásával ésmûve-
lésével érdemes foglalkozni, azt biztonságosan és gazda-
ságosan meg lehet valósítani.

A földtani kutatástól a bányatelek fektetésig

A bakonyoszlopi térség fúrásos kutatása 1968-ban
felderítõ kutatásokkal indult, amelyet a kezdeti eredmé-
nyeknek köszönhetõen részletes kutatás követett. A
Bauxitkutató Vállalat kis szünetekkel egészen 1990-ig
végzett fúrásokat a területen. 1996-1997-ben a Bakonyi
Bauxitbánya Kft. a mélymûvelésre tervezhetõ telepek
részletes megismerésére további fúrásos kutatást vég-
zett, amelyrõl 1998 augusztusában földtani zárójelentést
adott ki. A térség késõbbi kutatása leszûkült a Bakony-
oszlop XI. széntelep és a Bakonyoszlop XI. és XXIX.
bauxittelepek célirányos kutatására, újraértékelésére.

A GEODA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére a
Veszprémi Bányakapitányság 2005-ben adományozott
kutatási jogot, amely a Bakonyoszlop XI. telep szénva-
gyonának pontosítására irányult. A GEODA Kft. a ku-
tatási zárójelentést 2007-ben nyújtotta be a Veszprémi
Bányakapitánysághoz, amely azt alkalmasnak találta a
bányatelek megállapítási eljárás megindításához.

A Terra Rossa 2005 Bányászati Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. 2006-ban szerzett kutatási jogot a Bakonyosz-
lop XI. és XXIX. bauxittelepek kutatására. A kutatási
zárójelentés 2007-ben került benyújtásra, amit a Bánya-
kapitányság bányatelek fektetésre szintén alkalmasnak
talált.

A két vállalkozás megegyezése nyomán a Terra Ros-
sa 2005Kft. egy közös (szén, bauxit) bányatelekmegálla-
pítási kérelmet nyújtott be, amelyet a Veszprémi Bánya-
kapitányság a VBK/731/6/2009 számú határozatában jó-
váhagyott, ésBakonyoszlop III. � bauxit, szén néven a bá-
nyavállalkozó részére bányatelket állapított meg.

A Terra Rossa 2005 Kft. terveiben zöldmezõs bánya-
nyitás szerepelt, amelyhez befektetõt keresett. A MAL
Zrt. fantáziát látott az együttmûködésben, ezáltal egy
kéttermékes (szén, bauxit) bánya tervei körvonalazód-
tak. Az ajkai vörösiszap tározó 2010. októberi katasztró-
fája azonban mindent felülírt. A MAL Zrt. vezetõsége
úgy döntött, hogy a nedves üzemû timföldgyártási eljá-
rást (hidrátgyártás) befejezi, és ezzel együtt a bauxitbá-
nyászatot is felszámolja úgy, hogy a mûködõ bányákból
a gazdaságosan hozzáférhetõ bauxitot még kitermeli.

A Bakonyoszlop II. bánya ipari ásványvagyona 2012
áprilisában merült ki. A bánya bezárás elõtt állt, de az
érdekek szerencsés találkozása túlélési lehetõséget kí-

nált. A Terra Rossa Kft. úgy döntött, hogy feladja zöld-
mezõs beruházási elképzeléseit, és a Bakonyoszlop II.
bánya lejtõsaknáit felhasználva tárja fel a Bakonyoszlop
XI. telep ásványvagyonát. Ehhez megtalálta a megfelelõ
pénzügyi befektetõt, és közösen megalapították az
Eoszén Kft.-t. Az új vállalkozás megállapodott a MAL
Zrt.-vel a Bakonyoszlop II. � bauxit bányatelek átruházá-
sáról, a bánya, az eszközök és a személyi állomány egy
részének átvételérõl. Ez aMALZrt.-nek is elõnyös volt,
mivel megtakarította a bányabezárás költségeit.

A Terra Rossa 2005 Kft. kérésére a Veszprémi Bá-
nyakapitányság a Bakonyoszlop III. � bauxit, szén bánya-
telek bányászati jogát 2012 júliusában az Eoszén Kft.-re
ruházta át, amelymostmárminden engedély birtokában
volt, hogy elkezdhesse a feltárási munkákat.

Földtani leírás

A Bakonyoszlop XI. telep Bakonyoszlop községtõl
délre 1 km távolságra helyezkedik el. Felszíne enyhén
hullámos dombvidék, amit délen a Dönthegy meredek,
erdõvel borított hegyoldala zár le. Ennek tövében folyik
a Dudar-patak idõszakos vízfolyása. A XI. telep feletti
terület egy része szántóföld, más része rét és legelõ. Az
aknaudvartól aszfaltozott üzemi út vezet a Dudart Ba-
konyoszloppal összekötõ közútig. Ezen az úton történik
a bányából kitermelt haszonanyag elszállítása (1. ábra).

A terület legidõsebb képzõdménye a felsõ-triász kor
nóri emeletében (korszakában) képzõdött világosszür-
ke, kemény, rideg, sarkosan törõ, repedéshálózat men-
tén mozaikosan szétesõ dolomit, amely a Fõdolomit
Formáció része. Tektonikusan erõsen igénybevett, gyak-
ran kisebb-nagyobb üregekkel, amelyek a bennük tárolt
víz miatt potenciális veszélyt jelentenek a bányászatra.

A XI. bauxittelep egy, a fõdolomit intenzíven karsz-
tosodott felszínén kialakult mélyedésben (töbörben) te-
lepül. Ez a tálszerû bauxittároló szerkezet északi irány-
ban nyitott bauxit nélküli völgyszerkezetben folytatódik.
A bauxitos képzõdmények nem töltik ki teljesen a dolo-
mittérszín mélyedéseit, így azok a késõbbiek során is
kedvezõmorfológiai feltételeket biztosítottak az üledék-
képzõdésnek (pl. szénképzõdés). A Bakonyoszlopi
Bauxit Formációhoz tartozó bauxitösszlet képzõdmé-
nyei az õket ért utólagos hatások következtében áthal-
mozódtak. Az összlet tetején, a Dorogi Formáció alatt
közvetlenül helyezkedik el az ún. szürke (magas kéntar-
talmú) bauxit, amelyben a vas jelentõs része pirit formá-
jában fordul elõ.A 3-4méter vastag réteg alatt klasszikus
pelites szövetû vörös bauxit települ, egyes szakaszokon
bauxitkavicsokban feldúsulva. A kiváló minõségû bauxit
vastagsága néhány fúrásban meghaladja a 30 métert, át-
lagvastagsága 13méter. AXI. telep 2014. 01. 01-jén nyil-
vántartott földtani ásványvagyona a következõ:

Földtani vagyon 1061,8 kt
Al2O3 48,8%
SiO2 5,3%
CaO 0,94%
MgO 0,27%
Modul 9,2
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A szürke bauxitra közvetlenül a középsõ-eocén korú
Dorogi Formáció barnakõszén-telepes összlete települ.
A szén amezozoós térszín belsõ süllyedékeiben keletke-
zett, többnyire a hajdani tengerparti övezetben lefûzõdõ
édesvízi medencékben. Az eocén idõszak legmélyebb
kifejlõdését adó széntelepek valamilyen formában a
bauxithoz kötõdnek. A XI. telep feletti szén � az északi
részt nem számítva � gyakorlatilag majdnem az egész
bauxittelepet letakarja. Ez azzal van összefüggésben,
hogy a szénképzõdés idején a bauxittelepek voltak a tér-
szín legmélyebb részei.

A mélyedésekben felhalmozódott növényi anyagok
édesvízi-csökkentsósvízi képzõdményekkel (márga,
mészmárga) kerültek lefedésre, majd a középsõ-eocén
eleji tengerelöntés hatására átlagosan 60-80 m vastag
mészkõréteg rakódott rájuk (Szõci Mészkõ Formáció).
A Szõci Mészkõ nummuliteszes mészmárga rétegtagjá-
ból folyamatosan fejlõdött ki a Padragi Márga Formáció
agyagmárga-mészmárga összlete, amely eróziós roncsok
formájában maradt meg a területen.

Az eocén rétegekre az oligocén-alsó-miocén korba
sorolt Csatkai Formáció települ, amely a XI. telep déli
szegélyén a középsõ-, illetve felsõ-miocén idejére tehetõ
lepusztulás miatt hiányzik. Ez egy ciklusos felépítésû al-
luviális összlet, amelyben homok, kavics, homokkõ,
konglomerátum, agyag, agyagmárga, aleurit rétegek vál-
takoznak. A bányászat nem kerül közvetlenül kapcso-
latba ezekkel a kõzetekkel.

Uralkodóan lösz, helyenként agyag, löszös agyag
képviseli a pleisztocén összletet, amely átlagosan 10 mé-
ter vastagságban takarja a területet. A XI. telep DNy-i
részén az eocén rétegek a felszínre bukkannak, itt a ne-
gyedidõszaki rétegek hiányoznak.

A széntelepes összlet jellemzése

A széntelepes összlet átlagvastagsága 7 méter, ame-

lyet egy 0,5-1 m vastag
közkõ-réteg 2 telepre oszt.
A közkõ anyaga jellem-
zõen agyag, szenes agyag,
márga, szenes márga. Az
eddigi tapasztalatok alap-
ján a két telepet bányamû-
velés szempontjából egy
telepként célszerû kezelni,
nem szabad a közkõvel el-
választott két telepet kü-
lön-külön mûvelni. Ennek
részben a telepvastagság,
részben a fedõ állékony-
sága az oka. Ha a jelenleg
alkalmazott technológiával
olyan területen kezdünk
fejteni, ahol nincs szén a
fõtében, vagy csak mini-
mális, akkor a széntelep
közvetlen fedõjét alkotó
márga,mészmárga rétegek

könnyen megszakadnak, és hazafelé haladva az omlás
folyamatosan kíséri a bányamûveleteket, nagy termelési
veszteséget okozva (ez a helyzet a peremeken elvéko-
nyodó, kiékelõdõ szén esetében is).

Ha a két telepet egyben mûveljük, a fekü-közelben
kihajtott feltáróvágatok felett átlagosan 4-5 méter szén
marad a fõtében, amelyet 30% körüli veszteség mellett
viszonylag nagy hatékonysággal tudunk fejteni, a termel-
vénybe viszont hígulásként bekerül a közkõ anyaga. To-
vábbi problémát jelentenek a széntelepek dõlésviszo-
nyai: a telepek amár feltárt 1103. és 1104. sz. tömbökben
30-35°-os szögben ÉNy-i irányban dõlnek. Ez alapjaiban
változtatja meg a telep feltárását, és mûvelését: a fejtési
vágatokat a nagy dõlésû szénrétegekben csapásirányban
célszerû kialakítani.

A Bakonyoszlop XI. széntelep 2014. 01. 01-jén nyil-
vántartott földtani készlete:

Földtani vagyon 274,8 kt
Fûtõérték 16418 kJ/kg
Hamutartalom 18,62%
Nedvesség 21,43%
Összes kén 5,78%

2. ábra: A Bakonyoszlop XI. telep földtani szelvénye

3. ábra: Bakonyoszlop XI. széntelep, középen a közkõvel
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A szén a magyarországi szénelõfordulások túlnyomó
többségéhez hasonlóan magas kéntartalmú. Ez a szén
értékesítésében jelent nehézséget. Az éghetõ kén meny-
nyisége 3,55%.

Tektonikai viszonyok

A legidõsebb, ún. preformáló vetõk a bauxitképzõ-
dést elõsegítõ csapdák kialakulásában játszottak megha-
tározó szerepet. Ezeket a pre-eocén törésvonalakat a
karsztos-denudációs folyamatok eredményeképpen je-
lentõs lepusztulás érte, aminek következtében beolvad-
tak a dolomittérszín formakincsébe.

A XI. telep földtani képét alapvetõen meghatározó
posztoligocén-alsómiocén vetõket a kõszéntelepek érté-
kelése alapján szerkesztették meg. A lépcsõs vetõrend-
szer mentén északi irányban haladva egyre mélyebbre
kerülnek a széntelepek. A legmagasabban és a leg-
alacsonyabban található széntelep között 40 méter a
szintkülönbség (160 és 120 mAf). A vetõk elvetési ma-
gassága 8-10méter körüli, csapásvonaluk a telepen kívül
csak rövid szakaszon követhetõ.

A bányászati mûveletek során elõször az 1103-as és
1104-es tömböket elválasztó déli törésvonalról szerez-
tünk gyakorlati tapasztalatokat. A legmagasabban (160
mAf) fekvõ széntelepet feltáró, szénben haladó vágat
lyukadt rá a feltételezett vetõre, amelynek túlsó oldalán
a kb. 30°-os dõlésû eocén mészkõrétegekbõl jelentõs
mennyiségû víz áramlott a bányatérségekbe. A késõb-
biekben a szállítóvágat, majd a légvágat is harántolta ezt
a törésvonalat. Mind a két vágat bauxitból bauxitba érve
haladt át a feltételezett törésvonalon, de vetõre utaló
nyomokat nem talált.

Északi irányban a következõ törésvonalat 2014 ápri-
lisában érte el a XI. légvágat. Itt is bauxitból bauxitba ér-
ve haladtunk át a vetõzónán, amely a harántolt kõzetek-
ben egyértelmûen azonosítható volt. A vetõzónában mi-
nimális vízfakadást észleltünk: a szürke bauxitból folya-
matosan szivárog a víz.

A vetõk helyzetének pontos meghatározása, jellem-
zõinek megismerése kulcsfontosságú egyrészt a feltárási
és mûvelési rendszer helyes megtervezése, másrészt pe-
dig a törésvonalak jelentette fokozott vízveszély miatt.

Az eddigi ismereteink szerint a lépcsõs vetõrendszer
elvetési magassága kisebb (5-6 m), míg a törésvonalak

két oldalán a rétegek dõlése (30°) nagyobb a tervezett-
nél. A telep tektonikai képérõl teljes bizonyosságot csak
a többi feltételezett vetõ harántolásával szerezhetünk.

Vízföldtani viszonyok

A Bakonyoszlop III. bánya minõsítése: �karsztvízve-
szélyes�. A bauxit feküjét képezõ nóri Fõdolomit a
karsztvíz elsõdleges és legnagyobb tárolója. A bakony-
oszlop-dudari bauxitterületen a karsztvíz szintjét ne-
gyedévenként mérjük. A Bakonyoszlop XI. telep terüle-
tén mért átlagos karsztvízszint jelenleg valamivel a 160
mAf szint felett van, az utóbbi egy-két évben alig válto-
zott.

A dolomit víztároló és áteresztõ képességérõl a Ba-
konyoszlop II. bányábanmár elegendõ tapasztalatot sze-
reztünk. Itt a fõfeltáró vágatok a karsztvízszint alatt vé-
gig dolomitban haladtak, nem kis nehézséget okozva
mind a vágathajtás, mind a késõbbi mûvelés során. A II.
telep a 120-as szinten, 40 méterrel a karsztvízszint alatt,
5 m3/perc passzív vízemelés mellett fejezte be a termelé-
si tevékenységet.

ABakonyoszlop III. bánya legmélyebben fekvõ szén-
telepei a 120-122 mAf szinten települnek, hasonlóan a
II. bauxittelep mûvelési szintjeihez. Az elõzõ bekez-
désben említett negatív tapasztalatok miatt nagyon fon-
tos volt a feltárás tervezésekor, hogy minél kevesebb víz
fakadjon a vágathajtás során. Ennek érdekében a fel-
táróvágatokat az eddigi gyakorlattól eltérõen nem do-
lomitban, hanem a szén fekükõzetében, bauxitban ké-
pezzük ki. A bauxit (elsõsorban a vörös, pelites szövetû)
normál körülmények között vízzáró kõzet, fajlagos
védõrétegként is kitûnõ. Ennek ellenére a vágathajtás
során többször is nagyobb mennyiségû vizet fakasztot-
tunk, amely alapvetõen két okra vezethetõ vissza:
1. Nekiütköztünk a felszínrõl lemélyített, de el nem tö-
medékelt bauxitkutató fúrásoknak, amelyek változó
vastagságban, de legalább néhány méter hosszban do-
lomitbanmélyültek le, és most nyomás alatt 100 l/perc
körüli karsztvíz fakad belõlük feláztatva a vágatok
talpát.

2. A feltárásra szánt területeken a dolomit várható szint-
jét bányabeli kutatásokkal pontosítottuk. Mindezek
ellenére a vágatok több alakalommal is megcsípték a
dolomitot (a karsztosodott dolomit rendkívül vál-
tozékony, unduláló formavilága, az ún. vándorbuckák
miatt), és abból jelentõsmennyiségû vizet fakasztottak.
Karsztvíztároló kõzetként a dolomit mellett a szenes

összlet fedõjét képezõ E2 mészkõ is fenyegetést jelent:
különféle járataiban és üregeiben nagyobb mennyiségû
víz is összegyûlhet. Amikor a 160. sz. szenes feltárás a dé-
li vetõ mentén váratlanul megütötte az eocén mészkö-
vet, kb. 1 m3/perc víz áramlott a bányába. A tároló akkor
nagyon gyorsan leürült, és a vízfakadás utánpótlás hiá-
nyában megszûnt.

A magasabb fedõben nagy víztárolók nincsenek. Az
oligomiocén Csatkai Formáció helyenként homok- és
kavicsrétegeket tartalmaz, de az itt tárolt kis mennyiségû
rétegvíz nem jelent veszélyt a bányára.4. ábra: Vetõdés a széntelepben
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A bánya passzív vízemelés
mellett mûködik. A bányában fa-
kadó mintegy 2 m3/perc vizet
gyûjtõzsompokon keresztül több
lépcsõben emeljük a karsztvíz-
szint felett kiképzett fõvízmente-
sítõ telep ülepítõ-vágataiba. In-
nen centrifugál szivattyúk segítsé-
gével a vizet a 205-ös szintre
emeljük tovább, ahonnét a régi
bánya kirabolt vágatain keresztül
a víz gravitációs úton a bánya fel-
hagyott bányatérségeibe kerül. A
külszínre jelenleg nem emelünk
vizet.

A bánya legmélyebb pontját a
125 mAf szintre lehajtott, a bau-
xit fejtését elõkészítõ vágatok je-
lentik, amelyek egy néhányméte-
res szakaszon elérték a dolomi-
tot, és mintegy 1 m3/perc vizet fa-
kasztottak. Ezt a vízmennyiséget
azóta is folyamatosan emeljük, a
víz mennyisége számottevõen
nem csökkent. Hiába csapoljuk
folyamatosan más vágatokon ke-
resztül is a karsztvíztárolót, jelen-
tõsebb depressziót nem sikerült
létrehozni a bánya területén. Ez
arra vezethetõ vissza, hogy a régi bányába átemelt víz je-
lentõs része szinte azonnal visszajut a tárolóba, ahonnét
aztán újra kiemeljük � tulajdonképpen egy viszonylag kis
területen forgatjuk a vizet.

Bányászat

A XI. telepi szén- és bauxitelõfordulás egy lejtõsak-
na-párral van feltárva. A lejtõsaknák elsõ 300 méteres
szakaszát a Bakonyoszlop II. bánya (az ún. régi bánya)
fõfeltáró vágatai jelentik, amelyek csak azért nem kerül-
tek visszarablásra, mert a XI. telep feltárórendszerének
a kiinduló pontjául szolgálnak. Ez a megoldás egyrészt
gazdasági racionalitás volt, másrészt pedig megoldotta a
külszínrõl indított vágathajtás egyik fõ problémáját, a ke-
mény eocénmészkõ felett elhelyezkedõ, helyenként laza
törmelékes összletben (agyagmárga, homok, kavics, ale-
urit, azaz a Csatkai Formáció) történõ vágathajtást.

Bakonyoszlop II-III. bánya fõszellõztetését egyVCP-
16 típusú ventilátor végzi, amely nyomó üzemmódban
1200 m3/perc friss levegõvel látja el a bányát. A széntele-
pek szintenkénti szellõztetése parciálisan (külön légcsõ-
vel) történik, így a szén öngyulladásának a veszélye ki-
sebb, mint áthúzó szellõztetés esetén.

A XI. lég- és szállítólejtõsakna vágathajtási munkái
2012 júniusában indultak, és az év végére 1100 m vágat
kihajtása után érték el a szenes, illetve a bauxitos össz-
letet.

A Bakonyoszlop II-III. bánya alapvetõen szénbánya,
a feltárási tervei is ennek megfelelõen készültek el. A

bauxit kitermelését csak mellékesen, a szénbányászat ér-
dekeinek alárendelve kívántuk végezni, mivel a piaci le-
hetõségek a tervezés idõszakában egyértelmûen ebbe az
irányba mutattak.

A széntermelésben a bauxitbányászat során kidolgo-
zott és hosszú távon hatékonyan üzemeltetett technikát
és technológiát alkalmazzuk, amely szintomlasztásos
kamrapillér fejtés gumikerekes szállító-rakodógép
(GHH 4.1) használatával.

Mivel a telep feltárása, és az elsõ szenes terület fej-
tésre elõkészítése csak 2013 elsõ negyedévében valósult
meg, errõl a szénértékesítési szezonról lemaradtunk, és
csak minimális mennyiségû szenet sikerült értékesíte-
nünk. Ezzel szemben a MAL Zrt. bauxitvásárlási igény-
nyel jelentkezett, az Eoszén Kft. pedig úgy döntött, hogy
2013. év elsõ felében az eredeti stratégiától eltérõen
bauxitot fog termelni még azon az áron is, hogy a bauxit
felett elhelyezkedõ szén egy részét fel kell adnia. A július
hónapban zárult bauxittermelési periódusban több mint
30 ezer tonna bauxit került kitermelésre, illetve értékesí-
tésre. A kitermelt bauxit egyik fele a korábban már
említett 125. sz. fejtésekbõl származott, míg a másik fele
a bauxitban kihajtott vágatok anyaga volt. Ezekben a
vágatokban az acélbiztosító szerkezetek bent maradtak,
hogy a fölöttük lévõ széntelep biztonságos lefejtését,
illetve a fõfeltáró vágatok épségét biztosítsák.

A bauxit fejtésével párhuzamosan a széntelep legfel-
sõ, 160 mAf szinti területének a feltárása, fejtésre elõké-
szítése is megtörtént. Ez volt a bánya egyetlen olyan te-
rülete, ahol a feltárás egy részét fabiztosítással alakítot-

5. ábra: A Bakonyoszlop XI. telep feltárása
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tuk ki. Mûszaki-gazdasági szempontok miatt a késõbbi-
ekben visszatértünk a bauxitban már jól bevált acélíves
(TH) biztosításra.

2013 augusztusában megindult a területen a szén fej-
tése, és ezzel párhuzamosan a következõ, 147 mAf szint
feltárása. A viszonylag kis ásványvagyonnal rendelkezõ
160 mAf szint kimerülése után megkezdõdött a 147 mAf
szint fejtése. Ezen a területen a széntelep nagy dõlése
nem teszi lehetõvé a klasszikus fejtési kamrarendszer ki-
alakítását, ezért csapásmentén 130-150mhosszú kamrák
kialakítására van szükség. A 2013. év folyamán összesen
15 ezer tonna szenet termeltünk és értékesítettünk.

Osztályozás és értékesítés

A kitermelt szenet az aknaudvaron egy EXTEC
5000S típusú mobil osztályozó berendezéssel szemnagy-
ság szerint három frakcióra osztályozzuk (6. ábra). A
széntermelés során a termelvénybe kerülõ közkõ (med-
dõ) keményebb a szénnél, ezért leválasztását jó haté-
konysággal szemcsenagyság szerinti osztályozással
tudjuk megoldani. A dió-darabos frakciót (≥45 mm)
kézi válogatással dúsítjuk, a dara (10-25 mm) és a por
(≤10 mm) frakció dúsítás nélkül kerül értékesítésre.

A szénbánya részben lakossági piacra (dara-, dió-,
darabos szén) termel, részben mezõgazdasági (fóliások-
nak daraszén), részben ipari felhasználóknak (téglagyá-
raknak porszén), részben pedig erõmûveknek (porszén)
értékesíti a termékeit.

Az Eoszén Kft. bauxit-értékesítési piaca napjainkra
megváltozott: timföldgyártási alapanyagként jelenleg
nem értékesít bauxitot, viszont a vaskohászat, illetve szi-
getelõanyag-gyártás területén segédanyagként új piaci
lehetõségek nyíltak meg. Az értékesítés volumene nagy-
ságrendi visszaesést mutat a timföldgyári mennyiségek-
hez képest, de a szénértékesítés szezonális jellegébõl
adódó bevételcsökkenés hatását csökkenti, adott eset-
ben kompenzálhatja is.

Az Eoszén Kft. 50 fõ körüli létszámmal, közel 2 éve
mûködteti ezt a bányát, a széntermelés 8 hónapja kezdõ-
dött. Sok a bizonytalansági tényezõ mind a földtani vi-
szonyok, mind a termelés, mind az értékesítés tekinteté-
ben. A mai magyar gazdasági környezetben nagyon ne-
héz egy kis-közepes vállalkozásnak � különösen ha bá-
nyászati tevékenységet végez � talpon maradni, eredmé-
nyes tevékenységet folytatni. Az elsõ idõszak tapasztala-
tai óvatosságra intenek, az értékesítést tekintve mérsé-
kelt bizakodással töltenek el. A széntermelés mennyisé-
gének függvényében a bánya élettartama várhatóan 6-7
év, amelyet a sikeres bauxitértékesítési tevékenység akár
több évvel is megnövelhet.

Utószó

Az elsõ szerelmet nehezen felejtjük el, valahol mélyen el-
temetve mindig bennünk él. Nekünk a vörös (bauxit) volt az
elsõ. Sok-sok évet húztunk le egymásmellett, aztán a sors úgy
hozta, hogy lecseréltük feketére (szén). Nem kellett sok idõ,
hogy rájöjjünk, a vörös nélkül nem tudunk élni. Ketten együtt
� a vörös és a fekete � már ki tudják elégíteni az igényeinket,
igaz, a kettõvel egyszerre együtt élni, embert próbáló feladat.
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beosztásokban. 2000-tõl a Bakonyi Bauxitbánya Kft., majd aMALZrt. Halimbai Bányaüzemében üzemvezetõ helyettes,
2008-tól a bánya bezárásáig üzemvezetõ. 2013-tól az Eoszén Kft.-nél üzemvezetõ. 2006-ban mérnök-közgazdász
oklevelet szerzett.
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Bevezetés

1949 és 1994 között az évente egyenetlen létszámú
iskolarendszerû vájár- és bányaelektrolakatos képzés-
ben 23 551 fõ szerzett szakképesítést, vált szakmunkás-
sá1. A képzés az 1970-es évektõl folyamatosan vesztette
el utánpótlási hátterét, az állam a bányászat �szerkezet-
átalakításával� a foglalkoztatás távlatait és lehetõségeit
minimálisra korlátozta. Az 1990-es évekre a szakma el-
tûnt a választható iskolai szakmaajánlatokból � mai új-
raélesztése összetett feladat.

Évszázadokig a bányamunka tapasztalati úton törté-
nõ elsajátítása voltmeghatározó. Ezen amunkamegosz-
tás fejlõdése, a taylorizmus befolyása, a társadalmi meg-
ítélés alakulása fokozatosan változtatott. Hazánkban a
bányász foglalkozás 1937-tõl szakma, szakmai gyakor-
lathoz, ismeretanyaghoz, vizsgához kötött tevékenység.
A felnõttképzés folyamatos fenntartása mellett 1949-tõl
az iskolarendszer része volt. 1994-re azonban az iskola-
rendszerbõl választható szakmaként is eltûnt, az új szak-
majegyzékek különbözõ címmel és besorolással tartal-
maztak bányászati képesítéseket.

Az energiastratégia átfogalmazása, szakértõi állás-
pontok érvényesülése is közrehatott abban, hogy tényle-
gesen új szakaszt jelent(het?) a bányászat jövõjével kap-
csolatos kormányhatározat (2013), amely a komlói vá-
járiskolában az ifjúsági (nappali) képzés újraindításáról
intézkedik2.

A várható termelésre (és képzésre) 2013-ban elõbb
Borsodban, majd Komlón bányászati klaszter szervezõ-
dött, mely az oktatást-képzést is támogatja.

A hazai vájárképzés 1949-1994 között

A magyar bányászat 1945 után került szembe a tö-
megtermelõ, egységesen szervezett és irányított, nagy-
üzemi elvárásokkal, aminek egyik feltétele volt a szak-
emberállomány, a bányász/vájárképzés megteremtése.
A központilag szervezett tananyagot a bányavidékeken
létesített iskolákban oktatták. A tervezett és megvaló-
sult iskolák elõbb csak vájárképzéssel foglalkoztak. Ké-
sõbb folyamatosan más szakmák is megjelentek a kép-

zési palettán, alkalmazkodva elsõsorban a helyi igé-
nyekhez.

Az ipari szakképzés irányításának egységesítését
szolgálta 1949-ben aMunkaerõ Tartalékok Hivatala lét-
rehozása, amelynek hatásköre az ipari- és kereskedelmi
iskolákra terjedt ki. 1957-ben hatáskörét a Munkaügyi
Minisztérium Szakoktatási Fõosztálya vette át.

Az iskolarendszerû vájárképzést elõbb a korábbi
két, majd az egy-, két- és hároméves forma, a kettõs
szakma jellemezte. Idõvel a fõhatóságok és a szakmai-
pedagógiai intézetek átrendezõdésével a bányászati
szakmák is az OKJ-rendszer változásainak megfelelõen
alakultak. Több, tantervet is érintõ változtatás3 nyomán
kezdõdött meg a kompetencia-elvû átalakítás (1980-
90), amelynek gyakorlati érvényesítése a folyamatosan
zsugorodó képzésben, a közremûködõk egy részének
érdektelensége következtébenmár nem volt lehetséges.
A mélybányászat folyamatos megszüntetése a bányász
utánpótlás addigi nehézségeit tovább éltette. A kezdet-
tõl létszámhiánnyal küzdõ iskolai képzésben az ágazat
felszámolásával elsõként a geológiai, bányagépészeti,
bányaipari technikumok, majd a vájár szakmunkástanu-
ló intézmények szûntek meg.

