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M E G H Í V Ó 

 
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: 

2021. november 17. szerda 

14:00 - 15:00 Regisztráció, szállás elfoglalása 

16:00 - 17:30 Megnyitó 

17:30 - 18:30 Plenáris előadások 

19:00 - Vacsora 

21:00 - 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 

 

2017. november 19. péntek 

9:00 - 11:30 Előadások 

11:30 - 11:45 Kávészünet 

11:45 - 13:15 Előadások 

13:30 - 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: 1107 Budapest, Hízlaló tér. 1. 

telefon: 06-1-201-7337 

e-mail: 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 Dr. Hatala Pál Homonnay Ádám 

elnök elnök elnök 

MBFSZ OMBKE MBSZ 

 

 

2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 
 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Az aktuális kimutatásunk szerint 380 

olyan tagtársunk van, aki sem a 2020-

ban, 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: 11705008-

20041982-00000000; 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

 

Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek 

ténylegesen megrendezésre kerülő 

rendezvényeiről.  

Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület 

Titkárságának. Köszönjük! 

mailto:ombke@ombkenet.hu
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Meghívó 
 

 
 

 

A rendező szervek nevében tisztelettel és 

szeretettel meghívjuk KUNOSS ENDRE, a 

Bányász Himnusz írója síremlékénél tartandó 

koszorúzásra. 

 

A koszorúzás helye: Káloz, református 

temető 

A koszorúzás időpontja: 2021. november 8. 

(hétfő) 15.00 óra 

14.45 Gyülekezés a Polgármesteri Hivatalnál 

15.00 Kunoss Endre sírjának megkoszorúzása 

• A Kálozi Nyugdíjas Klub műsora 

• A koszorúk elhelyezése 

• A bányász és kohász himnuszok 

eléneklése 

 

Kérjük tisztelt tagtársainkat, hogy 

jelenlétükkel tiszteljék meg 

rendezvényünket! 

 

Káloz – Székesfehérvár, 2021. október 13. 

 

Jó Szerencsét! 

 

 

Weisengruber Imre Csurgó Lajos 

polgármester elnök 

 

Rendezvény Helyszín Időpont Státusz 

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

Budapest október  

100 éves a szervezett bányász 

hagyományőrzés Dorog térségében 

Kihelyezett Választmányi ülés 

Dorog november 5.  

Kunoss Endre síremlékének 

megkoszorúzása 

Káloz november 8. 

15:00 

 

„Köfém 80” keretében Fémkohász 

Szakmai Nap 

Székesfehérvár november tervben 

van 

Országos Bányászati Konferencia Egerszalók november 17-19.  

Káloz Község Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 

Önkormányzata Székesfehérvári Területi Szervezete 
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Fazola Nap 
 

 
 

 

A szabadtéri rendezvényt kellemes, 

őszi időben tartották meg. A program 

hivatalos része a bányász, az erdész és a 

kohász himnuszok eléneklésével kezdődött. 

Az eseményen köszöntőt mondott Miskolc 

polgármestere, Veres Pál is, aki a 

kohászathoz való kötődéseiről beszélt. 

– A szüleim az ózdi kohászatban 

dolgoztak, ahová így én is gyakran 

bejutottam. Sokszor láttam a gyártást 

gyerekként és átérezhettem azt, amit a 

kohászok, hengerészek éreztek minden nap. 

Még mindig az orromban van a vas 

jellegzetes szaga – emlékezett vissza a 

városvezető, aki szerint miskolciként 

büszkének kell lennünk az ipari múltra. 

A rendezvényen tiszteletbeli 

kohászavatás is volt, majd látványcsapolást 

végeztek a Fazola-kohónál. A Miskolci 

Egyetem Műszaki Földtudományi és 

Műszaki Anyagtudományi karai 

bemutatókat tartottak, de szerepelt a 

programok között gombászati bemutató, 

gyermekfoglalkoztató, madártani bemutató, 

több múzeumpedagógiai foglalkozás és 

számos tárlatvezetés. 

Harcsik Béla, a Magyar Műszaki és 

Közlekedési Múzeum Kohászati 

Gyűjteményének muzeológus-

intézményvezetője érdeklődésünkre arról is 

beszélt, miért kellett a két programot együtt 

megrendezni. 

