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MEGHÍVÓ
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
a Magyar Bányászati Szövetség és
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat szakmai támogatásával

ORSZÁGOS BÁNYÁSZATI KONFERENCIÁT
szervez

2021. november 17-19-én
a bányászatban és a geotermiában tevékenykedő felső- és középvezetők,
a fejlesztésben érintett szakemberek részére
a hazai bányászatot és geotermiát érintő aktuális kérdésekről
Helyszín:

EGERSZALÓK Hotel SALIRIS RESORT ****
A konferencia védnöke: (felkérés alatt)

A konferencia főbb témakörei:
- A bányászati szakigazgatás aktuális kérdései.
- A bányászat és a szénhidrogénipar szerepe, helye és lehetőségei a nemzetgazdaságban és az
energetikában.
- A hazai nyersanyag erőforrások és a geotermikus potenciál hasznosítási lehetőségei.
- Új fejlesztések és technológiák, megvalósításuk lehetőségei és feltételei.
- A kő- és kavicsbányászat aktuális kérdései
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A konferencia előadói az államigazgatás, a hatóságok, a bányászatban és
szénhidrogéniparban, valamint a geotermiában tevékenykedő intézetek, szervezetek,
vállalkozások képviselői.
Jelen felhívás alapján előadók jelentkezését is várjuk!
A konferencián lehetőség nyílik kérdések és hozzászólások megvitatására is.

A konferencia programja:
14:00 - 15:00
16:00 - 17:30
17:30 - 18:30
19:00 21:00 -

2021. november 17. szerda
Regisztráció, szállás elfoglalása
Megnyitó
Plenáris előadások
Vacsora
Szakestély
2021. november 18. csütörtök

9:00 -

Regisztráció

10:00 - 11:30

Előadások

11:30 - 11:45

Kávészünet

11:45 - 13:15

Előadások

13:15 - 15:00

Ebéd

15:00 - 16:00

Előadások

16:00 - 16:15

Kávészünet

16:15 - 17:15

Előadások

18:00 -

Vacsora

20:00 - 22:30

Borkostoló

9:00 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 13:15
13:30 -

2017. november 19. péntek
Előadások
Kávészünet
Előadások
Ebéd

Részvételi díj: 65.000 Ft +ÁFA (egy éjszaka)
95.000 Ft +ÁFA (két éjszaka)
mely kétágyas elhelyezéssel a szállás és az ellátás költségeit is tartalmazza.
(pótdíj: egyágyas elhelyezés esetén: +10.000 Ft + ÁFA/éj)

Jelentkezését a mellékelt JELENTKEZÉSI LAP megküldésével
2021. november 5.- ig várjuk (e-mailen vagy postán)
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Jelentkezés az OMBKE titkárságán:

cím:
telefon:
e-mail:

1107 Budapest, Hízlaló tér. 1.
06-1-201-7337
ombke@ombkenet.hu
A jelentkezők számára részletes programot és számlát küldünk
Bankszámlaszámunk:
K&H Bank 10200830-32310119-00000000

Kérjük, hogy személyesen, vagy munkatársai aktív részvételével járuljon
hozzá a rendezvény sikeréhez!
Budapest, 2021.október 6.
Jó szerencsét!

Dr. Fancsik Tamás
elnök
MBFSZ

Dr. Hatala Pál
elnök
OMBKE

Homonnay Ádám
elnök
MBSZ

2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!
Az aktuális kimutatásunk szerint 380
olyan tagtársunk van, aki sem a 2020ban, sem a 2021-ben esedékes tagdíját
nem fizette meg.
Az Alapszabályunk 3§ (6) c) pontja szerint:
„Azt
a
tagot,
aki
tagdíjfizetési
kötelezettségének egy éven túl, kétszeri
írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget,
az egyesület törli a tagok sorából, s ezzel a
tagsága megszűnik.”

Kérjük, hogy akinek még tagdíj hátraléka
van, azt lehetőleg banki átutalással
szíveskedjen kiegyenlíteni. Az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
számlaszámai: OTP Bank: 1170500820041982-00000000;
K&H
Bank:
10200830-32310119-00000000).
Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése
mely évre vagy évekre vonatkozik.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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„Menj le a bányába, ülj egy csendes helyre. Nyitott könyv fekszik előtted. A kőzetrétegek a könyv lapjai, a
kőbeágyazott állatok és a növények a betűk, melyek ősrégi történetekről mesélnek. Itt valóban mindenünnen
évezredek tekintenek rád, sokkal régebbiek mint a piramisok alatt ülő Napóleonra. Geológiai világkorszak
romjain ülsz, melyekre új és új emeleteket húzott a nagy Építész. A Föld mélyében…az Isten könyvében több
ezer év óta lapoznak a bányászok…Verejtékes munkával termelik az ércet és a fekete gyémántokat, életük nagy
részét a hideg és sötét föld alatt töltik, hogy másoknak világítsanak és melegítsenek… Ők elsorvadnak a
munkájukban, de elernyedésük másoknak áldás”.
Dzsida József (1884 – 1977)

Központi bányásznap
2021.09.02.
A II. világháború előtt a bányavidékeken
eltérő időpontban rendezték meg ezen
ünnepségeket. A háború befejezése után és
az azt követő új politikai irányzat az 1950es bányászat nehéz teljesítése/helyzete
miatt
1950.
november
23-án
a
Minisztertanács és a Magyar Dolgozók Párt
Központi Vezetősége határozatot hozott a
szénbányászat
fejlesztéséről.
Ezen
határozat mondta ki többek között, hogy
„Minden
év
szeptemberének
első
vasárnapján
az
egész
ország
„BÁNYÁSZOK NAPJA”-ként ünnepli
meg a bányászat országos jelentőségének
elismeréseképp”. Az érvényben lévő
Bányatörvény is tartalmazza ennek a
napnak megtartását.
A Bányásznapok megrendezése az utóbbi
évtizedekben mindig három „lépcső”-ben
történtek. Az ünnepség sorozat a központi
ünnepséggel kezdődött, majd másnak a
bányatársaságok
központjaiban
és
harmadnap és/vagy negyedik nap minden
olyan városban, községben, ahol valamikor
bányászati munkákat folytattattak ott már
szinte mindenütt valamilyen emlékmű,
emlékpark, vagy emléktábla hirdeti a
bányászatot
és
ott
is
ünnepi
megemlékezésekre, BDSZ kitüntetések,
színvonalas
kulturális
műsorokra,
népművészeti vásárokra, falu napokra kerül
sor.
A 71. Bányásznap országos központi
ünnepségre – a 70. ünnepségre a pandémia
miatt 2020-ben csak online-n került
megrendezésre
Gyöngyösön
a
GYÖNGYÖK
Mátra
Művelődési

Központban került sor. A szervezők, az
eddigieknek megfelelően, az ITM-, a
MBSZ-, a BDSZ-, az OMBKE voltak, és
természetesen a házigazda MVM Mátra
Energia Zrt.-vel.
1999-ben megbízott Schalkhammer Antal a
BDSZ elnöke - teljesítve Kapolyi László
korábbi kérését - aki mellett már akkor hét
éve dolgoztam, hogy levéltárban kutassam
az eocén program korábban „szigorúan
titkos” majd mostanra felszabadított
anyagait. A Dísz téri Levéltárban először
„kutatási engedélyt” kellet kérnem és
miután megkaptam, több mint tíz napot
töltöttem minimum fél napot a Levéltárban.
Minden nap egy u.n. minden évben
megtalálható „Napló” -t kellett kikérnem,
ahol a korábbi „szigorúan titkos” anyagok
az
alábbiak
sorrendben
voltak
megtalálhatók:
sorszám (egytől folyamatosan sok
évben szinte mindig ezer körüli volt)
a határozat száma
a határozat tárgya.
Ez mindig egy nagyon hosszú folyamat
volt, mert a tárgy szinte állandóan változott,
hol pl.: eocén program, mányi kutatás,
nagyegyházi kutatás, Tervhivatal anyaga a
dunántúli beruházásról, erőmű építése a
Dunántúlon stb.). Miután egy évet átnéztem
és kijelöltem, hogy milyen számú
határozatot szeretnék megnézni, akkor egy
előre elkészített nyomtatványt kellett
kitölteni
megjelölve,
hogy
az
olvasóteremben
ilyen
számú
asztalnál/széken ülök... 45-60 percen belül
kihozták és akkor át kellett adnom a kutatási
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igazolványomat. Megjelöltem, hogy melyik
határozatból szeretnék másolatot rendelni a
BDSZ nevében, visszaadtam a kapott
anyagokat
és
visszakaptam
az
igazolványomat. Három nap múlva
vehettem át (a fénymásolás speciális gépen
történt az adott lapok védelme érdekében,
és az akkori „normál ár” háromszorosa
volt). Ez nagyon sokszor megismétlődött és
az elkészült anyagokat már a BDSZ-ben
lemásoltuk, melynek egy-egy példánya a
mai MBFSZ -, és a KBM (Sopron)
könyvtáraiban
is
megtalálható.
A
bányászatról nagyon sok „szigorúan titkos”
anyag készült (pl. a bányahatóság által
készített bányaszerencsétlenség, nagy
balesetek jelenése stb.) és azt, hogy miért
írom ezeket a sorokat, mert a Párt felső
vezetése nagyon sok éven át, minden év
augusztusában
„Szigorúan
titkos”
határozatban döntött arról, hogy a felső
vezetést ki képviseli és tartja az ünnepi
beszédet a bányásznapon.
Az elnökség tagjai voltak: Prof. Dr.
Palkovics László az ITM minisztere, Dr.
Fónagy János országgyűlési képviselő, a
nemzeti vagyonért felelős parlamenti
államtitkár, miniszter-helyettes, Kovács Pál
a Paksi Atomerőmű kapacitásának
fenntartásáért felelős államtitkár, Kádár
Andrea Beatrix az ITM helyettes
államtitkára, Horváth Péter János a
MAEKH elnöke, Dr. Fancsik Tamás a
MBFSZ elnöke, Kóbor György az MVM
Energetika Zrt. elnök-vezérigazgatója,
Oravecz Zsolt az MVM Mátra Energia Zrt.
vezérigazgatója, Prof. Dr. Mucsi Gábor a
M.E. Műszaki Földtudományi Kar dékánja,
Homonnay Ádám a MBSZ elnöke, Rabi
Ferenc a BDSZ elnöke, Dr. Hatala Pál az
OMBKE elnöke és Dr. Zoltay Ákos az
MBSZ főtitkára, aki egyben a levezető
elnöki feladatokat is – mint a korábbi
években – ellátta.
Az ünnepség kezdetén a levezető
elnök köszöntötte az elnökség tagjait, a
megjelenteket, majd egyperces néma
felállással emlékeztek az elhunyt bányász
társakra.

Ezt követően az ünnepség megnyitó
beszédét Rabi Ferenc, az ünnepi beszédet
Prof. Dr. Palkovics László miniszter
tartotta, majd Dr. Fónagy János
miniszterhelyettes köszöntötte a 71.
Bányásznap ünnepégen megjelenteket.
Az ünnepségen – mint korábban
mindig – a bányászatban kiemelkedő
teljesítményt nyújtók kitüntetése is történt.
Az ünnepségen „Kiváló Bányász” kitüntető
címeket-,
„Miniszteri
Elismerő
Okleveleket” - a „Magyar Bányászatért”
Életmű Díjakat, „Bányász Szolgálati
Okleveleket”, „Bányász gyűrű” és „BDSZ
Művészeti Díj” kitüntetések átadására
került sor.
Az ünnepség a Bányász Himnusz- az
énekkar közreműködéssel – eléneklésével
zárult.
Az ünnepség befejezéseként az
állófogadáson a pohárköszöntőt Oravecz
Zsolt, az MVM Mátra Energia Zrt.
vezérigazgatója tartotta.