A képzés létszámhátterének újraszervezésére a VII.
ötéves terv elõkészületei során, 1985-87. között történt
utoljára kísérlet. A bányászat helyzetének ismételt átte-
kintésére, új feladat-meghatározásokra az Állami Terv-
bizottság és a Minisztertanács 1985 áprilisában hozott
határozatában került sor4, amit aminisztérium, a BDSZ
elnöksége, majd a vállalatok saját intézkedési tervei kö-
vettek. Ebben az idõben nyolc intézet (1. táblázat) és há-
rom tanbánya foglalkozott képzéssel. Az iskolák és a
vállalatok a létszámgondoknak adtak elsõbbséget, de a
szakértõi háttér a szakmai képzéshez szükséges tantervi
és dokumentációs feladatokat (tankönyvek, módszerta-
ni útmutatók, szakmai-nevelés kiadványai) is körvona-
lazta. Ennek szellemében a Bányászati Egyesülés, az
IpM Ipari Szénközpontja és az Országos Pedagógiai In-
tézet az 1985-86-ban végzett országos felmérés nyomán
összeállítást készített, mely elõkészítõ anyaga volt az
1986. április 10-11-én tartott perecesi országos konfe-

A szerzõ összefoglalja a hazai bányászati szakmunkásképzés történetét és esetleges megújításának
egyes módszertani eredményeit. Megállapítja, hogy a képzés a bányanyitások függvényében alakulhat és
a lokális munkapiac igényeire korlátozódik, az újraiparosítás folyamatában létrehozandó bányászati ter-
melõhelyek számához igazodva. Foglalkozik a bányászat multiplikatív befolyásának fontosságával a fog-
lalkoztatási/gazdasági helyzet javításában. A Dél-Dunántúlon ismert uránérc- és széntelepek kitermelé-
sének és feldolgozásának megszûnése kapcsán rámutat arra, hogy ez dinamizáló tényezõktõl fosztotta
meg a terület gazdaságát, miközben az ásványvagyon megkutatottsága, a kitermelés lehetõsége évtizedek
óta kidolgozottak és ismertek. Az érc- és szénbányászat hosszabb távra ismét munkahelyeket, jövedelem-
biztosságot, vállalkozási lehetõségeket teremthet a térségben.

A területi gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés és
szakemberképzés bányászati összefüggései Dél-Dunántúlon

DR. KRISZTIÁN BÉLA c. egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem)
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renciának, ahol �A vájárképzés helyzetelemzése5� cím-
mel tekintették át a helyzetet. Az irányadó elõadásokat
vállalati beszámolók követték. A Miskolci Egyetem
�Földtudományok és szakoktatás� címmel további do-
kumentumot készített6, amit a vájárképzésben érintett,
meghívott szakemberekkel részletesen elemeztek, aján-
lásokat fogalmaztak meg7. Egyik ajánlás a tantervi vál-
toztatásokra irányult, ezeket be is vezették.

A mecseki képzés ellehetetlenülését megakadályo-
zandó, a liász bányászat a Tolnamegyei munkaerõforrá-
sokra is építeni kívánt. Ezért, a komlói képzés megha-
gyásamellett a Tolnamegyeimunkaügyi szervezetekkel,
tanácsokkal és szakmunkásképzõ iskolákkal történt fo-
lyamatos egyeztetés után körvonalazódott egy 2000-ig
szóló program (évi 15 fõs tervezett létszámmal, bonyhá-
di képzõhellyel, a szászvári autonóm bányaüzem, mint
gyakorlóhely kijelölésével)8.

A képzés fenntartásában nagy szerepe volt a tartó-
san konzervatív, a technikumi képzés megszûnte (1963)
után is technikumként mûködõ ágazati és vállalati for-
rásokra támaszkodó tatabányai Aknászképzõ Techni-
kumnak. Az 1935-tõl létezõ felnõtt vájár tanfolyami
képzés � különbözõ formákban és tartalmakkal � máig
lehetõséget ad a bányász szakképesítés felnõttkori meg-
szerzésére.

A tantervek megújítása az új szakmai rendszernek
(OKJ) megfelelõen történt. A kilencvenes évekre kiala-
kított, modulrendszerû és az irányított tanulásra épülõ

iskolai tananyag felhasználására nem volt vállalkozó, és
ezzel képzés 2013. szeptember 1-jétõl már nem lett in-
dítható9. A vájár szakmára a bányászat felszámolása
után jelentkezõ néhány fõs keresletet a munkapiacra
került vájárokból és a különbözõ bányászképzésekkel
lehetett kielégíteni.

A bányász(vájár)-képzés feltételrendszere

A gépek és berendezések alkalmazása ellenére a bá-
nyamunka során olyan feladatok, döntéshelyzetek sora
jelentkezik amunkahelyeken, melyekmegoldására csak
az ember képes. A megoldás azonban kevéssé múlik a
bármely magas szintû elméleti felkészültségen, ha a ta-
pasztalat hiányzik mögüle. Agricola óta a bányászat ter-
melési rendszere csak a felhasználandó eszközök tekin-
tetében változik, így a tananyagot tekintve az az idõk fo-
lyamán lényegétmegtartvamódosult, amost újjászerve-
zendõ képzésben a korábban kialakított és alkalmazott
képzési tartalmak kellõ szelektivitással jól felhasználha-
tóak.

Összehasonlítva más ágazatok szakmai tanterveivel,
a bányászati képzés olyan rendszerelven összeállított,
szakmai-nevelési, képzési, a gyakorlati foglalkoztatást
munkaelemektõl a termelési folyamatokig feldolgozó
anyagokkal rendelkezett, amelyek a tantervtervezési és
az aktuális bányászati igényeknek éppúgy, mint a straté-
giai ráépíthetõségnek eleget tettek. A vájár elõvájási-,

Vájáriskolák, tanbányák2 Ipari gimnáziumok bányászati tagozata,
majd technikum, szakközépiskola3

Terv Tény(1950) 1986 Terv Tény(1950-tõl) 1986
Ajka Ajka Esztergom Ajka Budapest+ Szabó József

Szakközépiskola
Tatabánya+

Balinka Dorog Kazincbarcika Brennbergbánya Dorog-Péliföld- Bányaipari
Esztergom+ Aknászképzõ

Technikum
Tatabánya+

Dorog Komló Komló Dorog
Komló Mór Miskolc-Pereces Mecsekszabolcs Gyöngyös
Mecsekszabolcs Nagybátony Nagybátony Ózd Kurityán
Nagybátony Nagymányok Oroszlány Pereces Miskolc +
Oroszlány Oroszlány Szabó József Pécs Nagybátony

SZKI Tatabánya
Ózd Pereces Várpalota Somsály Ózd
Kurityán Pécs Tatabánya Petõfibánya
Petõfibánya Tokod-Péliföld Várpalota Pécs
Pereces Pilisvörösvár Tatabánya+
Sajószentpéter Tata Várpalota
Salgótarján Várpalota Veszprém
Somsály Zirc
Tatabánya
Várpalota
16 14 8 10 12 2

1Krisztián Béla (2003) A magyar bányász-szakképzés. Kézirat. 45.
2 Borsod, Mecseki, Mogyorós.
3 + egyesek tagozatokkal

1. táblázat: A vájáriskolák és ipari gimnáziumok, technikumok, szakközépiskolák 1949-19861
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fejtési-, robbantási feladatait 1986-1993 között a Hay
Guide Chart analitikus pontozásos módszerrel mértük
fel, kapcsolva a kompetenciákkal. A modulrendszer
kapcsán összeállított részanyagok beillesztése � megfe-
lelõ arányosítással és szelektálással � nem jelent különö-
sebb nehézséget. A modellrendszer alkalmazása és
elektronikus feldolgozhatósága a mindenkori OKJ
rendszerben a tanterv összeállítási folyamatot konver-
tálhatóság és adaptivitás szempontjából részbenmecha-
nikussá teszi.

Az eddig tervezett és megvalósult vájárképzések a
bányanyitások érdekében tett lépésként értékelhetõek,
de kevéssé támaszkodnak a tényleges szükségletekre,
ami a beiskolázási programot befolyásolja. Túl egyes
szénbányákmegnyitásán, olyan dinamikus fejlõdés nem
várható, mint volt ez 1949 után. Így a képzés létszáma és
folyamatos fenntartása a bányanyitások függvényében
alakulhat. Azok az elképzelések, amelyek az országban
lehetséges bányanyitásokra és szükséges létszámokra
vonatkoznak, mindenesetre nem a tömeges foglalkozta-
tást, hanem a lokális munkapiac lehetõségét vetítik elõ-
re (2. táblázat). Azonban a létrehozandó bányászati ter-
melõhelyek multiplikatív befolyása a régió foglalkozta-
tási/gazdasági helyzetének javulását hozhatja (1. ábra).

A széntermelés új eljárásai (pl. a vegyi eljárások)
vagy a gépesítettség sem a közvetlen vájár szakmunka-
igényt vetítik elõre. Általában megjegyzendõ, hogy a
mai képzési tervezés és szemlélet erõsen kötõdik a ha-
gyományos formákhoz, kiegészítve azokat a ma korsze-
rûnek ítélt technológiákkal, ily módon sajátos kettõssé-
get képviselve. Holott a bányászat � mind a külfejtéses,
mind a mélymûveléses � a gépesítettség okán már ko-
rábban is a komfortérzetet is befolyásoló nagyterûmun-
kahelyek irányába fejlõdött. Ilyen irányú változást felté-
telezve, egyes munkaerõ-szükségleti tervek a bányászat-
ban elsõdlegesnek a technikákkal, gépekkel összefüggõ
képesítéseket és nem a �csak� vájári feladatokat ítélik10.

Az újonnan nyitott/nyíló bányákhoz a munkaerõ-
képzési igény szükségszerû. Alapelvként a biztonság, az
adaptációs képesség, a szakszerû termelés/termeltetés
szerepelnek. Tekintve, hogy központilag nincs szerve-
zett bányatelepítés, ezért nehezen várható el, hogy a
képzés központi helyrõl vezérelve gondoskodjék a szük-
séges bányász képesítésûek �kitermelésérõl� egy szabad
munkapiacon, ahol ennél könnyebb foglalkozásokhoz
sincs meg gyakran a kellõ motivációs erõ. Kevéssé kép-
zelhetõ el, hogy a területeken innovációt jelentõ, az ön-
kormányzatok érdekeit is szolgáló bányászat és képzése

ne a területi, helyi
gazdaságot szol-
gálja. A bányász-
képzés az általá-
nos bányászati is-
mereteken (bá-
nyászati kompen-
dium) alapulva,
így a helyi viszo-
nyoknak megfele-
lõ különösséggel

történhet (pl. a földtani helyzet, a sújtóléges, nem sújtó-
léges körülmények, gépesítettség stb.). Az általános bá-
nyászati ismeretek birtokában a külön képzõhelyeken
tanulók, esetleg munkahelyet váltva a vállalati képzés-
ben szerezhetik meg az adott terület sajátos ismereteit
(pl. egy borsodi a mecseki, egy szénbányász az ércbá-
nyászati különbségeket vagy viszont). Itt jegyezzükmeg,
hogy a vájár foglalkozás az állami bányászat korsza-
kában sem jelentett csak a hagyományos értelemben
vett vájármunkát. Az 1950-es évektõl folytatott � bár-
hogy értelmezett � technikai és technológiai változások,
mûvelõdési, szervezési és vezetési tudáselemek egyre
sokoldalúbb elvárásokká formálódtak. A jól képzett vá-
jár minden üzem, vállalat legnagyobb értéke volt, tevé-
kenységükben sok ma elvárt ismeret � külön képesítés
nélkül is � fellelhetõ volt. A hosszú tapasztalat, az önte-
vékenység szükségessége, a folytonos tanulás hozta ma-
gával ezt a tudást. Ma ilyen tapasztalatokra kevés idõ és
alkalom adódik. A vájárképzéssel foglalkozó vélemé-
nyek egyik eleme pl. a képzés elnevezésének módosí-
tása. A csak vájármegjelölés helyett a tevékenységbe in-
tegrálódó automatika-, elektronikai-, gépész-, lakatos-,
mechanikai-, vájár-, villanyszerelõ- stb. tudást ötvözõ
bányász vagy bányamûvelõ szakmunkás megnevezés be-1. ábra: Ujraiparosítás és a bányászat kölcsönhatása

2. táblázat: A dél-dunántúli szén- és uránérc-termelés létszámtervezetei

Bányanyitásra Térségek Ásvány- Létszám fõ1 Multiplikáció2
alkalmas területek vagyon Mt
Feketekõszén Mecsek, Szászvár, 1240 1400-3400 3500-8500

Baranya- Máza-Váralja- 500 1250
Tolna Dél

Uránérc Mecsek Kõvágószõlõs 1,2 500-700 1250-l700
1000 2500

1 A létszámtervek eltérõek, átlagukat közöljük. Mindegyik a szûken
vett szakfeladatra épít, a multiplikativ következmények szakmai
összetétel-alakulását, területi vonzatait a vállalat(ok) aktuális és stra-
tégiai outsourcing céljait nem vagy csak kevéssé, általánosan körvo-
nalazzák. A szükséges, de részben bürokratikus személyi és doku-
mentativ rendszerek rákapcsolódását a mûködõ termelési rendsze-
rekre több vállalatnál szemléletesen követhetjük, így az esetleges dél-
dunántúli bányászatban is az elõre jelzettnél több munkahellyel szá-
molhatunk.
2 Feltétel: egy munkahely 2,5 másik munkahelyet hoz létre
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vezetése, ami az OKJ módosítását is jelentené, a tanítás
idejének változatlanul hagyásával. A duális keretekben
erre is mód nyílik.

A bányász emberi erõforrás szükséglet � a meglévõ
(majd létesülõ) bányák létszámellátását tekintve � ak-
tuálisan a felnõttképzésre támaszkodhat. Az ifjúsági
képzés megteremtése a bányalétesítések elhúzódó
hosszú idejét tekintve � stratégiai lépés. Egyrészt egy ki-
számítható bányászkarriert (térségi vagy ágazati foglal-
koztatást, szakmai tanulást, életutat) tudatosít, másrészt
a bányalétesítéshez kapcsolódva teremt identifikációt a
választott foglalkozáshoz. Amikor az ifjúsági bá-
nyászképzésben részvevõk foglalkoztatási lehetõségeit
latolgatjuk, több év(tizedes)es távlatok jelennek meg.
Az érintett területek képzõ intézményének, önkor-
mányzatának, klaszterének bányászati beiskolázása
szakmai-pedagógiai stratégiája ezért a terület érdekei
mentén szervezõdjön. Indokolt a kettõs szakma beveze-
tése (erre a duális képzés megfelelõ szervezettséggel jó
keretet nyújt). Ott, ahol mûködõ bánya van (Borsod), a
vájár-ács, vájár-kõmûves stb. párosítás szerepeljen, mert
a foglalkoztatás lehetõsége adott. Ott, ahol még csak
elõkészületek történtek (Máza-Dél) az ács-vájár, a kõ-
mûves-vájár stb. párosítás ad pályaívet (Komló). Az el-
sõ szakma segíti az elhelyezkedést addig, ameddig a bá-
nya ténylegesen nem tudja fogadni a végzetteket, utána
azonban megfelelõ biztossággal teremt foglalkoztatást
számukra. A képzést vállaló intézményeknek, szerveze-
teknek területükön portfóliójuk bõvítésével szükséges
élni az elnyert lehetõséggel.

A dél-dunántúli régió esélyei � az újraiparosítás
térszervezõ befolyása

Abányászati képzés a területen létre-
hozandó bányászattal is összefügg, ezért
ezt munkahelyteremtõ beruházásként is
kezelhetjük. Az ipari tevékenység meg-
határozó egy-egy területen � befolyása
széles körben érvényesül. A Dél-Dunán-
túlon ismert érc- és széntelepek kiterme-
lése, feldolgozása 1853-2004 között meg-
határozóan befolyásolta a terület helyze-
tét, ez a tényezõ a bányászat megszûné-
sével megszûnt. Ezzel eltûnt több olyan
dinamizáló tényezõ is, melyek hiánya a
terület gazdasági helyzetét hátrányos
állapotban tartja. A lehetséges újraiparo-
sítás (bányanyitások) dinamizáló befo-
lyása a terület gazdasági, társadalmi re-
aktivációját jelenti.

A Dél-Dunántúl mindig is hazánk
egyik fejletlen, ritka térstruktúrájú része
volt, amin jelentõsen sem a dualizmus-
kori modernizáció, sem a szocialista fej-
lesztések (1968-tól csak átmenetileg),
majd 1989-tõl a piacgazdasági mechaniz-
musok sem tudtak változtatni. Az Euró-
pai Unió 271 NUTS-2 régiója közül az

unió átlagának 44%-os teljesítményével a 253. helyre,
az utolsó 20 legkisebb gazdasági teljesítményt nyújtó ré-
gió közé tartozik11, ezen a megyék újból elõtérbe helye-
zése sem segít (3., 4. táblázat). A népsûrûség ma is ala-
csony, a természetes szaporodás tartósan az országos át-
lag alatti, a vándorlási egyenleg többnyire negatív, s e té-
ren alig várható változás12. Míg Komárom-Esztergom
megyében az egy ipari vállalkozásra jutó termelési érték
2010-ben 1278,6 M Ft volt, addig Baranyában csak
143,4 M Ft13. A munkanélküliségi ráta sem kedvezõ,
szintén 2010-ben 15-64 éves népesség körében Ko-
márom-Esztergom megyében a ráta 7,9%, Baranyában
14,8%14.

A területi fejlõdés, a térszerkezeti átrendezõdés
függ a foglalkoztatási és demográfiai viszonyoktól. A
gazdaság/népesedés kölcsönhatása erõs, a népesség-
szerkezet torzulása idõvel a gazdasági folyamatok gátja
lehet. A tartósan kibocsátó területek humán erõforrásai
a legdinamikusabb népesség elvándorlásával legyengül-
nek, a foglalkoztatási lehetõségek korlátozottak, a terü-
let innovációs tartalmát a Paksi Atomerõmû Zrt. és a
mezõgazdasághoz kapcsolható fejlesztések határozzák
meg, a pécsi egyetem befolyása viszonylagos.

A 21. századelõre a területi különbségek tovább éle-
zõdtek. A nyolcvanas évtizedtõl a demográfiai átmenet
új szakasza kezdõdött, az addig növekvõ népesség csök-
kenésbe ment át és a négy ezrelék körüli fogyással Ma-
gyarország az egyik leggyorsabban csökkenõ népességû
európai ország lett. A népesség belsõ vándorlási ten-
denciái is megváltoztak. Az államszocializmus idején
jellemzõ két ipari tengelybe tartó fejlesztés és migráció
a (nehéz)ipar, mezõgazdaság visszafejlesztése, megszû-
nése következtében megtorpant15. A némi nagytérségi
vándorlás célterülete a Nyugathoz közeli, tõke és inno-

Régiók Foglalkoztatási ráta (%)
S.sz. 1992 S.sz. 2000 S.sz. 2010

Közép-Magyarország 1 56,50% 2 53,40% 1 53,80%
Közép-Dunántúl 3 52,80% 3 52,30% 3 50,90%
Nyugat-Dunántúl 2 55,70% 1 55,90% 2 52,10%
Dél-Dunántúl 5 51,70% 5 46,90% 5 47,00%
Észak-Magyarország 7 47,00% 6 43,70% 7 42,90%
Észak-Alföld 6 47,80% 7 43,60% 6 44,10%
Dél-Alföld 4 52,30% 4 48,70% 4 48,00%
Magyarország 52,50% 49,60% 49,20%

3. táblázat: Foglalkoztatási ráta alakulása 1992-2010 között (KSH)

Régiók Aktivitási arány (%)
S.sz. 1992 S.sz. 2000 S.sz. 2010

Közép-Magyarország 1 61,00% 2 56,40% 1 59,10%
Közép-Dunántúl 3 59,80% 3 54,90% 3 56,70%
Nyugat-Dunántúl 2 60,10% 1 58,30% 2 57,40%
Dél-Dunántúl 5 57,20% 5 50,90% 5 53,50%
Észak-Magyarország 6 54,70% 6 48,60% 7 51,10%
Észak-Alföld 7 54,60% 7 48,00% 6 51,60%
Dél-Alföld 4 58,20% 4 51,40% 4 53,70%
Magyarország 58,30% 53,00% 55,40%

4. táblázat: Országos összehasonlító aktivitási arány 1992-2010 (KSH)
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vációs kapuként mûködõ Észak-Dunántúl, illetve a szi-
getként mûködõ multinacionális vállalatok környéke
lett, a két ipari tengelybõl mára csak az egyik számot-
tevõ16.

Az 1980-as évekig Baranya és Tolna megye gazdasá-
gában a bányászat jelentõs súlyt alkotott17, a multipliká-
tor szereppel meghatározó ágazat volt. 2012-re viszont
Baranyamegyében az iparban18 14 534 fizikai, 4628 szel-
lemi, összesen 19162 alkalmazottat találunk, közülük
17 090 a teljes munkaidõben foglalkoztatott19. 2012-re a
bányászat, kõfejtés területén 31 vállalkozás, ebbõl 30
társas, 1 pedig egyéni vállalkozás volt20. A bányászat/
kõbányászat 100 fõt foglalkoztat, közülük 51 a fizikai, 39
a szellemi állományú, teljes munkaidõben foglalkozta-
tott 90 fõ21. Az ipari foglalkoztatási bázist (jövedelmet)
jelentõ bányászat újraindítása ezt a helyzetet részben
megváltoztathatja.

Hosszú idõ után a kormány a Nemzeti Energiastra-
tégiában22 és az ásványvagyon gazdálkodási cselekvési
tervben tûzte ki célul, hogy megvizsgálja a hazai mély-
mûvelésû szénbányászat megnyitásának lehetõségét.
�Ez azt jelenti tehát, hogy a szénkitermelés bõvítését, a ma-
gyarországi szénbányászat újraindítását támogatja a kor-
mány� � fogalmazott egy közlemény23. Dél-Dunántúl
természeti kincsei között a kõszén és uránérc megkuta-
tottsága és a kitermelés lehetõsége, az erre irányuló bá-
nyanyitások szándékai és az ellenük állított környezet-
védelmi indokok évtizedek óta kidolgozottak és ismer-

tek, a politikai kurzus szerint aktualizálódnak. Az újra-
kezdés költségei jelentõsek (5. táblázat), az ásványi
nyersanyagok értékét végsõ soron az újraiparosítás so-
rán a felhasználási cél, a feldolgozóipari orientáció és
megvalósulás24, másrészt társadalmi oldalról egy tartós
foglalkoztatás lehetõsége támasztja alá.

A kõszénbányászat a korábbi és részben új kutatá-
sok révén a kelet-mecseki területen indult és folytatód-
hat, ezzel a terület szerkezete, súlypontja megváltozik.
A szénbányászat egyéb felhagyott területeinek (a vasasi
külfejtéstõl eltekintve) esetleges megnyitása kétséges és
hatalmas kockázattal, költséggel járó vállalkozás. A te-
rületen több szénbányász vállalkozás van jelen25 � a
Calamites Kft./ HHoldingHungary Zrt. aktuális és stra-
tégiai háttérrel26, a Wildhorse Energy a legkorszerûbb
technológia alkalmazásával Váralján (CCS) kívánja a
termelést megoldani27. A Keleti-Mecsekben a hagyo-
mányos és a legkorszerûbb technológiák alkalmazásával
a széntermelés kivitelezhetõ és a bányászképzés gyakor-
lati része a már korábban ide tervezett tanbányával
(1 Mrd Ft)28 megoldható. A komlói gyakorlati képzési
lehetõségek (Máza-Dél, Vasas külfejtés) könnyen elér-
hetõek � a tanulók saját bányájuk megnyitásában sze-
reznek tapasztalatokat.

A dél-dunántúli bányászat újrakezdés-vizsgálatát
korábban a Krugman-féle térszerkezeti közelítésben vé-
geztük29, melynek jellemzõje a térszerkezet integrált fel-
fogása egy nem-tökéletes piaci versenyre épülõ általá-

A befektetés típusa A befektetés fõbb motivációi
� ország/EU specifikus energiafogyasztói szükséglet-preferenciák
� az energiapiac és az egy fõre jutó jövedelem nagysága

1/Piacorientált � az energiapiac növekedése
� a regionális és a globális piacokhoz való hozzáférés
� az energiaforrások piaci (hazai, EU) szerkezeti változása, változtatása
� multiplikátor következmények
� nyersanyagokra (kõszén, uránérc, víz) építve az energiafüggõség
lehetséges/optimális csökkentése

� alacsony költségû, képzetlen munkaerõ + /képzési háttér/

2/Erõforrás-orientált � magas költségû, képzett munkaerõ + /képzési háttér/
� technológiai, innovációs és egyéb elõnyök/adottságok
� infrastruktúra, képzési rendszer, települések, utak, telekommunikáció
� tudományos, kutatói kapcsolatrendszer, tudástranszfer
� multiplikátor következmények
� jövedelemtermelõ-képesség alakítása (lokális, térségi, országos)
� erõforrások költségei kiegészítve a munkaerõ termelékenységével

3/Hatékonyságorientált � egyéb output költségek, például logisztikai és kommunikációs költségek
� tagság olyan regionális és/vagy integrációs EU együttmûködésben, amely
elõsegíti az energiaipari vállalati hálózatok (klaszterek) létrejöttét

� multiplikátor következmények
� demográfiai és foglalkoztatási összefüggések aktuális és stratégiai
figyelembevétele

4/Foglalkoztatás-orientált � emberi erõforrás-munkaerõ (meglévõ és fejlesztendõ) kihasználása
� területi közvetlen/közvetett jövedelmezõség növelése
� munkanélküliség csökkentése/felszámolása
� multiplikátor következmények

5. táblázat: A befektetés típusai és motivációi 1

1 Forrás: UNCTADWorld Investment Report. 1995. (kiegészitve KB)



nos egyensúlyelméleti keretben, alapja az innovációs
rendszerek elmélete. Ez a gazdaságilag hasznos tudás
fejlõdését a rendszer szereplõit átfogó kapcsolati háló-
zat mûködésével, meg az endogén növekedés elméleté-
vel magyarázza. Az ipari növekedés legfontosabb fakto-
raként meghatározott technológiai fejlõdést a gazdasá-
gi szereplõk innovatív viselkedésébõl vezeti le. Ez a me-
cseki szénbányászat újrakezdése és folytatása módsze-
reiben (pl. a klaszterszervezõdés Komlón) és az uránérc
bányászat új technológiát alkalmazó terveiben követhe-
tõ. A térszerkezet makrogazdasági növekedésre gyako-
rolt hatása empirikusan is elemezhetõ30. A matematikai
apparátusok közelebb hozzák az optimális döntéseket31.

Az uránércbányászat részben a korábbi kutatásokra
épül, ezeket kiegészítve több termelési tervet is kidolgoz-
tak.Avállalkozás 1,2Mt termeléssel 100milliós helyi adót
ígér a településeknek. Az uránércbányászat a korábbi
tapasztalatok és a korszerû technológia révén, a jelenlegi
becslések szerint 700 embernek jelenthet közvetlenül
munkalehetõséget és további 1500 munkahely jön létre
közvetetten, a bányavállalat számára beszállító külsõ
cégeknél. (Viszonyításképpen ez a két volt bányásztele-
pülés, Kõvágószõlõs és Kõvágótöttös teljes lakossága.)

A dél-dunántúli bányászat újraindításakor mérlegel-
ni szükséges a szakemberellátás nehézségeit, tekintettel
a köztudatban a munka nehézségérõl, ártalmairól elter-
jedt túlzó nézetekre is. Az iskolai bányászképzés meg-
szûntével (1994) a különbözõ intézményekben és okta-
tási vállalkozásokban elsõsorban felnõttképzési formák-
ban szerezhetõ meg a szükséges képesítés. 2005-re szü-
letett meg olyan integrált, kettõs képzésre irányuló tan-
terv, amely a tantervelmélet koncepciózus értelmezésé-
vel, a korszerû munkaanalízis (Hay-módszer) alkalma-
zásával, a hiányszakma pótlásán túl az új bányász-szak-
munkásréteg kialakítását egy szakmai-nevelési prog-
rammal keretezve illeszti az iskola- és felnõttképzési
rendszerbe. Kedvezõ lehetõség a képzés bevezetésére a
duális képzési rendszer. Jelenleg az OKJ új duális for-
mációi érvényesek, a képzés megszervezésén többen is
munkálkodnak.

Tanulmányunkban (egyéb tényezõktõl elvonatkoz-
tatva) a multiplikátorhatást a foglalkoztatottak számára
és a jövedelemtermelésre korlátozzuk32. A multipliká-
tor (megsokszorozó) hatás közgazdaságtani fogalom. A
beruházások (bányanyitások) megrendelést és bevételt
jelentenek a tõke-javakat elõállítóknak, az õ rendelé-
seik pedig másoknak. A foglalkoztatottak keresletet tá-
masztanak a fogyasztási cikkek piacán, a serkentõ hatás
egész láncolaton fut végig. A beruházások saját növeke-
désüknél nagyobb mértékben sokszorozzák meg az
összkibocsátást, a létrehozott áruk és nyújtott szolgálta-
tások összességét.

A Dél-Dunántúlon újrakezdõ bányászat létszámigé-
nye általánosságban is jósolható, kidolgozása alapve-
tõen kvalitatív módszerek segítségével33 a vállalati
igény-elõrejelzések nyomán születik, melyekre a közvé-
lemény számára csak általános utalások történnek
(4. táblázat), bár egyes elemzésekben fellelhetõek a
szakmaszerkezeti szükségletek is.

A munkaerõ elemzésekor a végtermékben megtes-
tesülõ élõmunka arányából indulunk ki, azzal, hogy
minden ráfordítás munkaráfordításként is felfogható. A
végsõ felhasználásra bocsátott termékek élõmunka-igé-
nyessége a végterméket kibocsátó vállalatnál közvetle-
nül felhasznált és a holtmunka ráfordításokon keresztül
begyûrûzõ munkatartalom összegével egyenlõ.

A bányászati fejlesztést lineáris programozással kö-
zelítettükmeg, ahol amegfelelõ célfüggvények a felada-
tok lineáris függvényei. Alapul az operációkutatást vet-
tük, a feladatot (fõként matematikai) modellek alkotá-
sával, illetve felhasználásával dolgoztuk fel. A döntés-
elõkészítés fõ feladatai: a lehetséges alternatívák felku-
tatása, kidolgozása; az alternatívák várható eredmé-
nyeinek tisztázása; a döntési ismérv meghatározása,
amely az alternatívák közötti választás alapjául szolgál;
nagyszámú változat esetén azok elõzetes szelektálása;
optimalizálás. A fejlesztés optimalizációjánál egy koráb-
bi program tapasztalatait használtuk fel. A bányászati
fejlesztésPareto-félemaximummegtalálásának feladatát
abban az esetben, amikor a megfelelõ célfüggvény és
mellékfeltételek lineárisak és nem lehet marginális szá-
mítást alkalmazni, visszavezethetjük bizonyos lineáris
programozási feladatra.