– A járványhelyzet összekuszálta a 

körülményeket, de mindenképpen szerettük 

volna megtartani a Fazola napot, hiszen a 

diósgyőri kohászat emlékét nem szabad 

elengedni: 251 évvel ezelőtt alakult meg 

Magyarország talán legrégebbi ipari cége, 

ami 12 évvel ezelőttig folyamatosan 

működött. Ennek hagyatékát pedig rendre 

be kell mutatnunk a városnak. Idén ebben a 

Miskolci Egyetem műszaki karai mellett a 

Diósgyőri Gimnázium és a Kós Károly 

Építőipari Szakgimnázium is a 

segítségünkre volt. 

A Fazola napon az iparosok mellett 

számos népművész is részt vett. A 

Múzeumok Őszi Fesztiváljának központi 

motívuma idén a zene volt: ehhez 

kapcsolódott a programok többsége is. 

Ismét sokan kilátogattak az eseményre, 

ezzel biztosítva, hogy a múlt nem marad 

őrizetlen, nem kopik ki a tudatból. 

– A kisvonat felújítása kicsit áthúzta 

a számításunkat, de itt vagyunk, itt leszünk 

jövőre, sőt, remélem, 15-20 év múlva is – 

mondta Harcsik Béla. 

Forrás: minap.hu  

 

https://minap.hu/cikk/ujra-rityegett-rotyogott-koho
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Beszámoló az LIX. Bányamérő Konferenciáról 

 

 

Kőkapun 2021. október 6-8. napokon 

megrendezésre került az OMBKE 

Bányászati Szakcsoport, a Magyar 

Bányamérő Alapítvány, a PERLIT-92 

Kft. és Pálháza Önkormányzatának 

közös együttműködése keretében az LIX. 

Bányamérő Konferencia. A szakmai 

rendezvény tapasztalatcsere kerettémája 

a bányászat, ezen belül a perlit bányászat 

és a bányamérés volt.  

 

 

  
 

 

Kőkapu Nagyhuta település közigazgatási 

területén található, a hely jelmondata: Ahol 

a csend kezdődik… Valóban, a külvilágban 

megszokott zajok közül csak az érkező 

autók motorhangja volt ismerős, minden 

egyéb a bennünket körülvevő természet 

csendjéről szólt. A csendet csak az érkező 

és az induló kisvonatok zaja és vonatfüttye 

törte meg olykor. Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye ezen szegletében nincsen térerő, a 

mobiltelefonokat legfeljebb a fotózás miatt 

tartottuk magunknál, mondhatjuk úgy is, 

hogy a külvilágtól majdnem teljesen el 

voltunk zárva, amit a jelenlévők először 

furcsálltak, majd később megnyugvással 

vettek tudomásul. Kőkapu Pálháza 

településtől 8 km távolságra fekszik, 

keskeny mély völgyben végig haladó erdei 

úton vagy kisvasúton közelíthető meg. Az 

első októberi napon talán az eső, talán a 

körülöttünk magasodó dombok és sűrű fás 

borítottság miatt zord arcát mutatta a táj. 

Aztán másnap, amikor reggel előbújt a nap 

a természet, valamint Kőkapu a sziklára 

épített kimagasló vadászkastéllyal 

megmutatta igazi szépségét, a fák lombjai 

megannyi őszi színbe sárga, zöld, vörös 

árnyalatba öltözött és a látvány 

visszatükröződött a kastély mellett lévő tó 

tükréből. 
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A kastély története szorosan 

összekapcsolódik az építtető gróf Károlyi 

család történetével. A család 1686-ban, 

Károlyi László révén kapta meg királyi 

adományként a füzéri várhoz tartozó 

javadalmakat. 1888-ban a Kemence-patak 

völgyében lévő jelentős erdővagyon jobb 

kiaknázásának érdekében megépítették a 

mai Magyarország legrégibb erdei 

kisvasútját. A Pálháza-Kőkapu közötti 700 

mm nyomtávolságú lóüzemű görpálya a 

pálházi fűrészüzemet szolgálta ki. Az üres 

kocsikat hegymenetben lovak húzták, a 

fával megrakott szerelvények pedig 

önállóan gurultak le. 

A kőkapui vadászkastély alatt 1903-ban 

alagutat (37 m) fúrtak, majd a fővonalat 

Susulya állomásig vezették tovább. Az első 

gőzmozdonyt 1902-ben helyezték üzembe, 

de több erdőtűz után 1906-ban a 

lóvontatáshoz tértek vissza. 1947-ben 

állami tulajdonba került, a nyomközt ebben 

az évben 760 mm-re bővítették. 1948-ban 

gőz-, 1964-ben dízelvontatásra tértek át. A 

menetrend szerinti személyszállítás 1958-

ban kezdődött. A pályát 1990-ben 

Kőkaputól a rostallói turistaházig (1 km), 

1996-ban pedig Pálháza Iparteleptől 

Pálházáig hosszabbították meg. 