Dr. Horn János 2021. szeptember 23.
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Az emlékülésen elhangzott beszédek
Rabi Ferenc megnyitó beszéde
Jó szerencsét!
A
kétezres
években
ötödik
alkalommal kerül megrendezésre a
Bányásznap Gyöngyösön. Az MVM Mátrai
Energia
Zrt.
tulajdonosainak,
menedzsmentjének, a helyi szakszervezet
és üzemi tanács képviselőinek szeretném
megköszönni ünnepségünk megrendezését.
A „mátrások” is mindig jó házigazdái
voltak a központi ünnepségnek.
Az elmúlt négy, Gyöngyösön
lebonyolított központi bányásznapokon a
bányászok foglalkoztatása, a munkahelyek
megőrzése érdekében újabb és újabb
kihívások megoldásáról szóltak az ünnepi
beszédek. A külfejtéses szénbányászat
jövője érdekében a hazai energiaellátás
biztonságáról, a hatékonyság növeléséről,
az erőművi retrofit, kéntelenítő programról,
a villamosáram-piac nyitásáról, a széndioxid kibocsájtásról. Napjainkban a zöld
átmenet
kihívásairól,
az
energiahatékonysági
kötelezettségi
rendszerről,
az
energiatárolás
szükségességéről. Sokáig bíztunk abban,
hogy megépülnek az új erőművi blokkok,
hogy a százéves kitekintéssel is elegendő
lignitvagyon kitermelésre, felhasználásra
kerül. Ma már tudjuk, hogy a szénre,
lignitre
épülő
villamosáram-termelés
befejeződik,
új
szénalapú,
kibocsátáscsökkentés nélküli nemzetközi
hőenergia-termelés
beruházásának
finanszírozását a G7 államok és az Európai
Unió is megszünteti. A kibocsájtáscsökkentés új technológiái megszülettek, de
kérdés, hogy versenyképessé válnak-e, lesze még jövője a szénnek, a lignitnek?
Szerintem igen.
A munkavállalók tudták, tudják, hogy
a szerkezetváltás bekövetkezik. Ezért
igényelték, hogy a szakszervezetek
próbáljanak meg számukra kiszámítható,
bizonytalanságot csökkentő tulajdonosi

döntéseket elérni. Miniszter, miniszterhelyettes uraknak, a tulajdonos MVM-nek
szeretném megköszönni, hogy tárgyalások
után a bányaművelést, az erőművi blokkok
működését 2025-ig biztosítják, majd azt
követi a rekultiváció 2029-2030-ig, közben
az új beruházásokkal munkahelyek
teremtése megvalósulhat. „A dolgozók
tovább-foglalkoztatása kiemelt prioritás a
szénalapú
villamosenergia-termelés
kivezetése után is. A felszabaduló munkaerő
állomány továbbképzése szükséges. Az
érdekképviseleti szervezetekkel történő
folyamatos egyeztetés segítheti az átalakítás
okozta
feszültségek
kezelését.”
hangsúlyozta tájékoztatójában a cégvezetés.
Ennek gyakorlati megvalósulását várják a
bányász és az erőművi munkavállalók is,
kizárólag ezen elvek alapján lehet
méltányos és igazságos az átmenet, elérve
azt, hogy a jövedelmek reálértéke legalább
ne csökkenjen, ha lehet növekedjen, hogy a
foglalkoztatottak, a családok megélhetése
az elért életminőségen maradhasson. A
kiszámíthatóság fontos feltétele az is, hogy
a korábbi korkedvezményes nyugdíjazási
lehetőségek új szabályozással elfogadásra
kerüljenek. Ezt továbbra is várják a
szénkülfejtésen dolgozók, de várják a
kőolaj
és
földgáz
bányászatban
fúrótoronynál munkát végzők is.
Tisztelt Ünneplők!
A
bányászati
munkahelyek
megőrzése,
bővítése
érdekében
a
veszélyhelyzetet követően a bányász
szakma is tett javaslatokat az európai
helyreállítási és igazságos átmenetet
biztosító pályázati lehetőségekre.
Kezdeményeztük, hogy a kis- és
közepes szénbányászati vállalkozások
termékváltás (pl. szén helyett építőanyag
bányászat) esetén kapjanak lehetőséget,
támogatást új, modern – digitalizációs
elvárásoknak
megfelelő
–
gépi
berendezések beszerzésére. Ez biztosíthatja
a munkahelyek megőrzését, segítheti a zöld
átmenetet.
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Indokoltnak látszik, hogy a körkörös
gazdaság
kialakítása
érdekében
a
bányászati hulladékok nagyobb arányban
kerüljenek hasznosításra.
E mellett bízunk abban, hogy az
ásványi
nyersanyagok
bányászata
ösztönzésre kerül, ezt indokolják a
rendkívül magas, állandósulni látszó
világpiaci árak, az ipari ellátási láncok
komoly problémái is a világban. Az Európai
Unió és az IndustriAll Europe, az európai
ipari
szakszervezeti
szövetségünk
nyersanyag stratégiája is javasolja a
tagállamok számára a kitermelő ipar
erősítését.
A
meglévő
bányászati
tudásközpontok – egyetemek, a Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálat, a
vállalkozásokat
összefogó
Magyar
Bányászati Szövetség, az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület és a
kiváló vállalati szakemberek még tudják
segíteni ezt a folyamatot.
Sokan kérdezik, hogy van-e még
Magyarországon bányászat? Van, a
szénhidrogén-, a szén-, a lignit-, az ásvány, kő-kavics, homok és vízbányászat,
földalatti térkiképzés, a rekultivációs
folyamatok, a mérnöki tervező munka
hozzájárulnak a bányászok tisztességes
megélhetéséhez, országunk gazdasági
növekedéséhez.
Hagyomány, hogy köszöntjük az
évfordulós cégeket. Ebben az évben egy hír
jutott el hozzánk, a 30 éves fennállását
ünneplő
Colas-Északkő
vállalkozást,
munkavállalóit szeretettel köszöntjük,
gratulálunk teljesítményükhöz.
Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
A haladó hagyományok ápolása, a
közösségi élet fontos a bányász ember
életében. A bányász munka nehézsége,
veszélyei az egymásra történő odafigyelés
szükségessége értékhordozó közösségeket
teremtett, amelyek ma is működnek a
bányász településeken. Igaz, egyre inkább
idősödő tagsággal. Ezeken a településeken
a következő napokban is bányásznapi
rendezvényeket
bonyolítanak
le.
Vállalatainknál is megemlékezésekre,
kitüntetések átadására kerül sor.

A bányászok büszkék lehetnek arra,
hogy őrzik a bányász, a selmeci
hagyományokat. Tudjuk azt is, hogy talán
ez a szakma hozta a legnagyobb áldozatot a
bányabezárások, a munkahelyek elvesztése
miatt a klíma- és természetvédelemért.
A 71. Bányásznap örömünkre – a
veszélyhelyzet után – személyes jelenléttel
kerül lebonyolításra. Remélem, hogy
elkerüljük a betegséget, hogy a vírus az
elkövetkezendő időszakban sem okoz
fennakadást a termelésben és a növekedés
időszaka következik. A bányászmunka föld
alatt, külszíni bányatérségben, olaj és
gázmezőkön és a földgáztárolásban
egyaránt hozzájárul ehhez és ezen keresztül
a bányászok, a bányász nyugdíjasok
életminőségének javításához. Bízom benne,
hogy ehhez meg lesz a kormányzati
támogatás, a felelős minisztériumok, a
jelenlévő döntéshozók támogatják a hazai
bányászatot és az ott munkát vállalókat, az
eredményes szociális párbeszédet.
Ennek reményében nyitom meg a
Központi Bányásznapi ünnepségünket.
Jó szerencsét!

Prof. Dr. Palkovics László ünnepi
beszéde
(hangfelvétel alapján)
Tisztelettel köszöntöm a bányász
szakma még aktív és már visszavonult
képviselőit, mindazokat, akik őrzik és
ápolják a hagyományokat, s akik
gyakorolják
is
ezt.
Komoly
megtiszteltetésnek tartom, hogy kitüntető
meghívásuknak eleget téve, együtt
ünnepelhetek
a
magyar
bányásztársadalommal. Örömömre szolgál,
hogy az ünnepség keretein belül
átnyújthatom
majd
a
szakma
kiválóságainak
járó
miniszteri
elismeréseket. A bányászok minden
szeptember elején összegyűlnek emlékezni
és a jövőbe tekinteni. Ezen a napon egy
kicsit több figyelmet kap a sokak által
igaztalanul leírt iparág.
Tisztelt hölgyeim és uraim!
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Az energiaellátás biztonsága és a
szükséges
nyersanyagok
biztosítása
mindenütt
kiemelt
nemzetstratégiai,
nemzetbiztonsági kérdés. Így van ez
Magyarországon is. Az energiaforrások
iránti folyamatos és egyre növekvő kereslet,
az ellátásbiztonság zavartalanságának
garantálása,
megfizethető
árakon
fenntartható hatékonyabb és innovatívabb
megoldások fejlesztését és bevezetését teszi
szükségessé.
Napjaink
legfontosabb
feladata
a
világjárvány
közvetlen
következményeinek kezelése, kedvezőtlen
hatásainak az ellensúlyozása. A magyar
kormány is a gazdaság lehető leggyorsabb
újra
indításán,
versenyképességének
megőrzésén, s megerősítésén dolgozik.
Ágazatonként vizsgáljuk a helyreállításhoz
való hozzájárulás lehetőségeit. Azon
vagyunk, hogy a bányászatban dolgozók
számára is a lehető leggazdagabb jövőképet
kínáljuk. A kormány számára fontos, hogy
tartósan és jelentősen növekedjen a
gazdaság, rendelkezésre álljanak a
szükséges erőforrások, kiszámítható és
igazságos környezetet teremtsünk és senkit
ne hagyjunk hátra az energia átmenetben.
Az ágazat eredményei kiemelkedően
jók. A kitermelt nyersanyagok mennyisége
2016-2019 között átlagosan huszonnyolc
százalékkal
nőtt.
Kiemelkedő
a
kőolajtermelés,
amely
hatvanegy
százalékos növekedést mutatott, ahogy a
nem fémes nyersanyagoknál is erőteljes
termelésemelkedés volt tapasztalható. A
kitermelt
cement
és
mészipari
nyersanyagok mennyisége tizenhárom
százalékkal, az építő és díszítőkő ötvenkét
százalékkal, a homok kilencvenhat
százalékkal, a kavics közel hetven
százalékkal nőtt, míg a kerámia-ipari
nyersanyagok mennyisége negyvennégy
százalékkal emelkedett.
Az elmúlt években a geotermikus
energia hasznosítása bővült, reméljük, hogy
ez a tendencia folytatódni fog. Az intenzív
termelésnövekedés jól mutatja, hogy a
bányászat perspektivikus idő elé néz.
Hogyan járulunk hozzá, hogy kihasználjuk
a bányászatban rejlő lehetőségeket? A