Az élõ- és holtmunka számbavételére az input-out-
put elemzés ad lehetõséget. Amérleg alapján felépíthe-
tõ inverzmátrixmatematikailag pontosanmeghatározza
a ráfordításokat. A termelés egységére jutó közvetlen
munka (bér, járulékok, létszám, munkaidõ) vektorát
megszorozva az inverzmátrixszal, megkapjuk azt a teljes
ráfordítási vektort, amely a termelés egységére jutó, to-
vábbgyûrûzõ munkaráfordításokat is magába foglalja.
A bányászat munkaigényességével kapcsolatban megje-
gyezzük, hogy a közvetlen munkaigényességet az egy-
ségnyi termeléshez közvetlenül felhasznált munkaráfor-
dítások (létszám, bér) határozzák meg. A halmozott
munkaigényességhez a közvetlen ráfordításokon túl a
belföldi anyag, energia és termékfelhasználáson keresz-
tül begyûrûzõ eleven munka fajlagos értéke is hozzájá-
rul (a beszállítói rendszer). A teljes munkaigényesség az
importanyagokban és az amortizációban megtestesülõ
munkatartalom fajlagos értékeit is magában foglalja.

A terület endogén fejlõdését a bányászat befolyásol-
hatja. Gazdasági és társadalmi megítélésük a hasznosí-
táson túl a foglalkoztatáspolitikával is összefügg. A bá-
nyászat multiplikatív következményei széles körûek: a
foglalkoztatás, a térség logisztikai rendszere, az oktatás,
képzés, a kereskedelmi forgalom, az egészségügy (kuta-
tás, aktív ellátás, rehabilitáció) egyaránt érintettek. A
bányászat összetett folyamatokat indukál: a képzésben,
foglalkoztatásban és jövedelemtermelésben is multipli-
kátor. A foglalkoztatásban általában 1,5-3,5 közötti
multiplikátor értékkel számolunk. A közölt létszámok
tervek, amelyekben nem tüntették fel a szakmaszerke-
zetet, de a felsorolt technológiákat tekintve, az alap-
szakmának ésmûvelési feltételnek tekintett vájár kevés-
bé kitüntetettnek tûnik.

Mai elképzelések szerint az ércbányászat minimáli-
san 15 éves idõtartamában (közvetlen elõkészítés, kiter-

32 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 147. évfolyam, 3. szám



Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 147. évfolyam, 3. szám 33

melés, felszámolás, rekultiváció) a közvetlen termelés-
ben 500-70034 fõ így legkevesebb, mint ezerötszáz ércbá-
nyászathoz kapcsolódó új foglalkoztatottal számolha-
tunk. A termelésen kívül legalább az elsõdleges (a sárga
porig) elõkészítés is tervezett.

A szénbányászat nagyobb � nyolcvan éves � távlatra
tekinthet. A tervezett létszám (1400)35 két és félszeres
multiplikációval 3500-ra növekedhet. A korszerû tech-
nológiák a gazdaságos foglalkoztatás, a kiszervezések fi-
gyelembevételével is valószínûleg a tervezettnél több
foglalkoztatottat indukálnak.

A térség bányászati vállalkozásai a jelenleg tervezett
kb. 3 ezer fõ foglalkoztatásával 1395 M Ft/hó jövedel-
met indukálnának, a különbözõ adófajták további bevé-
teleket jelentenek. A térség jövedelembiztosságát az
érc- és szénbányászat hosszabb távra teremtenémeg, al-
kalmat adva további vállalkozásokra, munkahelyekre.

A bányászat helyzetének vizsgálata az elmúlt évtize-
dekben változó utat járt be36. A rendszerváltás után a
korábbi ipari fejlesztési irányt elvetõ tervekben nem
szerepelt a bányászat lehetséges újraindítása. Az idõk
múltán azonban egyre több terv foglalkozott a bányá-
szati lehetõségekkel, a legújabb koncepció (2014)
pedig37 � bár fenntartásokkal, vizsgálandónak ítéli meg
a bányászat lehetõségeit a fejlõdés egyik biztosítéka-
ként. Erõs álláspont körvonalazott ugyanakkor az alter-
natív energia és az önkormányzatok energiapolitikájá-
val kapcsolatban38.

A dél-dunántúli térség értékteremtése a szénbányá-
szattal 80-100 évre elõre látható, ha a szén/gáz termék-
igénye hasonló idõre fenntartható. Ehhez a szénhez
kapcsolódóan többoldalú tartós felhasználás-háttér, és
(a beváltak mellett) olyan új technológiák alkalmazása
is szükségessé válhat, amelyek egy része kutatási sza-
kaszban van és a kísérleti felhasználás körülményeit éli.
Ebben hátteret és felhasználót jelentene az EU hason-
ló törekvéseiben részt vevõk köre. Ezért is fontos a bá-
nyanyitás sokoldalú elemzése, mint ezt a Regionális
Energiagazdasági Kutatóközpont hangsúlyozza39: Óva-
tosságra inti a nagy reményeket táplálókat Kaderják
Péter; megfelelõ piac nélkül nem lehet életképes egy
olyan nagy beruházás, mint a bányanyitás. Úgy véli, el
kellene kerülni azt a zsákutcát, hogy pénzbeli állami tá-
mogatással ösztönözzék a mélymûvelésû bányák nyitá-
sát a vállalkozást eltartó felvevõpiac nélkül. Az elõkészí-
tetlen szén piacának hiányát a saját bõrén tapasztalta a
pécsi Calamites Kft., amely külszíni fejtésû bányáját
Nagymányokon szüneteltetni kénytelen.
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DR. KRISZTIÁN BÉLA a Budapesti Mûszaki Egyetemen, a SZOT Munkavédelmi Fõiskolán és az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen szerzett képesítéseket. A bányászat, az ipar és az oktatásirányítás több területén szerzett mûszaki,
szakmai-pedagógiai, szervezési, vezetési tapasztalatot. Hazai és nemzetközi kutatásokban vett és vesz részt a bányászati
emberi erõforrás, személyügy, vezetés/szervezés, az iparfejlesztés és a szakmai pedagógia, az oktatás, képzés területén.
Számos magyar és idegen nyelven megjelent könyv, tanulmány, cikk szerzõje, szerkesztõje. Az iskolarendszerû és az
iskolán kívüli oktatás több területén tevékenykedik. Több tudományos-szakmai társaság és bizottság tagja, tudományos
konferenciák rendszeres elõadója.

Az orosz gyémántbányászat

Oroszország adja a világ gyémánt termelésének 24%-át.
A legnagyobb termelõk a Szaha (Jakut) Köztársaságban és az
Arhangelszk Régióban vannak. Az elõbbiben mûködik a JSC
Alrosa, melyhez 9 gyémántbánya tartozik, összesen évente
23,1 millió karát termeléssel (1 karát = 0,2 g), a produktivitás
0,50-8,52 karát/t. Az OJSC Alrosa-Nyurba vállalathoz egy bá-
nyaüzem a TubeNyurbinszkaya tartozik, melynek éves terme-
lése 8,39 millió karát, 4,55 karát/t produktivitással.

Az Arhangelsz Régióban két bányavállalat van, a JSC Se-
veralmaz és az AGD. Ezek összes éves termelése 0,64 millió
karát (1,21 karát/t).

Kutatási és feltárási munkák folynak a Perm Régióban is.
A gyémánt világpiaci ára 2012-ben 82,28 USD/karát, ami

2003-hoz képest 1,6-szoros növekedés. A szibériai gyémán-
toknak rendkívüli jó tulajdonságaik vannak, sokkal kemé-
nyebbek az átlagnál, ezért különösen igényli az elektronikai és
az optikai ipar.

A felkutatott készletek nagysága miatt az oroszországi
gyémántbányászat elõtt biztos jövõ áll.
Engineering and Mining Journal 2013. szeptember

Bogdán Kálmán

A csehek nukleáris irányba mozdulnak

Csehország 2030-ig két új atomreaktort akar üzembe he-
lyezni � derült ki a cseh kormány iparügyi miniszterének má-
jus 30-i nyilatkozatából. A bejelentés azután hangzott el, hogy
a múlt hónapban leállították a temelini erõmû 2025-ig való ki-
bõvítésére kiírt pályázatot az energiapiac bizonytalanságára és
a projekt kormányzati garanciáinak visszavonására hivatkozva.

JanMladek elmondta a Dnes címû prágai napilapnak: �az
új blokkok építése egyszerûen öt évvel késõbb kezdõdik�. �Az
atomenergia még mindig a legjobb megoldás a Cseh Köztár-
saság számára� � tette hozzá a miniszter. Elmondta: az új
reaktorokra több szénerõmû tervezett bezárása és számos lig-
nittelep kimerülése miatt van szükség.

A tervezett két új reaktor közül csak az egyiket építenék
Temelinben, a másikat a délkelet-csehországi Dukovanyba
tervezik. Elképzelhetõ, hogy a két reaktort két különbözõ vál-
lalat fogja megépíteni � mondta el az iparügyi miniszter.

A Temelinben és a Dukovanyban mûködõ két atomerõ-
mûben állítják elõ jelenleg a Csehországban megtermelt
elektromos áram egyharmadát.
Hír24 2014.05.30. PT
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AKüldöttgyûlés helyszíne aMagyar Földtani ésGeo-
fizikai Intézet Díszterme volt, ahol bányász dalok és a ki-
vetítõn bányász témájú képek fogadták a résztvevõket.

A dr. Pataki Attila intonálásával elénekelt Himnusz
elhangzása után a szakosztály elnöke, Erõs György kö-
szöntötte a megjelenteket, majd felkérte a Veszprémi
Helyi Szervezet titkárát, Bács Péter okl. bányamérnököt
a levezetõ elnöki teendõk ellátására.

A levezetõ elnök külön köszöntötte a megjelent
társegyesületek, társszervezetek elnökségben helyet
foglaló képviselõit: dr. Fancsik Tamást, aMagyar Földta-
ni és Geofizikai Intézet igazgatóját, a Magyar Geofizi-
kai Egyesület elnökét; dr. Baksa Csabát, a Magyarhoni
Földtani Társulat elnökét; dr. Zoltai Ákost, a Magyar
Bányászati Szövetség fõtitkárát; Rabi Ferencet, a Bánya-,
Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetének elnökét;
Sztermen Gusztávot, a Magyar Mérnöki Kamara Szi-
lárdásvány-bányászati Tagozatának elnökét, valamint
dr. Nagy Lajost, az Országos Magyar Bányászati és Ko-
hászati Egyesület elnökét. A küldöttgyûlésrõl külföldi
tartózkodása miatt kimentését kérte dr. Szûcs Péter, a
Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar
Dékánja.

A 140 szavazati jogú küldöttbõl a kezdés idõpontjáig
81 fõ regisztrált, amely szerint a Küldöttgyûlés határo-
zatképes. Ameghirdetett napirendi pontokat aKüldött-
gyûlés résztvevõi egyhangúan elfogadták:

Megnyitó, köszöntések
Szakosztályi beszámoló
Hozzászólások, indítványok
A Jelölõ Bizottság jelentése, tisztújítás
Megemlékezés dr. Bárdossy György akadémikusról
Hazai ásványi nyersanyagaink hasznosítási lehetõ-
ségei
A választás eredményének ismertetése
Zárszó
Ezt követõen a Küldöttgyûlés tisztségviselõinek

megválasztására került sor. A résztvevõk egy ellenszava-
zattal jegyzõkönyvvezetõnek Csányi Juditot, hitelesítõk-

nek Szamek Zsoltot és Bariczáné Szabó Szilviát, míg a
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Bársony Lászlót,
tagjainak Severnyák Jánost ésHideg Józsefet választották.

A Bányászhimnusz harangjátéka alatt a szakosztály
titkára,Huszár László olvasta fel az elõzõ Küldöttgyûlés
(2010) óta elhunyt 127 tagtársunk névsorát. (Elhunytja-
ink névsorát az OMBKE küldöttgyûlései alkalmából éven-
te leközöltük. � Szerk.)

Dr. Baksa Csaba a 166 éves, 1150 taglétszámú Ma-
gyarhoni Földtani Társulat nevében köszöntötte a Kül-
döttgyûlést. Szólt szakmánk megbecsülésének hiányá-
ról, az összefogás szükségességérõl, az egyesülettel kö-
tött megállapodásról, arról a közös célról, hogy a bányá-
szat és a földtani kutatás a gazdaság megfelelõ helyére
kerüljön. Beszélt a megalakulás elõtt álló, a megújulást
segítõ Földtudományi Szövetségrõl, amelynek a Ma-
gyarhoni Földtani Társulaton kívül az OMBKE amásik
oszlopos tagja.

Dr. Zoltai Ákos aMagyar Bányászati Szövetség nevé-
ben köszöntötte a Küldöttgyûlés résztvevõit. Felszólalá-
sában kiemelte a szakmai összefogás fontosságát, a
szakmai kibontakozás lehetõségét, a bányászat régi
rangja visszaszerzésének szükségességét. A hazai ás-
ványvagyon minél nagyobb arányú felhasználásának
célkitûzését, amely egyben hazai erõforrás, hazai mun-
kaerõ felhasználás növekedését is eredményezi.

Rabi Ferenc a 13 200 nyugdíjas, valamint a bányá-
szatban jelenleg 2100 aktív dolgozó nevében köszöntöt-
te a Küldöttgyûlést. Kiemelte a meglévõ felhalmozott
szakmai tapasztalat megtartásának, megmaradásának
szükségességét, mert annak elvesztése esetén az nem,
vagy csak nagyon nehezen pótolható. Fontosnak ítélte,
hogy ne kommunikációs célú, hanem valós bányák léte-
süljenek, amelyek valós munkahelyeket hoznak létre.
Szólt a bányászati szakmák iskolarendszerû képzésének
fontosságáról, annak újraindítási szükségességérõl. Vé-
gezetül megköszönte mindazok munkáját, akik a szak-
mai kultúra fennmaradása érdekében tevékenykedtek,
támogatták a közös törekvéseket.

Dr. Fancsik Tamás, a Magyar Geofizikai Egyesület,
valamint a vendéglátó házigazda szerepében kívánt si-
keres Küldöttgyûlést.

Ezt követõen Huszár László, a szakosztály titkára tar-
tottamega szakosztályi beszámolót,melynekelejénhang-
súlyozta, annak ellenére, hogy szakosztályi beszámolóról
van szó, nem lehet eltekinteni az egyesület egészének
értékelésétõl sem, hiszen az egyesület, szakosztály, helyi
szervezet egy egységes egész rendszert alkot, melynek
legfõbb szereplõi a helyi szervezetek.

A beszámoló az alábbiak szerint épült fel:
� Egyesületi tevékenység
� Szakosztályi tevékenység
� Helyi szervezetek tevékenysége
� BKL Bányászat

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Bányászati Szakosztályának tisztújító küldöttgyûlése

2014. április 25.

Az elnökség



� Pénzügyi, gazdasági helyzet, bevételek, kiadások
� Létszám alakulása, összetétele
Az egyesületi tevékenység keretében került említésre:

� A 120 éves az Orszá-
gos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület 2012.
június 21-i rendezvény,
Selmecbányán.

� A XV. európai Bá-
nyász Kohász Erdész Ta-
lálkozó Kassán 2013. jú-
nius 6-9. között.

� Évenkénti küldött-
gyûlések (Pécs, Selmecbá-
nya, Budapest).

� Központi Bányász-
napi ünnepségek (Kazinc-
barcika, Tokaj, Eger,
Gyöngyös).

� Szt. Borbála-napi
ünnepségek.

� Konferenciák, rendezvények (Hulladékgazdálko-
dási Konferencia, Selmecbánya 2012. Munkavédelmi
konferencia, Visegrád 2010, 2012).

� 250 éves a világ elsõ felsõfokú mûszaki intézmé-
nye, Miskolc 2012.

� Ankét az ásványvagyonról az MBFH és az MFGI
közös szervezésében, Budapest 2013.

� Országos Bányászati Konferencia, Egerszalók
2013.

� Bányászati Földtani Konferenciák az Erdélyi Ma-
gyar Tudományos Társasággal közös rendezésben.
(Gyergyószentmiklós, Arad, Beszterce, Székelyudvar-
hely).

� Évenként megrendezésre kerülõ szalamander
szeptemberben Selmecbányán.

�OMBKEbálminden év februárjában Lillafüreden.
� Szakmai tanulmány a magyar bányászat, kohászat

helyzetérõl, 2012.
� Hazai ásványi nyersanyagaink hasznosítási lehe-

tõségei tanulmány 2013.
� Választmányi ülések.
� Egyesületi szintûmegállapodások (Magyar Bányá-

szati és Földtani Hivatallal, aMagyarhoni Földtani Tár-
sulattal, a Magyar Bányászati Szövetséggel).

A szakosztályi tevékenység keretében a beszámoló
kitért:

� A szakosztály vezetõségi üléseire, amelyek során
egy-egy, a szakmához kötõdõ aktuális elõadás színesí-
tette a napirendi pontokat. Ennek keretében elõadások
hangzottak el többek között a chilei bányakatasztrófá-
ról és a bányászok sikeres kimentésérõl; a Márkushegyi
bányaüzem helyzetérõl, kilátásairól; az uránérc kutatás
helyzetérõl, az uránbányászat újranyitási lehetõségeirõl;
a Dorogi Szervezet tevékenységérõl; a Nyersanyag-
hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Tervrõl;
a magyar bauxitbányászat legutóbbi eseményeirõl; a bá-
nyászat, ezen belül külön a borsodi szénbányászat ak-
tuális kérdéseirõl; a geotermikus energiáról.

� A szakosztály által 2011-ben Bátaapátiban rende-
zett konferenciáról, amelynek során számos elõadás
hangzott el a kis és közepes aktivitású radioaktív hulla-
dékok elhelyezési lehetõségeirõl, de az atomerõmûmû-
ködési rendszerével kapcsolatos egyéb kérdésekrõl is.

� A magyar Mérnöki Kamara Szilárd-ásványbányá-
szati Tagozatával kötött együttmûködési megállapodás-
ról.

A helyi szervezetek tevékenységének ismertetése elõtt
az elõadó nyomatékosan hangsúlyozta, hogy szerencsé-
re olyan gazdag és színvonalas helyi tevékenységrõl le-
het beszámolni, amely idõhiány miatt nem teszi lehetõ-
vé a teljes körû bemutatásukat. Kiemelte, hogy a helyi
szervezetek, a szakosztály, illetve az egyesület évente
110-120 rendezvényt tudhat maga mögött, azaz átlag-
ban 3 naponként �történik valami� az egyesület életé-
ben. A Bányászati Szakosztályt 13 helyi szervezet
(Budapest, Bakony, Borsod, Dorog, Hegyalja, Mátraal-
ja, Mátra, Mecsek, Oroszlány, Rudabánya, Tapolca, Ta-
tabánya, Veszprém), valamint a Salgótarjáni Osztály bá-
nyászati tagjai alkotják.

A számos helyi esemény, rendezvény közül kieme-
lésre került.

� Az évente visszatérõ események sorából: a �Jó sze-
rencsét� emlékülések Várpalotán, Szt. Borbála-misék a
Gellérthegyi Sziklakápolnában, a Szt. Borbála ünnepé-
hez kapcsolódó helyi koszorúzások, megemlékezések,
szakestélyek.

� Az évfordulók sorából: a 230 éves mecseki szénbá-
nyászat, 100 éves a Miskolci, Pécsi Bányakapitányság, a
Tatabányai Központi Bányamentõ Állomás, a 90 éves
Dorogi Helyi Szervezet, Kunos Endre születésének 200.
évfordulója, az 50 éves Péch Antal- és z. Zorkóczy
Samu-emlékérem, a 75 éves mélymûveléses mangánérc
bányászat, a 40 évvel ezelõtt átadott visontai bányaberu-
házás, valamint a 65 éve alakult Bányászati Szakosztály.

� Szakmai elõadások, rendezvények széles skálája (is-
meretterjesztõ, szakmai, tájékoztató jellegû).

� Kirándulások, üzemlátogatások országon belül és
kívül.

� Kulturális rendezvények: Selmeci Diáknapok, szak-
mai, bányászattörténeti vetélkedõk szervezése általános
és középiskolások számára (Tatabánya, Pécs, Dorog).

� Megemlékezések bányabalesetben elhunytakra
(Szücsi X. akna, Tatabánya XII. akna, Márkushegy),
emléktábla avatások (Tatabánya, Tapolca, Egyházashe-
tye, Ajka, Úrkút, Dorog).

� Helyi szervezetnek önkormányzati elismerése
(Dorog).

� Helyi szervezetek együttmûködése más szervezetek-
kel (Pécs, Tatabánya, Mátraalja, Borsod, Oroszlány).

� Szakestélyek, amelyek rendszerint valamely ese-
ményhez, évfordulóhoz, bányásznaphoz, hagyomány-
ápoláshoz kapcsolhatók.

A BKL Bányászat a legfõbb kapocs az egyesület, va-
lamint annak tagjai között. Mennyiségi oldalról a lapo-
kat évente átlagosan 6 lapszám, lapszámonként átlag
60-68 oldal terjedelem, 1600-1770 példány jellemzi.
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Huszár László
a beszámolóját tartja



A lap általános helyzetét illetõen az alábbi megállapítá-
sok tehetõk:

� Az egyébként korábban sem túl jellemzõ elõfize-
tõi, hirdetõi állomány csökkenése.

� A korábban elnyerhetõ támogatói pályázati lehe-
tõségek csökkenése, illetve megszûnése.

� Továbbra sem jelentõs sem számszerûségében,
sem a bevételt illetõen a fizetett cikkek aránya.

� Szakcikk ellátottság csökkenõ tendenciájával
szemben az egyetemi cikkek száma növekszik. Erre utal
az a két támogatott lapszám is, amely a Miskolci Egye-
temMûszaki Földtudományi Kar támogatásával, annak
célszámaként jelent meg.

� AMagyar TudományosMûvek Tárában �lektorált
lap� minõsítés elnyerése, amely a lap minõségére, szín-
vonalára vonatkozóan jelent elismerést.

� Mindenképpen pozitívum, hogy ha esetenként né-
mi késéssel is, de minden lapszám megjelenhetett.
Anyagi okok a lapok megjelenését nem gátolták.

� Immár hagyománynak tekinthetõ, és fontos ese-
mény a szerkesztõbizottság szavazata alapján évente, a
legjobb cikk írójának odaítélt nívódíj.

� Köszönet az OMBKE központjának, a Választ-
mánynak, a cikkíróknak, a híranyagot szolgáltatóknak,
a szerkesztõbizottság tagjainak és nem utolsó sorban a
felelõs szerkesztõnek a lapok megjelenése érdekében
kifejtett tevékenységükért.

Az egyesület, szakosztály gazdasági helyzetének is-
mertetése során a beszámoló kiemelte, hogy alapvetõen
a gazdálkodás egyesületi szinten történik, bizonyos be-
vételi és kiadási tételek szakosztályi szintû kezelése, fi-
gyelése mellett.

A gazdálkodást illetõen elmondható:
� Legfõbb cél, a fennmaradás, a túl- és továbbélés

megvalósult. Ennek biztosítása érdekében 2010-ben a
korábbi évek eredménytartalékát is igénybe kellett
venni.

� A likviditás fenntartása biztosított volt.
� Pénzhiány miatt tervezett programok nemmarad-

tak el.
Az egyes évek 68-100MFt bevételeivel szemben ha-

sonló mértékû kiadások párosultak, amelyek hatására
az eredmény, egyesületi szinten a ciklus idõszakában
0,1-0,5 M Ft/év volt. Az egyesület, ezen belül a szakosz-
tály fõbb bevételi forrási, kiadási tételei az alábbiak vol-
tak (zárójelben az egyesületi bevételbõl, kiadásból a Bá-
nyászati Szakosztály adatai):
Fõbb bevételek:
� Tagdíj 12,1-15,4 (4,7-6,2) M Ft/év
� Jogi tagdíj 13,8-15,2 (4,6-5,5) M Ft/év
� Egyéb támogatás 6,2-11,5 M Ft/év
� Egyéb tevékenység 3,3-8,7 M Ft/év
� SZJA 1%-a 1,5-2,9 M Ft/év
� Pályázatok 2-3 M Ft/év
� Rendezvények 47-56 M Ft/év. (Ez jobbára átfutó
tétel, a kiadási oldalon is megjelenik.)

Fõbb kiadások:
� Szakosztályokközvetlenköltségei2,5-4,0 (0,6-0,9)MFt/év
� Bányászati Kohászati Lapok 14-17 (5,1-5,4) M Ft/év

� Közös költség, központi rendezvények, küldöttgyû-
lések 9-11 M Ft/év

� Központi költség 17-18 M Ft/év
� Rendezvények 44-56 M Ft/év

A beszámoló felsorolta azon tagvállalatokat, intéz-
ményeket, amelyek 2013-ban támogatásukkal hoz-
zájárultak a szakosztály bevételéhez. (Lásd alább �
Szerk.)

A taglétszámot illetõen mind egyesületi, mind szak-
osztályi szinten a ciklus alatt mintegy 6%-os csökkenés
tapasztalható. A szakosztály létszáma a ciklus kezdeti
1305 fõrõl a ciklus végére 1223 fõre csökkent. A csökke-
nés alapvetõen három tényezõ eredõjeként adódik: a
ciklus alatt elhunyt 127 tagtársunk, a tagdíj nemfizetés
miatt a létszámból törölt 78 fõ, ezt a csökkenést teljes
mértékben nem tudta kompenzálni az új tagok belé-
pése. A szakosztály tagjainak átlag életkora 66,5 év,
amelyen belül a 65 év alattiak a létszám 45%-át adják.

A beszámoló bemutatta a helyi szervezetek, valamint
a Salgótarjáni Osztály újonnan megválasztott vezetõit,
elnökeit, titkárait (Lásd elõzõ számunk 11. oldal. � Szerk.).

A beszámoló az elmúlt ciklus eseményeit felvillantó
fényképek bemutatásával ért véget, amely bemutatás
alatt a szakosztály titkára megköszönte mindazok
munkáját, akik segítették, támogatták a szakosztály (és
az egyesület) tevékenységét és kérte, továbbra is hason-
ló intenzitással segítsék, támogassák a helyi szervezete-
ket, a szakosztályt, az egyesületet. Köszönetét fejezte ki
a rendezvény sikeres megszervezésében, lebonyolításá-
ban résztvevõknek, valamint a házigazda Magyar Föld-
tani és Geofizika Intézet vezetõinek.

A beszámolót a küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfo-
gadta.

Ezt követõen dr. Nagy Lajos, azOMBKEelnöke kért
szót. Megköszönte a leköszönõ vezetõségmunkáját. Ki-
emelte a rendezvények nagy számát, és a számszerûsé-
gen felül azok tartalmi színvonalát, a selmeci hagyomá-
nyokhoz történõ ragaszkodást, a szakmaiságot. Külön
köszönetet mondott a szakosztály tagjainak az ún.
�lobby� anyagok ellenszolgáltatás nélküli elkészítésé-
ben nyújtott közremûködéséért. Ezek a tanulmányok is
hozzájárultak ahhoz, hogy a �bányászat� kifejezés egyre
inkább megjelenik a kormányzati kommunikációban,
noha még érdemi hatást, változást nem sikerült elérni.
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Fontos feladat lesz a jövõben ennek a folyamatnak a
folytatása, tartalommal való megtöltése. Ennek a tartal-
mas és sokoldalú munkának a folytatását kéri a megvá-
lasztandó új vezetõségtõl. A szakosztály leköszönõ elnö-
kének, Erõs Györgynek egy Szt. Borbála-szobor átadá-
sával külön is megköszönte munkáját.

Mandátumának lejártával az elnöki emelvényt el-
hagyta a szakosztály elnöke és titkára, és kezdetét vette
a tisztújítás. A korábban megválasztott jelölõ bizottság
elnöke, dr. Korompay Péter ismertette a bizottság javas-
latát. A javaslat ismertetése során kitért a jelölés folya-
matára, szempontjaira, amely szerint elõzetes konzultá-
ciók, megbeszélések eredményeként tettek személyi ja-
vaslatot a megválasztandó személyekre. Ezeket a javas-
latokat a helyi szervezetek elfogadták. Ennek értelmé-
ben a javasolt személyek:
� elnök: Huszár László
� elnökhelyettesek: Glevitzky István, Nagy Sándor,
Törõ György

� titkár: Bõhm Balázs
� titkár h.: Gyulai Péter

Hangsúlyozta, hogy az elnöknek javasolt személyen
keresztül a folytonosság, míg a többi javasolt személyen
keresztül a fiatalítás biztosított.

A jelöléssel kapcsolatban sem ellenvélemény, sem
újabb névre vonatkozó javaslat nem lévén, a szavazólap
lezárásra került.

Ezt követõen a szakosztályt a választmányban képvi-
selõ 5 személyre, valamint a BKL Bányászat felelõs
szerkesztõjére tett javaslatot a jelölõ bizottság elnöke.
Javaslatában kiemelte a területi képviseleti szempontot.
Ennek értelmében a választmányba javasolt személyek:
� Dr. Káldi Zoltán
� Dr. Horn János
� Halmai György
� Dr. Riedl István
� Németh László
� a BKL Bányászat felelõs szerkesztõje: Podányi Tibor

Más javaslat, ellenvélemény nem volt.
Végezetül az Egyesületi Küldöttgyûlésen a Bányá-

szati Szakosztályt képviselõ helyi szervezetek által java-
solt 56 küldött szavazólapra kerülésérõl döntött egyhan-
gúan a küldöttgyûlés.

A szavazólapok tartalmi oldalról történõ lezárását
követõen Bársony László, a Szavazatszámláló Bizottság
elnöke ismertette a szavazás menetét, a szavazólapok
érvényességének feltételeit, érvénytelenné nyilvánításá-
nak szempontjait.

Ezt követõen a szavazás idejére a levezetõ elnök
szünetet rendelt el.

A szünetet követõen dr. Gagyi Pálffy András a �Hazai
ásványi nyersanyagaink hasznosítási lehetõségei� címû
összefoglaló tanulmányt, illetve az abban megfogalma-
zott javaslatokat ismertette, amely a bányászathoz kap-
csolódó civil szervezetek összefogása révén készült. Elõ-
adásában kitért arra, hogy ennek a tanulmánynak célja a
közvélemény tájékoztatása a magyarországi szilárd ásvá-
nyi nyersanyagok vagyoni helyzetérõl, termelési lehetõsé-
geirõl. A tanulmány készítése során az abban közremû-

ködõk nem kívántak igazodni semmilyen vállalkozói
lobby csoport, hatóság, politikai párt elvárásaihoz, kizá-
rólag szakmai ismeretek, tapasztalatok alapján tették
megállapításaikat. Ezt követõenpontról pontra sorra vet-
te a tanulmány végén megfogalmazott javaslatokat, fela-
datokat, amelyek elvégzése feltétlen szükséges ahhoz,
hogy a bányászat ne �szitokszó�, hanem a nemzetgazda-
ság számára az ásványi nyersanyagvagyon kiaknázásával
értéket teremtõ tevékenység legyen. (A tanulmányt jelen
lapszámunk 2-20. oldalain mutatjuk be. � Szerk.)