A kastélyt a XIX. és XX. század fordulóján 

építette a festői környezetben, egy 

mesterséges tavacska fölé magasodó 

sziklára - svájci vadászkastélyok mintájára 

- gróf Károlyi László. Azért is különleges a 

szépen felújított, ma szállodaként működő 

épület, mert számtalan praktikát rejt; ma is 

látható például annak a titkos ajtónak a 

nyoma, amin át a társalgóból az alatta lévő 

szoba szekrényébe lehetett jutni. 

Különlegességnek számít a "toronyszoba", 

ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a patak 

völgyének mindkét oldalára. A hagyomány 

szerint az 1910-es években olyan sok vad élt 

a környéken, hogy ennek ablakából is 

lehetett vadászni. Megfordult itt vadászatai 

alkalmával Horthy Miklós, Bethlen István 

majd Rákosi Mátyás is. 

/forrás: 

https://www.zemplen.hu/index.php/varak-

es-kastelyok/425-palhaza-kokapui-karolyi-

kastely / 

 

A helyszín csendjével ellentétben a 

konferencia bővelkedett színes és érdekes 

programokban, előadásokban. A szerdai 

https://www.zemplen.hu/index.php/varak-es-kastelyok/425-palhaza-kokapui-karolyi-kastely%20/
https://www.zemplen.hu/index.php/varak-es-kastelyok/425-palhaza-kokapui-karolyi-kastely%20/
https://www.zemplen.hu/index.php/varak-es-kastelyok/425-palhaza-kokapui-karolyi-kastely%20/
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napon az érkezés és a szállásfoglalást 

követően a konferencia résztvevői 

kisvasúttal meglátogatták a PERLIT-92 Kft 

bányaüzemét. A bányalátogatást követően 

az Északerdő Zrt. telephelyén 

megkoszorúzták az erdészeti emlékművet, 

ezt követte Pálháza településen a Perlit 

múzeum megtekintése. A 

múzeumlátogatókat Pálháza polgármestere 

Szebeni Endre köszöntötte és látta 

vendégül, aki egyébként Suták József 

Nagyhuta település polgármesterével 

egyetemben szívélyes házigazdákként 

végig aktív szereplői voltak a 

rendezvénynek. 

 

 
Az LIX. Bányamérő Konferencia megnyitójának elnöksége 

 

 

A csütörtöki napon folytatódtak a szakmai 

programok, ez a nap a szakmai előadásoké 

és a szakestélyeké volt, az ünnepélyes 

megnyitón beszédet tartottak Dr. Havasi 

István az OMBKE Bányamérő 

Szakcsoport elnöke, Zelei Gábor az 

OMBKE ügyvezető igazgatója, Dr. Farkas 

Géza a Perlit-92 Kft. ügyvezető igazgatója, 

Szebeni Endre Pálháza polgármestere és 

Suták József Nagyhuta polgármestere.  

 

Dr. Farkas Géza a Perlit-92 Kft. ügyvezető 

igazgatója „A perlit, mint környezetbarát 

vulkáni kőzet” című előadásában bemutatta 

a perlit bányaüzem múltját, jelenét és 

beszélt a lehetséges jövőjéről.  

 

 
Dr. Farkas Géza a Perlit-92 Kft. ügyvezető 

igazgatója 
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Megtudhattuk, hogy a perlit ásvány 

duzzasztásos eljárást követően kiváló hang 

és hőszigetelő tulajdonságú, valamint szűrő 

tulajdonságú. 

 

A feldolgozást követően felhasználható 

mezőgazdasági célokra, illetve nem éghető, 

természetes és semleges tulajdonságai miatt 

az építőipari hasznosítása is elterjedt. 