közeljövőben meg fog térülni, hogy
megkönnyítettük az adminisztrációt. Az
ágazat segítése érdekében az elmúlt
időszakban jelentősen egyszerűsítettük a
bányajáradék bevallását és befizetését.
Digitalizáltuk az egész folyamatot,
bevezetve az úgynevezett e-bányajáradékot.
Új alapokra helyeztük a bányajáradék
számítását is. A földgáz esetében a gázpiac
áraihoz kötve, az olaj esetében pedig
minőségi kritériumok bevezetésével. A
világjárvány közvetlen következményeinek
kezelése,
hatásainak
ellensúlyozása
érdekében megújítjuk az építőipari
alapanyagok kitermelésére vonatkozó
szabályozást is. Dolgozunk a távolabbi
jövőn is, ennek a munkának az új nemzeti
stratégia az alapja. Legfőbb célunk az
energiapolitika és a klímapolitika közötti
összhang
megteremtése.
Az
éghajlatváltozás elleni küzdelem arra
kényszerít minket, hogy gyermekeink,
unokáink jövőjét szem előtt tartva alakítsuk
át, építsük tovább a gazdaságunkat. E
folyamatba a bányászoknak is be kell
kapcsolódniuk, meg kell találniuk a
helyüket, s ebben is számíthatnak a
kormányra.
Tisztelt hölgyeim és uraim!
A kormány elkötelezett a bányásznap
helyszínéül választott Gyöngyös és térsége
fejlődése iránt. Ebben kulcsszerepet tölt be
a Mátrai Erőmű, amely nemcsak a hazai
energiaellátásban meghatározó tényező,
hanem kiemelt fontosságú regionális
foglalkoztató is. Jelenleg, közvetlenül,
mintegy
kétezernégyszáz
saját
munkavállalónak biztosít kenyérkeresetet,
de működése további többezer család
számára
jelent
megbízható
jövedelemforrást. A kormány azon
dolgozik, hogy az erőmű zöld jövőképét a
helyi vállalkozások megerősítésével, a
munkahelyek megtartásával, a régió
gazdasági diverzifikációját elősegítve
valósítsa meg. A kilátásokat, fejlesztési
irányokat és lehetőségeket felmérve és
ellenőrizve elmondható, hogy a tervezett
beruházásokkal a régió munkaerő-piaci
helyzete és az életminőség is javítható. A
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következő öt-tíz évben minden szektorban
megjelennek az olyan globális trendek, mint
az automatizáció térnyerése. A Mátrai
Erőmű sajátossága és előnye ugyanakkor,
hogy a bányászati foglalkoztatottak több
mint háromnegyede speciális szaktudással,
kilencvenhét
százalékuk
pedig
szakképesítéssel bír.
A bányaterületek rekultivációjában a
fejlesztések előkészítésénél, a műszaki
fejlesztési feladatokban, az átszervezés és
az építési munkálatok során jelentős
többletigény
keletkezik.
A
szerkezetátalakítás programja a tervekkel
összhangban zajlik, a Mátrai Erőműnél
2025-ig
felszabaduló
munkaerő
elhelyezésére is képesek leszünk megoldást
találni. A szakemberek a térségbeli
autóipari, fémipari, hegesztői, gépkezelői,
vagy
robottechnikai
munkakörben,
meglévő tudásukra alapozó egyéb ipari
termelésben, például a gép- vagy
acélszerkezet
gyártásban,
logisztikai
szolgáltatásban találhatnak munkát. A helyi
munkaerő-piac a regionális foglalkoztatást
bővítő támogatásokkal és új beruházások
ösztönzésével is élénkíthető. Méltányos
átmenetet fogunk biztosítani, amelynek
elsődleges
eredménymutatója
a
munkahelyek megtartása lesz. A Mátrai
Erőmű nem csak a térség, hanem az ország
egyik
legjelentősebb
energetikai
beruházásával újul meg. A fejlesztés során
számos szempont egyidőben teljesül
Magyarország
energiabiztonságának
megőrzésétől, a természeti környezet
védelmén át, a többezer munkahely
megvédéséig.
Tisztelt hölgyeim és uraim!
Az erőmű modernizálásokról azt
valljuk,
hogy
a
helyi
lakosság
energiaellátása a földgáz, s a megújuló
energiák felhasználásával környezetileg
fenntarthatóvá válik. Az új beruházás új
munkahelyeket teremt, s végső soron a
természet és az egész társadalom javát
szolgálja. Nem kell tehát döntenünk, hogy a
bányászatot vagy a klímavédelmet
választjuk. A kormány stratégiai célja, hogy
az igazságos átmenetben senkit ne hagyjon

hátra, javítsa a régió versenyképességét,
támogassa a továbbképzést, átképzést, s
biztosítsa a bányászok elhelyezkedését a
zöldgazdaság területén. Az átmenet csak
akkor lehet sikeres, ha a következő
generáció az iparág szereplőivel összefog.
A térség óriási szerencséje, hogy ügyüknek
olyan határozott, megalkuvást nem ismerő
harcosa van, mint Horváth László
országgyűlési képviselő. Alig múlik el nap,
amikor nem kéri számon rajtunk a
Gyöngyös
környéki
családok
megélhetésének
garantálását
célzó
intézkedések előrehaladását. Lelkiismeretes
és állhatatos küzdelme láttán egy percig
sem lehet kétséges, hogy a város és vidéke
jó kezekben van nála.
A magyar iparfejlesztésben, a
jelenünk megépítésében korszakos szerepet
vállaltak
a
bányászok.
Okkal
bizakodhatunk abban, hogy velük együtt a
rájuk jellemző bátorsággal, sok munkával
és kitartással közös jövőnk is biztonságban
van. Magyarország ellátásbiztonságának
megerősítése, az energiaszektor alakítása, s
a
klímaváltozással
kapcsolatos
gazdaságfejlesztés
lehetőségeinek
ösztönzése érdekében egyre nagyobb
mértékben
érdemes
a
megújuló
energiaforrásokra
támaszkodnunk.
A
fenntarthatóság követelményeit szem előtt
tartva
az
ország
innovatív
energiaellátásának egyik biztosítékaként
tekintünk a geotermikus energia kutatásra,
művelésére és hasznosítására. A földhő a
21. században már olyan korszerű
technológiákkal hasznosítható, amelyek
megkerülhetetlen energiaforrássá teszik a
gazdaság zöldítésében. Kidolgoztunk egy
átfogó fejlesztési koncepciót a geotermikus
beruházások kezdeti magas földtani
kockázatának kezelésére. Ezzel a szektor
újabb jelentős hozzájárulást tesz a gazdaság
fejlesztéséhez. Dolgozunk egy másik
támogatási rendszeren is, amely megújuló
energia-alapú, s hatékony távhő-rendszer
kialakítását, bővítését, s fejlesztését célozza
meg, a teljes értéklánc kiépítése érdekében.
A közeljövő nagy feladata lesz a
rendelkezésre
álló
földtani
és
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másodnyersanyag információk pontosítása,
újraértékelése, az erőforrások leltárba
vétele,
digitalizációja,
a
későbbi
beruházások elősegítése érdekében. Ennek
első lépése az Innovációs és Technológiai
Minisztérium
támogatásával
már
megvalósult. Európai szinten egyedülálló
országos
geotermikus
rendszert
alakítottunk ki, amely a Magyar Bányászati
és Földtani Szolgálat digitális térképtárában
érhető el. Ezek a célok, tervek, feladatok,
kihívások a bányászok együttműködésével
biztosítják, hogy Magyarország, a magyar
gazdaság felkészültsége, önellátási és
reagáló képessége fennmaradjon.
A mai napon több kiváló kolléga
évtizedes munkáját, tiszteletre méltó
életpályáját ismerjük el, ám a vírushelyzet
kezeléséért az egész szakmát köszönet illeti.
A bányász szervezetek példamutató
fegyelemmel, precíz szervezettséggel
alkalmazkodtak a vészhelyzethez, s nagyon
rövid idő alatt biztosították a biztonságos és
folyamatos munkavégzést. Példájuk minket
is munkára, küzdelemre, haladásra kötelez.
Minden bányász megérdemli, hogy a
Bányászhimnusz „…szerencse fel!” sorával
tekintsen a jövőbe. Nem is mehetünk előre
másképp, mint a múlt értékeire alapozva,
megőrizve és tovább adva mindazt, ami jó,
ami értékes.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok
Önöknek sok sikert, s megbecsülést a
további munkájukhoz!
Dr. Fónagy János köszöntője
Tisztelt ünneplők! Hölgyeim és
uraim!
Gondolom, mindnyájunk számára
öröm, hogy a tavalyi képernyős rendezvény
után újra személyes találkozás keretében
ünnepelhetjük
a
bányásztársadalmat.
Különös tekintettel azokra, akik munkájuk
elismeréseként ma állami kitüntetéseket
vehetnek át. A bányászat szép és gazdag
hagyományokkal rendelkező szakma,
ennek fontos része a dolgozók iránti
tisztelet, tiszteletet és megbecsülést kifejező

bányásznap. Van mit ünnepelnünk. Hiszen
ez az iparág hosszú évszázadokon át a
magyar gazdaság egyik meghatározó
ágazatát jelentette, ma is rendkívül fontos, s
megváltozva ugyan, de a jövőben is hasonló
fontossággal fog bírni.
Ugyanakkor nemcsak gazdasági,
hanem szellemi és kulturális értelemben is
jelentős befolyással bírt és bír, különösen
azokban a térségekben, ahol számos család
megélhetését jelentette ez a tevékenység.
Az itt jelen lévő kollégák tudják igazán,
hogy mit jelent a bányászkultúra, és az
ahhoz való érzelmi kötődés, amely változó
körülmények között is erős közösséget
alkot, és őrzi hagyományos értékeit.
Hölgyeim és uraim!
Én közel négy évtizedig éltem Ózdon,
a Bányász utcában, zömmel farkaslyuki és
királdi bányászok között, majd tizenöt évet
Putnokon, alapvetően bányásztársadalmú
településen szolgáltam. Ezért engedjék
meg, hogy nemcsak tisztelettel, hanem
barátsággal is köszöntsem a 71. Bányásznap
résztvevőit.
Külön
köszöntöm
a
kitüntetésben részesülő munkatársakat, itt a
központi, de a helyi bányásznapi
ünnepségeken is.
Az idei ünnepség egyik házigazdája
az MVM Mátra Energia Zrt., amely visontai
és bükkábrányi bányájából kitermelt lignit a
mai napig igen jelentős szerepet tölt be a
hazai gazdaságban, hiszen az ország
második legnagyobb villamos áramtermelő egységének a Mátrai Erőműnek
szolgáltat tüzelőanyagot. A klímapolitikai
céloknak megfelelően az erőmű működése
2025-től átalakul, s az immár az MVMcsoport tagjaként működő vállalat stabil
tulajdonosi háttere megteremtette egy
hosszú
távú,
fenntartható
jövőkép
kidolgozásának lehetőségét. A Társaság
már megkezdte a harmincéves program
megvalósítását. Az erőmű technológiai
átalakítása mellett kiemelten fontos cél a
foglalkoztatás megtartása a térségben, így
az erőmű modernizációja egy komplex
térségfejlesztési program keretében valósul
meg. Ahogy most az erőmű működése, úgy
a bányászat is sokszor átalakult történelme
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során, de az általa adott alapvető javakra
mindig szükség volt, jelenleg is szükség van
és a jövőben is szükség lesz.
A bányászatnak tehát nem csak
jelentős múltja van hazánkban, hanem stabil
jövője is kell, hogy legyen. Jelenlétünk
jelentős részét átszővi mindaz, amelyet a
bányászat kitermel. Gondoljunk bele:
nemcsak
az
otthonunk,
vagy
munkahelyünk,
hanem
egész
infrastruktúránk, a közlekedés és az
energiatermelés is a bányászat valamely
szakágának az eredménye. Tudvalevő, hogy
a bányászatnak köszönhetjük a bauxit, a
kőolaj, a földgáz és a szén mellett az
építőiparban használt kő, kavics, homok,
agyag, gipsz, perlit, s más egyéb ásványi
anyagok kitermelését.
Tisztelt ünneplők!
Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy
egy stratégiailag rendkívül fontos ágazatról
beszélünk. Az Önök által kitermelt
ásványkincs, a szó szoros értelmében
kincset jelent az országnak, a magyar
nemzeti vagyon stratégiai részét képezi.
Mindazonáltal
tudjuk,
hogy
az

ásványkincsekért kemény verseny folyik az
egész világon. A küzdelmek szabad
versenyben dőlnek el, és Önöknek, kiváló
magyar
szakembereknek,
ebben
a
versenyben kell megállni a helyüket. Ehhez
a kormánynak elsősorban a megfelelő
keretet kell biztosítani. A jó és eredményes
munkához azonban már az Önök tudására
van szükség.
Szeretném a kormány nevében is
kifejezni
nagyrabecsülésemet
és
köszönetemet ennek a közösségnek, amely
kemény
munkával,
tisztességgel,
szaktudása fejlesztésével járul hozzá
országunk gazdasági teljesítményéhez és
építéséhez. Úgy gondolom, hogy a magyar
bányászat azzal a kitartással, mellyel az
elmúlt évszázadokban már megannyi
akadályt sikerrel vett, az elkövetkező idők
során is szép eredményeket és sikereket ér
el. Ehhez kívánok Önöknek jó egészséget és
jó szerencsét!
Dr. Horn János 2021. szeptember 23.