Második elõadásként Tóth Álmos, a Magyarhoni
Földtani Társulat Tudománytörténeti Bizottságának ex-
elnöke méltatta a tavalyi évben elhunyt dr. Bárdossy
György akadémikus geológus munkásságát. Az elõadó
ismertette életútját, munkásságát, a bauxitkutatás, va-
gyon-értékelés területén végzett kimagasló, nemzetkö-
zileg is elismert tevékenységét. Mindezt több mint 200
publikáció, továbbá a karsztbauxitokról írt angol, orosz
és kínai nyelvre is lefordított monográfiája is bizonyítja.
Akadémiai doktori értekezését 1974-ben védte meg,
majd 1993-ban az Akadémia levelezõ, 1998-ban annak
rendes tagjává választották. Tevékenysége elismerése-
ként 1997-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki.

Az elõadások elhangzása idejében a szavazatszámlá-
ló bizottság elvégezte a szavazatok összeszámolását,
amelyet a szavazatszámláló bizottság elnöke az alábbiak
szerint ismertetett.

A leadott szavazatok száma 77. Az érvényes szava-
zatok száma 77. A leadott szavazatok alapján az
OMBKE Bányászati Szakosztályt a következõ ciklus-
ban az alábbi összetételû vezetõség irányítja (valameny-
nyien 77 szavazatot kaptak):
� elnök: Huszár László
� elnökhelyettesek: Glevitzky István, Nagy Sándor, Törõ
György

� titkár: Bõhm Balázs
� titkárhelyettes: Gyulai Péter

(A megválasztott tisztségviselõk bemutatását alább kö-
zöljük. � Szerk.)

A Bányászati Szakosztályt az OMBKE választmá-
nyában a szakosztály elnökén és titkárán kívül szintén
77-77 szavazattal képviseli:
� Dr. Káldi Zoltán
� Dr. Horn János
� Halmai György
� Dr. Riedl István
� Németh László

Változatlan módon került megválasztásra a helyi
szervezetek által javasolt 56 személy, akik a Bányászati
Szakosztályt képviselik az egyesület Tisztújító Küldött-
gyûlésén.

Miután az új vezetõség elfoglalta helyét az elnöki
emelvényen, Huszár László, a szakosztály újonnan meg-
választott elnöke köszönte meg a tagság bizalmát. Fel-
szólalásában többek között arra kérte a tagságot, hogy az
elkövetkezendõ idõszakban is az elõzõ ciklushoz hason-
ló módon támogassák a szakosztály vezetõségét. Remé-
nyét fejezte ki, hogy 4 év múlva a mostanihoz hasonló
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aktív, érdemi egyesületi, szakosztályi és helyi szervezeti
életrõl, tevékenységrõl lehet majd számot adni.

A levezetõ elnök a küldöttgyûlést bezárta, amely a
Bányászhimnusz eléneklésével ért véget.
A felvett hanganyag alapján összeállította Huszár László

A Bányászati Szakosztály támogatói

1. Auroma Kft.
2. Bányavagyon Hasznosító Kht.
3. Ecoplan Kft.
4. Geo-Faber Zrt.
5. Geoteam Kft.
6. Horváth Rudolf
7. Innováció 2000 Kft.
8. Kémény Zrt.
9. KÕKA Kft.

10. Kürti-Ép-Szer Kft.
11. Mátrai Erõmû Zrt.
12. Mátrai Erõmû Központi Karbantartó Kft.
13. Mátra-Haider Dózer Kft.
14. Metál Karbon Kft.
15. OMYAHungária Kft.
16. Ormosszén Kft.
17. Perlit 92 Kft.
18. Rotaqua Kft.
19. Rotary-Mátra Kft.
20. Vértesi Erõmû Zrt.
21. Wildhorse UCG Kft.
22. Wildhorse Energy Hungary Kft.
23. ZE+2 Kft.
24. Oroszlány Önkormányzata
25. Tatabánya Önkormányzata
26. Bányász Kulturális Alapítvány

Tisztelt támogatóinknak ezúton is köszönetet mon-
dunk, munkájukban további sikereket kívánunk!

OMBKE Bányászati Szakosztály

Az OMBKE Bányászati Szakosztály új vezetõi

Huszár László (sz: Várpalota 1949. 05. 19.) okl. bánya-
mérnök, okl. mérnök-közgazdász, adótanácsadó.

Szakmai munkáját a Fejér Megyei Bauxitbányánál
kezdte, majd a Magyar Alumíniumipari Tröszt � ké-
sõbbi nevén HUNGALU Rt. � Beruházási Fõosztá-
lyán, a Bányászati Igazgatóságon, a Pénzügyi, Kont-
rolling Igazgatóságán dolgozott. A Magyar Aszfalt
Kft. � késõbbi nevén Kõ- és Kavicsbányászati Kft. �
cégvezetõje, majd ügyvezetõje volt. Az OMBKE-nek
1971-tõl tagja. 2000-2004 között a Bányászati Szak-
osztály alelnöke, majd 2004-tõl 2014-ig három ciklu-
son keresztül a szakosztály titkára. 2013-ban az egye-
sület tiszteleti tagjává választották.

Glevitzky István (sz: Nyírbátor 1948. 05. 05.) okl. bánya-
gépész és -villamos mérnök, okl. bányamérnök. A
Borsodi Szénbányáknál Feketevölgyön és a Bánya-
mûszaki Fõfelügyelõségen dolgozott. Dorogra kerül-
ve a Lencsehegyi Bányaüzem vezetõje, majd a vállalat
vezérigazgató helyettese volt. Jelenleg a G.I.T.A.3
Kft. ügyvezetõ igazgatója. Az OMBKE-nek 1972-tõl
tagja, a Dorogi Helyi Szervezet elnöke.

Nagy Sándor (sz: Gyöngyös 1951. 04. 11.) okl. bánya-
mérnök, okl. mérnök-közgazdász, iparszakos közgaz-
dász. Pályafutását az Országos Érc- és Ásványbányák
Rézérc Mûvéinél Recsken kezdte, s végül a vállalat
vezérigazgatója lett. Levezette a vállalat privatizálá-
sát. Jelenleg a Kvarchomok Kft. tulajdonos ügyveze-
tõje. A Kis- és Középvállalkozók Világszövetsége
(WASME) 2010-ben díszdoktori címmel tüntette ki.
AzOMBKE-nek 1975-tõl tagja, a Fenntartható Fejlõ-
dési Bizottság vezetõje.

Törõ György (sz: Miskolc, 1960. 12. 28.) okl. bányamér-
nök. A Borsodi Szénbányák Miskolci Bányaüzemé-
ben, Lyukóbányán volt frontfejtési és elõvájási beosz-
tott mérnök, majd vállalkozások keretében irányított
bányászati tevékenységet az Indu-Borsod és a TNV
Kft.-knél Putnokon és Lencsehegyen. A Putnok Bá-
nya Kft. kereskedelmi igazgatója, majd vállalkozások
keretében végzett bányászati mûszaki tanácsadást és
felelõs mûszaki vezetést. Jelenleg a P.SZ.K. Kft. ügy-
vezetõje. Az OMBKE tagja 1980-tól, a Borsodi Helyi
Szervezet elnöke.

Bõhm Balázs (sz: Miskolc, 1973. 10. 19.) okl. környezet-
mérnök, okl. bánya- és geotechnikai mérnök. Az
egyetem elvégzését követõen � rövid államigazgatási
kitérõtõl eltekintve � a külfejtéses kõ- és kavicsbányá-
szatban dolgozott. Pályafutását a KÕKA Kft. Alsó-
zsolcai Kavicsbányájában kezdte üzemi mérnökként,
majd a bányaüzem vezetõje, késõbb a cég ügyvezetõ-
je/cégvezetõje volt. Jelenleg a Duna-Dráva Cement
Kft. két bányaüzemét vezeti, valamint a bányaüzemek
munkavédelmi feladatait irányítja. Az OMBKE-nek
1996-tól tagja.

Gyulai Péter (sz: Miskolc 1978. 03. 02.) okl. bányamér-
nök. 2002-tõl az Omya Hungária Kft. bányaüzem ve-
zetõje, majd felelõs mûszaki vezetõje. Az OMBKE-
nek 2002-tõl tagja, a Mátrai Helyi Szervezet titkára.
Tisztelt tagtársainknak megválasztásukhoz gratulá-

lunk, munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívá-
nunk!

Szerkesztõség

A Szakosztály új vezetõi: Gyulai Péter, Törõ György,
Huszár László, Bács Péter levezetõ elnök, Glevitzky

István, Böhm Balázs



40 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 147. évfolyam, 3. szám

Az OMBKE választmányi ülése

A Választmány 2014. április 23-án, Budapesten, az
OMBKEMikovinyi tanácstermében tartotta soron következõ
ülését. Dr. Nagy Lajos elnök megnyitója után a választmány
néma felállással rótta le kegyeletét a 2014. március 11-én, éle-
tének 91. évében elhunyt dr. Nagy Zoltán okl. kohómérnök, az
OMBKE volt fõtitkára, tiszteleti tag emlékére.

Dr. Nagy Lajos ismertette, hogy a március 15-ei nemzeti
ünnep alkalmából állami kitüntetésben részesült dr. Roósz
András, dr. Verõ Balázs, dr. Gagyi Pálffy András és Martényi
Árpád tagtársunk. Az elnök a választmány nevében gratulált a
kitüntetésekhez. (A részletesebb ismertetõt lásd a 2014/2. szám
37. oldalán. � Szerk.)

Dr. Nagy Lajos elnök megállapította a határozatképessé-
get, majd a Választmány egyhangúlag megszavazta az elõre
írásban megküldött napirendet.

1. napirendi pont, elnöki tájékoztató: Dr. Nagy Lajos tájé-
koztatást adott az elõzõ választmányi ülés óta történt esemé-
nyekrõl:
� Lezajlottak a helyi szervezetek tisztújító taggyûlései.
� A szakosztályi tisztújító küldöttgyûlések április 26-ig lezárul-
nak.

� Dr. Nagy Lajos és dr. Lengyel Károly január 14-én találko-
zott dr. Torma Andrással, a Miskolci Egyetem új rektorával,
aki nagy jelentõséget tulajdonított a selmecbányai hagyomá-
nyok ápolásának és biztosítja az egyetem díszauláját az
OMBKE 104. küldöttgyûlése részére.

� Dr. Nagy Lajos és dr. Gagyi Pálffy András január 31-én
Mester Lászlónéval, Telkibánya polgármester asszonyával,
valamint Buday Péterrel, a Hegyközi Erdészeti Igazgatóság
igazgatójával megegyeztek abban, hogy a küldöttgyûlésmás-
napján, 2014. május 24-én, Telkibányán Bányász-Kohász-
Erdész Találkozót rendeznek a 40 évvel ezelõtti találkozó
emlékére.

� Február 15-én került sor a hagyományos egyesületi bál sike-
res megtartására Lillafüreden.

� A hazai ásványvagyon hasznosítási lehetõségeit ismertetõ
összefoglaló tanulmány (lobby anyag) végsõ vitájára február
21-én került sor Rózsaszentmártonban a témában érintett
szakmai szervezetek és a szakmát támogató országgyûlési
képviselõk közremûködésével.

� Március 14-én a Fémkohászati Szakosztály Budapesten
megtartotta a már hagyományos március 15-i ünnepséget és
fémkohászati napot.

� Március 19-20-án dr. Nagy Lajos és dr. Gagyi Pálffy András
Hodrusbányán és Selmecbányán részt vettek a V4-országok
bányászati egyesületei által az EU képviselõk részére készí-
tett memorandum záró vitáján és a Szlovák Hagyományõr-
zõ Bányászati Egyesület tisztújító gyûlésén.
A memorandumot ünnepélyes keretek között a Selmecbá-
nyai Akadémia kémia elõadótermében írták alá: dr. Nagy
Lajos OMBKE elnök, Prof. Dr. Ing. Wieslaw Blaschke
SITG elnök, Ing. Zdenék Brázda PhD CHHS alelnök és
Ing. Jaroslav Malchárek, CSc ZBSCS elnök. (Lásd jelen lap-
számunk elsõ belsõ borítóján. � Szerk.)

� A Szlovák Hagyományõrzõ Bányászati Egyesület új elnöke:
Szombaty Erik bányamérnök lett.

� Együttmûködési szerzõdést kötöttünk az Országos Mûszaki
és Közlekedési Múzeummal, mely alapján az Öntödei Mú-
zeum helyiségeit az egyesület egyes rendezvényeire igénybe
veheti.

� Április 3-6. között rendezték meg Székelyudvarhelyen a ha-

gyományos EMT konferenciát, melyen egyesületünk részé-
rõl közel 90 fõvel vettünk részt. A bányász-kohász szekció
résztvevõi a konferenciához kapcsolódó kiránduláson Dél-
Hargita, Homoród völgye és Szászföld érintésével négy, a vi-
lágörökség részét képezõ mûemléket látogattak meg és Szé-
kelykeresztúron Petõfi Sándor, Szejkefürdõn Orbán Balázs
emlékére helyeztek el koszorút. (Részletes beszámoló a
4. számunkban lesz. � Szerk.)

� Április 5-én Sopronban Németh Lászlóné nemzeti fejleszté-
si miniszter megnyitotta a Központi Bányászati Múzeum új
kiállítását.

� Április 10-én Várpalotán a Jó szerencsét! köszöntés beveze-
tésének 120. évfordulóján a már hagyományos szakmai nap-
ra került sor mintegy 100 fõ részvételével.
2. napirendi pont, jelentés az OMBKE 2013. évi tevékeny-

ségérõl és a gazdálkodásról. Elõadó: dr. Lengyel Károly fõtit-
kár és dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazgató, felkért hoz-
zászóló: Szombatfalvy Rudolf, EB elnöke

Dr. Lengyel Károly fõtitkár összefoglalta az OMBKE tevé-
kenységével kapcsolatos fontosnak vélt fõbb gondolatokat:
� A 103. küldöttgyûlés határozatainak végrehajtása kivétel
nélkül megtörtént, ezekrõl a korábbi választmányi üléseken
beszámoltunk. A 104. küldöttgyûlés alkalmával az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc selmeci áldozatinak emlék-
tábláját is felavatjuk a Miskolci Egyetemen.

� A taglétszám 2013. év végén 2887 fõ. A csökkenés 6,2% an-
nak ellenére, hogy 131 új tagot is felvettünk. 242 fõ tagságát
törölni kényszerültünk, mert sokszoros figyelmeztetés elle-
nére sem fizették a tagdíjat. Egyébként is baj van a tagdíjfi-
zetési fegyelemmel, több mint 500 fõ nem rendezte a 2013.
évi tagdíját, ebbõl 204 fõ az Egyetemi Osztálynál van nyil-
vántartva.

� Megoldást kell találni arra, hogy az egyetemet elvégzett fia-
taljainkat ne veszítsük el.

� Az egyesület tagsága vészesen öregszik, van olyan szakosztá-
lyunk, amelynek 60%-a nyugdíjas.

� A fõtitkári beszámoló hangsúlyos része lesz a küldöttgyûlé-
sen a szakosztályokban folyó tevékenységek ismertetése,
amelyrõl teljes képet a szakosztályi tisztújítások után ka-
punk. A választmányi bizottságok jelentései változó színvo-
nallal állnak rendelkezésre.

� A közreadott közhasznúsági jelentés tervezete tartalmazza a
szakosztályok és az egyesület legfontosabb rendezvényeit.
Ezt még ki kell bõvítenünk az elmúlt ciklus egészében vég-
zett tevékenységgel.

� Fel kel hívjuk a figyelmet, hogy az elmúlt idõszakban több
rendezvény szervezése kikerült az egyesület hatáskörébõl.
A rendezvények bevételének elmaradása az egyesület létét
veszélyezteti.

� Különös figyelmet fordítottunk a szakmai múzeumaink
helyzetére. A három kohászati múzeum kiállítóhely lett,
korlátozott nyitva tartással, költséggel és személyzettel. A
Központi Bányászati Múzeumnak és a Magyar Olajipari
Múzeumnak speciális helyzete van, demindkettõre jellemzõ
a pénztelenség. Egy olyan tendencia felfedezhetõ, hogy a vi-
déki gyûjtemények, kiállítóhelyek települési kezelésbe ke-
rülnek, ennek minden hátrányával és elõnyével. Elõny, hogy
érdek a mûködésük, hátrány, hogy van-e rá pénz?
Dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazgató a gazdálkodás-

sal kapcsolatos írásos anyagot egészítette ki:
� Egyesületünk gazdálkodása 2013-ban is eredményes volt,
teljesítettük azt a célkitûzést, hogy a kiadások ne haladják
meg a bevételeinket. Pártoló és jogi tagjaink támogatása jó-

Egyesületi ügyek
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voltából egyesületünk a fizetõképességét is megõrizte. Tarta-
lékaink azonban nem elégségesek ahhoz, hogy egy váratlan
esemény esetleges negatív hatásai ellen eredménnyel véde-
kezhessünk.

� Gondot jelentett a gazdálkodásban, hogy év közben kide-
rült, hogy aMOLNyrt. a BKL támogatást nem azOMBKE-
nek, hanem aMontanpress Kft.-nek utalta, továbbá, hogy az
eredeti tervekhez képest az Öntõ Napok árbevétele nem az
OMBKE pénzügyi forgalmában jelent meg. A jelentõs for-
galomkiesés likviditási problémát okozott.

� Nagy segítséget jelentett, hogy az év végén az egyesület ve-
zetõi sikereket értek el a pártoló tagoknál.
Szombatfalvy Rudolf, az Ellenõrzõ Bizottság elnöke tájékoz-

tatta a választmányt, hogy most még csak elõzetes véleményt
tud mondani, mely szerint:
� Az Egyesület a törvényeknek és szabályoknak megfelelõen
mûködött.

� A Küldöttgyûlésen és a Választmányi üléseken hozott hatá-
rozatok végrehajtása megtörtént, azokról rendszeresen be-
számol az egyesület vezetõsége.

� Javasolni fogják a küldöttgyûlésnek az OMBKE 2013. évi
gazdálkodásáról szóló jelentés, az Egyesület 2013. évi mérle-
gének, az egyesület 2013. évi közhasznúsági mellékletének
elfogadását.
Boza István könyvvizsgáló ismertette az írásban leadott vé-

leményében foglaltakat. A pénzügyi-számviteli beszámolót, a
mérleget elfogadásra javasolja. Kiemelte, hogy a mai gazdasá-
gi helyzetben értékelendõ, hogy az egyesület mind a köz-
hasznú, mind a vállalkozási tevékenyégét pozitív eredménnyel
zárta.

Dr. Gagyi Pálffy András tájékoztatást adott az egyesületi
iroda kérdésében.

Katkó Károly nem értett egyet azzal, hogy az Öntõ Napok
bevételeinek hiánya negatívan érintette volna az egyesület
gazdálkodását, mert a kimutatott nyereség 50%-át átutalták
az OMBKE-nek.

Dr. Gagyi Pálffy András rámutatott arra, hogy a likviditási
gondokat nem a nyereség csökkenése, hanem a pénzügyi for-
galom elõre betervezetthez képest jelentõs csökkenése okozta.

A vita után a választmány elfogadta a 2013. évrõl szóló je-
lentést.

V55/2014.04.23. sz. határozat: Az OMBKE választmánya
16 igen és 1 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül jóváhagyta a
2013. évi tevékenységérõl és gazdálkodásáról szóló közhasznúsá-
gi jelentést, mérleget, számviteli beszámolót és eredmény kimuta-
tást 68.732 E Ft mérlegfõösszeggel és 321 E Ft tárgyévi eredmény-
nyel. Azt a 104. küldöttgyûlésnek is elfogadásra javasolja.

3. napirendi pont az OMBKE 2014. évi terve, elõadó:
Dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazgató. Az írásos anyag-
hoz nem érkezett észrevétel.

V56/2014.04.23. sz. határozat: Az OMBKE választmánya
egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a
2014. évi költségvetésre elõterjesztett tervet.

4. napirendi pont a Jelölõ Bizottság tájékoztatása a tiszt-
újításról: Dr. Dúl Jenõ, a bizottság elnöke ismertette a Jelölõ
Bizottság munkájának eredményét. A tájékoztatást a választ-
mány tudomásul vette.

5. napirendi pont, felkészülés a 104. küldöttgyûlésre:
Dr. Lengyel Károly fõtitkár javaslatot tett a küldöttgyûlés tiszt-
ségviselõire és a küldöttgyûlés napirendjére. A választmány
egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az
elõterjesztett napirendet és a személyi javaslatokat.

V57/2014.04.23. sz. határozat: Az OMBKE választmánya
dr. Lengyel Károly fõtitkár elõterjesztése alapján a 104. küldött-
gyûlés napirendjére tett javaslatot egyhangúan, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadja a következõk szerint: Himnusz, el-

nöki megnyitó, köszöntések, a választmány beszámolója, köz-
hasznúsági jelentés, az Ellenõrzõ Bizottság jelentése, az Alapsza-
bály Bizottság javaslata, hozzászólások, indítványok, tiszteleti ta-
gok választása, tisztújítás, a Jelölõ Bizottság jelentése, kitünteté-
sek átadása, határozatok, a Szavazatszámláló Bizottság jelentése,
elnöki zárszó, Bányász-, Kohász- és Erdészhimnusz.

V58/2014.04.23. sz. határozat: Az OMBKE választmánya
dr. Lengyel Károly fõtitkár elõterjesztése alapján egyhangúan, el-
lenszavazat és tartózkodás nélkül a következõ személyeket java-
solja a 104. küldöttgyûlés tisztségviselõinek:

A tisztújítás levezetõ elnöke: dr. Tolnay Lajos okl. kohómér-
nök, tiszteleti elnök.

A Szavazatszámláló Bizottság elnöke: dr. Mende Tamás okl.
kohómérnök, tagjai: Liptay Péter okl. kohómérnök, Halmai
György okl. bányamérnök.

AHatározatszövegezõ Bizottság elnöke: dr. KárolyGyula okl.
kohómérnök, tagjai: Takács Nándor okl. kohómérnök, Hajnal
János okl. kohómérnök, Nagy Gábor okl. olajmérnök, Törõ
György okl. bányamérnök.

Jegyzõkönyvvezetõ: Csányi Judit, hitelesítõk: Boross Péter
okl. kohómérnök, Dallos Ferencné okl. gépészmérnök.

6. napirendi pont, javaslat a 2014. évi egyesületi kitünte-
tésekre: Csaszlava Jenõ, az Érembizottság elnöke ismertette
az egyesületi éremre, plakettre és oklevélre elõterjesztett sze-
mélyeket. Az ismertetett javaslatokat a választmány vita nél-
kül elfogadta.

Az Érembizottsághoz 12 személyre érkezett javaslat tisz-
teleti tagságra. Az Érembizottság a beérkezett javaslatokat
megvizsgálva 6 fõt értékelt úgy, hogy személyüket a választ-
mánynak elõterjeszti, de nem állított fel köztük rangsort.
Ugyanakkor felvetették, hogy meggondolandó az egy évben
tiszteleti taggá választandó személyek számát limitálni.

V59/2014.04.23. sz. határozat: A választmány egyhangúan,
ellenszavazat nélkül jóváhagyja az Érembizottság javaslatát a
104. Küldöttgyûlésen egyesületi kitüntetésben részesülõ szemé-
lyekre. A választmány titkos szavazás alapján tiszteleti tagnak ja-
vasolja: Podányi Tibor okl. bányamérnököt, dr. Verõ Balázs okl.
kohómérnököt és dr. Dúl Jenõ okl. kohómérnököt.

A választmány egyúttal 13 igen, 4 nem szavazattal elhatároz-
ta, hogy a jövõben évenként legfeljebb három fõt javasol tiszteleti
tagnak.

7. napirendi pont, javaslat az Alapszabály módosítására:
Dr. Esztó Péter, azAlapszabály Bizottság Elnöke írásban közöl-
te az Alapszabály Bizottság egyetértõ támogatását az új Ptk.
követelményének megfelelõ módosításokhoz. A választmány
vita nélkül döntött.

V60/2014.04.23. sz. határozat: A választmány egyhangúan
ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja az Alapszabály
Bizottság elõterjesztését az OMBKE Alapszabályának módosítá-
sára és azt a 104. Küldöttgyûlés elé terjeszti.

A 8. napirendi pontban dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ
igazgató ismertette a küldöttgyûlés és a telkibányai Bányász-
Kohász-Erdész Találkozó szervezésével kapcsolatos tudniva-
lókat.
Az ülés emlékeztetõje alapján PT

Kasó Attila Tatabányán

2014. március 26-án, Tatabányán a Kertvárosi Bányász
Mûvelõdési Otthonban azOMBKE tatabányai helyi szerveze-
tének tagjai értékes elõadást hallgattak meg. �A hazai bányá-
szat perspektívái� fõcímmel és a �Bányászati klaszterek� alcím-
mel Kasó Attilaminiszterelnöki megbízott tartott tájékoztatót
a hazai bányászat múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl.

Az elõadó a múlt eseményei közül utalt az 1989-es rend-



szerváltásra; az 1993-ban elfogadott bányatörvényre; az 1990-
es évektõl a politikai és gazdasági viszonyok átalakulására; a
2004-es Európai Unióhoz való csatlakozásra; a 2008-tól tartó
gazdasági válságra. Ebben az idõszakban a bányászat vissza-
fejlõdött, súlya, befolyása megszûnt.

Jelenleg megújulásra van szükség. Ez a megújulás 2011.
évtõl az energiastratégia elkészítésével, a bányászati célok és
eszközök megfogalmazásával, kormányzati intézkedésekkel,
bányászati klaszterek megalakulásával elkezdõdött.

Az elõadó kifejtette az �Energiastratégia 2030� bányászat
fejlesztési programjának négy pontját:
1. A szénbányászat újraindítása, a szén vegyipari felhasználá-
sának megteremtése. A hazai szénbányászat jelenlegi és jö-
võbeli megújulása új szénbányák nyitásával valósulhat meg.
Erre jelenleg Észak-Baranyában és Tolnában (Máza D-en,
Nagymányokon, Vasas térségében); Borsodi területeken
(Farkaslyukon, Tardonán, Dubicsányban) van lehetõség.
Szóba jöhetnek kis bányák létesítései Bakonyoszlopon, Do-
rogon, Nógrád térségében. Az alacsony önköltségû bányák
kitermelt szenét metanol gyártására lehet felhasználni.

2. Az ércbányászat megindítása. Recsk térségében feltárt réz-
érc és színesfémércek a bányatelkek bányászati jogának ér-
tékesítésével hasznosíthatók. Mátraderecske-Kanázsvár,
Recsk-Bájpatak területeken további ércelõfordulások feltá-
rására van esély. Pécsen az uránbányászat újraindításának
lehetõségét � kormányhatározat értelmében � megvizsgál-
ták. Ennek eredményeként � az ércesedéshez kapcsolódó
vagy kapcsolható egyéb fémek és ritkaelemek kinyerésének
lehetõségével � esély van arra, hogy mélyszinti bányaüzem
nyílhasson meg. Ezen kívül vannak még egyéb perspektivi-
kus érclelõhelyek Rudabánya, Füzérradvány � Füzérkajata,
Gyöngyösoroszi térségében.

3. A geotermikus energia felhasználásának széleskörû elter-
jesztése. Alkalmazzák hazánkban a legújabb geotermikus
erõmûvi technológiát. Ezek mûködtetése során jelentõs
környezeti vagy természeti kockázatokkal � sem a felszínen,
sem a mélyben � nem kell számolni.

4. A bányászati hulladékok nagyarányú feldolgozásának meg-
kezdése. Magyarországon a korábbi bányászati tevékenysé-
gek során nagymennyiségû bányászati hulladék keletkezett,
amelybõl eddig feldolgozatlan nagy értékû nyersanyagok
(fémek és ritkaelemek) nyerhetõk ki. Ilyen a vörösiszap
Ajka térségében, a Recsk és Gyöngyösoroszi mellett elhe-
lyezkedõ ércbányászati iszaptározók, a rudabányai meddõ-
hányók, a pécsi urándúsítási maradékok stb.
Ezek után az elõadó rátért a bányászati igazgatásbanmeg-

valósítandó szervezeti sémára. Hangoztatta a Bányászati Ál-
lamtitkárság, a Nemzeti Nyersanyag Ügynökség és a Bányá-
szati Klaszterek létrehozásának szükségességét, majd elemez-
te ezeknek a feladatait.

Megmagyarázta a bányászati klaszterek mûködésének lé-
nyegét: a klaszter egy jogi személyiség nélküli szervezeti for-
ma, amelyben a politikai, gazdasági és tudományos élet részt-
vevõi minden szempontot figyelembe véve tervezik és valósít-
ják meg a bányászati projekteket.

A klaszterben tagok lehetnek az oktatási, tudományos in-
tézmények, bányavállalkozások, egyéb klaszterek. Megalakí-
tásuk elõnyei: a bányászat bekapcsolható a politikába, pályáz-
hatnak speciális támogatásokra, átalakulhatnak egyesületek-
ké. Magyarországon már megalakult a Borsodi Energetikai és
Bányászati Klaszter; a Mecseki Bányászati Klaszter. Alakuló-
ban és elõkészítés alatt van a Bányászati Hulladék-feldolgozó-,
Dorogi-, Nógrádi-, Építõipari-, Márkushegyi-, Nagymélységû
Technológiák-, Bányászati és Energetikai Technológiák
Klaszter.

Az elmondott megújulást viszont hátráltatja a jelenlegi

helyzetkép. A bányászati szakemberek kiöregedtek, nincs
utánpótlás, a bányászat, mint önálló ágazat statisztikailag is el-
tûnt, a nemzetgazdaságban elfoglalt szerepe jelenleg közvetle-
nül nem kimutatható. Tehát szükség van az iparág önálló sta-
tisztikai megjelenésére. Az elõadó megoldásként sorolta fel
többek között a kormányzati döntéseket, szervezeti változáso-
kat, a pályázatok biztosítását, a vájárképzés és egyéb szakem-
berképzés újraindítását, a tudásközpont létrehozását.