 

 
Buday Péter az Északerdő Zrt. erdészei igazgatója 

 

Buday Péter az Északerdő Zrt. erdészeti 

igazgatója „Az Északerdő Zrt. 

tevékenysége a zempléni térségben” című 

előadásából megtudhattuk, hogy az állami 

tulajdonú részvénytársaság kezelésében 

lévő terület 107 ezer hektár, melyből 103 

ezer hektár erdő terület, az ország 

területének, mintegy 5%-a. A gazdálkodást 

meghatározó specialitások a rendkívül 

változatos geológia és talajviszonyok, a 

faállomány összetettsége, a természetes 

állapotok megőrzésére létesült Bükki és 

Aggteleki Nemzeti Parkok, a Zempléni- és 

Lázbérci tájvédelmi körzetek és a mintegy 

83 ezer hektár területet lefedő NATURA 

2000 terület. Az Északerdő Zrt. főprofilja az 

erdő- és vadgazdálkodáson túlmenően 

fokozott figyelmet fordít az erdővel 

szemben támasztott társadalmi igények 

kielégítésére, így rendkívül sokrétű 

közjóléti tevékenységet folytat. Ennek 

keretében erdei iskolákat, tanösvényekkel, 

sétautakkal, kilátókkal és turisztikai 

szállókkal együtt több mint 200 

kirándulóhelyet, továbbá kisvasutat 

üzemeltet. A közel múltban felújításra 

került közel 100 hektár kiterjedésű Károlyi-

kastély parkja egy különleges klímájú 

csodálatos angolkert, melyet volt 

szerencséje a konferencia résztvevőinek a 

pénteki zárónapon megtekinteni. 

 

 
Szebeni Endre Pálháza település polgármestere 

 

Ezt követően Szebeni Endre polgármester 

úr „Pálháza múltja – jelen - jövője” című 

előadásában bemutatta Magyarország 

jelenleg legkisebb lélekszámú városát, 

Pálházát és annak nevezetességeit. 

 

 
Maracsik Zoltán MBFSZ 

 

Maracsik Zoltán MBFSZ-től a 

bányatérképek készítésével és vizsgálatával 

kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokról 
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tartott előadást, továbbá említést tett a 

térfogatszámítás hibás metódusáról és az új 

elektronikus ügyintézés lehetőségeiről. 
 

 
Dr. Havasi István az OMBKE Bányamérő 

Szakcsoport elnöke 

 

Dr. Havasi István: Ismert magyar 

bányamérők sorozatában a Dr. Füst Antal 

(1940-2020) munkásságáról emlékezett 

meg, aki a miskolci Nehézipari Műszaki 

Egyetem Geodéziai és Bányaméréstani 

Tanszékén, az OMBKE Bányamérő 

Szakcsoportban és egyéb szakmai 

tevékenysége során végzett munkája 

kapcsán méltatott. Sokak számára nem 

köztudott, de kollégái és baráti körében 

ismeretes volt, hogy Dr. Füst Antal 

kifinomult irodalmi vénája több történelmi 

témájú könyvben testesült meg. 
 

 
Eke Zoltán 

 

Eke Zoltán tudományos segédmunkatárs 

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 

Közhasznú Nonprofit Kft., 

Rendszertervezés Osztály – Dr. Havasi 

István intézetigazgató egyetemi docens, 

Miskolci Egyetem Geofizikai és 

Térinformatikai Intézet (GTI) Geodéziai és 

Bányaméréstani Intézeti Tanszék: 

„Multisugaras szonár és alkalmazása a 

bányamérésben” című előadás egy 

tanulmány ismertetésén alapult.  

A tanulmány a címbeli témában az említett 

két tudományos intézmény szervezeti 

egységeinek munkatársai között létrejött 

együttműködés eredményeként íródott. 

Annak első szerzője egyúttal a GTI PhD 

hallgatója is. A Bay Zoltán Alkalmazott 

Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2021-

ben egy Norbit-iWBMSe többsugaras 

ultrahangos rendszert vásárolt meg. 

Összeállításuk elsődleges célja ennek az 

eszköznek az ismertetése, bányamérési célú 

hasznos felhasználásának igazoló 

vizsgálata. Az utóbbi pedig a víz alatti 

bányászat olyan fontos feladatához 

kapcsolódott, mint a kitermelt ásványi 

nyersanyag mennyiségének hatóságilag 

előírt meghatározása, amely az éves 

fizetendő bányajáradék megállapításának 

alapjául is szolgál. A szakmai anyagban 

először röviden áttekinthettük a hazai 

bányamérésben, napjainkban megjelenő, a 

jövőben pedig várhatóan egyre inkább 

alkalmazásra kerülő új mérési 

technológiákat, valamint a bányászati 

köbtartalom-számítás jogi hátterével, a 

vízmélységmérés, a víz alatti domborzat 

térképezése fejlődésének történetével. 

Bemutatásra került a már említett 

multisugaras szonár mérőberendezés, 

annak alkalmazási előnyei, és végül a kettő 

gyakorlati mederfelmérési példája. 