Kinevezték az MVM új vezérigazgató-helyettesét
Lemondott Dr. Juhász Edit, aki 2018 óta
Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezelésért
felelős tárca nélküli miniszter államtitkára
volt, szervezetileg a Miniszterelnöki
Kormányirodához sorolva.
A Magyar Közlöny 183. száma közli az
514/2021(X.) KE határozatot, amely a
megbízatás megszűnését tartalmazta. A
határozat nem felmentésről szól, mert arra
utal, hogy az államtitkár maga mondott le.
Dr. Juhász Edit, aki 1995-ben végzett a
József Attila Tudományegyetem Állam és
Jogtudományi
Karán,
1996
óta
folyamatosan kormányzati szolgálatban
állt,
2018-tól
a
Miniszterelnöki
Kormányiroda nemzeti vagyon kezeléséért
felelős tárca nélküli miniszter nemzeti
pénzügyi
szolgáltatásokért
és

közműszolgálatokért felelős államtitkára
volt.
2021. október elejétől az MVM társaság
vállalatirányítási
vezérigazgató
helyetteseként, valamint a jogi és
compliance vezetőjeként tevékenykedik a
jövőben.
2008-tól az ELTE Állam – és Jogtudományi
Kar, Polgári Eljárásjogi Tanszék meghívott
előadója.
Forrás: hvg.hu + Magyar Közlöny

Dr. Horn János
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Az OMBKE Bányászati Szakosztály
Borsodi Helyi Szervezet 2021. szeptemberi eseményei
2021. szeptember 2.
A Nyugdíjas Baráti Társaság hagyományos
programja a Bányásznap alkalmával –
buszos koszorúzási körjárat a borsodi és
ózdvidéki bányász településeken.

2021. szeptember 3. - Bányásznap
Berentén
Berente
község
főterén
méltó
megemlékezést tartottak a 71. Bányásznap
alkalmából. Megemlékeztek a nagy múltú
barnaszén bányászatról, mely termelését
tekintve 1970-ben érte el évi 250.000
tonnás csúcsát. A szén keménysége miatt a
termelés
gépesítését
nem
sikerült
megoldani a kor műszaki színvonalán, és

ennek következtében a magas élőmunka
igény és a növekvő költségek miatt 1977ben a kitermelés befejeződött, a bánya
bezárása mellett döntött a szénmedence
műszaki vezetése.
Berente továbbra is a Borsodi Szénmedence
központi bázisa maradt a Berentei
Hőerőmű, a Központi Szénosztályozó és
Szénmosó Mű, a Központi Üzem
létesítményei révén. 2003. decemberében
aztán a lyukóbányai drótkötélpálya is
leállításra került, mely az utolsó kapcsot
jelentette a működő mélyműveléses
barnaszén bányászathoz.
A szakmai ünnepi beszédet Törő György,
az OMBKE Bányászati Szakosztály elnöke
tartotta, az ünnepségen közreműködött a
Perecesi Bányász Fúvószenekar.

Ökumenikus áldás a Szent Borbála szobornál Berentén

2021. szeptember 4. - Bányásznap
Perecesen
Szintén
hagyományos
bányásznapi
megemlékezést
tartottak
MiskolcPerecesen is. A perecesi bányászat 1850-től
indult meg a Pálinkás-völgyben. A
bányatelep a XIX. század második felében

került kiépítésre a vasgyár Diósgyőrbe
költözésével párhuzamosan. Az 1868.
február 5-én kelt pénzügyminiszteri
rendeletben szerepelt a bányatelep mellett a
Gränzenstein-alagút létesítése is, ez 2336
méteres hosszával akkor a világ harmadik,
Európa
második
leghosszabb
bányaalagútjának számított. Perecesen
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alkalmaztak
először
az
országban
villamosmozdony vontatású szállítást 1901től. A Baross-akna 1970-es bezárását
követően már csak a perecesi légakna, mint
Lyukóbánya
szellőztetésének
fontos
létesítménye szolgálta a mélyműveléses
szénbányászatot.
A város bányászati hagyományokkal
rendelkező településrészén megrendezett
ünnepség a temetőben vette kezdetét az
1947. május 2-án, kilenc bányász életét
követelő szerencsétlenség emlékére állított
kopjafánál megtartott koszorúzással.

Ezt követően a Bányász szobornál volt
koszorúzás és a szabadtéri színpadon
ünnepi műsor.
Az ünnepségen részt vettek a térség
országgyűlési képviselője, Miskolc város
vezetése
és
helyi
önkormányzati
képviselője mellett a bányász közösség
tagjai, a Miskolci Egyetem Műszaki
Földtudományi Karának hallgatói, fiatal
oktatói is.
A szakmai ünnepi beszédet Törő György,
az OMBKE Bányászati Szakosztály elnöke
tartotta, az ünnepségen természetesen
közreműködött a Perecesi Bányász
Fúvószenekar.

A Perecesi Bányász Fúvószenekar ünnepi koncertje a szabadtéri színpadon

2021. szeptember 12. - Bányásznap
Sajóvelezden
A sajóvelezdi bányásznap idén szervezési
akadályok miatt egy héttel a szokott
időpontot követően került megrendezésre.
Ahogy más, bányász hagyományokkal
rendelkező településen, így Sajóvelezden is
büszkén emlékeznek a múltra. Az 1867-es
évhez kötődő széntelep feltárási kérelmet
követően kialakult bányász emlékek később

a királdi és putnoki szénbányászathoz
kötődtek. A környék utolsó mélyműveléses
szénbányája, a Putnok Bánya Kft. 2000-ben
fejezte be a kitermelést a királdi és putnoki
aknákból. A bánya volt vezetőinek ez az
ünnepség a találkozás és az emlékezés
lehetősége minden évben.
A gazdag ünnepi műsorszámokat követően
a résztvevők megkoszorúzták a bányász
emlékművet.
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Kárpáti László, a Putnok Bánya Kft. volt igazgatója ünnepi beszédet mond

Koszorúzást követő csoportkép

2021. szeptember 10-12. - Selmecbánya
helyett Bódvarákó
A pandémia miatti bizonytalan helyzetben
idén is úgy döntött az OMBKE Borsodi
Helyi Szervezete, hogy a Szalamander
helyett önálló találkozási lehetőséget
biztosít tagságának.

A főzés, beszélgetés, ulti és tánc mellett
szombaton sor került a volt Esztramos
kőbánya meglátogatására. A mészkövet, és
a vasérces teléreket is fejtő kőbánya
termelése 1996-ban fejeződött be. A
működésének utolsó időszakát jellemző
harc a kitermelési szándék és a barlangok
felfedezése és megóvása között végül a
természeti kincsek védelmének győzelmét
14

hozta. A hegyben található Földvári és
Rákóczi 1-3. számú barlangok 1995-ben
kerültek világörökségi védelem alá az
Aggteleki- karszt barlangjaival együtt. A

Rákóczi barlang tavalyi, kísérővel történt
bejárását idén a bányahegyre szervezett túra
követte.

A bányafal peremétől néhány lépésre

2021. szeptember 18-19. - Újmassa ipari
skanzen festés
A talán a 2018. évi Fazola-napon megígért,
az
Őskohóval
szembeni
skanzen
bányagépeinek festését jelentő társadalmi
munkánk eddig húzódott! Volt közben
pénztelenség, pandémia is, de igazából
nehéz volt megtalálni azt a hétvégét, ahol
megfelelő számú kolléga rendelkezésre áll

és az időjárás is ideális a kinti munkához.
Utóbbit a Jóisten, az előbbit az éppen
elegendő megjelent munkáskéz jelentette.
A berendezések felmérését követően
összeállítottuk az eszköz- és a színenkénti
festék igényt, meglett az anyagi fedezet és a
főzést is megoldottuk Hubai Imre és
felesége, valamint dr. Harcsik Béla
jóvoltából.

Takarítás, főzési előkészületek
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A szombati napon a berendezések
környékének takarítását követően került sor
a felületek előkészítésére spaklival,
drótkefével, majd a rozsdátlanításra,
alapozásra és fedő festésre. A kiváló
minőségű, gyors száradású nitro alapú
festékek mindezt lehetővé tették!
Vasárnapra már csak a fedő festés egy
része, és a második fedő festést igénylő
felületek javítása maradt.
A történet röviden összefoglalva csak
ennyi!

Euro Gumi Kft., Zemplénkő Kft., Séber
László, Sajópetri Kavicsbánya, Mályi Tégla
Kft. anyagi hozzájárulásával, Göröncsér
Zsolt és lakatos kollégái (Göri-Bau Kft.),
Csordás Ottó (KŐKA Kft. Mexikóvölgyi
Mészkőbánya), Vargadi Sándor tiszteletbeli
borsodi kollégánk, Suller András és Törő
György (utóbbi kettő maradt csak
vasárnapra, de megérte!) személyes
közreműködésével.
A végeredményről számoljanak be a fotók,
melyek talán hűen tükrözik a változást:

A közreműködőket pedig külön meg kell
említeni, akár anyagi, akár személyes
segítségük révén:

Pajzs előtte

Pajzs utána

Csille előtte

Csille utána

Bányamozdony előtte

Bányamozdony utána
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Megköszönve valamennyi támogató és
közreműködő segítségét örömmel hallottuk
a felajánlást, hogy tavasszal az elkorhadt
vitlafülke újra ácsolására is sor kerülhet!

„Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
(Vörösmarty Mihály: Gondolatok a
könyvárban, 1844)
Jó szerencsét! Törő György

Szakmatörténeti Nap és OMBKE Emlékpont felavatás
Kecskeméten
Az
OMBKE
Fémkohászati
Szakosztály Kecskeméti Helyi Szervezete,
a járvány miatt elhalasztott Szakmatörténeti
Nap rendezvényét 2021 október 7-én
tartotta meg Kecskeméten. A rendezvény
során a résztvevők megemlékeztek az
OMBKE kecskeméti jelenlétének 56 éves
évfordulójáról, mely alkalomból a Ráday
Múzeum patinás épületében elhelyezett
Ásványgyűjtemény kiállításhoz és az
ugyanitt
működő
Ötvösművészeti
Műhelyhez kapcsolódóan sor került az
OMBKE Emlékpont felavatására is.
A meghívást elfogadó 20 résztvevő
között jelen volt dr. Hatala Pál OMBKE

elnök, Csurgó Lajos OMBKE alelnök és dr.
Lengyel Károly Asz. Bizottság elnök is.
Dánfy László, a Kecskeméti Helyi
Szervezet
elnöke
köszöntötte
a
megjelenteket és röviden bemutatta a
szakmai civil szervezet helyi tevékenységét
a házigazda cég vezetőjének.
A
résztvevők
a
Deltaplast
Műanyagfeldolgozó
Zrt.
központi
épületének tárgyalójában meghallgatták
Csengery Zsolt tulajdonos ügyvezető
általános tájékoztatóját az idén 30 éves
vállalkozás felépítésének lépéseiről és a mai
helyzetéről.
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Két telephelyük egyikén a PET
palackokat, míg a másikon a zömében az
európai autógyáraknak gyártanak műanyag
alkatrészeket. A gyártás során a
legmodernebb fröccsöntési technológiát
alkalmazzák 50-500 tonna szerszámzáró
erővel rendelkező, adagoló és elvevő
robotokkal felszerelt fröccsöntő gépeken.
Legnagyobb szerszámukon 96 db PET
palack előterméket gyártanak le egy
ütemben 10-14 másodperces időütemben.
Alapanyagokat zömében a távolkeletről
szerzik be, melyet szárítanak és a kért színre
be is állítanak a fröccsöntés előtt. Átlagos
alkalmazotti létszámuk 180-190 fő, akik
között sok mérnök van, mind a termelésben,
a szerszám karbantartásban, valamint a
vevők által kért fejlesztésben. A 2020-as
gazdasági évet 6,2 Mrd Ft árbevétellel
zárták. Az idei évre is 7Mrd Ft körüli értéket
várnak. A beszámoló után Csengery Zsolt
úr
vezetésével
a
Juhász
utcai
gyártórészleget,
majd
kollégái
bekapcsolódásával a Mártírok útjai
telephelyen működő, 30 db géppel
kiszolgált termeléssel ismerkedtek a
résztvevők. Itt Bálint János üzemvezető és
kollégái segítették a látogatók minél
teljesebb körű informálását.
A Szakmatörténeti nap a Ráday
Múzeumban folytatódott, ahol dr. Fogarasi
Zsuzsa igazgató asszony köszöntötte a
résztvevőket és ismertette a múzeum
kialakításának történetét és a mai
tevékenységét, kiemelve a néhai Fuxreiter
Andrásnak az Ásványgyűjtő Körben és a
létrehozott Ásványkiállítás vonalán kifejtett
lelkes tevékenységét. Bemutatta Barna
Tamás okl. erdőmérnök és Ötvös Ferenc
ötvösművész
kollégáit,
akik
a
rendezvényen bemutatják az itt folyó
szakmai és restaurációs tevékenységet.
Dr. Hatala Pál OMBKE elnök az Egyesület
vezetése
nevében
köszöntötte
a
megjelenteket
és
megnyitotta
a
Szakmatörténeti Nap második részét,
melyet Dánfy László helyi szervezeti elnök
moderált.
Az 1907 évben alapított Kecskeméti
Gazdasági Gépgyár és Vasöntöde, majd a