Kasó Attila ezek után kivetítõn bemutatta a hazai témába
vágó fejlesztések csíráit, amelyek alkalmasak a bányászat és já-
rulékos iparágainak megújulására. Mindenki láthatta a szén-
lepárlási kísérleteket, a Farkaslyuk bányanyitást, a Bakony-
oszlopi bányaüzem képeit és azokat a táblázatokat, amelyek-
ben a bányászat szempontjából évenként várható események
voltak felsorolva.

Az elõadásból kitûnt, hogy amagyar bányászat területén �
ha nem is látványosan � valami megmozdult, talán a mocsár-
ból kezdünk kijönni. Ezt a véleményt bizonyítják SzabóCsaba,
Hegedûs Csaba, Szikrai Miklós, Benyõcs Ferenc, Balogh Csaba,
Bársony László, Nagy Csaba hozzászólásai és kérdései.

Sóki Imre

Elõadás a Bakony-Balaton Geoparkról Tatabányán

2014. április 30-án 35-en jöttek el a Tatabányai Kertvárosi
Bányász Mûvelõdési Otthonba, hogy meghallgassák Korbély
Barnabás geológiai és barlangtani szakreferens, csoportvezetõ
�A Balaton-felvidéki Nemzeti Park geoturisztikai tevékenysége és
a nemzetközileg elismert Bakony-Balaton Geopark� címû elõ-
adását.

A hallgatóságmegismerhette, hogy �azUNESCOFöldtu-
dományi Tagozata 1997-ben hirdette meg geopark program-
ját, majd 2000-ben elkötelezett francia, német, spanyol és gö-
rög szakemberek életre hívták az Európai Geopark Hálóza-
tot, amelynek napjainkban már 58 tagja van. A Bakony-Bala-
ton Geopark irányító szervezete, a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság több évi elõkészítõ munka után 2011-ben
adta be pályázatát az Európai Geopark Hálózathoz, hogy el-
nyerhesse a tagságot az Európai és a Globális Geopark Háló-
zatnál. A Portugáliában 2012 õszénmegrendezett 11. Európai
Geopark Konferencián a projektgazda Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság delegációja átvette az Európai
Geopark Hálózat (EGN) és az UNESCO által támogatott
Globális Geopark Hálózat (GGN) teljes jogú tagságáról szóló
oklevelet.� Ezzel létrejött hazánk egyik fontos környezetvédõ
és geológiai, természeti látványosságokat bemutató szervezete.

A Bakony-Balaton Geopark több mint 3100 km2 területe
a Bakony-felvidék és a Bakony hegység térségében található.
A Kis-Balaton tájegység kivételével magába foglalja a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park területét, valamint aMagas-Bako-
nyi Tájvédelmi Körzetet. Lényegében Várpalotától Keszthe-
lyig tart érdekeltsége.

Az elõadó elmondta, hogy ezen a hatalmas területen 690
barlang, 529 víznyelõ, 1607 forrás, 116 db földtani alapszel-
vény és egy sor botanikus, turisztikai, kulturális, tudományos
bemutatóhely található. Ezek közül kiemelkedik: a felhagyott
homokbánya Várpalotán, a Zirci Arborétum, a Szentgáli-kõ-
lik, a szentbékkállai kõtenger, a bakonybéli Pannon Csillagda,
a balatonfüredi Lóczy-barlang, a tihanyi Levendula Ház és
Belsõ-tó, az Úrkúti-õskarszt, a monoszlói Hegyestû, a Salföld
Major, a tapolcai tavasbarlang, a zalaszántói Kotsy-vízimalom,
a balatonedericsi Csodabogyós-barlang.

De mi a geopark? Miért kellett ezt létrehozni? Az elõadó
megfogalmazása szerint �a geopark elsõdleges küldetése gaz-
dag földtani örökségünk védelme, megõrzése és bemutatása,
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az élettelen természeti értékek jelentõségének hangsúlyozása
a helyben élõ emberek és közösségek bevonásával.� Vagyis a
geopark a geológiai és ökológiai értékeket védõ, bemutató
szervezet.

A Bakony-Balaton Geopark szervezet irányítója a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és partnerei. A Geo-
park tevékenysége kiterjed a földtudományok és más termé-
szettudományok kutatásaira, az értékek kezelésére és bemu-
tatására. Kiveszi a részét a geológiai alapszelvények megtisztí-
tásában, a tanösvények kialakításában. Fontos még a terület
élõ természeti értékeinek, kulturális örökségének és hagyo-
mányainak védelme és láthatóvá tétele. Ezen tevékenység so-
rán a környék gazdasága fejlõdik, hiszen a látogatóhelyeket, a
tanösvényeket, a barlangokat rengeteg turista keresi fel,
amelynek következtében tele lesznek a szállodák és éttermek.
A Geopark a munkába bevonja a különbözõ társadalmi és tu-
dományos szervezeteket, hatóságokat, a területen mûködõ
önkormányzatokat, önkénteseket, kutatókat. Az elõadó a
szervezett programok között említette a geotúrákat, a minõsí-
tett erdei iskolákat, a túravezetéseket, a geotúra-vezetõ tanfo-
lyamokat.

Korbély Barnabásmegemlítette, hogy sajnos a jelentõs szá-
mú turista és a helyi lakosság rengeteg szemetet hagy a termé-
szetben, amelyet keserves munkával kell összeszedni. Szólt ar-
ról is, hogy a geopark �nem a geológusok homokozója�. Vagy-
is nem szabad geológus kalapáccsal � egy-egy õsmaradványért
� szétverni a kísérõ kõzeteket. Nem szabad a talált csigát vagy
kagylót hazavinni, hogy azt a nagyközönség többé ne láthassa.

Az elõadás jelentõs számú diaképpel egészült ki, amelyek
kitûnõen szemléltették az említett tájegységeket, barlangokat,
geológiai feltárásokat. A képeket látva sok emberben felme-
rült az a gondolat, hogy érdemes volna ezeket a bemutatóhe-
lyeket személyesen is látni. Óhajukat többen meg is valósítot-
ták, hiszen a tatabányai helyi szervezet � kirándulás keretében
� ezt lehetõvé is tette.

Az elõadás végeztével a hallgatóság többsége még a te-
remben maradt. Értékelve az elõadást többen megjegyezték:
nagyszerû dolog, hogy még vannak lelkes, mindenre elszánt,
szabadidejüket feláldozó geológusok, barlangászok, termé-
szetvédõk. Nélkülük az elõadásban említett értékek elõbb-
utóbb elvesznének, megsemmisülnének. Minden elismerés a
geopark munkatársainak, a sok természetvédõnek, hagyo-
mányõrzõnek és önkéntesnek.

Sóki Imre

Tatabányaiak geotúrája a Balaton-felvidéken

A tatabányai helyi szervezet 2014. május 17-18-án több
mint 50 fõvel Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-
Balaton Geopark területén geotúrán vett részt.

Elsõ megállóhelyünk Bakonybélen, a Pannon Csillagdá-
ban volt. Ez a komplex csillagászati élményközpont a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park egészen fiatal létesítménye. 2012-ben
adták át. A csillagászat történetét összefoglaló kiállításain töb-
bek között a távcsövek fejlõdését, navigációs mûszereket,
Galilei és Newton munkásságát, az ûrkutatás jelentõs esemé-
nyeit, szkafandert, Mars ûrszonda másolatot láthattunk.

Megcsodálhattuk a Gibeon-meteorit egy 21,46 kg súlyú
darabját is, mely a történelem elõtti idõben Namíbia területén
hullott le. Ez a több tízezer évvel ezelõtt lehullott meteorit
90-92%-ban vasból áll, nikkeltartalma pedig 7,7%. A világ
múzeumaiban és magánygyûjteményeiben látható több mint
ezer darabjának össztömege meghaladja a 26 tonnát.

Közben filmvetítésben is volt részünk. Az amerikai,
Denveri Természettudományi Múzeum által készített összeál-

lítás a fekete lyukakról, mint kozmikus �csúcsragadozókról�
szólt. Ezek után bízunk benne, hogy a fekete lyukak �szemé-
lyes megismerésére� a közeljövõben az emberiségnek nem
lesz módja. Nem véletlen, hogy már átadása évében �Az év
ökoturisztikai létesítménye 2012.� pályázaton elsõ helyezést
ért el a Pannon Csillagda.

A bakonybéli ebéd után az úrkúti Csárda-hegy 1953 óta vé-
detté nyilvánított õskarsztját látogattuk meg. Ezt és a további
helyszíneket már a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igen lelkes
és rendkívül képzett geotúra-vezetõje, Sárdy Julianna ismertet-
te meg velünk. ACsárda-hegy területén 1920-1930 között folyt
mangánbányászat külszíni, kézi fejtéssel. A csákányos, vésõs
bányászat a feltárt és a következõ generációk számára megõr-
zött páratlan karsztformákat nem károsította. Ilyen karsztos
formákat csakDél-Kínában vagyKubában láthatunk. Az úrkú-
ti mangánérc a tenger alatt 184 millió évvel ezelõtt képzõdött.
A jura kor elején egy idõre a tenger mélyén az oldott oxigén
mennyisége lecsökkent, ezért a tengervíz oldatban tartotta a
mangánt, majd a karsztos mélyedésekben összehordódtak, le-
ülepedtek, így alakultak ki a mangántelepek.

Megtudtuk azt is, hogy a különleges látványon kívül az õs-
karszt nevezetessége a csárda-hegyi mészkõben található a
Rhynchonella urkutica alsó-triász korú szintjelzõ õsmarad-
vány mészváza is.

Geotúránk következõ helyszíne a Szentbékkállai Kõten-
ger volt. Ezek a sziklák a Pannon-tenger homokjából az utó-
vulkáni mûködés hévizeinek hatására cementálódtak, ková-
sodtak össze. A késõbbi földtani korokban a homokkövek

1. kép:Gibeon meteorit

2. kép: Csárda-hegyi õskarszt



környezetét, a puhább részeket a szél elhordta, ezeket a köve-
ket pedig esetenként bizarr formákra alakította. A Káli-me-
dencében több helyen van ilyen �kõtenger�, ezek közül a
szentbékkállai a legértékesebb geológiai különlegesség. Az
egyik nevezetessége az �Ingó-kõ�, melyet csoportunk több
tagja sikerrel megmozgatott.

A sok csodás élmény után a balatongyöröki Panoráma ho-
telban vacsora és wellness-program következett. Ezután cso-
porttársaink által hozott nemes nedûkbõl borverseny, majd
bányásznótákkal közös énekóra zárta a napot.

Vasárnap reggeli után Tihany geológiai érdekességei kö-
vetkeztek. A Kis-erdõ-hegyrõl megtekinthettük a vulkáni mû-
ködés következtében kialakult formákat, a Külsõ- és Belsõ-ta-
vat. Geotúra-vezetõnk szemléletes elõadásával visszarepített
minket a vulkánok kitörésének, majd lecsendesülésének idõ-
szakaiba. Megtudtuk azt is, hogy a táj geológiai sokféleségét,
a Tihanyi-félsziget Vulkáni Képzõdményeit az Európa Tanács
2003-ban Európa Diplomával helyezte védelme alá.

Az esõs idõben zárt helyen folytathattuk a túrát. A Leven-
dula Ház Látogatóközpont kiállításán megtekinthettük a vul-
kánok egykori világát, megszelídülésüket, a félsziget állatvilá-
gát, a levendulatermesztést. Közben ugyanerrõl a �Megszelí-
dült vulkánok földjén� címû látványos rövidfilmet is megnéz-
hettük.

Tihanyból Balatonfüredre vezetett a túra. Itt a 317 m ma-
gas Tamás-hegyre épített, három emeletes, fából készült Jó-
kai-kilátóról szép kilátás nyílt Balatonfüredre, Tihanyra.

A szakmai program a kilátó közelében nyíló Lóczy-bar-
langmegtekintésével zárult. A triász mészkõben kialakult bar-
lang járatait valaha termálvíz oldotta ki.

A balatonfüredi délutáni �ebéd� után Bársony László el-
nökünk a túra végénmindannyiunk nevébenmegköszönte ezt
a nagyszerû, élményekben gazdag és kellemes hétvégét geotú-
ra-vezetõnknek és az utat megszervezõ Németh László kollé-
gánknak.

Szeremley Géza

Tatabányaiak kirándulása Fertõrákosra

Az a hír járta, hogy a Fertõrákosi Kõfejtõ és Barlangszín-
ház nem látogatható, mert egy pályázaton nyert több milliárd
forintból felújítják. Németh László, az OMBKE Tatabányai
Helyi Szervezetének vezetõségi tagja a hír hallatán azonnal
felajánlotta, hogy megszervez egy kirándulást a történelmi kõ-
fejtõbe.

2014. április 17-én 7 órakor Tatabányáról Fertõrákosra el
is indult a 20 fõs csapat. 10 órakor a bánya bejáratánál Barna

Dénes, a kivitelezést végzõ PRO DOMO Zrt. leányvállalatá-
nak ügyvezetõ igazgatója fogadta a társaságot, aki az üdvözlés
után azonnal ismertette a kõbánya földtani viszonyait, a törté-
netét és a jelenleg elvégzett és elvégzendõ munkálatokat.

A jelenlévõk megtudhatták, hogy a kõfejtõ hasznos anya-
gát képezõ, miocén korú lajtamészkõ 12-15 millió évvel ez-
elõtt keletkezett. A területet akkor borító Pannon-beltenger
sekély és meleg vizében óriási tömegben éltek a mészvázas
vörösmoszatok, mohaállatok, vastaghéjas osztrigák,
fésûskagylók. Ezekbõl a hatalmas iszaptömeget alkotó
mészvázakból alakult ki a több tíz méter vastag, az idõjárás
viszontagságainak ellenálló és építésre kiválóan alkalmas
mészkõréteg.

Az emberek hamar felismerték ennek az építõkõnek a
hasznosságát, hiszen már a rómaiak is fejtették. A középkor-
ban sok templom épült ebbõl az anyagból. A kõfejtõ fényko-
rát a XIX. század második és a XX. század elsõ felében érte
el, amikor egy bécsi cég a gyõri püspökségtõl kibérelte a bá-
nyát. A mészkövet elsõsorban Bécsbe szállították és ebbõl
épült a városháza, az egyetem és még egy sor más középület.
Az I. világháború után, a mûkõ és vasbeton megjelenésével a
lajtamészkõ iránti kereslet megcsappant és csupán a kõfaragó
mestereknek adott munkát. A II. világháborút követõ évek-
ben a kõfejtõt bezárták, majd megnyitották a turisták számá-
ra. AFertõrákosi Kõfejtõ 2001 év óta azUNESCOVilágörök-
ség része.

A földtani és történeti tájékoztatás után Barna Dénes be-
mutatta a kõfejtõt és annak jelenleg kivitelezés alatt lévõ fel-
újítási munkálatait. Elmagyarázta a végrehajtott bányászati
munkálatokat: a 15-20 méter magasságban lévõ fõte kõzetcsa-
varokkal való újabb megerõsítését, a kõzetpergést megakadá-
lyozó háló elhelyezését, az oszlopokon lévõ repedések figye-
lemmel kísérését szolgáló mûszerek mûködését. Elmondta,
hogy 2014 októberéig még rengeteg munkát szükséges elvé-
gezni. Fel kell újítani a barlangszínház színpadát, hatalmas
nézõterét, a kõbe vájt zenekari árkot, a vizesblokkokat, az öl-
tözõket és a ruhatárat. A barlangszínház eddig is mûködött,
de korszerûtlen formában és a biztonság sem volt megfelelõ.
A beruházás soránmegújul a színházmelletti nagy terem, a vi-
lágítás, a szabadtérre való biztonságos kijárat. A külszínen
rendezik az utakat, korlátokat, a lépcsõket, a kilátókat, a par-
kokat. A gépkocsik részére a várható forgalomhoz igazodó
parkoló épül. Új fogadóépületbe kerül a pénztár, a vizesblokk,
a turisták pihenõhelye, viszont az étterem korábbi formájában
marad meg.

A közel két órás bányalátogatás után még jutott idõ és
energia arra, hogy a kiránduló csapat meglátogassa a Fertõrá-
kos mellett lévõ Fertõ-tavi strandot, a cölöpökre épült nádfe-
deles üdülõházakat és ebéd után Brennbergbányát. Itt csatla-
kozott a kiránduló csapathoz Böcskei Jenõ bányamérnök, a
környék jó ismerõje. Õ mutatta be Brennbergbánya neveze-
tességeit, elkalauzolta a társaságot az ausztriai Ilona-aknára és
Récényi-tóhoz.

Hazafele menet még jutott idõ arra, hogy a kollégák meg-
látogassák a Szigethi Sándor által megalkotott Görbehalmi
Bányamúzeumot. A múzeum egy olyan ember alkotása, aki
soha nem dolgozott bányában, mégis megihlette a bányamun-
ka szelleme. Meg kell dicsérni ezt az embert a bányászati em-
lékek gyûjtéséért, a szervezéseiért, a kimeríthetetlen ötleteiért
és lelkesedéséért.

A 20 fõs csapat késõ este ért Tatabányára.Mindenkinek az
volt a véleménye, hogy megérte az utazással járó fáradság,
mert sok volt az információ és az élmény. Mindez köszönhetõ
a szervezõknek: Németh László mellett Bársony Lászlónak és
Izing Ferencnek.

Sóki Imre
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Dr. Kereki Ferenc elõadása Gyöngyösön

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének
szervezésében 2014. május 20-án a Bányász Szakszervezet
Székházában dr. Kereki Ferenc okl. bányamérnök, aRadioaktív
Hulladékokat Kezelõ Kft. igazgatója �Nemzeti Radioaktív-
Hulladék-Tároló Bátaapátiban� címmel nagysikerû elõadást
tartott.

Bevezetõjében definiálta a radioaktív hulladék fogalmát:
a további felhasználásra már nem kerülõ olyan radioaktív
anyag, amely sugárvédelmi jellemzõk alapján nem kezelhetõ
közönséges hulladékként. Ilyenek keletkeznek a Paksi Atom-
erõmûben, különbözõ intézményekben (oktatásra használt
reaktorok, kutatóintézetek reaktorai, egészségügyben, mezõ-
gazdaságban, az ipar egyes területein stb.).

Kategorizálta a radioaktív hulladékokat: kis aktivitású �
hõtermelése 2 kW/m3 alatti, közepes aktivitású � hõtermelése
2 kW/m3 körüli, nagy aktivitású � hõtermelése 2 kW/m3 feletti.

A kis és közepes aktivitású hulladékok felezési ideje ki-
sebb 30 évnél (rövid élettartamú). A nagy aktivitású hulladé-
kok (hosszú élettartamú) felezési ideje nagyobb 30 évnél. Az
elmondottak alapján részletesen elemezte a radioaktív hulla-
dékok elhelyezési lehetõségeit.

Püspökszilágyon, Pakson és Bátaapátiban lehet tárolni a
kis és közepes aktivitású hulladékokat. A nagy aktivitású hul-
ladékokat a Mecsekben Boda térségben tervezik elhelyezni,
amelynek tervezett mélysége 50 m, 2 függõleges akna mélyí-
tése és további vágatok kihajtása várható 2064-ig.

Részletesen szólt az 1993-ban elkezdett munkálatokról
egészen a 2014. évig elvégzett feladatokig. 2005-ben kezdõ-
dött a 2 db 1700-1700 m hosszú lejtõsakna kihajtása, a felszíni
létesítmények építése Bátaapátiban és 2008-ban fejezõdött be.
A lejtõsaknák lejtése 10%, szelvényméretük: 21-25m2. A föld-
felszíntõl számított mélység: 250 m. Az összes kihajtott vágat-
hossz meghaladja az 5500 m-t. A kiemelt gránit térfogata
188 000m3 volt. Az elsõ kamrában 510 db vasbeton konténert,
azaz kb. 4600 db hulladékos hordót lehet elhelyezni. Az építés
során 300-500 fõnek adtak munkalehetõséget.

A Bátaapáti tároló üzemeltetése a Radioaktív Hulladék
Kezelõ (RHK) Kft. feladata. Szaklétszáma: 20 fõ, az összes
foglalkoztatottak száma: 50 fõ. Az eddigi ráfordítás a létesít-
ményre: 67,9 milliárd Ft, amely a Központi Nukleáris
Pénzügyi alapból nyert kifizetést. A Nemzeti Radioaktív
Hulladék tárolására Bátaapátiban a környezetvédelmi és víz-
jogi engedélyt a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, a létesítési és üzemelte-
tési engedélyt a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szerve és az Országos Atomenergia Hiva-
tal adta ki.

Eddig 3000 db kis és közepes aktivitású hulladékokat tar-
talmazó hordót helyeztek el. A meglévõ engedélyek birtoká-

ban 40 000 m3 hulladékot lehet véglegesen elhelyezni a Nem-
zeti Radioaktív Hulladék Tárolóban. Ez a Paksi Atomerõmû
normál üzemidejében és annak leszerelése után keletkezõ
mennyiséget fedi le és további kamrák kihajtásával az erõmû
élettartamának hosszabbítása, újabb blokkok üzembeállítása
során jelentkezõ igényeit is kielégíti.

Annak ellenére, hogy már több éve üzemel a telephely, a
kiterjedt radiológiai környezeti monitoring rendszer nem ész-
lelt semmiféle negatív változást a környezetben (víz, levegõ,
talaj, növények, állatvilág stb.) a technológia szigorú betartá-
sának köszönhetõen.

Az RHK Kft. vezetõsége együttmûködik a lakossági fóru-
mokkal, mindenhol tájékozottak a környezõ települések lakói.

AzRHKKft. a felszín alatti munkákmegkezdésétõl fogad
látogatókat az elsõ keresztvágatban kialakított bemutató te-
remben, eddig közel 70 000 fõt regisztráltak. A térségben vég-
zett véleménykutatások azt mutatják, hogy a program ismert
a lakosság körében, annak végrehajtását elfogadják, sõt támo-
gatják.

A tudományos igényességgel összeállított és mindenki
számára közérthetõen elmondott elõadást a résztvevõk nagy
tapssal jutalmazták.

Az elõadáshoz hozzászóltak, illetve kérdéseket tettek fel a
következõk: Pribula Nándor, Tõsér Balázs, Csizmadia Lajos,
Laborczy Györgyné, Pethõ Árpád, dr. Szabó Imre, Bolla Dezsõ.

dr. Szabó Imre

Új tagjaink

Az OMBKE Bányászati Szakosztályába és az Egyetemi
Osztály bányász irányultságú tagjai sorába 2013. október és
2014. május között az alábbiak léptek be:

Barlangi István János, Fülöp Zita Gabriella, Kovács Lajos,
Sándor Lajos, dr. Szeferinusz Erzsébet (Dorogi Hsz.); Buglyó
László, Majoros Erika (Mátraaljai Hsz.); Varga Péter (Mecseki
Hsz.); Cserháti József, Kolláth Zoltán (Nógrádi Hsz.); Kárai
Sándor, Tóth Árpád (Oroszlányi Hsz.); Altdorferné Pál
Gabriella, Bacsó Barbara, Bános Éva, Baranyainé Buzás Ilona,
ifj. Drotár István, Drotár Istvánné, Hermann Adrienn, Izing
Marcell, Juhász Magdolna, Káldi József, Kisné Cseh Julianna,
Korsós Antal, Magócs Tibor Zsigmond, Molnár Rita, Pozsgai
Béla, Takács Sándor (Tatabányai Hsz.); dr. Mádainé dr. Üveges
Valéria (bányász oktató); Baricz Zsolt Zoltán, Bondár Katalin,
Czuczai Tamás, Duber Krisztián, Hilánkovich Attila, Kazup
Anikó Dóra, Kelemen Bálint, Király Zsuzsanna, Kurusta Tamás,
Mosonyi Hedvig Tekla, Páll Laura, Poczok Noémi, Remeczki
Ferenc, Sáros Balázs, Schultz Vera Magdolna, Varannai Balázs,
Varga Róbert, Walcz József (bányász hallgató).

Szeretettel köszöntjük új tagtársainkat!
Szerkesztõség

Hagyományõrzõ programok Tatabányán

SzikraiMiklós agyában született meg az a gondolat, hogy a
fiataloknak és a középkorúaknak át kellene adni a bányász ha-
gyományok rendszerét, meg kellene velük ismertetni a �selme-
ci szellemet�, meg kellene tanítani a bányász nótákat, a bá-
nyász szakestélyek kialakulását, történetét és rendjét. Össze-
gezve a gondolatmenetet �Balekoktatást� kellene tartani.

A gondolat hamar táptalajra talált az OMBKETatabányai
Helyi Szervezetének vezetõségi ülésein és a 2014. évi munka-
tervben már szerepelt is a program végrehajtása: négy elõ-
adással és daltanulással, végén egy bányajárással és szakestély-
lyel. Ugyan a vezetõség kezdetben még szkeptikus volt, mert
nem lehetett tudni a fiatalok fogadókészségét, bizonytalan
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volt az elõadásokon és daltanulásokon való részvétel, kérdés
volt, hogyan zajlik le a bányajárás és a záró szakestély. Többen
aggódtak, hogy csak az �öregek� lesznek ott néhányan. Nem
így történt!

A félelem már 2014. január 31-én a tatabányai Vértes
Agorájában a Városi Múzeum kiállító termében oszladozott,
amikoris pótszékeket kellett behozni, hogy minden résztvevõ
(fõleg fiatal) le tudjon ülni. A jelenléti íven 52 név szerepelt.

Az elsõ elõadást (oktatást) Kiss Csaba, alias Balhés
Charley tartotta meg a �Selmeci szellem� címmel. Elõadásá-
ban a bányász közösségek három alapelvét hangoztatta: a
hazaszeretetet, a szakmatiszteletet és a barátságot. Elmondta,
hogy �Mi valamely utódkaron végzettek valamennyien � az is-
kolák vagy cimborák révén � ajándékként ölünkbe kaptuk a
selmeci hagyományokat, melyek dicsõ eleink törekvéseinek
megbecsülését, azok hiteles továbbvitelét jelentik, de szakmai
tudást, képzést is hordoznak, és melyek ékköve, igazi ünnepe
a szakestély.� Hozzátette: �A bányász, kohász, erdész szakes-
tek a barátság templomai�. Tehát nekünk meg kell õrizni eze-
ket a hagyományokat még akkor is, ha a bányászat visszafejlõ-
dött, sok helyen megszûnt.

Az elõadást a daltanulás követte, amelyet Gyõrfi Géza és
Hencz Jenõ vezetett. A tanulás módszere az volt, hogy a szö-
veget kivetítõn megjelenítették majd mindenki hangosan elol-
vasta a szöveget. Ezután a szöveg mellé lejátszották a Rozma-
ringos Bányász Egylet korábban felvett énekét. Miután már
mindenki megismerkedett a szöveggel és a dallammal, követ-
kezett a közös éneklés, többször egymás után, egyre bátrab-
ban és hangosabban. A hallgatóság ekkor tanulta meg a
�Bányászhimnuszt�, a �Tisztelet a bányász szaknak�, a �Szép
az ifjúság� címû dalokat.Meg kell jegyezni, hogy a programso-
rozathoz a technikát, a kivetített szövegeket, filmeket
Mokánszki Béla és Izingné Gyõrfi Mónika szolgáltatta.

A második elõadásra és daltanulásra az elõzõ rendezvény
helyszínén 2014. február 28-án került sor. Ezúttal is pótszéke-
ket kellett behozni, mert erre a rendezvényre 63-an jöttek el.

Az elõadó id. Forisek István nyugdíjas fõmérnök, a Rozma-
ringos Bányász Egylet alapítója, a szakestélyek tiszteletbeli
Cantus Praesese volt. �A mi nótáink� címû elõadásában szép
énekhangjával is alátámasztotta mondanivalóját. Beszélt a Sel-
meciAkadémia történetérõl, a többnemzetiségûdiákság össze-
kovácsolódásáról, a német népdalok és a diákok által hozzájuk
írt szövegek meghonosításáról. Szólt a diákhagyományok
Sopronba történõ átmentésérõl, a nóták szövegének magyar
nyelvre való fordításáról, amelyek legtöbbször jól sikerültek.

Elmondta, hogy már a XIX. században kívánság volt egy
Bányászhimnusz megalkotása. A ma ismert himnusz Tassonyi
Ernõ 1905-ben megjelent, �Aki a párját keresi� címû selmeci
diákregényében olvasható elõször. Valójában a �Bányászhim-
nusz� elsõ fele a �Bányarém� címû operettbõl, a másik része
egy felsõ-sziléziai bányászdalból származik*. Az 1950-es,

�60-as években próbálták a �Bányászhimnusz� szövegét meg-
változtatni, illetve új himnuszt alkotni, de ez nem sikerült. A
�Bányász Himnusz� megszületése közben, illetve utána a sel-
meci rokonszakmák is arra törekedtek, hogy megalkossák a
maguk himnuszát. Így született meg � egy erdélyi erdész dal
Tassonyi Ernõ fordításával � az Erdészhimnusz, majd a Ko-
hászhimnusz, melyet 1967-ben dr. Gyulai Zoltán professzor
�komoly pohárban� elmondott beszédével fogadtak el.

Az elõadás után ismét daltanulás következett a korábbi
módszerrel. Id. Forisek István többször megszakította az ének-
lést, felhívta a figyelmet a hanglejtésekre, az ütemre. Így a ta-
nult dalok egyre hangosabban, egyre tisztábban énekelve
hangzottak el. A tanulás végén az új dalok folyamatos éneklé-
se már olyan vidáman, teli torokból történt, hogy a Vértes
Agorája hatalmas épületében biztosan mindenütt hallatszott.

A harmadik balekoktatásra március 14-én került sor. Ek-
kor is újabb székeket kellett behozni a terembe, mert 76-an
jöttek el. Úgy látszott, idõközben az iskolákban a fiatalok el-
mondták egymásnak, hogy ez a balekoktatás nagyszerû dolog,
ott a �bácsik� jó dolgokat mondanak, no meg énekelni is le-
het. Szóval a tömeg láttán az aktuális elõadó, Szikrai Miklós is
elcsodálkozott.

Bársony László elnök ismertette a leendõ bányajáráson va-
ló részvétel szabályait, majd id. Forisek István vezetésével a ko-
rábban megtanult dalok ismétlése következett. Mintha a diá-
kok otthon is gyakorolták volna, olyan volt a szövegmondás, a
dallam hangzása. A Cantus Praeses meg volt elégedve.