Dobos Szabolcs bányamérési szakértő 

(MOL Magyarországi Társasági 

Szolgáltatások Kft.) a MOL Nyrt. Kutatás-

Termelés MOL szervezethez kapcsolódó 

bányamérési feladatokat ellátó Bányamérő 

csoportot mutatta be, majd a sokszínű 

tevékenységüknek azon egyedi folyamatait, 

amelyek a Kutatás utolsó fázisához, a 
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mélyfúrások lemélyítéséhez és a Termelés 

első fázisához, a termelés beállításhoz 

kapcsolódik. 

 

 
Dobos Szabolcs MOL bányamérési szakértő 

 

Továbbá bemutatta a mélyfúrás 

megvalósításának és termelésbe állításának 

folyamataiban megjelenő bányaméréshez 

kapcsolódó feladatokat, amelyeket megillet 

a „folyamat nélkülözhetetlen láncszem” 

megnevezés.   

 

 
Wéber József az OMBKE Bányamérő szakcsoport 

alelnöke 

 

Wéber József a Wéber 2000 Kft. 

ügyvezető igazgatója Munkabiztonság – 

SCC című előadásában olyan dolgokra 

hívta fel a hallgatóság figyelmét, amelyekre 

a munkavégzésük során sokan nem is 

gondolnak, vagy kevésbé figyelhetnek a 

vállalkozók úgy, mint a 

munkaszerződésben vállalt minőségen, 

valamint határidőn túlmenő további 

kritériumok, a megrendelő által 

meghatározott magatartásformák, szellemi 

tulajdonjog, adatkezelési szabályzat, 

alvállalkozó bevonása, szavatosság és 

balesetvédelem. 

 

Dr. Mike Krisztina egyéni ügyvéd a 

különféle szolgalmak jogi és műszaki 

sajátosságait vette górcső alá, különös 

tekintettel a közérdekű használati jogokra 

vonatkozó speciális jogszabályi előírásokra 

és az abban foglalt - a helyes 

megnevezések, a műszaki előírások és az 

alapítási eljárásra vonatkozó – 

rendelkezésekre. Az előadásának a célja az 

volt, hogy eloszlassa azt a tévhitet, hogy 

minden vezeték esetén vezetékjogi 

megnevezést kell használni és segített 

megismerni a vonatkozó jogszabályokat és 

jogszabályi előírásokat, és feltárni a telki 

szolgalom és közérdekű használatok közötti 

hasonlóságokat és különbségeket. 

 

 
Tóth Lajos 

Tóth Lajos a helyszínen is kiállított MOM 

gyártmányú Gi-B3 giroteodolittal történő 

iránymeghatározást mutatott be egy konkrét 

munka dokumentálásán keresztül, melyet 

egy mélyművelésű rekultiváció alatt álló 

ércbányában valósítottak meg. 
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Dr. Kovács Miklós 

 

A záró előadásban Dr. Kovács Miklós 

mestertanár, földmérő mérnök, jogász az 

Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Kar, 

Geoinformatikai Intézet munkatársa beszélt 

az ökológiai hálózatok szerepéről és 

hatásairól a bányászati tevékenységre 

vonatkozóan.   

 

A plenáris ülés és a szakmai előadások 

levezető elnökei voltak: Dr. Havasi István, 

Wéber József, Dobos Szabolcs és Hollósi 

László. 

 

 

 

 
Selmeci hagyományok szerint gyászoló bányamérők 

 

 

A csütörtök esti Gyász szakestélyen 

megemlékeztünk a közelmúltban elhunyt 

bányamérőkről, a Selmeci 

hagyományoknak megfelelően egy-egy 

fekete szalaggal díszített korsótöréssel 

búcsúztunk.  

Tiszteletbeli hites bányamérő címet kapott: 

Dr. Zergi István, címzetes egyetemi 

docense (Miskolci Egyetem). A legjobb 

előadó díjat dr. Mike Krisztina kapta. Az 

egész napos szakmai programot a 

szakestéllyel zártuk. 

Az utolsó pénteki nap programja a 

közelmúltban felújított és a látogató 

közönség részére megnyitott Füzérradványi 

Károlyi Kastély és kastélypark (angolkert) 

megtekintése volt. Erről az eseményről 

részleteiben nem írok, hiszen a látványról a 

készített képek mindent elárulnak. 
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A Károlyi Kastély parkjában található Európa 

legidősebb platánfája 

 

Köszönöm az MFTTT elnökének Dr. Ádám 

József elnök úrnak és a Bányamérő 

Konferencia Szervező Bizottságnak, hogy 

részese lehettem ennek a színvonalas 

szakmai programnak. 