jogutód Kecskeméti Zománc és Kádgyár
történetét és az itt folyó öntödei
technológiát Rendetzky János okl.
vegyészmérnök, nyugalmazott főmérnök
előadásában ismerték meg a résztvevők.
1928-tól kezdődően Magyarországon csak
Kecskeméten
gyártottak
öntöttvas
zománcozott fürdőkádakat. A Magyar
Királyság területén 1908-ban Pozsonyban,
a Rohwer Ferenc Vasöntőműhelyben
kezdődött el az öntöttvas fürdőkád gyártása,
majd Csepelen folytatódott, ahonnan 1928ban Kecskemétre települt át a technológia,
köszönhetően a helyi vasöntöde működését
biztosító
Kecskeméti
Vasiparosok
Szövetségének, a finanszírozó Országos
Központi Hitelszövetkezetnek, a városépítő
polgármesternek Kada Eleknek és a
Svájcból
idetelepült,
az
alföldi
szőlőművelést felfuttató Wéber Ede tanító
gazdálkodónak.
Dánfy László az előadáshoz kapcsolódó
korreferátumában megemlékezett az 1965ben Kecskeméten megalakult, az OMBKE
Öntészeti
Szakosztályához
tartozó
Kádgyári
Csoporthoz
fűződő,
a
Fémkohászati Szakosztály kereti között
1975-től a mai napig sikeresen működő
Helyi
Szervezet
közös
szakmai
együttműködéséről. A 2000-ben a Zománc
és Kádgyár megszüntetése miatt feloszlott
Kádgyári Csoport tagjai közül többen a
Helyi Szervezetben folytatták szakmai
tevékenységüket.
Név szerint megemlékezett a két szervezeti
egység egykori vezetőiről és néhai
ismertebb tagjairól.
Az előadások után került sor a Ráday
Múzeum
Ásványgyűjteményének
közelében kialakított Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület
Emlékpont felavatására, melyet dr. Hatala
Pál OMBKE elnök felkérésére, Dánfy
László helyi szervezeti elnök celebrált.
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Avató felszólalásában ismertette az
előzményeket. A 2002 évi az OMBKE
Egyesülettörténeti Emléktár felhívást, a
2020 novemberében a Választmány által
életre hívott Múzeumi Választmányi
Bizottság vezetője Mednyánszky Miklós

tagtársunk által megfogalmazott 2021 évi
munkatervben foglalt célokat. Köszönetet
mondott a Ráday Múzeum vezetőjének és
munkatársainak a kialakításhoz nyújtott
segítségért, valamint a kecskeméti Katona
József Múzeum igazgató helyettesének
Szabóné Bognár Anikónak, aki az OMBKE
relikviák
elhelyezéséhez
szükséges
kivilágítható, megfelelő méretű vitrin
szekrényt rendelkezésünkre bocsátotta és az
összeszereléshez szakembereket irányított a
helyszínre. Az Emlékpont előtt ismertette a
vitrinben elhelyezett tárgyakhoz fűződő
történeteket és az adományozók között
kiemelte néhai Lóránt Miklós okl.
bányamérnök, néhai Ferencz István okl.
kohómérnök, valamint Horváth Gábor
mintakészítő szakember tagtársainkat, akik
az
egyesületi
hármas
jelszó
a
„Szakmaszeretet, Hazaszeretet, Barátság”
alapján tartotta velünk a kapcsolatot.
Vivát OMBKE! Vivát Kecskeméti Helyi
Szervezet!
Jó szerencsét!
Dánfy László

Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!

Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület
Titkárságának. Köszönjük!

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek
ténylegesen
megrendezésre
kerülő
rendezvényeiről.
Rendezvény
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
26. Magyar Öntőnapok
100 éves a szervezett bányász
hagyományőrzés Dorog térségében
Kihelyezett Választmányi ülés
„Köfém 80” keretében Fémkohász
Szakmai Nap
Országos Bányászati Konferencia

Helyszín
Budapest

Időpont
október

Herceghalom
Dorog

október 15-17.
november 5.

Székesfehérvár

november

Egerszalók

november 17-19.

Státusz

tervben
van
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FÖCIK Hírek

báró Eötvös Loránd szobor leleplezése a Gesztenyés-kertben
Az 2019-ben lezajlott „Eötvös
Loránd emlékév” -a pandémiás helyzet
miatt- záróeseményére, báró Eötvös Loránd
szobor leleplezésére 2021. október 5-én -a
jó időnek is köszönhetően- nagyon sok
érdeklődő részvétele mellett került sor.

Technológiai Minisztérium és a Hegyvidéki
Önkormányzat támogatásával az Eötvös
Loránd Geofizikai Alapítvány (ELGA)
állította.
Köszöntő beszédet Pályi András úr,
az ELGA elnöke mondott.
Avató beszédet Fürjes Balázs
államtitkár úr, befogadó beszédet Pokorni
Zoltán polgármester úr mondott.
Papp János színművész úr Eötvös
Loránd ifjúkori versét adta elő és
gondolataiból, valamint életéből osztott
meg egy csokrot a jelenlevőkkel.
A rendezvény egyik kedves
szintfoltja volt, hogy a Balatonfüredi
Eötvös Loránd Általános Iskola énekkara
kórusműveket adott elő.

1. kép: Nagy érdeklődés mellett zajlott a szobor
avatása

3. kép: Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános
Iskola énekkara és Rieger Tibor szobrászművész

A Földtudományi Civil Szervezetek
nevében Zelei Gábor és Kovács Attila
Csaba tagtársaink koszorúztak.
2. kép: Pályi András

Rieger
Tibor
Kossuth-díjas
szobrászművész alkotását az Innovációs és

Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Geotóp napi túrák az országban több helyszínen II.
Október 9. (szombat), 10 (vasárnap)

PROGEO Földtudományi
Természetvédelmi Szakosztály,
Agrárminisztérium, több Nemzeti Park
Igazgatósága és más Civil Szervezetek
Szeretettel várjuk a földtudományok és a
természeti szépségek iránt érdeklődőket a
Geotóp napi ismeretterjesztő geotúráinkon,
ahol szakvezetők segítségével tehetnek
időutazást a múltba, bepillantást nyerve
évmilliókkal
ezelőtti
földtörténeti
eseményekbe.
A túrákra jelentkezni a http://geotopnap.hu
honlapon lehet, ahová folyamatosan töltjük
fel a bejelentett helyszíneket és a túrákkal
kapcsolatos tudnivalókat.
2021.10.09 Túra a Gerecse szentélyébe –
Pisznice 2021
2021.10.09
Haraszt-hegyi
tanösvény
(Csákvár) geotúra 2021

2021.10.09 Vulkántúra a Beregben,
Kaszonyi-hegy és tarpai Nagy-hegy geotúra
2021
2021.10.09 Nagyharsány, Szársomlyó
geotúra 2021
2021.10.09 Telkibánya templomdomb
geotúra 2021
2021.10.09 Öthalom földtani alapszelvény
természeti emlék geotúra 2021, Szeged
2021.10.09 Kurd és környéke geotúra 2021
2021.10.09 Ipolytarnóci Ősmaradványok
természetvédelmi terület 2021
2021.10.09 Vilonya, Sukori- (Tündér-)
hegy geotúra 2021
2021.10.09 Békéscsaba - Kerékpáros
geotúra 2021
2021.10.10 Kapolcs geotúra 2021
Magyarhoni Földtani Társulat titkársága

„Ősök – bányász hősök”
A Magyar Nemzeti Levéltár az Emberi
Erőforrások
Minisztériumának
támogatásával pályázatot hirdet iskolások
részére „Ősök – bányász hősök” címmel a
magyarországi bányászati hagyományok
ápolásának, valamint a családfakutatás
általános- és köziskolás korosztály körében
történő megismertetésének érdekében.
A pályázaton részt vehet minden
általános és középiskolai tanulók
egyénileg vagy csoportosan (2-5 fő).
Pályázat témái:
• Bányász dinasztiák – egy bányász
család legalább két generációjának
bemutatása;
• Bányász hősök – a bányászok
összetartásának és hősiességének
példai nehéz helyzetekben;

•

•

Bányász
települések
–
egy
bányásztelepülés
helytörténeti
bemutatása;
Bányász hagyományok – a
bányászathoz,
bányászokhoz
kötődő hagyományok bemutatása.

Pályázni lehet
egy a pályázat témáinak legalább egyikéhez
kapcsolódó pályamű, valamint egy a
pályázó
által
készített
családfa
benyújtásával. Csoportosan elkészített
pályamű
esetén
a
résztvevők
mindegyikének el kell készíteni saját
családfáját.
• A pályamű lehet:
o esszé, dolgozat, vagy novella
(legalább 3 oldal terjedelemben);

21

dokumentum, vagy játékfilm jellegű
video anyag (legalább 3 perc
hosszúságú);
o képzőművészeti alkotás.
• A családfát legalább a dédszülőkig
visszamenően kell elkészíteni. Az
életrajzi adatok tekintetében főbb
évszámok feltüntetése elégséges.
• A pályázat elbírálásánál előnyben
részesül az a pályamű, amelynek
elkészítéséhez
levéltári
dokumentumok is felhasználásra
kerültek.
Pályázat beadásának módja:
o A pályázatot a melléklet adatlap, az
elkészített családfa és a pályamű
elektronikus
úton
a
banyaszhosok@mnl.gov.hu e-mail
o

címre, vagy postai úton a Magyar
Nemzeti Levéltár 1250 Budapest,
Postafiók 3. alatti levelezési címére
történő
megküldésével,
lehet
benyújtani 2021. november 10-ig.
Határidők:
• A
pályázat
benyújtásának
határideje: 2021.11.10.
• A
pályázatok
elbírálásának
határideje: 2021.11.25.
• A díjak átadására 2021. december 35. között fog sor kerülni.
A pályaművek díjazása:
• A legjobb 50 pályamű készítői 1-1
db kerékpárban részesülnek
A részletes kiírást itt találhatják.

In memoriam Károly Gyula
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Tallózás szakmai anyagokból
IPCC-jelentés: a klímaváltozás egyre
gyorsabb és minden régiót sújt
Az ENSZ kormányközi klímaváltózással
foglalkozó tanácsadó testülete (IPPC)
kiadta a hatodik étékelő jelentését az
éghajlatváltozásról.
Ilyen
átfogó
tanulmányt legutóbb nyolc éve jelentettek
meg. A jelentés megállapításaiban (sajnos)
semmi meglepő nincs, az általa lefestett
jövő pedig egyre aggasztóbb: a tudósok
minden régióban, a teljes éghajlati
rendszerben regisztrálják a változást és e
változások sokasága évezredek óta
példátlan. Már eddig is történtek olyan
változások, amelyek évszázadokon vagy
évezredeken
keresztül
vissza
fordíthatatlanok maradnak.
Dr. Horn János
Könyvismertetés
INNOVÁCIÓ ÚTJA
A Human Telex Consulting Kft.
gondázásában
látott
napvilágot
az
„INNOVÁCIÓ ÚTJA” c. könyv. A szerző,
Prof. dr. Deák Csaba két évtizede
foglalkozik az innováció területével
egyetemi tanárként, gyakorló innovátorként
és tanácsadóként. 2005 – 2010 között egy
innováció-menedzsmenttel
foglalkozó
kutatóintézett vezetett, számos kft-projektet
valósított meg. 2012 – 2014 kötött a
Nemzeti Innovációs Hivatal stratégiai
elnökhelyettese volt.
A könyv felépítése:
Bemutatja az alkotás igényét, azt, hogy
miért és pontosan mibe vágunk bele.
Az alkotás folyamata, az ötlettől az
eredmény hasznosulásáig.