Szikrai Miklós, a bányász szakestélyek tiszteletbeli elnöke,
a �Szakestélyek története� címû vetített képekkel illusztrált
elõadásában ismertette: a pogány, a balek, a firma, az alias név
fogalmát, végigvezette a Selmecbánya, Sopron, Miskolc váro-
sokban a diákok körében meghonosodott diák és bányász ha-
gyományokat, majd rátért a szakestélyek lebonyolítására.
Szólt az elõkészületekrõl, a kellékekrõl, az italokról, a házi-
rendrõl, az elnökválasztásról és annak szerepérõl, a tiszt-
ségviselõk feladatairól. Az elõadás után a hallgatóság egy
kisfilmet tekintett meg, amelyben megtapasztalhatták a szak-
estélyek hangulatát is.

Az elõadás után ismét nótatanulás következett, köztük a
Kohászhimnusszal. A daltanulás végén � a sok komolyság
utánmeglepetésként � aRozmaringos Bányász Egylet jelenlé-
võ tagjai kiálltak a pulpitusra és magyar-német akcentussal el-
énekelték az �1848� címû csúfolódó dalt. A produkció derült-
séget okozott és a résztvevõk nagy tapssal honorálták az elõ-
adást.

Ezután a fiatalok és középkorúak hosszú sorban álltak,
hogy jelentkezzenek a bányajárásra és a szakestélyre. A ren-
dezõk látható módon megijedtek a tömeg miatt, de végsõ so-
ron megelégedéssel nyugtázták a helyzetet.

Március 28-án az oktatás következõ elõadása rendhagyó
módon kezdõdött. Fûrészné Molnár Anikó és Dallos István
�Tatabánya Anno� címû könyvét mutatta be Schmidt Csaba
polgármester. Ekkor a kiállítóteremben kb. 150 ember ült és
állt. Szikrai Miklós �Európai és magyarországi bányász hagyo-
mányok� címmel tartottameg következõ elõadását.Mondani-
valója elején bemutatta Kiss Csaba vaskos könyveit is, majd
rátért az európai és a magyarországi bányász hagyományok
három ismert lépcsõjére:

� Elõször a nemzetközi bányász találkozókat, a Knappen-
tagokat említette. Ilyen összejövetel volt legutóbbKassán, ahol
Európa szinte minden bányász hagyományokkal rendelkezõ
országa képviseltette magát.

� A másik a diákok által kialakított hagyományok és ren-
dezvények. A selmeci, soproni, miskolci diákok a szokásokat
egymásnak adták át és ezeket a hagyományokat vitték át az
iparba.
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� A harmadik a helyi hagyományápolás. Ezek kötõdnek a
városi, ipari létesítményekhez, a városi (bányász) múzeumok-
hoz, a bányász városokban létrejött alapítványokhoz. A hagyo-
mányõrzés fontos letéteményesei az OMBKE helyi szerveze-
tei. Az elõadó megemlítette a bányász ünnepeket: a Bányász-
napot, a Borbála-napot, a Bányász Hõsök Emléknapját. Az
elõadást filmvetítés szakította meg, amelyben a közönség lát-
hatta az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezetének részvételét
a külföldi, hazai és helyi rendezvényeken, tapasztalhatta a ko-
molyságot és vidámságot.

Szikrai Miklós az elõadás hátralévõ részében a bányász
szakestély rendjérõl, programjáról, a komoly pohárról, a visel-
kedésrõl szólt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szakestélyre �
megadva egymásnak a tiszteletet � ünnepnek megfelelõen
szükséges felöltözni. Ezen a napon is folytatódottGyõrfi Géza
Cantus Praeses vezetésével a daltanulás.

2014. április 4-én eljött a �nagy nap�, a hagyományõrzõ
rendezvénysorozat záró attrakciója: a bányajárás és este a
szakestély. A bányajárásra jelentkezettek a Vértes Agorájától
három irányba indultak el. A bátrabbak a Márkushegyi Bá-
nyaüzembe, a kevésbé elszántak az Észak-dunántúli Vízmû
Zrt. XIV/a, ill. XV/c vízaknájához vették útjukat. A márkus-
hegyi bányajáráson résztvevõk nagyon megizzadtak, kimerül-
tek, meg is jegyezték, nem értik, hogyan bírják a bányászok
nyolc órán keresztül a nehéz munkát végezni, amikor õk �sé-
tálva� is elfáradtak? A másik két bányában járóknak köny-
nyebb dolga volt, hiszen viszonylag tiszta körülmények között
szemlélhették a víztermelés technikáját és megkóstolhatták
Magyarország legtisztább, legízletesebb vizét, a karsztvizet.

Délután a Tatabányai Szabadtéri Bányászati Múzeumban
már gyülekeztek a fiatalok és az �öreg� firmák, hogy elõkészít-
sék a szakestély kellékeit. Öröm volt látni a sürgést-forgást. A
nagyteremben rendhagyó módon készítették elõ az asztalo-
kat, ugyanis két szemben ülõ firmának terített asztalrészt, két
szemben ülõ pogánynak csupasz asztalrészt alakítottak ki. A
résztvevõk megérkezésekor � a regisztráció után � a firmák a
nagyterembe, a pogányok a kisterembementek eligazításra. A
firmák otthonról hozták a kedvenc korsójukat, a pogányok az
erre az alkalomra készített korsókat vehették át.

Este 18 órakor a nagyteremben kezdetét vette a �Bánya-
járó és balekkeresztelõ� szakestély, majd a pogányok bevonu-
lása következett. Érdekes volt a kissé ijedt, elcsodálkozó arco-
kat figyelni, hiszen õk elõször láttak félhomályban pislákoló
bányászlámpákat, gyertyákat, elnöki pulpitust, jellegzetesen
terített asztalokat. Azután helyet foglaltak a csupasz asztalré-
szek mellett. Köszönhetõen az asztalok kialakításának, így
egymás mellett ülhetett egy firma, egy pogány.

A szakestély résztvevõi megválasztották Szikrai Miklóst el-
nöknek, majd Csaszlava Jenõ felolvasta a házirendet. Az El-
nök kinevezte a tisztségviselõket és ekkor már a pogányok is
kaphattak alkoholmentes sört.

A szakestély elsõ részében a harangjáték mellett megtör-
tént az elhunytakra való emlékezés. Elhangzott a �komoly po-
hár� Szabó Csaba elõadásában, aki megemlékezett az erõmû
és bánya egyesülésérõl, az Energetikai Kft. megalakulásáról.
Említést tett a Zsigmond-akna húsz évvel ezelõtti megszûné-
sérõl, és szólt a Mány I/a bányaüzem 2004. évi bezárásáról.
Ezek után a firmák és pogányok nagy derültséggel meghall-
gatták Kiss Csaba, Erõss András sziporkázóan humoros hoz-
zászólásait. A megbetegedett Fecskés Zoltán írását Szatmári
Zsuzsanna olvasta fel kiváló színészi teljesítménnyel interpre-
tálva annak humorát. Elhangzott az erdész és kohász kollégák
köszöntése is. A gyakori poénokat hangos nevetés és �vivát�
közbekiáltások kísérték. Az elnök idõközönként általános
ekset vagy tükröst rendelt el és gyakran felszólította a Cantus
Praesest a korábban megtanult nóták eléneklésére. Egyértel-
mû volt, hogy a daltanulás hasznos és eredményes volt; min-
denki tudta a nóták szövegét és dallamát.

A szakestély második részében a pogányok balekká való
keresztelése történt. A sok pogány félkörbe állt, majd a firmák
és balekcsõszök (Bársony László és Dörömbözy Béla) egymás
után tették fel a furfangos kérdéseiket. A pogányok vagy tud-
tak, vagy nem tudtak válaszolni a kérdésekre, mindenesetre
mindenki a hasát fogta a nevetéstõl. Miután a vizsgáztatás be-
fejezõdött a pogányok leány és asszony tagjait fiúsítani kellett
tejszínhabbal történt borotválással. Majd mindegyik pogány
megnevezte a keresztapját, akik mögéjük álltak és megtörtént
a keresztelés: a farbõrön való átugrás, a sörrel történt nyakon
öntés, a kormos kendõvel való törölközés. Minden megke-
resztelt átvehette a balekká válást igazoló dokumentumot. Az
egész keresztelés rengeteg humoros szituációt produkált,
amelyet a nagy számban jelenlévõ fotósok megörökítettek.

A rendezvény végsõ attrakciója volt a krampampuli elké-
szítése. A fiatalságnak, de a többieknek is, élményt jelentett az
égõ rum látványa, a sercegõ cukor illata. Nomeg késõbb a for-
ró krampampuli íze és zamata. A szakestély a Bányász-, az
Erdész- és a Kohászhimnusz eléneklésével zárult.

Értékelve a négy elõadásból és daltanulásból, bányajárás-
ból és szakestélybõl álló programsorozatot, leírhatjuk, hogy a
kezdeményezés rendkívül sikeres és hasznos volt. Ezt vissza-
igazolja a nagy létszám, az aktív és lelkes részvétel, a vidám
hangulat. Mindenkinek bátran ajánljuk hasonló programok
megszervezését és végrehajtását.

Sóki Imre

* A Bányarém c. daljáték szövegét Kunoss Endre (1811-1844) költõ, közíró, jogász írta és dr. Zsámboki László (1935-2012) kutatásai alapján az
OMBKE õt tartja a Bányászhimnusz szerzõjének felkutatva és megjelölve szülõházát és sírját is. � Szerk.
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Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!
Csonk Péter bányagazdasági üzemmérnök május 7-én töltötte be 75-ik életévét.
Dr. Patvaros József okl. bányamérnök május 8-án töltötte be 80-ik életévét.
Baranyai Lajos bányaipari technikus május 8-án töltötte be 75-ik életévét.
Dr. Urbán Gábor okl. közgazda május 9-én töltötte be 80-ik életévét.
Németh Kálmán okl. bányamérnök, okl. földmérõmérnök május 14-én töltötte be 80-ik életévét.
Novák Géza bányaipari technikus május 26-án töltötte be 80-ik életévét.
Csonka Antal villanyszerelõ június 1-jén töltötte be 85-ik életévét.
Mátsay László bányaipari technikus június 3-án töltötte be 95-ik életévét.
Makkai János okl. bányamérnök június 12-én töltötte be 70-ik életévét.
Hegedüs Csaba okl. bányamérnök június 13-án töltötte be 80-ik életévét.
Gönczi János okl. bányagépészmérnök június 13-án töltötte be 80-ik életévét.
Dr. Biró József okl. bányamérnök, szakközgazdász június 13-án töltötte be 70-ik életévét.
Kun Zoltán okl. bányamérnök június 14-én töltötte be 75-ik életévét.
Varga László okl. bányamérnök június 15-én töltötte be 80-ik életévét.
Keszei Zoltán okl. vegyészmérnök június 21-én töltötte be 80-ik életévét.
Németh György okl. bányamérnök június 23-án töltötte be 75-ik életévét.
Dr. Szabó Imre okl. bányamérnök, okl. munkavédelmi szakmérnök, tiszteleti tag június 26-án

töltötte be 80-ik életévét.
Mayer László okl. bányamérnök július 2-án töltötte be 80-ik életévét.
Sztraka Lajos okl. gépészmérnök július 2-án töltötte be 80-ik életévét.
Juhász Ferenc bányaipari technikus július 4-én töltötte be 75-ik életévét.
Szabó Károly okl. villamosmérnök július 5-én töltötte be 80-ik életévét.
Kevés József gépipari technikus július 5-én töltötte be 70-ik életévét.
Nagy Ferenc bányaipari technikus július 8-án töltötte be 75-ik életévét.
Kárpáty Lóránt okl. bányamérnök, tiszteleti tag július 13-án töltötte be 90-ik életévét.
Vass János okl. bányamérnök július 14-én töltötte be 80-ik életévét.
Matyisin Ferenc bányaipari technikus, munkavédelmi szaktechnikus július 14-én töltötte be 75-ik életévét.
Mester György okl. erdõmérnök, okl. bányamérnök július 18-án töltötte be 85-ik életévét.
Térei Tibor gépésztechnikus július 19-én töltötte be 85-ik életévét.
Jäger László okl. bányamérnök július 19-én töltötte be 75-ik életévét.
Mákos Nándor bányagazdasági üzemmérnök július 20-án töltötte be 75-ik életévét.
Vedrõdi Antal okl. bányamérnök július 26-án töltötte be 80-ik életévét.
Beck József okl. bányamérnök július 31-én töltötte be 75-ik életévét.
Csanádi Pál Levente okl. bányamérnök augusztus 1-jén tölti be 70-ik életévét.
Pap István okl. gépészmérnök augusztus 4-én tölti be 70-ik életévét.
Stoll Lóránt okl. bányamérnök, okl. gazdasági mérnök augusztus 5-én tölti be 70-ik életévét.
Dr. Kránicz Zoltán okl. bányamérnök augusztus 6-án tölti be 80-ik életévét.
Szepessy András okl. bányageológus mérnök, okl. hidrogeológus mérnök augusztus 7-én tölti be 75-ik életévét.
Dr. Csiszár István okl. közgazdász, tiszteleti tag augusztus 7-én tölti be 75-ik életévét.
Dr. Tisza István okl. bányamérnök augusztus 8-án tölti be 85-ik életévét.
Konyecsny Kázmér okl. bányamérnök augusztus 8-án tölti be 85-ik életévét.
Markó Imre okl. bányamérnök augusztus 9-én tölti be 90-ik életévét.
Bakos Péter okl. bányamérnök augusztus 21-én tölti be 85-ik életévét.
Nagy Lajos okl. bányamérnök augusztus 21-én tölti be 75-ik életévét.
Bencze Károly okl. bányamérnök augusztus 22-én tölti be 75-ik életévét.
Szakály Miklós okl. bányamérnök augusztus 26-án tölti be 80-ik életévét.
Dr. Krisztián Béla okl. gépészmérnök, mérnöktanár augusztus 27-én tölti be 85-ik életévét.
Dr. Tompos Endre okl. bányamérnök augusztus 28-án tölti be 85-ik életévét.

Ezúton gratulálunk tisztelt Tagtársainknak, kívánunk még
sok boldog születésnapot, jó egészséget és jó szerencsét!
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Németh György Juhász FerencDr. Szabó Imre Mayer László Sztraka Lajos

Gönczi János Keszei ZoltánDr. Biró József Kun Zoltán Varga László

Novák Géza Hegedüs CsabaCsonka Antal Mátsay László Makkai János

Csonk Péter Németh KálmánDr. Patvaros József Baranyai Lajos Dr. Urbán Gábor

Szabó Károly Vass JánosKevés József Nagy Ferenc Kárpáty Lóránt
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Matyisin Ferenc Mákos NándorMester György Térei Tibor Jäger László

Vedrõdi Antal Stoll LórántBeck József Csanádi Pál Levente Pap István

Dr. Kránicz Zoltán Konyecsny KázmérSzepessy András Dr. Csiszár István Dr. Tisza István

Markó Imre Szakály MiklósBakos Péter Nagy Lajos Bencze Károly

Dr. Krisztián Béla Dr. Tompos Endre
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Volt vasasi vezetõk kötetlen találkozója

Vasas bánya egykori vezetõi rendszeresen találkoznak,
hogy kötetlen formában emlékezzenek a múlt eseményeire,
megismerjék korábbi munkatársaik mai helyzetét, sorsuknak
alakulását.

Május közepén, 14-én Huttner József fejtési csapatvezetõ
vájár gyönyörû ápolt természeti környezetben elhelyezkedõ, a
hosszúhetényi falutól közel egy kilométerre található préshá-
za nyújtott erre remek lehetõséget. Huttner József volt egyike
azon sikeres fejtési brigádvezetõknek, akiknek csapata hosszú
ideig üzemeltette az ország leghosszabb, több mint 200 m-es
szénomlasztásos frontfejtését.

Az Yvette mediterrán ciklon jóvoltából nem éppen a leg-
zavartalanabb idõjárási körülmények között jött létre ez a ta-
lálkozó. A mostoha körülmények viszont szorosabban össze-
zárták a csapatot, akik a présház meleg szobájában kellemes
beszélgetés és szomorú megemlékezés mellett tölthették el a
napot. Az összejövetelen � nem elõször e sorozatban � jelen
volt Csethe András, a Mecseki Szénbányák egykori vezérigaz-
gatója, aki maga is több évet töltött a vasasi bányaüzemben.
Mint már annyiszor, eljött a bánya korábbi fõmérnöke, Nagy
Attila okl. bányamérnök és több korábbi középvezetõ, bánya-
mérnökök és bányatechnikusok.

A jelenlevõk az idõszerû eseményeket is megvitatták, kü-
lönösképpen az akkor zajló borzalmas törökországi bányasze-
rencsétlenséget, amelyben több mint háromszáz bányásztár-
sunk lelt hõsi halált. Különösen érzékenyen érintette a részt-
vevõket ez a szomorú esemény, mivel többen a vasasi bányá-
szok és vezetõk közül is részt vettek a bánya bezárását követõ-
en � a nagynyomású jövesztõ puska elterjesztését célzó � tö-
rökországi közvetlen termelõmunkában. Kengyel Ferenc bá-
nyamester részletesen ismertette azt az esetet, amikor a török
bányában bekövetkezett tûz miatt a mecsekiek is komoly baj-
ba kerültek és csak vezetõik szakmai tudása, lélekjelenléte és
a törökök elõzékenysége mentette meg õket az életveszélyes
helyzetbõl.

Az emlékezés közepette a munkatársak természetesen
megkóstolták aHuttner-pince frissítõ nedûit és elfogyasztották
a házigazda által fõzött és feltálalt egytálételt is.

Útban hazafelé a viharos szél és esõ gondoskodott arról,
hogy a munkatársak minden emelkedettség nélkül, céltudato-
san, eltökélten folytassák a mai élet nehézségeivel, viharaival
szemben a remélhetõen sikeres küzdelmüket.

Dr. Biró József

Kuratóriumi ülés a Mátrában

Az idei évben 2014. április 10-11-én tartottuk a Bányagé-
pészet aMûszaki Fejlõdésért Alapítvány elsõ kuratóriumi ülé-
sét. Helyszínül a Mátrát választottuk, mely az enyhe tél után a
tavasz félreérthetetlen jeleit hordozta. Igazi április lévén a
környezet arca percrõl-percre változott, majd 11-én délelõtt
erõmûlátogatásunk idején programunk sikerét segítette.

A kuratóriumi értekezletet a Borhotel Sziluett Farkasmály
épületében tartottuk, ahol kellemes és kényelmes szállást is
kaptunk, a helyi és a szõlészeti-borászati emlékek között.

Az ülésen meghallgattuk és értékeltük alapítványunk éves
közhasznúságú jelentését, valamint az ellenõrzõ bizottság be-
számolóját a 2013-as esztendõ gazdálkodásáról.Megvitattuk a
2014. évi munkatervünket, majd elkezdtük a 47. Bányagépé-
szeti és Bányavillamossági Konferencia szervezését. Hosszabb
polémia után úgy döntöttünk, a fõ téma idén is az energetika
lesz, különös tekintettel a hazai ásványkincseink szerepére.

A feladatok szétosztását követõen pincelátogatásra, va-
csorára indultunk aRegélõ Borházba. Itt felújítottuk szõlésze-
ti és borászati ismereteinket, tanulás közben a kapcsolódó
szakmunka eredményeként elõálló nedûket kóstolgatva.

Másnap szakmai továbbképzésre aMátrai Erõmûbemen-
tünk. A látogatóközpontban a munkavédelmi ismeretek elsa-
játítását követõen egy rövid tesztben számot adtunk képzett-
ségünkrõl, s megkaptuk az egyéni védõfelszereléseket.

Bevezetõként egy varázslatos kisfilmben madártávlatból �
egy sólyom szemeivel � láthattuk a 70 hektáron elterülõ ener-
getikai komplexumot.

Vezetõnk, Pánczél Gábor prezentációban mutatta be a vi-
sontai és bükkábrányi bányákból, az erõmûvi blokkokból és
melléktermékeket is hasznosító ipari parkból álló energetikai
objektum együttest. A múlt mellett megismerhettük a terve-
zett jövõt. Módunk nyílt választ kapni feltett kérdéseinkre is.

Megérkezett a �kisvonat�, melynek személyszállító kocsi-
jaiba szállva látogattuk végig egy körúton a fõbb létesítménye-
ket. Eközben vezetõnk a távközlési technika segítségével szólt
hozzánk, ismertetve az éppen látott berendezések szerepét.

A három órás �séta� soránmegtekinthettük a füstgáz kén-
telenítõt, a Heller-Forgó-féle hûtõtornyot, a szénteret, a per-
nyeleválasztót. Az éppen karbantartás alatt álló V. blokk ve-
zénylõjében, a kazántérben, a turbináknál is elidõztünk. Lát-
hattuk az egyik generátor szétszerelését is.

Az ipari park felé utazva útba ejtettük a vasútállomást,
melyre a Bükkábrányban bányászott lignit érkezik, amit a

A találkozó résztvevõi a csoportképen

Hazai hírek

1. kép: Az V. blokk vezérlõtermében



52 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 147. évfolyam, 3. szám

készlettéren a Visontáról bányászottal kevernek össze � ho-
mogenizálnak. Ezután a növényolaj üzem, az Ytong falazó-
elemgyár, az épülõ ecetgyár következett. Az ipari parkban a
helyi villamosáram-igény mellett az erõmû melléktermékeit,
benne a hulladékhõt, a kéntelenítõben keletkezõ ipari gipszet
és a pernye egy részét is hasznosítják.

A sok ismerettel gazdagodva, a látnivalók sokaságával el-
telve köszönettel vettük vezetõnk ebédmeghívását, ahol a lá-
tottakat elemezve, újabb kérdéseinkre választ kapva köszöne-
tet mondtunk az erõmû vezetõjének és a túra szervezõinek a
kiváló szakmai élményért.

Livo László

Hatodik komlói bányásztalálkozó

A Komlói Bányász Nyugdíjas Szakszervezet, Komló Vá-
ros Önkormányzata, valamint a Komló Városért Alapítvány
szervezésében hozták létre 2014. május 31-én a hatodik kom-
lói bányásztalálkozót. A rendezvényt támogatták a komlói ci-
vil szervezetek: a Bányász Emlékekért Egyesület, a Komlói
Vállalkozók Klubja Egyesület, a Tisztelet Komlónak Egyesü-
let, a KÖ-KAKõ- és Kavicsbányászati Kft. és a helyi OMBKE
vezetés és tagság.

A találkozó elsõ momentuma az egykori Kossuth Bánya-
üzem keskeny nyomtávú pályaudvara, az altáró bejáratát lezá-
ró falazatnál kialakított emlékhely volt. 14 órakor mintegy 300
emlékezõ bányász és hozzátartozó jelent meg, ahol egyen-
ruhás bányászok és a pécsi bányamanók álltak a bányászzászló
mellett. Rövid bevezetõ után Balog László Kossuth bányai
nyugdíjas csapatvezetõ vájár mondta el emlékbeszédét. A

beszéd elhangzása után a Bányamanók és a jelenlevõ civil
szervezetek helyezték el koszorúikat az emlékhelyen. Az ün-
nepségen a �Szederkényi Ádám� Bányász Hagyományõrzõ
Fúvószenekar játszott. A megjelentek lassan beszélgetve tá-
voztak a helyszínrõl, hisz nem kellett sietni, mivel a következõ
programot az alig 150-200 m-re levõ Komlói Önkormányzati
Hivatal tanácstermében hirdették meg. A terem alig tudta be-
fogadni a Bányász Konferencia résztvevõit, akiket pontban 15
órakorPolics József, Komló város polgármestere köszöntött. A
köszöntõ szavak után informálta a hallgatóságot a kormány
bányászatot érintõ határozatairól, köztük a komlói vájárkép-
zés megindításáról.

A rendezvény hivatalos részét kultúrmûsor váltotta fel. Is-
kolások dalokkal és a Bányászhimnuszt feldolgozó összeállí-
tással szórakoztatták a résztvevõket. A nyugdíjas olvasókör
pedig a komlói bányászatmúltjáról írt prózai és verses összeál-
lításokat adott elõ.

A konferencia komoly részét Huber János nyugdíjas bá-
nyász vezette be �Még dolgoznak mecseki bányászok�� c.
elõadásával, amely egy kis úrkúti mûködõ mangánbányában
dolgozómecsekiekrõl szólt. Az elõadás az e bányáról készített
hosszabb filmbõl mutatott be részleteket, ismertette az ottani
technológiát.

A következõkben dr. Biró József (e sorok írója) a helyiek fel-
kérésére ismertette életútját, amely Komlón a vájáriskolában
kezdõdött majd bányatechnikus, bányamérnök, szakközgaz-
dász, egyetemi doktor végzettségek megszerzésével folytató-
dott. A kötetlen, de régebbi visszaemlékezõ írásokkal vegyített
elõadásban elsõsorban a Komlóhoz kötõdõ élmények szere-
peltek nagyobb súllyal, kezdve a komlói vájáriskolás képzés ér-
dekességeitõl, a komlói kõszénbányánál történõ nyugdíjazásig.

A tanácskozás zárásaként az ötven éve végzett vájáriskolá-
sok számoltak be sorsuk alakulásáról és bemutattak egy álta-
luk készíttetett emléktáblát, amely az ötvenéves évfordulót
örökíti meg. Az emléktáblát megõrzésre átadták Kovács
Balázsnak, a szakiskola jelenlegi igazgatójának.

17 órára a Hotel Béke Sziget kerthelyiségben munkatársi-
baráti találkozóra hívták a komlóiakat, ahol étel, ital és zene
mellett szórakozhattak, beszélgethettek. A zenét Ambach
Attila egyszemélyes �zenekara� szolgáltatta. A fiatalabbak
még táncra is perdültek a nosztalgiát is jelentõ zeneszámokra.

20 órakor a fenti szórakozóhely másik oldalán, a márka-
csille emlékhelynél gyertyagyújtással emlékeztek a bányász
hõsökre. Az emlékezetes bányász találkozót Jégl Zoltán, a
Tisztelet Komlónak Egyesület elnöke zárta.

Dr. Biró József

Bárdossy György Emléknap

2014. április 24-én, György-napon a Magyar Földtani és
Geofizikai Intézet Budapest, Stefánia úti épületének Díszter-
mében dr. Bárdossy György geológusra, az MTA rendes tag-
jára emlékeztünk, halálának egyéves évfordulója alkalmából.

A rendezvényre a VIII. Szent György-napi Bauxit Találkozó
(Bauxitnap) keretében került sor. A Találkozót a Magyarhoni
Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya rendezi
hagyományosan. Az idei egyúttal a Társulat központi, kiemelt
rendezvényeinek sorába is illeszkedett. A rendezvényen � me-
lyek kezdeményezõje, szervezõje és levezetõ elnöke Tóth
Álmos volt � közel nyolcvanan vettünk részt. A családot fele-
sége, Bárdossyné Lieszkovszky Erzsébet geológus és Dániel
fia képviselte, másik fia, András levélben mentette ki magát.
A Bauxitnap hagyományainak megfelelõen szépszámmal vol-
tak jelen az OMBKE tagjai is, köztük a bakonyi bauxitbányá-
szat �nagy öregjei�.

2. kép: Csodáljuk a szétbontott generátort

Koszorúzási ünnepség a komlói altáró egykori bejárátánál
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A program tervezésekor-szervezésekor arra töreked-
tünk, hogy lehetõleg minden olyan téma a felszínre kerüljön,
amivel Bárdossy György szakmai életében mélyebben fog-
lalkozott. És persze igyekeztünk mindenkit elérni, elõadásra
fölkérni, akirõl tudott volt, hogy a megboldogultnak jó társa
volt a munkában. Az elõadásokra 10 percet �irányoztunk�
elõ. Az elõadók és a levezetõ elnök stopperórás együttmû-
ködése eredményeként a tervezett összidõt jól sikerült tar-
tani. Ezzel is Bárdossy Györgynek tisztelegtünk, ugyanis
néhai Solymár Károly mesélte korábban, hogy Bárdossy
stopperórával a kezében tartott egy nemzetközi bauxitkon-
ferencia elõestéjén a szállodai szobájukban elõadás-fõ-
próbát.

Az emléknapot Baksa Csaba, aMagyarhoni Földtani Tár-
sulat elnöke nyitotta meg. Emlékeztetett, hogy a 10 évvel ez-
elõtt kezdõdött Bauxitnapok sorozat tudatosan tartotta elõ-
adó-üléseit Szent György-nap táján, Bárdossynak is tiszteleg-
ve, kezdetben Székesfehérvárott, az Alumíniumipari Mú-
zeummmal közös szervezésben, s hogy a megboldogult, ha
csak tehette, részt vett ezeken.

AMagyar TudományosAkadémia és amegboldogult kap-
csolatát Vörös Attila, az MTA Földtudományi Osztályának el-
nöke mutatta be, hangsúlyozva, hogy pályafutását a rendszer-
váltásig nehezítette származása.

A tervezet szerint Komlóssy Györgymutatta volna be Bár-
dossynak és az ICSOBA-nak több évtizedes kapcsolatát, kezd-
ve nyilván azzal, hogy õ tett javaslatot 1963-ban Zágrábban
egy nemzetközi bauxit-alumínium tudományos szervezet ala-
pítására. Az elõadó akadályoztatása miatt Mindszenty Andrea
professzor a �rendszerezõ tudós� nagy mûveinek (Karsztbau-
xitok, Laterit Bauxites1) említése mellett az ICSOBA történet
néhány vonatkozására is kitért.

Bárdossy Györgynek szoros és rendszeres kapcsolata a
Magyar Állami Földtani Intézettel és az Eötvös Loránd Geo-
fizikai Intézettel azáltal jött létre, hogy mindkét intézmény tu-
dományos tanácsába az MTA delegálta õt. Mint azt megtud-
hattuk Brezsnyánszky Károly és Fancsik Tamás elõadásából,
minden lehetséges segítségetmegkaptak tõle.Hasonlóképpen
segítségére volt a Magyarhoni Föltani Társulatnak, amelynek
1947 óta tagja volt.

Dudich Endre tanítványként emlékezett, bár mint õ is em-
lítette, nem tanította, hisz� tudjuk,Magyarországon nem tanít-
hatott (Párizsban igen!). Kapcsolatukat mégis e szóval vélte
legtalálóbban leírni, mert Bárdossy mindigMester volt és az is
marad.