 

 

Plesovszki Adrienn 

Miskolc, 2021. október 12. 
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Telkibánya 750 éves jubileuma 
 

 

Telkibányán 2021. szeptember 18-

án ünnepelt a közösség, és ünnepeltek a 

lakosok, a koszorúzó vendégek, a 

bányászathoz kötődő résztvevők. A község 

önkormányzata szakmai és szórakoztató 

programokkal, vendéglátással, az emberek 

udvariassággal, figyelmességgel csináltak a 

hétköznapból ünnepet. 

Telkibánya múzeumának kertjében 

a Perecesi bányász zenekar varázsos 

térzenéjével kezdődött az ünnepség. A 

közösség 750 éves és a múzeum 50 éves 

jubileumára három nagyméretű molinó, 

Szigeti István és Benke István bányahegy 

kiállítása, valamint a Telkibányával 

kapcsolatos könyvkiállítás hívta fel a 

figyelmet. Sápi Tibor kuratóriumi elnök 

üdvözölte a szép számban összegyűlt 

közönséget. Köszöntötte Farkas Bertalan 

dandártábornokot, a rendezvény 

díszvendégét, akinek rokoni és baráti 

kapcsolatai vannak Telkibányán, és 

Rákossy Balázs Pénzügyminisztériumi 

államtitkárt, akit felkért az ünnepi beszéd 

megtartására. Államtitkár úr átfogó 

ismertetést adott Telkibánya történetéről, 

fontos eseményeiről és tervezett 

fejlesztéseiről.  

A település múltját és sikereit 

ismertetők büszkén tekintettek vissza egy 

olyan korra, amelyben a település 

munkájából haszna volt az embereknek, a 

hazának és a világnak. Magyarország a 

középkorban a világ aranytermelésének 

egyharmadát adta, Európában első volt, 

nagyságrenddel megelőzve például 

Salzburgot vagy Sziléziát. Ennek a 

teljesítményének volt részese Telkibánya, 

amely Teluky falu és bányatelep néven 

szerepel 1270-ben. Ismert, hogy I. Károly 

1341-ben kiadott rendeletére a szepesi 

káptalan szabályozta a királyi bányatelep 

határait, hogy Nagy Lajos önálló városi 

kiváltságaiban megerősítette 

„Telukbányát”, hogy 1487-ben, már 

Telkibánya névvel tagja volt a Felső-

magyarországi Bányavárosok 

Szövetségének. 

A nemesérc-bányászat Telkibányán 

Zsigmond király idejében élte aranykorát, 

hanyatlását a XVII. században az érctelérek 

kimerülése és a nemesfémárak csökkenése 

okozta. Jelenleg több mint 3000 fejtési 

horpa, 80 táró, 20 akna őrzi a bányászat 

nyomait. Benke István bányamérnök, 

múzeumalapító arra hívja fel a figyelmet, 

hogy fontos lenne ezek közül néhány 

megőrzése változatlan formában, a 

bányászat emlékének tisztelegve. Jelenleg a 

helyi bányászat ipartörténeti örökségét, 

szerény körülmények között, de nagy 

látogatottság mellett a Telkibányai Múzeum 

ápolja.  

A múzeumot látogatók száma, 

amely tavaly meghaladta a 10.000 főt, arra 

utal, hogy a bányászat sokaknak 

szimbólum, az értékteremtő munka 

becsületének jelképe. Ezt mutatta az ünnepi 

beszéd után megtartott tárlatvezetés is a 

múzeumban. Nagy érdeklődés övezte 

Benke István színes szakmai tájékoztatóját 

a helyi bányászathoz fűződő 

emléktárgyakról, ritkaságokról, 

legendákról és Telkibányának egy másik 

fontos ipartörténeti örökségéről, az első 

hazai porcelángyárról. Elmondta, hogy a 

gyárat 1825-ben Széchenyi ösztönzésére 

Bretzenheim herceg alapította a helyben 

talált kaolin felhasználására. Bécsi 

művészek közreműködésével itt kitűnő 

kerámiák készültek, amelyek az akkor híres 

rosentali és meisseni porcelánoknak méltó 

versenytársai voltak. Noha gazdasági okok 

miatt a gyár nyolc évnyi működés után a 

porcelán helyett átállt sajátos telkibányai 

díszítésű keménycserép termékek 

gyártására, 1907-ig még itt működött, akkor 

áttelepítették Hollóházára.  
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A múzeum után a hősök 