Az alkotás kerül a fókuszba.
A színes fotókkal, táblázatokkal és ábrákkal
illusztrált mű minden e területen
dolgozó/érdeklődő számára igényes és
emellett az alapok elsajátításától a
gyakorlati
használhatóságig
segít
eligazodni az innováció világában.
Forrás: mérnök újság, 2021. augusztus –
szeptember.
Dr. Horn János
Könyvismertetés
A munka jövője – Okoscégek a holnap
munkavállalóiért
A Pallas Athénné kiadó gondozásában
jelent meg Dr. Thoroczkay-Szabó Mária
fordításában „A munka jövője – Okoscégek
a holnap munkavállalóiért” c. könyve (az
eredeti könyv címe: How Smart Companies
Can Close the Skills, kiadó a Columbiai
University Press).
A becslések szerint 2030-ra világszerte
közel négyszázmillió embernek kell majd új
munkakört találnia az automatizálás
következtében. A munka jövőjét az fogja
meghatározni, ahogyan a változásokkal
meg tudunk küzdeni. A világban gyors
technológiai változások közepette a
vállaltoknak nagyobb szerepet kell
vállalniuk az oktatásban, elsősorban a
felnőttképzés és az élethosszig tartó tanulás
terén.
Forrás: mérnök újság 2021. augusztus - szeptember

Dr. Horn János

Hírlevél
Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is
elérhetik:
Hírlevél
Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel
kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit

ezen a fórumon szeretne megosztani
tagtársainkkal,
kérjük
azt
a
hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.
A Hírlevelet összeállította: Zelei Gábor
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Hudoba Gusztáv számtanácsos emléke
Hudoba
Gusztáv
(badini)
bányászati
számtanácsos
(pénzügyi
tanácsos),
bányamérnök,
1848-49-es
szabadságharcos és a Ferenc József-rend
lovagja12, 1826. szeptember 8-án a Garam
folyó jobb partján fekvő Badinban (magyar
nevén Erdőbádony, ma Szlovákia),
született3,
Besztercebánya kerületben
(Vályi
András
szerint
Zólyom
vármegyében). Apja nemes Hudoba János
1830-ban Breznóbánya ország-rendi követe
volt, később, mint ny. állami tisztviselő
(Zólyom megye főügyésze) Illésfalván
(Ilias, SK) földbirtokos 4.
A
selmecbányai
és
lőcsei
Evangélikus
Líceumban
végzett
tanulmányai után (1844-45)5, Hudoba a
bécsi
cs.
udvari
számvevőségnél
számgyakornok volt. 1846-47-ben a
selmecbányai Berg- und Forstakademie-n
(bányászati és erdészeti akadémián)
ösztöndíjas bányanövendék (bergzöglinge).
Azonban
tanulmányait
a
bécsi
Műegyetemen folytatta, s utána 1848-49ben a selmecbányai bányaszámvevőségnél
dolgozott. 1849-ben Beniczky Lajos honvéd
ezredes és kormánybiztos (akit később
halálra, majd kegyelemből 20 év börtönre
ítéltek)
a
besztercebányai
térparancsnoksághoz rendelte. A budapesti
Hivatalos Közlöny szerint 1849-ben a 137ik honvédzászlóaljnál hadnaggyá nevezték
ki, ahol Perczer
Károly
őrnagy
térparancsnok segédtisztje lett. Majd 1849.
július 20-án Szegedre vezényelték, ahol az
alakuló tartalék hadtestbe kapott beosztást.
Alakulatával
utána
Görgey
Artúr
honvédtábornok,
hadügyminiszter
seregéhez csatlakozva 1949. augusztus 13án a szőllősi mezőn, Világos mellett tette le
a fegyvert. Miután foglyul esett és

bebörtönözték, utána besorozták az osztrák
hadseregbe közkatonának, és Zólyomba
került, ahonnan 1850-ben csak a
családjának
hosszú
közbenjárására
bocsátották el6.
Az osztrák hadseregből történt
elbocsátása után visszatért a selmecbányai
bányászati és erdészeti akadémiára, ahol
1851-ben bányamérnöki oklevelet szerzett,
és Selmecbányán számgyakornok lett.
Selmecbányáról
1853-ban
a
bécsi
számvevőséghez rendelték, ahol 1854-től
számsegédtiszt, 1857-től pedig számtiszt
volt.
Az
1867-es
osztrák-magyar
kiegyezéskor Budapestre került, ahol
fogalmazó, majd 1868-tól a terményáruda
pénztárnoka volt.
Hudoba Gusztáv 1871-ben került
Nagybányára, ahol a bányakerületi
igazgatóság számtanácsosa lett, és 1880-tól
a számvevőség főnöke. Aki 1885-ben
pénzügyi tanácsosi címet és rangot kapott 7.
1891-ben vonult nyugalomba és lett a
nagybányai kerület kincstári munkástárspénztára igazgatóságának elnöke, s
1895-től
1898-ig
a
„Nagybányai
Kereskedelmi Bank Rt.” elnöke is volt.
Miután Nagybányára került, a nagybányai
evangélikus egyháznak is oszlopos tagja és
presbitere is volt, s aktív részese és
megbecsült tagja bányaváros társadalmi
kulturális életének. Családot ugyan nem
alapított, de példásan nevelte fogadott
lányát. Hudoba Gusztáv nyugalmazott kir.
pénzügyi tanácsos életének 86-ik évében
1912.
augusztus
2-án
hunyt
el
3
Nagybányán .
Hudoba személyében nemcsak a
számtanácsosra, a bányamérnökre, az 184849-es
szabadságharcosra,
hanem
társulatunk egykori tagjára is emlékezzünk.

1

4

Borovszky Samu: Szatmár vármegye
monográfiája (nemes családai). p. 586.
2 Gyászjelentések, Debreceni Református
Kollégium Nagykönyvtára. 1912.
3 Nagybánya és Vidéke, 1912. aug. 4., (31. sz.), a
Hudoba család gyászjelentése

Országgyűlési tárcza 1830-ról. Pest, 1843. p. 293.
Felső-oktatástörténeti Kiadványok. Új sorozat 21.
(szerk.: Szögi László)
6 Történelmi Lapok 1896. 10-11. sz. 101. p.
7 Minisztertanácsi Jegyzőkönyvek, 1885. 12. 13.
(30 ülés)
5
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Aki az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület (OMBKE) Nagybánya
vidéki osztályának alapító tagja8 és 1871-től
a Magyarhoni Földtani Társulatnak is tagja
volt9.

Réthy Károly

Energia, népvándorlás, biztonság
Tél közeleg s közben nem csökken
az idegen kultúra Európába áramlása.
Határainkhoz közel háborús konfliktus dúl.
Szokatlan merényletek tarkítják Európa
mindennapjait,
miközben
vezetői
meglepően értetlenül és tétlenül szinte
bénultan állnak az események közt.
Készülünk a télre s gáztárolóink
kapacitásuk közel felét birtokolják. Elég
lesz mondja az illetékes. Úgy érti, az idei
télre. Ha Ukrajnán át újra kapunk és
szükség esetén Ausztria is küld. No meg ha
nem fogyasztunk többet, mint terveztük...
A terror fenyegetettségi szintünk
felemelve. Közben Paks csúcsra járatva. A
Mátrai Erőmű az egyedüli, ami hazai
alapanyagból gyárt értékelhető mennyiségű
villanyt. Közben minden irányból, így a
háború dúlta Ukrajnából, Szlovákiából,
Romániából és Szerbia felől is érkezik az
energia az interkonnektorokon keresztül.
Úgy tűnik energia bővében,
biztonságban
vagyunk.
Energia
diplomáciánk
megépített
földgáz
interkonnektorainkat próbálja feltölteni,
néhány szomszédunkat rávenni: építse meg
a
még
hiányzó
felét...
Közben
Törökországon, az Égei- a Földközi
tengeren
át
érkező
gázvezetékről,
horvátországi LNG kikötőről tervezgetünk,
álmodozunk, szunnyadó ásványkincseink
felett.
S a népvándorlás zavartalanul folyik
a dekarbonizációt hirdető Európába. Mi itt
percről percre élünk várva és valószínűen el
nem kerülve az energetikát is megrázó
változást. A spájz üres. Csökken a számunk,
akik még tudjuk, e fogalom mit takar.

Hiszen a bolt tele van! És valóban így van!
A ma gondja meg van oldva. A holnapé,
igen jól látjuk! Az holnap lesz megoldva. Ez
az energia ellátó rendszerek üzemeltetése.
Ma sajnos csupán ez folyik a legmagasabb
szinten is. De hát ez nem az energetika!
Csak kereskedelem! Kereskedelem: ha
pénzünk van és kapunk, vehetünk,
szerencsés esetben el is jut otthonainkba.
Még néhányan tudjuk, az energetika
nem ilyen. Ott hosszú távú (több évre,
évtizedre előre szóló) elképzelés szükséges
egy szikla szilárd jól működő hazai
alapanyag bázisra felépítve.
Az
energetika
az
igények
folyamatos -zökkenő mentes- kielégítése az
energia hordozókban és ásványi kincsekben
köztudottan szegény Európában. Igazi
mutatvány egy nemzetállam számára!
Trianon után egyszer, majd másodszor is
megteremtettük energia biztonságunkat.
Benne 80%-ban saját forrásainkkal. Majd
sokkal
gyorsabban
feladtuk.
Kiszolgáltattuk magunkat. Orosz atom,
lengyel szén, német villany, orosz vagy arab
olaj, gáz. Ma semmi sem magyar. Egyes
hozzáértők a lignitet is kizárnák. Közben
azok, akik tervezték erőműveinket,
bányáinkat, megtalálták olajmezőinket,
üzemeltették gázföldjeinket finomítóinkat,
művelték
bányáinkat
kényszerűen
abbahagyták munkájukat.
Ma a mérnöki és kutatói
tevékenység is csupán áru. Jó, vagy rossz
minőségben. Vajon a vásárló az Európai
Unió támogatásával el tudja dönteni, a
minőség megfelelő-e? Talán nem is kell
dönteni. Elég, ha a tervpályázat tetszetős!

8

9

A Bánya, 1912. szept. 29., (39. sz.)

Földtani Közlöny 1. évf., 13. szám (1871). p. 97.
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Hiszen evés közben derül ki a torta
minősége. Nem is baj, ha nem ízlik
mindenkinek. Majd az újabb pályázat
megoldja. Megoldja?
Az anyagi erőnk lekötését és állam
adósságunk fenntartását mindenképp.
Közben alakulnak Európában a
párhuzamos államok. Ne higyjük azonban,
hogy az igény szint különböző! A
különbség csupán ideiglenes, egyéb
mutatók azonban mások. S ezek nem a ma
elöregedő Európának kedveznek.
Mennyivel
könnyebb
lenne
helyzetünk Magyarhonban, ha használnánk

-mai szinten kevéssé ismert- természeti
kincseinket. Energetikai vagyonunkat,
megújulót és fosszilist egyaránt. Első
lépésként a lakosságot ellátva saját energia
hordozókból előállított energiával legyen az
hő, áram vagy üzemanyag.
Már ezzel is elérnénk, hogy a megfizethető
áron túl a vágyott energia biztonság is
miénk marad!
Livo László

50 éve lángol a „Pokol kapuja”
Türkmenisztánról – valljuk be őszintén –
nem sokat tudunk, a szénhidrogéntermeléséről még kevesebbet, pedig
megérdemli a figyelmet!
Türkmenisztán közép-ázsiai ország, amely
Afganisztánnal, Iránnal, Kazahsztánnal és
Üzbegisztánnal határos, nyugaton pedig a
Kaszpi-tenger mossa partjait. 1991 előtt a
Szovjetunió tagköztársasága volt Türkmén

Szocialista Köztársaság néven. Az ország
területe 488 100 km2, területének 70 %-át a
Kara-kum (Fekete homok) sivatag foglalja
el, a Kopet-dag hegység az ország
délnyugati határán van, amely 2 912
méteres magasságot ér el. Lakossága
6 301 000 fő (2020), fővárosa a 605 300
lélekszámú (2001) Aşgabat.