Bárdossy már szakdolgozatában (1950) fölmutatta, ké-
sõbb (Amagyar bauxit statisztikai vizsgálata, 1961) kiteljesedõ
kiváló kapcsolatát a matematikával, a statisztikával. Még ké-
sõbb még följebb lépett, s a geostatisztika tudományának ha-
zai �szálláscsinálója� lett. Ezekrõl az évekrõl számolt be há-
rom önálló kiselõadásban Fodor Béla (R. Szabó István hozzá-
szólásával), Fodor János és Geiger János. Fodor Béla az alkal-
mazott geostatisztikai munkásságát, Fodor János �A geoma-
tematikus gondolkodó�-t, Geiger János a geomatematikai tu-
dományszervezõ munkásságát mutatta be. (Mindkettõt
Geiger elõadásában.)

Frigyesi Ferenc a megboldogult kiemelkedõ szerepét mu-
tatta be magyarországi radioaktív hulladékok végleges elhe-
lyezése telephely kutatásának külföldi elfogadtatásában.

Kakas Kristóf Bárdossy Györgynek a bauxitgeofizikához
való kiváló kölcsönviszonyáról szólt. Itt említem meg a kevés-
sé ismert tényt, hogy Bárdossy a Magyar Geofizikusok Egye-
sületének alapító tagja (1954).

Kecskeméti Tibor a geomatematikai megközelítésnek a

mikropaleontológiai értelmezésben játszott lehetõségérõl
szólt, kettejük munkája alapján.

Néhai Solymár Károly korábbi tisztelgését az Aluterv-FKI-s
Bárdossy iránt Tóth Álmos mutatta be röviden, kiemelve a
már említett stopper-sztorit.

Bárdossy György jó kapcsolatot épített ki a bauxitbányák
vezetésével, szakembereivel. E kiváló és mindkét fél számára
gyümölcsözõ kapcsolat néhány vonatkozását Pataki Attila
mutatta be. Bárdossy még nyugdíjasként is rendszeresen
végiglátogatta a magyar bauxitbányákat. Ez, teszem hozzá,
még azokban az években is lehetõvé tette számára a bauxit-
kutatás, -bányászat friss eredményeinek megismerését,
amikor (személyes okokból) ki volt tiltva a bauxitkutatás
területérõl.

Póka Terézia Bárdossy Györgynek az MTA Geokémiai
Kutatólaboratóriumában töltött éveirõl és együttmunkálko-
dásuk néhány mozzanatáról szólt. Viczián István Bárdossy
Györgynek a Földtani Intézet Laboratóriumában töltött évei-
rõl beszélt, a súlyt a szediment-petrográfiai munkákra helyez-
ve. Kiemelte, hogy a magyar szakirodalom még mindig a
Bárdossy által kialakított nevezéktant használja.

Vizy Béla szakmai pályafutása során kétszer került formá-
lisan fõnök/beosztott viszonyba a megboldogulttal, pályakez-
désekor és a Magyar Alumíniumipari Trösztben. De, mint el-
mondta, e kapcsolat inkább volt közvetlen munkatársi, sem-
mint az alá-fölérendeltséget kifejezõ. Bárdossy magánéletét
tekintve zárkózott, de szakmai tudását mindenkor átadni kész
társ volt. Vörös István is Bárdossy Györggyel volt szakmai ta-
lálkozóiból szemezgetett, különös tekintettel arra, hogy a
Bauxitkutató Vállalatnál, az õ pályakezdésekor 1956-ban fõ-
geológus volt.

Tóth Álmos rámutatva arra, hogy a megboldogult nagy fi-
gyelemmel volt az általa írt, a magyar bauxittörténet nem,
vagy alig ismert mozzanatait föltáró Bauxit Egypercesek
iránt, és néhány �Bárdossy Egypercest� mutatott be.
Bárdossy György bemutatta a politikamentes érvényesülés
magasiskoláját. Ami a magyar valóság évtizedeiben nem volt
egyszerû. A �mezei� térképezõ, kutatófúró-csoportvezetés-
tõl a Magyar Alumíniumipari Tröszt fõ-geológusi posztjáig,
majd � a rendszerváltás után � az MTA rendes tagja �álla-
potig� eljutott. Sokan csodáltuk, s irigyeltük is az idõ maxi-
mális hasznosításának képességéért. Konferenciákon, hosz-
szúra nyúlt ipari vezetõi értekezleteken ui. gyakorta cikkeit,
elõadásait, netán lektori véleményét írta. De füle nyitva volt,
s reagált, ha reagálnia kellett. Bárdossyt említve nem lehet
nem szólni Vadász Elemérrõl, ki egyetemre segítette, majd
mai szóval védõernyõt teremtett neki a szovjet-irányítású
Bauxitkutató Expedíciónál, valamint további munkájában is,
lehetõséget teremtve ezzel a 20. század második fele talán
legsikeresebb, de külföldön minden bizonnyal legismertebb
magyar geológusának a szakmai munkához, közvetve sike-
reihez. Melyek eredményeit S. Maughamtól való idézettel
ekként jellemezhetném: �Az élet egyik furcsasága, hogy ha
nem éred be kevesebbel, mint kiválóval, legtöbbször el is
éred azt�; Bárdossy dr. elérte.

A Találkozó végén Dudich Endre mondta ki a korábbi
Bauxitnapoknak is záró igéjét: �jövõre ugyanitt, ugyanígy�. Az
erre való igényt Szabó Elemér zárszó utáni hozzászólása is je-
lezte, aki afrikai közös bauxit-élményeikre emlékezett. Póka
Terézia javasolta, hogy alkalomadtán részleteiben is elemezni
kellene a Bárdossy-életmûvet, Kecskeméti Tibor pedig az em-
léknap elõadásainak publikálását indítványozta. Igen, mind-
kettõre szükség lenne, magam is érzékeltettem.

Tóth Álmos

1 Ez utóbbi kötet társszerzõje A. Aleva, G.J.J.
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Terjed a �bányamanó� hagyományõrzõ mozgalom
a pécsi iskolákban

A legendás egykori Gyárvárosi Általános Iskolában,
amely most a Sziebert Róbert Általános Iskola nevet viseli, év-
zárót tartottak 2014. június 13-án. Az ünnepségen ifjú bánya-
manókat avattak.

A hársfáktól illatozó iskolaudvaron gyülekezett a diákság,
ahol Tóth Ilona igazgatónõ köszöntötte Nagy Csaba alpolgár-
mestert, Haász Jánost, a terület önkormányzati képviselõjét, a
meghívott vendégeket, a tanárokat és gyerekeket. A vendégek
között foglaltak helyet azok a bányászok, akiket abból az alka-
lomból hívott meg az iskola, a Bányászok Érdekvédelmi Kul-
turális Egyesülete és a Bányász Hagyományõrzõ Klub, hogy
jelen legyenek az iskola tanulóiból Vándori András bányagé-
pészmérnök ösztönzésére megalakult Bányamanó Csapat lét-
rejötténél és a résztvevõ bányamanók avatásánál. Az avatás
egyébként a hagyományos iskolai évzáró kiemelkedõ esemé-
nye lett.

Amikor a szokott formában lezajlott az ünnepség évzáró
része, Nagy Csaba alpolgármester méltatta az iskola hagyo-
mányõrzõ és mûvészeti tevékenységét. Elõbbihez mostantól
egy új, a bányászati hagyományok õrzése is csatlakozik majd.
Ez annál is inkább méltánylásra érdemes, mivel Pécs város
életében, fejlõdésében a bányászat az elmúlt századokban
jelentõs szerepet játszott. A bányászati múlt hagyományainak
õrzését a város is fenntartás nélkül támogatja, ezért örömteli
esemény ennek a hagyományõrzõ Bányamanó Csapatnak a
megalakulása is. Elmondott még egy régi bányamanó legen-
dát is, amely a korabeli bányászok között élt, és amely mai
szemmel távol áll a valóságtól. A mai bányamanók viszont
eleven, a jó célért tenni akaró gyerekek. Az ünnepség
részeként az új Bányamanó Csapat tagjai � vállalásukat
megerõsítve � Baricz Margit felkészítõ tanárnõ vezetésével
ünnepélyes esküt tettek. Nyakkendõiket néhány biztató szó
kíséretében a meghívott hagyományõrzõ szervezetek bányász
képviselõi kötötték fel. A csapat bányamanó zászlót kapott
dr. Hoppál Péter országgyûlési képviselõtõl, akit � más fontos
elfoglaltságamiatt �Nagy Csaba alpolgármester helyettesített.
Pécs város zászlaját dr. Páva Zsolt polgármester képvise-
letében Haász János, Gyárváros önkormányzati képviselõje
adta át. Az új bányamanókat a közelmúltban alakult
Kõvágószõlõsi Bányamanók is köszöntötték

Záró akkordként a Bányászhimnuszt az iskola méltán hí-
res zenekara, a Pécs-Gyárvárosi Gyermek és Ifjúsági Fúvósze-
nekar játszotta el.

Az ünnepséget követõ kötetlen beszélgetés alatt megtud-
tuk még, hogy további iskolai bányamanó csapatokmegalaku-
lása várható Pécs-Somogyon és Vasason.

Dr. Biró József

A MECSEK-ÖKO Zrt. átalakítása

A tulajdonos Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt. elhatározta a MECSEK-ÖKO Környezet-
védelmi Nonprofit Zrt. tevékenységének átszervezését oly
módon, hogy

� a piaci alapon végzett tevékenységek, valamint a villa-
mosenergia-hálózat fenntartásával és a vagyonkezelésével
kapcsolatos feladatok átkerülnek a MECSEKÉRC Zrt.-hez

� a gyöngyösoroszi, recski és lahócai bányákkal kapcsolatos
környezetvédelmi és kárelhárítási tevékenységét a hozzá kap-
csolódó vagyonelemekkel együtt aNITROKÉMIAZrt. veszi át.

Az átalakulás idõpontja 2013. év szeptember hó 30. A
MECSEK-ÖKO Zrt. az átalakulást követõen a csökkentett
feladatait (hosszú távú urán kármentesítési tevékenység,
humán kártalanítási feladatok) változatlan formában végzi.

AMECSEK-ÖKOZrt. a 2013. õszi átalakulásának folyta-
tásaként a volt mecseki uránérc-bányászati és ércfeldolgozási
hatásterületen végzett hosszú távú környezetvédelmi tevé-
kenység felelõse 2014. áprilistól a Radioaktív Hulladékokat
Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.), ill. ezen belül a
Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis (Kõvágószõlõs).
Fióktelep-vezetõ Németh Gábor okl. bányamérnök.

A MECSEK-ÖKO Zrt. 2014. április 22-i dátummal
megszûnt.

AMecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis (MKKB) tevé-
kenységének középpontjában az uránipar okozta környezeti
károk végleges felszámolása, valamint ezen feladatok elvégzé-
sét követõen a területek újrahasznosítása áll. AMecsek-hegy-
ségben mintegy 40 évig végzett uránérc-kitermelést és -feldol-
gozást követõen a hatósági elõírásoknak megfelelõen elvég-
zett rekultivációs munkálatok eredményeként 2008. év végére
a közvetlen környezeti veszélyeztetettség megszûnt, a tevé-
kenységre vonatkozó Környezetvédelmi Engedélyben elõírt
határértékek betartása biztosított, azonban a pellérdi és a tor-
tyogói ivóvízbázisok (ezen keresztül Pécs város ivóvíz ellátásá-
nak) veszélyeztetettsége továbbra is fennáll. Az ércfeldolgo-
zási zagytározók környezetében végzett felszín alatti vízkár-
mentesítés, az uránnal szennyezett bányavíz emelés és tisztítás
leállása esetén rövid idõn belül elszennyezõdnének a pécsi
ivóvíz ellátásában jelentõs szerepet játszó pellérdi és tortyogói
ivóvízbázis vízmûkútjai. A védekezést folyamatosan, a veszé-
lyeztetettség fennállásáig folytatni kell, így a rendszer üzemelte-
tése min. 30-40 évig szükséges. A leírtakon túl a környezetelle-
nõrzési monitoring tevékenységet a vízkezelések idõszakát kö-
vetõen várhatóan további mintegy 50 évig szükséges folytatni.
www.mecsekoko.hu, ombke levelezõ lista, www.rhk.hu

PT

Az Energiaklub és a Greenpeace
az Európai Bizottsághoz fordul

Az Energiaklub és a Greenpeace szerint az új paksi atom-
erõmû tervezett finanszírozása tiltott állami támogatásnakmi-
nõsül, és sokszorosan sérti az európai jogrendet. Ezért az
Energiaklub beadvánnyal fordul az Európai Bizottság Ver-
senypolitikai Fõigazgatóságához, hogy vizsgálja meg a magyar
kormány által létrehozott konstrukciót, és ha kell, tegye meg
a szükséges lépéseket.

A Greenpeace még áprilisban levélben hívta fel a bizott-
ság figyelmét a paksi projektre. A két szervezet ezen felül az
Aarhusi Egyezmény Jogkövetési Bizottságának vizsgálatát is
kezdeményezte.

A fentiekrõl az Energiaklub és a Greenpeace Magyaror-
szág Budapesten 2014. június 12-én sajtóközleményt adott ki.
www. energiaklub.hu Dr. Horn János
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Új bányászati klaszter alakult

2014. június 27-én Tatabányán, a városháza dísztermében
megalakult az Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati
Klaszter, melynek 34 alapító és 17 pártoló tagja van. Leadta
csatlakozási szándéknyilatkozatát és részt vett az alakuló köz-
gyûlésen a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
elnöke, Popovics György.

A klaszter elnöke Schmidt Csaba, Tatabánya polgármes-

tere lett, alelnökök: Bársony László, Holl Józsefné és dr.
Korompay Péter, titkár: Izing Ferenc, klaszter menedzser:
Glevitzky István.

Ez a negyedik bányászati klaszter hazánkban.
Dr. Korompay Péter

Az oroszlányi OMBKE szervezet klaszter tag lett

Az Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter
megalakulása elõkészítésének hírére � szinte a 24. órában � az
OMBKE Oroszlányi Szervezete rendkívüli vezetõségi ülést
tartott. A vezetõségi tagok véleménye nagyon egységes volt és
így arról született döntés, hogy a szervezet lépjen be a klaszter
alapítótagjainak sorába. A klaszter megalakulásáért áldozatos
és komoly erõfeszítést igénylõ szervezõ munkát végzõ dr.
Korompay Péter ésGlevitzky István örömmel üdvözölte a dön-
tést, hisz a megyébõl a dorogi és a tatabányai szervezet is je-
lezte már a belépési szándékát. Az alakuló ülésen a szerveze-
tet Bariczáné Szabó Szilvia titkár és Tóth Zsolt vezetõségi ta-
gok képviselték.

B.Sz.Sz.Az alakuló ülés résztvevõi

Rónaföldi Zoltán: Kronológia � A borsodi és ózdvidéki
szénbányászat fontosabb évszámai, eseményei

A valamikori Borsodi Szénbányák, amely 1974-tõl már az
ózdvidéki szénbányászatot is magába foglalta, a mûködésének
eredetét 1786-tól számította. Ekkor nyílt ugyanis báró Rad-
vánszky Ferenc elsõ bányája Sajókazán. Ezt tekintettük a bor-
sodi szénbányászat kezdetének.

Késõbb azonban rá kellett jönnöm, hogy az itteni szénbá-
nyászat gyökerei ettõl régebbiek, úgy fél évszázaddal. 1730 kö-
rül Selmecbányán már a kõszenek alkalmazásával foglalkoz-
tak a kohósítási munkákkal kapcsolatosan, a faszén kiváltásá-
ra. A borsodi és ózdvidéki különféle településeken talált szén-
kibúvások � ebbõl jó sok volt � mûvelésérõl bár nem igazán
maradtak fenn hitelt érdemlõ adatok, de ezek valamilyen szin-
tû kitermelése már ekkor folyt.

Egercsehi környékén az elsõ komolyabb kutatásokat
Fazola Henrik végezte 1765 körül. Ezekben az idõszakokban
Parasznya, Egerbakta, Egercsehi és Sajókaza környezetében
már Schõner Xavér Ferenc, Hog Pongrác, Trangous Mihály is e
témákkal foglalkozott behatóan.

Amikor ezt a kronológiát elkezdtem összeállítani, akkor
egy cél vezetett. Bemutatni, hogy értelmes hazai gazdasági
célokért, a jólétért mekkora erõk mozdultak meg valamikor.
Emunka csak a borsodi és ózdvidéki történéseketmutatja be,
az ország egyéb részein � és itt ekkor egy jó ideig a Nagyma-
gyarországban kell gondolkozni � ugyanezek a folyamatok
zajlottak, természetesen más adottságokkal, más léptékben.

Errõl kell példát vennie a jelenkornak és nem a csodákra
várni!

A kronológia tehát a XVIII. század elejétõl próbálja meg
követni az eseményeket egészen az utolsó borsodi mélymûve-
léses szénbánya bezárásáig, illetve a Borsodi Szénbányák
2004-es, cégjegyzékbõl való törléséig.

Az olvasómajd esetenként bizonyos átfedésekkel is fog ta-
lálkozni, hiszen egy-egy bányásztelepülés, terület, más telepü-
lésbõl vált ki és lett önálló. Ilyen például Ormosbánya (Ormos-
puszta) és Rudolftelep, melyek Disznóshorvát (Izsófalva) ré-
szei voltak a kezdetekben. Hasonló probléma Szuhakálló,
Múcsony, Alberttelep is. Ugyanígy a Diósgyõr környéki bá-
nyászatnál is felmerülnek ezek a gondok. Ugyanilyen problé-
ma Sajókazinc, Barcika, Herbolya, majd Kazincbarcika és Be-
rente kérdése is. Néha nehéz eldönteni, hogy az idõ és hely
szerinti csoportosításoknál hová legyenek helyezve az esemé-
nyek. Úgy gondolom, hogy ezek a dolgok nem lesznek alapve-
tõen zavaróak, legfeljebb mindkét településnél elõfordulnak
majd bizonyos utalások. Valószínûleg mások esetleg máshová
sorolnának eseményeket, de azt hiszem, ez a lényeges dolgo-
kon alapvetõen nem változtat.

Amit szerettem volna bemutatni, az tehát itt van. A kro-
nológia a Magyar Elektronikus Könyvtárban és a honla-
pomon is olvasható (RZ TERV Mérnöki Vállalkozás):
http://mek.oszk.hu/12200/12230/12230.pdf ill. http://users.
atw.hu/rzterv/konyvek/Kronologia Borsodi es Ozdvideki
banyaszat.pdf

Rónaföldi Zoltán

Szibéria gazdagsága

Szibériában (Oroszország) Vlagyivosztoktól 2000 km-re
északnyugatra, a tajga fagyott zónájának a területén üzemel a
Berezitovy aranybánya, ami a legközelebbi lakott településtõl
50 km-re, a transz-szibériai vasúttól 100 km-re van.

A bányaüzemben kétszer 500 fõ dolgozik úgy, hogy ha-
vonként váltják egymást. A dolgozók részére egy mindennel
ellátott lakótelep biztosítja a nyugodt életet. A kommuniká-
ciós kapcsolatot mûholdakon keresztül oldották meg. Az idõ-
járási viszonyok embert próbálóak, mert télen a hõmérséklet
-50 °C, nyáron pedig 35 °C.

Külszíni fejtési rendszerrel dolgoznak és 2013-ban 1,5 Mt
aranyércet termeltek, amelybõl 3617 kg tiszta aranyat nyertek

ki. Az érc aranytartalma 2,1 g/t. Az aranymellett ezüst, cink és
ólom is gazdagítja az éves bevételüket. A külszíni fejtésbõl az
ércet teherautókkal hordják az 1 km-re levõ ércelõkészítõmû-
be, ahol törõberendezések sora (pofás törõ, kúpos törõ, golyós
malom) végzi az érc aprítását, õrlését, majd az arany kinyeré-
sére ciános elektrolízises eljárás következik és végül a finomí-
tó üzemben fejezõdik be a folyamat. Az ércelõkészítõ üzem
legnagyobb gondja a téli kegyetlen idõjárás, amikor is az érc
sokszor belefagy a törõ berendezésekbe, ami leállást, a törõ
belsõ felületének a korai kopását, a csapágyak túlterhelését
okozza. Ez ellen a törõ felületeknek gumi és Poly-Met anya-
gokkal történõ bevonásával, bélelésével igyekeznek védekezni.
Engineering and Mining Journal 2014. február

Bogdán Kálmán



Bányaszerencsétlenség Törökországban

2014. május 13-án súlyos tûz keletkezett az Isztambultól
kb. 480 km-re DNy-ra fekvõ Soma város melletti szénbányá-
ban. A bánya a SomaKomur Isletmeleri AS tulajdonában van
és ez Törökország legnagyobb föld alatti szénbányája évi 3Mt
termeléssel, melynek nagy részét a közeli erõmû használja fel.

A szerencsétlenség éppen mûszakváltáskor következett
be, amikor közel 800 ember volt a bányában. Az azonnal meg-
kezdett mentés ellenére összesen 301 áldozatot követelt a rob-
banás és a tûz, a legtöbben szénmonoxidmérgezésben vesztet-
ték életüket. Az utolsó áldozatokat május 17-én hozták a fel-
színre. A menekülést és a mentést nehezítették a meredek és
szûk szelvényû bányatérségek, továbbá, hogy az aknaszállítás
és a szellõztetés áramellátása is megszakadt.

A szerencsétlenség miatt helyben, de másutt is Törökor-
szágban tüntetések voltak, részben az általános bányabizton-
sági feltételek miatt � az országban 2003 óta 100 halálos bá-
nyabaleset volt �, de egyúttal a kormányt is gyengeséggel, te-
hetetlenséggel vádolták. A tüntetéseket több helyen a rendõr-
ség oszlatta fel.

A mostani baleset kapcsán a hatóságok 25 embert vittek
kihallgatásra, közülük többeket � köztük a bánya vezérigazga-
tóját és mûszaki igazgatóját � hanyagsággal, kötelességmu-
lasztással vádolnak. A bányavállalat azzal védekezik, hogy
minden elõírást betartottak és a hatósági ellenõrzések is min-
dent rendben találtak. 2012 óta öt ilyen ellenõrzés volt a bányá-
ban. Más beszámolók szerint viszont az ellenõrzésekrõl a cég
mindig elõre tudott, és az ellenõrök csak ritkán szálltak le a
bányába, akkor is csak a közeli, jól rendben tartott területekre.

A bányatûz kiváltó okait még nem tisztázták, egyes jelenté-
sek szerint robbanás történt, mások szerint a föld alatti villa-
mosenergia-elosztó rendszerben (transzformátorban) kelet-
kezett súlyos hiba okozott tüzet, ami aztán a széntelepre is át-
terjedt.

Asia Miner News 2014.06.19. � E&MJ June Digital Edition
2014.06.27. PT

Az egyiptomi kormány jóváhagyta
a tervezett széntüzelésû erõmûvet

Az egyiptomi kabinet áprilisi ülésén jóváhagyta a széntü-
zelésû erõmû építését. A döntést nagy vita elõzte meg, külö-
nösen a �zöldek� tiltakozása miatt, hiszen közismerten Egyip-
tom a világ egyik legszennyezettebb országa. Az erõmûvet tá-
mogató lobbi jelentõs érve � ezzel a lakosság támogatását
élvezi �, hogy igen gyakoriak az országban a kisebb-nagyobb
területekre kiterjedõ hosszabb-rövidebb áramszünetek.
Reuter/3 April 2014 Dr. Horn János

A szén globális szerepe jelentõsen és folyamatosan nõ

Elsõsorban a fejlõdõ világ, ebben Kína és India járnak
élen energetikai gondjaik megoldásában a szén felhasználásá-
ban. Bár az USA jelentõs dollármilliárdokat költ a CCS
(Carbon Capture and Storage � szén/dioxid/ megkötés és tá-
rolás) technológiai fejlesztésre, azonban a technológia még
mindig nem jutott tovább a kísérleti stádiumnál. A szénfel-
használás növekedése a 2000-es években 88%-ban a kínai gaz-
daság terhére írandó. Kína szénfelhasználása meghaladja a vi-
lág többi országának összesített szénfelhasználását.

Európában is nõ a szénfelhasználás. Ennek oka részint a
németországi atomerõmûvek folyamatos leállítása és függet-
lenedés az oroszországi földgázimporttól.

AZUSA-banmég ebben az évbenmegszületik az a törvény,
amelynek értelmében az újonnan tervezendõ széntüzelésû
erõmûveket csak CCS technológiával lehet üzembe helyezni.
The Hill/17 March 2014 Dr. Horn János

Dél-Korea energiaigényének 97%-át importból fedezi

Az IEA tanulmánya szerint Dél-Korea 2011-ben a világ
kilencedik legnagyobb energiafogyasztója volt, annak ellené-
re, hogy az ország alapvetõen energiahordozó importra szo-
rul. Az ország a világon a legnagyobb energia importõr. Nyers-
olaj fogyasztásából 97% importból érkezik. Az ország ipari
termelését tekintve a világ élmezõnyébe tartozik, mindemel-
lett nem rendelkezik szinte semmilyen energiahordóval.
Euroasia/1 Apr 2014.05.27. Dr. Horn János

Cél a lengyel kõszén védelme

A kormány számos lépést tervez annak érdekében, hogy
feltárják: mi az oka annak, hogy a lengyel szén kevésbé ver-
senyképes, mint az importból származó. Ezt egy katowicei
szakmai konferenciát követõen Donald Tusk miniszterelnök
közölte a sajtóval. Elmondta, hogy a kormány megvizsgálja
azokat a rendellenességeket, amelyek a szén importja esetén
és az adók begyûjtésekor tapasztalhatóak. �Megpróbáljuk fel-
számolni a tisztességtelen importot, és a minõségi követelmé-
nyeknek is érvényt akarunk szerezni, annak érdekében, hogy
a lengyel szén ne váljon áldozatává a külföldi szén beszerzése
során alkalmazott tisztességtelen és átláthatatlan módszerek-
nek� � idézte a kormányfõ kijelentését a The Warsaw Voice
multimédia platform. Tusk szerint a szén az energiabiztonság
alapjamarad Lengyelországban. �A szén támogatása és védel-
me segítséget jelent a bányáknak, annak érdekében, hogy ver-
senyben maradhassanak, ám nyereségességük feltételezi,
hogy a szén kitermelése olcsóbbá válik� � hangsúlyozta Tusk.
Poloniapress 2014. május 7. Károly Ferenc

Gyászjelentés

Nagy Károly okl. bányatechnikus 2014. május 20-án életének 69. évében Székesfehérváron elhunyt.

Hajnal Tibor okl. bányatechnikus 2014. májusában életének 90. évében Istenmezején elhunyt.

Tóth László okl. bányamérnök (Budapesti Hsz.) 2014. május 24-én, életének 75. évében Székesfehérváron elhunyt.

Pap Ferenc okl. bányagépészmérnök 2014. június 26-án életének 81. évében Budapesten elhunyt.

(Tagtársaink életútjáról késõbbi lapszámunkban fogunk megemlékezni.)

Külföldi hírek
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2013. november 3-án életének 85. évében családja körében elhunyt Csenki Mihály okl. bányaipari technikus.
1929. július 19-én született Epölön földmûves-zsellér család egyetlen gyermekeként. A 4 elemit Epölön végezte,

majd a budapesti Honvéd utcai polgáriban folytatta iskoláit.
A háború után 17 évesen kezdett dolgozni a sárisápi XVII-es aknán csillésként,

majd az Országos Érc- és Ásványbányák Vállalat elõdjénél, a Pestvidéki Kõbányáknál
külszíni bányászként. Idõközben, 1952-53-ban Budapesten elvégezte a Központi
Aknászképzõt.

Ezt követõen a Bajnai Agyagbányában volt csapatvezetõ. Az agyagbánya bezárása
után azOrszágos Érc- és Ásványbányák Sárisápi Üzemében � ahol külfejtéssel kaolinos
homokkövet bányásztak és dolgoztak fel � aknászként dolgozott. 1965-ben elvégezte
a Bányaipari Technikumot. 1970-tõl 79-ig bányamester üzemvezetõ helyettesként,
majd ezután 1979-tõl 1989-ig, nyugdíjazásáig üzemvezetõként dolgozott.

A bányász szakma legalsó lépcsõfokán kezdte, innen jutott el az üzemvezetõségig.
Ebbõl adódóan a szakmát igen jól ismerte, a dolgozókat, beosztottait ismerte, elismer-
te és támogatta.

Az õ vezetése alatt valósult meg a bányában termelt anyag és a dolgozók szervezett
közúti szállítása, miután az ezt korábban kiszolgáló kisvasút megszûnt. Technológiai fejlesztésként pedig megvaló-
sította a vasipar számára hõálló szilikol-õrlemény (tûzálló homok) elõállítását.

Lakóhelyén, szülõfalujában élete során mindvégig aktív szervezõje és irányítója volt a helyi közéletnek. Nyug-
díjas éveiben további hasznos elfoglaltságot jelentett neki saját szõlõjének mûvelése és a borászkodás.

AzOrszágosMagyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek 1984-tõl volt tagja, az egyesület életét és a bányászat
eseményeit nyugdíjasként is érdeklõdéssel kísérte.

Csenki Jolán

Csenki Mihály
(1929�2013)

Csenki Mihály

Lukács Béla okl. bányamérnök 2014. május 21-én, életének 93. évében Budapesten elhunyt.
1922. január 31-én született Budapesten. Édesapja akaratából 10 éves korától a �Hunyadi Mátyás� Honvéd

Reáliskola bentlakásos intézetben nevelkedett Kõszegen, majd a �Bólyai János�Hon-
véd Mûszaki Akadémia elvégzése után 1942-ben hadnaggyá avatták.

Pályáját kettétörte a II. világháború, mely alatt egy monitoron szolgált a Dunán. A
háború után katonai múltja miatt nehéz idõket élt át feleségével és két kislányával.
Végül egy mûszaki technikum elvégzése után beiratkozott aMiskolci Nehézipari Mû-
szaki Egyetemre, ahol 1964-ben � édesapját követve � bányamérnöki diplomát szer-
zett.

A Bányászati Tervezõ Intézetben kezdett dolgozni, mint tervezõ mérnök. Munkáját
mindig precízen, odaadással végezte. Az 1970-es évek második felében került az
Alumíniumipari Tervezõ Intézetbe (Aluterv), ahol az Eocén-program keretében meg-
valósuló Nagyegyházi-bánya mélyszinti és külszíni tervezési munkáit koordinálta
létesítmény fõmérnökként néhány évig.

Az Alutervben töltött évek után a Bányászati Aknamélyítõ Vállalatnál dolgozott
nyugdíjba vonulásáig, és még azon túl is néhány évig.