emlékparkjában folytatódott az ünneplés, 

ahol hagyományosan, a klopacska hangjai 

kíséretében megkoszorúzták a világháborús 

és a bányász hősi emlékműveket. A 

koszorúzók a vendégek, a telkibányai 

kötődésű résztvevők, az Országos Magyar 

Bányászati és Kohászati Egyesület Borsodi 

csoportja, Miskolc, valamint a Pálházai 

perlitbánya küldöttei voltak. Szalay László 

Pál helyi lelkipásztor igehirdetése és az 

áhítat után, a bányász zenekar kíséretével 

elhangzott a bányász himnusz, majd a Szent 

Katalin kápolna és ispotály kertjében 

Pusztai Tamás régész tartott ismertetőt az 

általa vezetett ásatás eredményeként feltárt 

műemlékről. Telkibánya egykori erkölcsi 

elkötelezettségét és gazdagságát mutatja az, 

hogy megengedhette magának egy ispotály 

fenntartását a betegek és az elaggott 

bányászok gondozására.  

A délután az I. számú ifjúsági 

táborban Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési 

képviselő üdvözlő beszédével kezdődött, 

amely után, ahogy az ünnepkor illik, gazdag 

és változatos kulturális és szórakoztató 

programmal folytatódott. Volt ott 

vendéglátás finom ételekkel, italokkal és 

vidámság bábszínházzal, dalárdával, 

zenekarokkal, koncerttel, tűzzsonglőr 

produkcióval, utcabállal. A magam részéről 

köszönettel és örömmel vettem részt a 

rendezvényen és azt kívánom Telkibánya 

lakosainak, hogy a jövőben még sok ilyen 

jubileummal ajándékozhassák meg 

magukat. 

 

Jó szerencsét! 

 

Vojuczki Péter 

aranyokleveles bányamérnök  
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In Memoriam Dzsaja Lajos 

 

 
 

 

Könyvismertetés 
Szervezzük újra! 

 

 

 
 

A Pallas Athéné kiadó által megjelentett 

kötet alcímében – „Vállalatok az 

állandósult diszrupció korában” – szereplő 

idegen szó kifejtésre szorul. A diszrupció az 

a jelenség, amikor egy új megoldás 

alapjaiban forgatja fel egy szektor 

működési-, vagy üzleti modelljét. Ilyen volt 

az Airbnb megjelenése a szálláshelyek 

piacán vagy az Uber a taxizás területén, de 

ma még radikálisabb változások jönnek, 

technológiai fejlődés, geopolitikai 

átrendeződések, környezetvédelmi és 

járványügyi fordulatok olyan elegyet 

hoznak létre, amelyhez képest a digitális 

forradalmat gyermekjátéknak fogjuk 

érezni, állítja a szerző CONSTANTINOS 

C. MARKIDES (1960 - ) a London 

Business School professzora, a világ  egyik 

legjobb nemzetközileg elismert stratégiai és 

innovációs szakértője. Kutatási területe a 

stratégiai innováció, az üzletmodell 

innováció, a diverzifikáció és a nemzetközi 

akvizíciók. 

A könyvben bemutatja – amely közel 500 

cég vezetőjét érintő felmérés alapján 

készült – hogy hogyan készíthető fel egy 

cég az egymást érő és mindenben felforgató 

változásokra. Tudományos és gyakorlati 

példákon keresztül tárja fel azokat a 

lépéseket, amelyeket a vezetőknek a siker 

érdekében meg kell tenniük.  

 

Dr. Horn János 
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Miskolci Egyetem Hírei 
 

 
 

 

Meghívó 
A „Földi energiaforrások hasznosításához kapcsolódó hatékonyság növelő mérnöki 

eljárások fejlesztése” című „PULSE” projekt online zárókonferenciájára 

 

 

A PULSE projekt menedzsmentje 

tisztelettel meghívja Önt a „Földi 

energiaforrások hasznosításához 

kapcsolódó hatékonyság növelő mérnöki 

eljárások fejlesztése” című, GINOP-2.3.2-

15-2016-00010 jelű projekt online 

zárókonferenciájára. 