Türkmenisztán domborzati térképe
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Az US Energy Information Administration
adatai
alapján
Türkmenisztán
kőolajtermelése 2020-ban a világ 35-ik
helyét foglalta el, napi 184 579 hordó
(29 348 m3 = 25 103 tonna) termeléssel.
(Összehasonlítás: Magyarország a 67-ik,
napi 16 418 hordó = 2 610 m3 = 2 233 tonna
termeléssel). A The World Factbook és az
Internatinal Energy Agancy alapján a
szénhidrogén
földgáztermelése
jóval
jelentősebb, 2020-ban 83,7 milliárd m3
szénhidrogén földgáz termeléssel a világ

10-ik helyén állt. (Összehasonlítás:
Magyarország az 58-ik, évi 1,772 milliárd
m3 termeléssel). Fontos számukra, hogy
Türkmenisztán
a
világ
bizonyított
szénhidrogén földgázkészletében a 4-ik
helyén van, 880 trillió köbláb = 880 x 1012
cuft = 24,9 trillió m3 = 2,49 x 1013 m3
mennyiséggel. (Összehasonlítás: 2017-ben
Magyarország
még
kitermelhető
szénhidrogén földgáz készlete 189,9
milliárd m3 volt.)

Bizonyított szénhidrogén földgáz tartalékok

Türkmenisztánban a szénhidrogén kutatás
az 1950-es évek végén, 1960-as évek elején
kezdődött, egymás után találták meg és
tárták fel a kőolaj- és földgázmezőket. A
kutatási tevékenység során 1971-ben
jutottak el a fővárostól északra 260 km
távolságra, a Kara-kum sivatag közepén,
Ahal tartományban lévő, 1 689 lélekszámú
Derweze (Darvaza) településhez.
A település közelében kezdték meg a
kutatófúrás mélyítését, azonban egy nem
várt felszín közeli földgáztároló (sekély gáz
= shalow gas) réteget ütöttek meg.
Sem a kútszerkezet, sem a rétegnyomást
ellensúlyozó öblítőfolyadék sűrűsége, sem
pedig a lyukfej szerelvény a sekély gázt

tartalmazó réteg biztonságos átfúrására nem
volt alkalmas, így a fúrólyuk egyensúlya
megbomlott és földgázkitörés következett
be.
A vadkitörés során olyan mértékű kráter jött
létre, hogy a teljes fúróberendezés
elsüllyedt benne, személyi sérülés nem
történt.
A
kutatófúrást
irányító
szakemberek úgy gondolták, hogy a felszín
közelében
felhalmozódott
földgáz
hamarosan lefúj, a krátert betemetik és egy
újabb
fúrással
–
felhasználva
a
tapasztalatokat – tovább folytatják a
kutatást.
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Derweze (Darvaza) település elhelyezkedése

A „Pokol kapuja”
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Azonban a földgáz kiáramlása napok, majd
hetek elteltével sem csökkent, illetve nem
szűnt meg, így biztonsági, környezet- és
életvédelmi okokból a kiáramló földgázt
meggyújtották. Ennek 50 éve és még a mai
napig is folyamatosan ég!
A körülbelül 70 méter átmérőjű és 20 méter
mély égő krátert a helyiek a „Kara-kum
sivatag ragyogása”, a turisták „Pokol
kapuja”, hivatalosan „Darvaza-kráter”
néven illetik.
(Megjegyzés:
Magyarországon
eddig
bekövetkezett 81 szénhidrogén-kitörés
következtében 11 kráter keletkezett. Ezek
közül legismertebb a Hajdúszoboszló-36.
számú fúrás helyén lévő kráter, amely ma
horgásztó.)
Az égő krátertől nem messze további kettő
kráter is található, amelyek (a környék lakói
elmondása alapján) hasonló módon
keletkeztek, azonban az ezekből kiáramló
földgáz minimális és nem is ég. Az egyiket
szürke iszap tölti ki, míg a másikban egy kis
tó van. 2013 novemberében egy kanadai
kutató, George Kourounis, a Nataional
Geographic
Society
támogatásával
expedíciót szervezett az égő kráter
belsejébe, hogy onnét különböző mintákat
gyűjtsön. Másfél évig tartott az expedíció
előkészítése, amely során hő- és tűzálló
felszereléseket terveztek és készítettek,
engedélyeket
szereztek
be
és
kutatócsoportot állítottak össze. A sikeres
küldetés során Kourounisnak sikerült olyan
extremofil
(élőlény,
amely
olyan
szélsőséges
fizikai
vagy
kémiai

tulajdonságokkal
bíró
élőhelyekhez
alkalmazkodott, amelyben az élőlények
többsége elpusztulna) organizmusokat
találnia, amelyek a magas hőmérséklet
ellenére is képesek életben maradni a kráter
belsejében. Ez a felfedezés megerősítheti
azt a feltételezést, hogy a Földön kívüli
szerves
élet
megjelenhet
extrém
hőmérsékletű bolygókon is. „A krátert a
Tűz Colosseumának nevezném: bárhova
nézel, mindenhol ezernyi apró fáklya lángol
– mesélte a helyszínről Kourounis – és az
égő gáznak olyan hangja van, mint egy
sugárhajtómű dübörgése. Érdekes módon
semmi füst nem látszik.”
2020-ban a türkmén állam 220 000 hektáros
természetvédelmi területet hozott létre a
Kara-kum sivatagban, amelybe a „Pokol
kapuja” is beletartozik. A krátert egyre több
turista látogatja, ezért biztonsági okokból
köré kerítést építettek.
Amikor St. Martin (Szentmártoni Imre,
zeneszerző,
zenész,
előadóművész,
szaxofon és pánsíp művész, tiszteletbeli
kohász, alias Pikulás) találkozott ezzel a
Föld testén ejtett sebbel, az olyan mélyen
megérintette, hogy komponált emlékére egy
lelket felkavaró művet. Ezt többször
halhattuk tőle különböző bányász-kohász
rendezvényeken, illetve az Aggteleki
Baradla
Cseppkőbarlangban
tartott
koncertjein.
id. Ősz Árpád

A vonatfüstbe ment selmeci vasútvonalterv
Sokak fájdalma talán még manapság is,
hogy déli irányból, akár Budapest felöl, de
Ipolyságon és Hontnémetin keresztül nem
lehet eljutni vonattal Selmecbányára, holott
időben – 1897-1913 közötti dualista kori bő
másfél évtizedben – és papírban is nagy
méreteket öltött a hontnémeti-selmecbányai
vasút tervezése. E vasúttervek nem váltak
valósággá, aminek oka lényegében két szó,

éspedig: vita és drágaság. Most ezek egyes
részleteit ismertetem, de előtte röviden szót
kell ejteni a helyi vasút történetéről is.
Selmecbányára északról, Garamberzence
felől vezető – keskenyvágányú – vasút
1873. augusztus elejére készült el, amivel az
ősi bányaváros
a budapesti-ruttkai
szélesvágányú
vasúti
fővonalra
29

csatlakozott. Ugyanakkor Garamberzencén
az utasoknak át kellett szállniuk és át kellett
rakodni az árukat is, ami lassította és
megdrágította a selmeci áruszállítást. Ezen
az északi selmeci nyomvonalon pöfékelt a
napi három pár személyvonatként az Ancsa
nevű kis gőzös (1. kép), melyen az
akadémikusok/főiskolások oly gyakran
közlekedtek. Emellett a garamberzencei
állomás állandó kellékei voltak a selmeci
diákok. A firmák időnként onnan
gyalogoltatták be – a hegyeken át –
Selmecre a balekokat. Mondhatjuk, hogy a

selmeci diákélet tartozéka volt az Ancsa
vonat, valamint a garamberzencei és a
selmeci (2. kép) vasútállomás is. Ezeken
keresztül 1918. november végén és
december elején a hallgatók ládaszám
mentették az értékes főiskolai ingóságokat,
többek között – a Fritz-házból, a
rektorátusból – a ma is meglévő miskolci és
soproni „Selmeci műemlékkönyvtárat”.
Mindemellett a főiskola – 1918 előtt
időnként fel-felmerült – elvitele kapcsán a
Selmecről menni akarók a fejlődést gátló
rossz vasúti közlekedéssel is érveltek. 10

1. kép: A selmeci tömegben részben az OMBKE alapítói láthatóak az Ancsa vonattal (1892)

Ezen túlmenően fontos szempont volt, hogy
az ipolysági-korponai vasútvonal –
Hontnémeti köztes állomással – 1899-ben
elkészült. Erre tekintettel Selmecbánya
vezetése 1900-tól 1913-ig állandóan
napirenden tartotta a (déli) Hontnémeti
felöli vasútvonal ügyét. Az idealisták
maximális reménye szerint a beruházó „a

10

Vasúti és Közlekedési Közlöny, 4. (1873) 33. sz. 262. (aug. 14.); Gál
Péter József: Selmeci-soproni diákélet. Visszaemlékezések. Sopron, 2019. 12. (Roth
Gyula: A selmeci diákéletből); Oroszi Sándor: A Selmec-kérdés. Budapest, 2003.

garamberzenczei-selmeczbányai vonalat is
szélesvágányú vasúttá fogja átalakíttatni és
össze fogja kötni a hontnémetiselmeczbányai vonallal.” Nem így történt, a
„régen húzódó és már-már égetővé vált
kérdés” pedig nem jutott a „megvalósítás
stádiumába”.11

11

Vasúti és Közlekedési Közlöny, 30. (1899) 44. sz. 408. (ápr. 12.);
Bányászati és Kohászati Lapok, 46. (1913), 18. sz. 371. (szept. 15.)
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2. kép: A selmeci keskenyvágányú vasútállomás (1900 k.)

1900 szeptemberében – miután 1899-től
Hontnémetin12 már volt vasút – részletes
műszaki- és költségtervek készültek a
hontnémeti-selmeci szárnyvonalra. Ezt
megelőzően 1897-ben a városi közgyűlés is
tárgyalta a vasútkérdést, amire 1899-ben
külön bizottságot is létrehozott, illetve
1898-tól a helyi hetilapban – annak
címlapján – nagyrészt támogató cikkek is
megjelentek. A vasútépítési fővállalkozó
Horschitz Frigyes volt és a terveket is ő
adta. A remélt állami támogatás (kölcsön)
mellett a város a Hontmegyei Helyiérdekű
Vasút Részvénytársaság létesítésével –
törzsrészvények vásárlásával – mozdította
elő az építési költségek előteremtését,
ugyanis az állam nem vállalta a teljes
finanszírozást, így jelentős (vállalkozói)
magántőkére volt szükség. 13
A Hont megyei és selmecbányai előkészítő
tevékenységek
után
a
fővárosi
Kereskedelmi Minisztériumban 1900.
szeptember 27-én megtartották dr. Nagy
Ferenc
államtitkár
elnökletével
„a
hontnémeti-selmeczbányai
vasút
engedélyezési tárgyalását. A vonalt 22
kilométer
hosszúra
és
rendes

12

A hontnémeti vasútállomás mai képét lásd:
https://hiking.dennikn.sk/ar/5889/hontianske_nemce_plastovce_dudince.html#galle
ry-2 vagy
https://www.google.com/maps/@48.2790109,18.9927025,3a,75y,17.05h,91.49t/dat
a=!3m6!1e1!3m4!1s2-9iNnISq6YVde5_1FcSkQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=hu (letöltés:
2021.08.22.)

nyomtávolságúra tervezi a Hont vármegyei
h. é. vasút rt. Az építési tőke 2 728 000
koronában (mai értéken 5 milliárd
forintban) állapíttatott meg (akkori 1
korona ma 1836 forintnak felel meg). Ez a
vonal egyike lesz tehát Magyarország
legdrágább vasútjainak: pályakilométere
ugyanis 124 000 koronába (mai értéken 227
millió forintba) fog kerülni.” Az
engedélyesek Pallos (Pollák) Ármin és
Környei Lajos fővárosi mérnök-vállalkozók
voltak.
Az
1900-as
engedélyezési
tárgyalásról szóló hivatalos beszámolóból
számos hasznos műszaki- és pénzügyi
tervadat is megtudható. Most képzeljük el,
hogy a Hontnémeti felöli közúton haladunk
Selmecre és ennek megfelelően lássuk a
következőket:
- a „hontvármegyei helyi érdekű vasút
ipolyság-korponai
vonalának
Hontnémeti állomásából kiágazólag a
Selmec-patak völgyében Selmecbánya
bányavárosig, illetve az ottani állami
fémkohóig
(3.
kép)
vezetendő
gőzmozdonyú helyi érdekű vasút”
épülne.