Hosszú életét egészségben, szellemileg frissen élte le. Még idõs korában is nagy érdeklõdést szentelt minden
technikai újdonságnak, új gépeknek és eljárásoknak, nemcsak a szakterületén, de sok egyéb területen is. A Bányá-
szati Lapok rendszeres és lelkes olvasója volt. Egy éve kezdett ereje fogyatkozni, majd többszöri kórházi kezelés
után 2014. május 21-én csendben elhunyt.

Az OMBKE-nek 1964 januárjától volt a tagja. Az 50 éves tagságért adományozott Sóltz Vilmos-emlékérmet az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Tisztújító Küldöttgyûlésén, 2014. május 23-án már személye-
sen nem vehette át � azt családjának juttattuk el.

Segítõkész, nyugodt lényét sokan szerették. Kérésére hamvait búcsúztató és temetési szertartás nélkül, az álta-
la kijelölt néhány személy jelenlétében egy késõbbi idõpontban, Baján helyezzük nyugalomba. Nyugodjék békében!

Horváth Károly

Lukács Béla
(1922�2014)

Lukács Béla



Pál-Molnár Elemér és Bíró Lóránt szerkesztésében jelent
meg a �Szilárd ásványi nyersanyagok Magyarországon� c.
könyv (kiadó: GeoLitera, Szeged, 2013.), melynek 7. fejezete
� szerzõk: dr. Mindszenty Andrea okl. geológus, egyetemi tanár
(ELTE) és Tóth Álmos okl. geológus, ny. fõtanácsos � foglal-
kozik a bauxit ásványi nyersanyaggal. A szerkesztõk a könyv
elõszavában leírták és ezt a szakmai lapunkban megjelent is-
mertetésben is jelezték: �a hazai földtudomány jelentõs részét
képezi a nyersanyagkutatás oktatása. Jelen kötet további (nem tit-
kolt) célja általános áttekintést adni az e tárgykört hallgató geoló-
gus, földtudomány, mûszaki földtudomány szakos hallgatók szá-
mára�.

Ezek után nagy érdeklõdéssel vettük kézbe a könyvet és
tanulmányoztuk a bauxit ásványi nyersanyaggal, a bauxit kuta-
tásával és bányászatával foglalkozó fejezetet, melynek során
több hibát, pontatlanságot és hiányosságot vettünk észre, amit
a szerkesztõkkel és a szerzõkkel is közöltünk. Álláspontunk
szerint a tényszerû információkat közzé kell tennünk, mert a
könyvet olvasók nagyon jól tudják, egyetlen pontatlanság,
egyetlen hiba kétségessé teheti a könyv hitelét. Azért is szóvá
kell tennünk ezeket, mert akár ma, akár késõbb majd az utó-
dok nehogy hibás adatokra hivatkozzanak.

A könyv elõszava arról tájékoztat bennünket, hogy az
egyes fejezetek bemutatják az adott nyersanyag bányászattör-
ténetét. Sajnos még csak hivatkozás sincsen a bauxitbányászat
történetével részletesen foglalkozó könyvekre, könyvrészle-
tekre, szakmai cikkekre, mint pl. Kovács János, Nemes
Vilmos, Õrsi András: �Bauxitbányászat Fejér megyében�
(Fejér megyei Bauxitbányák Vállalat, 1976.), Gádori Vilmos,
Szepeshegyi István szerkesztésében megjelent �Bauxitbányá-
szat a Bakonyban� (Tapolca, 1987.), vagy �A magyar bányá-
szat évezredes története� (OMBKE, Budapest, 1996.) II. kö-
tetében a bauxitbányászatról megjelent fejezet, melyet dr.
Fazekas János írt (p: 472-530). Az irodalomjegyzékben nem
találtuk dr. Bárdossy György (1925-2013) Széchenyi-díjas,
geológus, akadémikus egyes bauxit elõfordulásokról (Iharkút,
Nyirád, Szõc) készített, szakmailag tökéletes monográfiáinak
felsorolását sem.

Több pontatlan dátum és információ szerepel a könyvben:
� A bevezetõ fejezetben csak a bauxit timföldgyári felhaszná-
lása került bemutatásra. Emellett a bauxitot: vaskohászati
kohóadalék, tûzálló anyagok (kerámia) gyártás, kõzetgya-
pot (hõ- és hangszigetelõ anyag) gyártás adalékanyaga, ta-
lajjavítás területén is felhasználják. Ilyenmódon Európában
több tízezer tonna bauxitot használnak fel évente.

� �Az ipari gyakorlatban a bauxitmintákból öt komponenst (Al,
Fe, Ti és izzítási veszteség) elemeznek.� A szövegben (p: 124.)
nem, de a 7.2. táblázatban szerepel a SiO2-tartalom is.

� �A magyar bauxit Erdély szülötte�, a 126. oldalon levõ megál-
lapítás nem pontos, mert a bauxitbányászattal érintett
Bihar-hegység, Király-erdõ területe a történelmi Magyaror-
szágon belül nem tartozott Erdélyhez, e területet Trianon
óta sorolják Erdélyhez.

� A 127. oldal elején az szerepel, hogy �a bányászat �végrom-
lása� a vízbányászat hatékony csökkentése érdekében a nyirá-
di bányászat kormányzat általi bezárásakor (1990) kezdõdött.�
Nem világos, hogy mit takar a �végromlás� kifejezés és mi-
lyen hatásmechanizmusra céloznak a szerzõk? A 24 évvel
ezelõtti döntésen túl jelentõs hatással voltak a gazdasági,
társadalmi, politikai, külpolitikai, jogszabályi változások a
bauxitbányászat mûködésére. Az 1. táblázatban adjukmeg a
mélymûvelésû bányák bezárásának alapvetõ okait és évét az
1989. év áprilisi kormányzati döntést követõen.

� Idézzük a megjelent szöveget (p: 127.): �A 2013-as év záró-
akkordja: az ajkai vörösiszap-katasztrófa (2011) távhatása kö-
vetkeztében 2013 márciusától (idõlegesen) megszûnt az évtize-
deken át nemzetközi viszonylatban is elismert eredményeket és
színvonalat fölmutató magyar bauxitkutatás és bányászat.� A
sajnálatos vörösiszap-katasztrófa 2010. október 4-én tör-
tént. A MAL Zrt. még 2013 júniusában is folytatott bauxit-
termelést a nyirádi Ferenc-külfejtés területén. Napjainkban
is folyik mélymûveléses bauxitbányászat Bakonyoszlopon,
ahol az Eoszén Kft. a bányavállalkozó.

� A könyv 7.2.1. fejezetében a 128. oldalon a következõ szere-
pel: �A bányászati tevékenységnek évek óta már természetes
befejezõ stádiuma a tereprendezés, néhány esetben pedig a ter-
mészetvédelmi területté nyilvánítás (Gánt, Nyirád-Darvastó
VI.), illetve a karsztvízkárok enyhítése.�
Nem tereprendezésrõl, hanem tájrendezésrõl van szó. A bá-
nyavállalkozó köteles azt a külszíni területet, amelynek hasz-
nálhatósága a bányászati tevékenység következtében meg-
szûnt vagy lényegesen korlátozódott, a mûszaki üzemi terv-
nek megfelelõen, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a terü-
letet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a ter-
mészeti környezetbe illõen kialakítani.

� Nem tudjuk, hogy a szerzõk mit értenek �a karsztvízkárok
enyhítése� alatti befejezésen (p: 128)?

� Több helyen is szerepel a bauxitvagyonnal kapcsolatos adat,
de nemderül ki, honnan,milyen forrásból származnak azok.
Az ipari vagyon említése félrevezetõ lehet, az a földtani va-
gyonnak az a része, amely az adott idõpontban gazdaságo-
san kitermelhetõ (bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv.,
Bt. 49. § 14.). Az ipari vagyon naponta változik.

� Nyirádi (Bakony) bányászatról szóló részben szerepel (p:
132.), hogy: �1989-ben kormányhatározat alapján megszûnt a
sstr. nyirádi regionális vízszintsüllyesztés, ami magával hozta,
hogy 1994-ben a csabpusztai termelést is le kellett állítani.�
A csabpusztai mélymûveléses bauxitbányászat termelésének
leállítására (Csabrendek I. bányatelek) technológiai, piaci és
gazdasági okok miatt került sor 1994-ben, nem az 1989. évi
minisztertanácsi határozat közvetlen következtében. Len-
gyel-major (1988), demeg kell jegyeznünk, a Lengyel-majori
bányában bauxittermelés nem volt, csak a feltárás, vagyis a
lejtõs-aknák és a függõleges akna mélyítése kezdõdött meg.
A szövegben szereplõ �sstr.� szöveg valószínûleg nyomdahi-
ba.

� Szõc (Bakony): �Az ottmaradt készletek (pillér) letermelése
céljából 1995-ben a Magyar Alumínium Termelõ és Kereske-
delmi Zrt. (MAL) újranyitotta a Szárhegy I. telepet.� (p: 132.)
A fenti bányában a Bakonyi Bauxitbánya Kft. folytatott bá-
nyamûvelést. Azt is hozzá kell tenni, hogy nem csak a vissza-
maradt, visszahagyott pillérek külfejtéssel történõ letisztázó
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Észrevételek a �Szilárd ásványi nyersanyagok Magyarországon� c. könyvhöz

Mélymûvelésû Bezárás Bezárás alapvetõ oka
bánya éve
Nyirád 1990 politikai döntés
Csabpuszta 1994 gazdaságtalanság
Kincsesbánya 1999 ércvagyon kimerülés
Fenyõfõ I. 1999 ércvagyon kimerülés
Halimba III. 2003 ércvagyon kimerülés
Fenyõfõ II/1. 2004 ércvagyon kimerülés
Bakonyoszlop I. 2006 ércvagyon kimerülés
Bakonyoszlop II. 2012 ércvagyon kimerülés
Halimba II. DNy 2013 minõség-gazdaságtalanság

1. táblázat
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lefejtésére került sor, hanem új kutatásokkal feltárt, koráb-
ban nem mûvelt teleprészeket is letermeltek.

� Vázsonypuszta-Óbarok-Szár (Bicskei medence): Azon a te-
rületen a leírtakkal ellentétben soha nem volt a MAL Zrt.-
nek bányászati joga (p: 133.). Novák Sándor okl. bányamér-
nök, okl. mérnök-üzemgazdásznak a BKL BÁNYÁSZAT
2007. évi 6. számábanmegjelent cikkére (p: 29-33) hivatkoz-
nak a szerzõk, de abban nem szerepel a könyvben említett
�MAL-bányászat�. Ugyanitt az 1995-2007 közötti idõszak-
ban a Bakonyi Bauxitbánya Kft. bányavállalkozói tevékeny-
ségérõl esik szó, míg a könyvben erre a cikkre hivatkozásul
2005. évi befejezés szerepel.

� Iharkút-Németbánya (Bakony): �Az 1975-ben kezdõdött bá-
nyászat (Iharkút II. telep) nagyobbik hányada külfejtés volt.�
(p: 135). Ebben a térségben kizárólag külfejtéses bauxitbá-
nyászat folyt. Mélymûveléses bányanyitás csak a tervek kö-
zött szerepelt, pl. Németbánya I. és IX. bauxittelepek eseté-
ben. A könyvben leírt adat, miszerint �1993-ban a térségi bá-
nyászat befejezõdött� (p: 136.), pontatlan, ugyanis a területen
2005-ben fejezõdött be a bauxittermelés.

� Bakonyoszlop-Dudar (Bakony): �amely 1999-ben külfejtéssel
kezdõdött és 2006-ban befejezõdött.� (p: 136.) Lásd (p: 127.)
Még napjainkban is folyik mélymûveléses bauxitbányászati
tevékenység az adott területen.

� Több esetben pontatlan az információ az adott területek,
bányák, elõfordulások bányászatának kezdõ és befejezõ
évérõl. A helyes adatokat a 2. táblázatban foglaljuk össze.

� A bauxit minõségérõl is szó esik a könyvben a 7.2.1. fejezet-
ben (p: 127): ��. A magyar ipari bauxitvagyon a 70-es évek
közepén a világkészlet mintegy 1%-át adta. Átlagosan 7,5 mo-
dulja ekkor a Bayer-timföldgyártási technológia alsó határán
mozgott (Juhász 1976.). Amagyar alumínium-ipar jövõjét már
e két szám világosan elõre jelezte.�
Az utóbbi években a hazai és import bauxitból történõ fel-
dolgozás, timföldgyártás során az átlagminõség jóval megha-

ladta a 7,5 modul értéket, így ebbõl nem következhetett a
hazai alumíniumipar negatív jövõképe. A gazdasági válságot
követõen csak az import bauxit arányának jelentõs növelésé-
vel sikerült a hazai termelés gazdaságosságát fenntartani.
De ne csak kritikával illessük e könyvet. Azt feltétlenül ki

kell emelnünk, hogy a szerkesztõk és a szerzõk nagy célt tûz-
tek ki maguk elé, amikor a hazai szilárd ásványi nyersanyagok
megkülönböztetett részének ismertetésére vállalkoztak. Ez
túlnyomó részben sikerült is, amiért köszönet és dicséret jár.
Arra kérjük a tisztelt szerzõket és szerkesztõket, hogy észre-
vételeinket vegyék szakmai visszajelzésnek, ne pedig kritiká-
nak.

Kovácsics Árpád okl. bányamérnök, okl. közgazdász,
Károly Ferenc okl. bányamérnök, okl. bányaipari gazdasági mérnök

Térség (mélymûvelés, külfejtés) Kezdés Befejezés
Alsópere (Bakonynána) 1938 1945
Bakonyoszlop 1998 folyamatban
Csabrendek 1938 1994
Eplény 1941 1945
Fenyõfõ 1984 2004
Gánt 1926 1987
Iharkút, Németbánya 1975 2005
Iszkaszentgyörgy, Kincsesbánya 1941 1999
Kislõd 1964 1974
Nagyegyháza, Csordakút 1985 1990
Nagyharsány 1936 1944
Nézsa 1942 1944
Nyirád 1938 2013
Sümeg 1940 1978
Szõc 1941 2000
Újbarok, Óbarok, Bicske 1943 2007
Zalahaláp 1938 2006

2. táblázat

Lengyel-brit palagáz-jelentés készül

Lengyelország és Nagy-Britannia független elemzést vé-
gez a palagáz-kitermelés fejlesztésének hatásáról a két ország-
ban és az egész EU-ban � jelentette beMaciej Grabowski kör-
nyezetvédelmi miniszter. A jelentést még idén elkészítik. �A
palagáz-kitermelés javíthatja az energiabiztonságot, a gazda-
sági növekedést és, ami ugyanilyen fontos, segítheti a széndio-
xid-kibocsátás csökkentését. (...) Ennek a potenciális lehetõ-
ségnek az ismerete még nem általános� � idézte a miniszter
kijelentését a Warsaw Business Journal.
Poloniapress 2014. április 28. Károly Ferenc

Orbán Viktor támogatja a lengyel energiauniós tervet

Orbán Viktor varsói hivatalos látogatása alkalmával a mi-
niszterelnök támogatásáról biztosította Lengyelországnak egy
pán-európai energiaunióra vonatkozó javaslatait.

�Támogatjuk ezt a kezdeményezést� � jelentette kiOrbán
a Donald Tusk miniszterelnökkel közösen tartott sajtókonfe-
rencián. A PAP hírügynökség tudósítása szerint Orbán közöl-
te, hogy a terv a Visegrádi Csoport következõ találkozóján a
�megbeszélés fontos témája� lesz. �Minden olyan javaslat,
amely az energiamonopólium legyõzésére irányul számíthat a
támogatásunkra� � mondta. Tusk is hangsúlyozta: �Tárgya-
lunk a források, szállítási útvonalak és energiaszállító eszkö-

zök diverzifikálásáról annak érdekében, hogy egyetlen mono-
pólium � legyen az Oroszország vagy bárki más � se erõltet-
hessen ránk elõnytelen árakat, mert az európai gazdaság
versenyképessége a tét�. Tusk a jelentés szerint azt akarja,
hogy az EU, mint egységes tömb tárgyaljon Oroszországgal
vagymás országokkal a gázárakról, mert úgy véli, hogy ez ked-
vezõbb árakat eredményez majd. A lengyel miniszterelnök ki-
jelentette, hogy a terv nem �oroszellenes�, hanem az energia-
függetlenség, a diverzifikáció fontosságáról van szó. Azt is el-
mondta, hogy Lengyelország nem ellenzi a paksi atomerõmû
bõvítésében az együttmûködést Oroszországgal. �Ami hozzá-
állásunk semleges� � mutatott rá.
Poloniapress 2014. május 6. Károly Ferenc

A híres afrikai �rézöv�

1895-ben Közép-Afrikában vezetett egy expedíciót
Frederich Burnham, és az útjáról tett beszámolóban ír egy ha-
talmas rézérc elõfordulásról, amely szerinte a legnagyobb le-
het a világon. Késõbb a geológusok õt igazolták, mert a pon-
tos kutatások eredményei alapján ez a rézérc-öv 448 km
hosszú és 256 km széles. Két ország területén helyezkedik el,
úgymint Zambia (korábbi nevén Észak-Rhodesia) és a Kon-
gói Demokratikus Köztársaság (a valamikori Belga-Kongó).
A két ország együttes réztermelése a világ 10 legnagyobbja

Külföldi hírek



60 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 147. évfolyam, 3. szám

között van. Ezért a nagymultinacionális beruházókKanadától
Kínáig mind ott vannak és részt vesznek a kutatásban, a ter-
melésben és a feldolgozásban.

Zambia 752 614 km2-es területû és 13millió lakosa van. Az
éves réztermelése 2012-ben 800 Et volt, amit beruházásokkal
2016-ra évi 1,5 Mt-ra fognak emelni és ezzel a világon az ötö-
dik helyet (Chile, Kína, Peru és az USA után) foglalják majd
el. Zambia egyéb ásványkincsei is hatalmasak � arany, gyé-
mánt, szén, cink, ólom, valamint smaragd, ametiszt és berill
(akvamarin) �, annak ellenére, hogy a geológusok szerint az
ország területének csak 58%-át kutatták meg eddig.

A Kongói Demokratikus Köztársaság nagyságával
(2 345 410 km2) és a 65 milliós lakosával a 11. a világ országai-
nak a sorában. Az ország déli részén, a rézöv északi területén
van a Katanga régió.

Az ország gazdasági élete prosperál, ezt amezõgazdaságá-
nak és a bányaiparának köszönheti. Évente több mint 5 millió
ember vándorol be az országba, mert mindenkinek tudnak
munkát adni. A bányaipar fõleg két fém � a réz és a kobalt �
ásványaira támaszkodik, melyek termelését nagyvállalatok, a
Freeport-McMoRan, aGlencoreXstrata, azMMGés a Tiger
Resources végzik. Az éves réztermelésük 1Mt, de a beruházá-
sok befejezése után tervük az 1,5 Mt/év. Legnagyobb fejlesz-
tések a villamosenergia-iparban vannak, ahol indiai vállalatok
� Somika és Rubamin � összesen 4800 MW teljesítményû ví-
zierõmûvek (Inga I, II és III) építéséhez nyújtanak számukra
kölcsönt.
Engineering and Mining Journal 2014. február

Bogdán Kálmán

Aranybánya Távol-Keleten

Oroszország távol-keleti régiójában üzemel a Polyus Gold
International vállalat Natalka aranybányája. A bánya 400 km-
re van Magadan kikötõtõl és a kutatási eredményeik szerint a
világ legnagyobb aranykészletével (1700 t fém) rendelkezik.
Jelenleg 10Mt/év ércet termelnek, amelybõl 14 200 kg/év ara-
nyat állítanak elõ. Ha befejezik 2015-ben a beruházást, az érc-
termelés 40 Mt/év, az aranytermelés 42 500 kg/év lesz. A be-
ruházás egyik legfontosabb eleme az érc dúsítását szolgáló ún.
Foto-Metrik osztályozó. Pavel Grachev, a Polyus Gold vezetõ-
je mondta, hogy a beruházás sikeres befejezésével Oroszor-
szág legnagyobb aranybányáját teremtik meg.
Engineering and Mining Journal 2014. február

Bogdán Kálmán

Új vasércbánya indult Afrikában

Sierra Leone-ban az African Minerals és a kínai Tianjin
Materials vállalat közös beruházással (6 Mrd dollár) vasérc-
bányát indítottak. Az üzem neve Tonkolili, és Sierra Leone
közepén helyezkedik el. A termelés az ún. elsõ fázisban 20
Mt/év majd 2016-tól 35 Mt/év lesz. Ehhez a termeléshez a
jelenleg felkutatott készlet 60 évre elegendõ. Az elõkészített
termék elszállításához a szükséges infrastruktúrát kiépítették
és így a dúsított ércet Sierra Leone Freetown kikötõjébõl
hajóval szállítják Kínába Tianjin (Tiencsin) város kikötõjébe,
majd onnan tovább a felhasználókhoz.
Engineering and Mining Journal, 2013. november

Bogdán Kálmán

Chile bányászatáról

Ahol a réz a király � mondják Chilérõl. Számos dologból
tevõdik össze az ország gazdasága, ezek közül kiemelkedik az
erdészet és a turizmus, de a legfontosabb a rézbányászat. A vö-
rös fémma a nemzeti GDP többmint 20%-át állítja elõ, az or-
szág exportjának pedig 60%-át (melynek legnagyobb részét
Kínába szállítják). A világ rézkészletének 28%-a náluk talál-
ható.

A világ jelenlegi réztermelésének 32%-a Chilébõl
származik. Ezen kiváló eredmények egyik mozgatórugója,
hogy a bányaiparban dolgozómérnökök és technikusok kere-
sete a legmagasabb a világon. A jövõre vonatkozó beruházási
terveik elkészültek, 2013 és 2021 között 112,6 Mrd USA dol-
lárt fognak a bányáik fejlesztésére fordítani. Ezek a bányák a
Greenfield Mine, Ministro Holes, Chuquicamata és az
Andina. A beruházások további 50 évre hosszabbítják meg a
bányák élettartamát és újabb 4500 fõnek biztosítanak
munkát. A bányaipari projektekben a japán SumitomoMetal
Mining, a Sumitomo Corp. és a koreai Samsung vállalatok is
részt vesznek.

A bányászat a villamosenergia-ipar legnagyobb felhaszná-
lója. A villamos energia elõállításához importálják a szenet és
a földgázt. Ezek pótlására saját fejlesztésû vízerõmûveik van-
nak (Hidromaule), valamint 3300 MW teljesítményû energiát
állítanak elõ szél-turbinákkal (Punta Colorada) és napelemes
telepekkel (SIC és Collahuasi).

A bányák vízellátása sok gondot jelent, ennek megoldásá-
ra épült ki a tengerpart mentén egy szivattyúállomásokból ál-
ló tengervíz kiemelõ és sótalanító rendszer. Így a tisztított vi-
zet továbbítják a felhasználókhoz. Az egyik ilyen állomáson
1000 l/sec (60 m3/perc) vizet szállítanak 112 cm átmérõjû csõ-
vezetéken 1000 m-es magasságra. A víztisztítást és a sótalaní-
tást egy spanyol cég (Aqualogy) végzi és tervük szerint 2016-
ban már 650 000 m3/nap iható vizet fognak elõállítani.

A jövõ, hogy a rézfeldolgozó iparukat bõvíteni és korsze-
rûsíteni fogják. Ebben vezetõ partnerre találtak az amerikai
General Electric vállalatban, amely robotokkal felszerelt gyár-
tósorokat helyez üzembe Chilében.
Engineering and Mining Journal 2014. április

Bogdán Kálmán

Románia miniszterelnöke támogatja
a lengyel energiaunió-tervet

Victor Ponta, Románia miniszterelnöke teljes támo-
gatásáról biztosította Donald Tusk energiaunió létre-
hozására vonatkozó elképzelését. Ponta errõl azon a
bukaresti nemzetközi konferencián beszélt, amelyen az
energiaszektor és az energia-intenzív vállalatok vezetõi vet-
tek részt, és amelyen jelen volt Günther Oettinger, az
Európai Bizottság energiaügyi biztosa is � jelentette a
wnp.pl gazdasági hírportál
Poloniapress 2014. május 1. Károly Ferenc

Az EDF lengyel erõmûveket korszerûsít

A francia állami EDF erõmû vállalat 550 millió eurós be-
ruházással korszerûsíti lengyelországi hõ- és energiatermelõ
erõmûveit, annak érdekében, hogy megfeleljenek az Európai
Unió környezetvédelmi követelményeinek, amelyek 2016-tól
lépnek életbe � jelentette be Philippe Castanet, az EDF
Polska elnök-vezérigazgatója. A modernizáció növeli majd az
erõmûvek hatékonyságát és élettartamát is.
PoloniaPress 2013. november 26. KF



Romváry Ferenc: Pécs köztéri szobrai, épületplasztikák,
emlékmûvek, emléktáblák

Pécs közterületein sok-sok mûvészeti alkotás található. A
szerzõ rendkívül értékes, terjedelmes mûve felöleli a Pécs vá-
rosában megtalálható, vagy valaha létezett szobrokat, épület-
plasztikákat, emlékmûveket és emléktáblákat.

Mint ismeretes, Pécs a kedvezõ fekvése miatt már az em-
beri õstörténet óta jelentõs település volt. Kedvelték a Me-
csek lejtõinek enyhe klímáját. A római korban pedig
Sopianae néven Pannonia Valeria tartomány központja lett.
Folytatódott az élet a magyarság letelepülése után is. Szent
István király az elsõk egyikeként, 1009-ben püspökséget alapí-
tott. Ennek következtében mind a történeti korokban, mind
pedig a modern korban figyelemre méltó köztéri létesítmé-
nyek keletkeztek. A témakörben e mûben, a keletkezett alko-
tásokról teljes körû leírásokat kapunk és fényképeken szem-
lélhetjük ezeket.

Mivel Pécs a 18. század végétõl és 19. század elejétõl a
korai magyar szénbányászat egyik jelentõs központja volt,
ezért természetes, hogy nagy számban találhatók a városban a
bányászattal kapcsolatos köztéri alkotások is. Ezt a helyzetet
tovább gazdagította a 20. század közepétõl az uránbányászat
beindítása.

Miután a 20. század utolsó évtizedében bezárták a szén-
és uránbányákat, különösen megnövekedett a szobrok, em-
léktáblák, és más emlékjelek száma. Ezeket több szervezet,
intézmény hozta létre. Közülük értékõrzõ jelentõségük miatt
kiemelkedik a bányák utódszervezetei által alapított Pécsi Bá-
nyásztörténeti Alapítvány által létrehozottak összessége.

Dr. Romváry Ferencmûvészettörténész, aki a Pécsi Szemle
várostörténeti folyóirat megjelenés alatti idõszakában már el-
évülhetetlen érdemeket szerzett a város bányászati múltjának
megõrzésében, e jelentõs mûben örökítette meg a pécsi bá-
nyászat minden köztéri alkotását. Így az ércen és köveken túl
a betû és kép, valamint a szakszerû leírás útján segít megõrizni
szakmánk pécsi emlékeit. A történelmi változások és sajnos az
emberi viselkedés anomáliái miatt elõfordulhat, hogy az érté-
kes alkotások is elpusztulhatnak, megsemmisülhetnek. Ez a

múltban nemegyszer elõfordult és a jelenben is megtörtént
már. Romváry Ferenc ezeket is sorra vette: leírta sorsukat,
hûen megörökítette tartalmukat.

A kötet 260 szoborról, 28 eltávolított szoborról szól. Eze-
ken felül 75 épületplasztikát, 16 kapuzatot, 17 díszkutat, 126
emlékmûvet, 11mecseki pihenõt, 4 mecseki kilátót, 14 eltávo-
lított emlékmûvet, 254 fotó nélküli, további 24 emléktáblát és
62 eltávolított emléktáblát tartalmaz. 1000 színes felvétel és
tucatnyi archív felvétel egészíti ki a páratlan értékû anyagot.

Az 520 oldalas könyv a Kronosz Kiadónál jelent meg
Pécsett 2014-ben, és könyvesboltokban 6800 Ft-os áron kap-
ható. Felelõs szerkesztõ: Erõss Zsolt. Információk: www.
kronoszkiado.hu

Dr. Biró József

FARKASLYUK � 1914�2014
A farkaslyuki szénbányászat 100 évérõl

A napokban jelent meg a 480 oldalas + DVD-lemez
�FARKASLYUK 1914�2014. A farkaslyuki szénbányászat 100
évérõl� c. könyv, melynek fõszerkesztõje Fürjes Judit volt. A
szerkesztõbizottság tagjai:Gábor Dezsõ, Grédics Szilárd, Mikó
Attila és ifj. Vass Tibor voltak, akik egyben az egyes fejezetek
szerzõi is.
A könyv felépítése:
Dr. Nagy Lajos: Elõszó
Grédics Szilárd: Farkaslyuk természeti adottságai, növény- és
állatvilága
Mikó Attila: Farkaslyuk szénbányászata (ez a legnagyobb
fejezet/p.: 17-154)
Gábor Dezsõ: Farkaslyuk közigazgatása
Fürjes Judit: A farkaslyuki bányatelep kulturális élete
Fürjes Judit: Az óvoda története
Fürjes Judit: A farkaslyuki általános iskola krónikája
Ifj. Vass Tibor: Farkaslyuk sportélete
Fürjes Judit: Visszaemlékezések
Felélesztett remények � bányanyitás
Tanulmányok
Alabán Péter: Demográfiai és társadalmi változások Farkas-
lyukon a rendszerváltozás után
Farkas Péter Barnabás: A farkaslyuki keménycserépgyártás
története
Farkas Péter Barnabás: Mozaikok egy farkaslyuki bányászház
történetébõl
Sõregi Zoltán:Az internálótáborok gazdasági szerepe és elhe-
lyezkedése a rabmunkáltatás rendszerében
Bányászemlékek és válogatás régi újságcikkekbõl, dokumen-
tumokból
Fotómelléklet
Támogatók jegyzéke

A könyv felelõs kiadója Farkaslyuk KözségÖnkormányza-
ta, a szedés és tördelés a Garamond 91 Kft., a nyomás és kötés
a debreceni Alföldi Nyomda dolgozóinak munkáját dicséri.

A könyv 5000 Ft+postaköltség /utánvéttel/ áronmegren-
delhetõ az alábbi címen: Farkaslyuk Község Önkormányzata,
3608 Farkaslyuk, Gyürky Gyula u. 3.

Telefonon érdeklõdni a rendeléssel kapcsolatban: Fürjes
Judit 06-30-990-5997 és Szõke András 06-30-574-6685

Fontos megjegyezni, hogy a kiadvány teljes bevételét egy
helyi mini bányászati gyûjtemény létrehozására fordítják. A
könyv megvásárlása adománynak számít.

Dr. Horn János

Könyvismertetés
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