13

Selmeczbányai Híradó 8. (1897) 10. sz. 37-38. (márc. 7.), 9. (1898) 4. sz.
1-2. (jan. 24.), 48. sz. 1-2. (nov. 24.), 10. (1899) 6. sz. 1-2. (febr. 9.), 7. sz. 1-3. (febr.
16.), 9. sz. 8. (márc. 2.), 26. sz. 1-2. (jún. 29.), 11. (1900) 40. sz. 1-2. (szept. 30.) 1899ben a vasútügyi (külön) bizottság tagja volt Szitnyai József elnök (polgármester),
Sztancsay Miklós és Altmann Imre jegyzők, továbbá Svehla Gyula, Heincz Hugó,
Farbaky István, dr. Stuller Gyula, Wankovits Lajos, Marschalko Gyula, Csiba István,
Greguss Antal és Lestyánszky József törvényhatósági bizottsági tagok.
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3. kép: A központi (egykori alsó) fémkohóhoz (1896) tervezték a végállomást, ami Szentantalhoz közelebb lett
volna, mint Selmecbányához

-

-

„A kereken 22 kilométer hosszú
helyi érdekű vasutat szabványos
nyomtávolsággal tervezik és a vonal
mentén a megfelelően átalakítandó
és
kibővítendő
csatlakozó
állomáson kívül Teplicska rakodó
állomás, Berencsfalu vízállomás a
felfelé menő vonatok számára,
Szentantal
rakodó
állomás,
Selmecbánya-fémkohó vég- és
mozdonyállomás, valamint öt új
vonalőrház fog épülni.
Az igen nehéz jellegű hegyi pályán
a legnagyobb emelkedés, illetve
esés általában 20 ‰ lesz (= a
pályaszakasz 1 km-es vetületének
két pontja között 20 m a
szintkülönbség). Az állomások és a
tolatásra való tekintettel az
állomások előtti rövid 60-80
méteres vonalrészek azonban 2,5
‰-es emelkedésben építendők ki. A
kanyarulatoknak a nyílt pályán

-

-

-

kétszáz méternél kisebb sugárral
nem szabad bírniuk.
A kiépített pályán a vonatok
óránként
negyven
kilométer
legnagyobb sebességgel fognak
közlekedhetni.
A
helyi
érdekű
vasútvonal
megépítésére és megfelelő üzletiberendezésére szükséges költségek
2 728 000 koronában (vagyis pályakilométerenként
124
000
koronában) állapíttattak meg, mely
összegből 110 000 korona forgalmi
eszközök beszerzése, 29 400 korona
a csatlakozó állomás átalakításának
és kibővítésének költségeire, végül
44 000 korona tartalékalap
képzésére lesz fordítandó.
Az építési költségek rendkívüli
magasságát a legtakarékosabb és
leggondosabb vállalkozás esetére
sem
lehetett
csökkenteni,
amennyiben
csak
épületek
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-

-

-

-

-

-

14

kisajátítására és tűzmentes fedésére
165 000 korona, patakszabályozásra
és partbiztosításokra 367 000
korona,
Selmecbánya-fémkohó
állomás feltöltésére 90 000 korona,
ugyanott alapozási munkákra 64
000 korona szükséges.
Selmecbányán a végállomás maga
6-11 méteres töltésen fog feküdni és
miután ott a völgyfenék telve van
kohósalakkal,
az
épületeket
helyenként 10 méterrel a szabvány
alatt kell alapozni. Magának az
állomási fennsíknak feltöltése 82
680 m³ földmunkát igényel, egy
nagyobb patak-korrekció pedig 62
000 m³-t.
Tetemes költséget okoznak továbbá
a
patakszabályozások
és
partvédőművek, mert a meredek
hegyoldalak és községek közé
beékelt vonal mentén a Selmecpatakot nem kevesebb, mint tizenhat
helyen, összesen mintegy 3 000
méter hosszban kell szabályozni és
a pályát mindezen helyeken kőpartburkolattal kell ellátni.
A h. é. vasút vonalán egyébként a
felépítmény beágyazásához a 10‰nél nagyobb emelkedéssel bíró
pályarészeken
zúzott
kő
használandó, egyebütt pedig bányavagy folyamkavics használható.
A tényleges építési és üzletberendezési tőke fedezésére 35
százalék erejéig törzsrészvényeket
fognak kibocsátani.
A vasút üzemét az engedélyt kérő
társaság
a
magyar
királyi
államvasutak kezelésébe óhajtja
átadni.
Engedélyesek kötelesek lesznek a
pálya építését az engedélyokirat
keltétől számított másfél év alatt
befejezni
és
a
pályát
a
közforgalomnak átadni. A leteendő
engedélyezési biztosíték 120 000
koronában van megállapítva.

Polytechnikai Szemle, 4. (1900) 24. sz. 237. (aug. 25.) és 28. sz. 278.
(okt. 5.); Vasúti és Közlekedési Közlöny, 31. (1900) 93. sz. 847. (aug. 5.) és 117. sz.
1032. (szept. 30.); Selmeczbányai Híradó, 11. (1900) 40. sz. 1-2. (szept. 30.);

-

A hontnémeti-selmeczbányai vonal,
mint a hontvármegyei helyi érdekű
vasúthálózat második láncszeme, a
százados
selmeci
bányászat
termékeinek
kényelmesebb
forgalomba hozatalát célozza,
amellett, hogy hazánk északi
részének
egyik
legvirágzóbb
városát,
Selmecbányát
megközelíthetőbbé,
hozzáférhetőbbé fogja tenni.”14

Selmec környékén ugyanakkor a kivitelezés
halasztódott és nemcsak a forráshiány
okozott gondot. Czobor (született Czibulya)
László – 1910-től selmeci országgyűlési
képviselő – visszaemlékezése szerint még
Hont vármegyei tisztviselőként általában a
helyi vasútépítés az egyik legnehezebb
hivatali
feladata
volt,
mert
„tájékozatlansággal,
rosszakarattal”
találkozott. Az „egyik a fuvarját féltette
tőle, némelyek a vasút füstjétől féltették a
termésüket, mindnyájan a jó földjüket
féltették a vasúttól.” Czobortől azt is
megtudhatjuk, hogy – a tervek szerint – az
ipolysági-korponai vonallal együtt kellett
volna épülnie a hontnémeti-selmecbányai
vasútnak is. Ugyanakkor Selmecen
„hiányzott a városi hatóság megfelelő
pénzbeli hozzájárulása is. … Mindenki a
bányakincstárra akarta hárítani a terheket.
… De jött a nagy ágyú és a vasút sorsa
eldőlt. … A főiskola egyik különben tudós
és jó szándékú (vasútépítéstan) professzora
(vélhetően Sobó Jenő) azt indítványozta,
hogy ejtsék el a németi vasúttervet és
ahelyett
…
a
garamberzencei
keskenyvágányú vasutat építsék át
szélesvágányúvá. … És a vasútépítés
abbamaradt.” A hontnémeti-selmecbányai
vasútépítési költségekhez a magyar állam
200 ezer korona kölcsönt biztosított, amiből
10 év alatt 166 ezer koronát lekötöttek,
majd 1910-ben ezt a hitelmaradványt a
tordai-abrudbányai vasút segélyezésére
fordították.
A
„németi-selmeci”
vasúttervezés és -építés sorsát azonban az
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
(letöltés: 2021.08.22.)
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első világháború pecsételte meg, amikor is
az ügy végleg lekerült a napirendről, hiába

csináltak előtte különféle előmunkálatokat
vagy 1912-13-ban újabb terveket.15

4. kép: A garamberzencei vasútállomás (1900 k.)
Nyugvópontra nem jutott, évtizedes vita
volt a selmeci déli – Hontnémeti felöli –
vasút építése körül. Általában mindenki
jónak, a város és a térség fejlődése
szempontjából szükségesnek tartotta a
vasutat. Ugyanakkor véleménykülönbségek
voltak a részletekről, így arról, hogy
mennyiben van értelme egy újabb
külvárosi, várostól 3 km-re lévő kohó
melletti végállomásnak és felmerült később,
hogy az a városhoz közelebbi, csak 1 km-re
és szintén a Szentantali úton lévő Ferencaknánál legyen. Gondot okozott, hogy a
meglévő északi garamberzencei (4. kép) és
a tervezett déli – ráadásul eltérő szélességű
– sínpályákat érdemben nem tervezték
összekötni, így két „zsákutcás” vasúti
végpontja lett volna Selmecnek.
Mindezek – a költségek korabeli magassága
mellett – nyomós érvek voltak a selmeci
déli vasút építése ellen, figyelemmel arra is,
hogy egyebekben volt már vasúti
kapcsolata Selmecnek (5. kép). A
hontnémeti-selmecbányai vasút bő 120 éve
nem épült meg, így továbbra is be kell
érnünk a közúttal.
Hontnémeti még egyszer beírta nevét a
magyarországi
selmeci
városés
akadémiatörténet szomorú lapjaira, ugyanis

15

Czobor László: Honti históriák. Ipolyság, 2019. 48-50. A Czobor által
említett professzor – talán – Sobó Jenő lehetett, aki 1892-1920 között az
akadémia/főiskola építészeti tanszékének tanára és vezetője volt
[http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=190A (letöltés: 2021.08.22.)]. Emellett tankönyvet
is írt a témában, lásd Sobó Jenő: Erdészeti építéstan 2. Út-, vasút- és hídépítéstan.
Selmecbánya, 1898. 925.; M. Kir. Állami Számvevőszék jelentése az 1910. évi
zárszámadásról. Budapest, 1911. 322-323.; A Bánya, 7. (1912) 1. sz. 6. (jan. 7.); 1913-

1918. december közepén a főiskolások
nagyobb csoportja a cseh csapatok elől
Selmecről – vasút híján – gyalog és lovas
szánon menekült Hontnémetiig, ahonnan
már vonattal mentek tovább Budapestre,
hogy aztán új
otthonra leljenek
Sopronban.16

5. kép: Magyarországi vasúti térképrészlet 1913ból, melyen jól látható az ipolysági-korponai (88)
és a garamberzencei-selmecbányai (115)
vasútvonalak közötti kapcsolati hiány.
(Hadtörténeti Intézet és Múzeum, B IX c 663)

Fricz-Molnár Péter

ban 35 km-rel és 4 millió korona költséggel tervezték a vasutat. Bányászati és
Kohászati Lapok, 46. (1913) 15. sz. 156. (aug. 1.)
16
Fricz-Molnár Péter: A selmecbányai főiskola menekülése 1918/19-ben
a korabeli sajtó tükrében. In. Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat 154. (2021) 12. sz. 17-31. [https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/Banyaszat_2021_I_II.pdf
(letöltés: 2021.08.22.)]
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