 

Időpont: 2021. október 25. (hétfő) 

 

A konferencia tervezett 

programszerkezete: 

9:00 Rektori köszöntő 

Modulvezetők prezentációi 3db 20 

perces előadás 

Szünet 

10:30 Szemelvények a projekt szakmai 

eredményeiből 14 db 15 perces előadás 

Köztük 20 perces szünetek 

16:00 Zárszó 

 

A konferencia megtekintése ingyenes, de 

regisztrációhoz kötött, melyet ide kattintva 

2021. október 22-ig tud megtenni. A 

konferencia részletes programjáról, 

valamint az online stream elérhetőségéről a 

későbbiekben e-mailt küldünk. 

Tisztelettel, 

 

Dr. Baracza Mátyás Krisztián sk. 

Jónás Béla Péter sk. 

 

 

 

Újabb képzés a miskolci egyetemen 
 

 

Prof. Dr. Horváth Zita köszöntőjében 

elmondta, hogy a felsőoktatásról szóló 

törvény alapján megújul a tanárképzés 

rendszere. A korábbi vegyes időtartamú 

képzési idő egységesen 5 évre változik, 

amit a gyakorlatorientáltság jellemez majd. 

2022 szeptembertől fogják bevezetni az új 

rendszert, amelynek része lesz a kétszakos, 

rövid ciklusú tanárképzés is. Így a jelenlegi 

egyszakos tanárok is tovább képezhetik 

magukat. 

Forrás: MTI 

 

Dr. Horn János 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI0SZPx4qZIqQ7C8H34q6iadXO3eUqSRIh8o_FcKylHH9pAA/viewform?usp=pp_url


 

18 
 

Környezetvédelmi kitüntetések 
 

A Magyar Mérnöki Kamara 

Környezetvédelmi Tagozata szeptember 

16-án ünnepi ülés keretében nyújtotta át a 

2021. évi kitüntetéseit. Az eseményen 

Kőrösi Csaba, a Köztársaság Elnöki Hivatal 

Környezeti Fenntarthatóság igazgatóság 

vezetője és dr. Radics Kornélia, az 

Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke 

tartottak előadást. 

Az ünnepségen „Környezet Védelméért” -, 

„Környezetvédelmi Műszaki 

Felsőoktatásért” és a „Környezet 

Védelméért” kitüntetések átadására került 

sor. 

„Környezetvédelmi Diplomadíjat” vehetett 

át többek között Szász Noémi, a Miskolci 

Egyetem hidrogeológus mérnöki Msc (dr. 

Madarász Tamás egyetemi docens, Székely 

István tudományos segédmunkatárs). 

 

Forrás: mérnök újság, a Magyar Mérnöki 

Kamara lapja (XXVIII. évfolyam,10. szám 

2021.október (p: 11) 

 

Dr. Horn János 

 

 

 

Építsünk vagy vásároljunk? 
 

 

 Ezzel a sokatmondó címmel invitált 

bennünket Horn János (OMBKE) dr. Stróbl 

Alajos energetikai tárgyú előadására. A 

marketing és korunk tömörségi igénye 

szempontjainak is megfelelő címválasztás 

egy kiváló előadást takar, mely az előadó 

ígérete szerint nyomtatott formában is 

hozzáférhető lesz hamarosan. 

 A 40 perc alatt 45 diát ígérő 

prezentáció elsősorban gazdasági 

elemzések segítségével mutatja be azt a ma 

már minden szereplő által hibásnak tartott 

pályát, melyet az Európai Unió járt be az 

elmúlt évtizedekben a villamos energia 

előállításának és kereskedelmének 

területén. 

 A címre visszatérve, a stabilitást és 

biztonságot megalapozó műszaki emberek 

gondolatvilágában az erőmű építés és a 

villamos energia vásárlás általában nem egy 

lapon említett fogalmak. Hiszen a 

biztonság: saját erőművünk van. Ami hazai 

alapanyaggal ellátott! Vásárolni csupán 

akkor, ha kevés a villany, amit előállítunk. 

 Az előadásból azonban 

megtudhattuk, hogy hazai erőműveink 

(bármilyen tulajdonban vannak is) idén a 

lehetséges éves üzemidejük mintegy 1/3-

ában tervezetten kiterheltek... Ez érthető 

annak tükrében, hogy a német áramtőzsdén 

1 kWh villamos energia most 12 Ft-nál tart. 

Viszont hazai erőműveink, még a 

legmodernebb sem termelheti ki a 

beruházott javak értékét a tervezett idő alatt.  

 Hogy ez meddig lesz így, nem lehet 

tudni. Viszont azt igen, hogy az Eu-s áram 

átvételi direktíva alapján a megújuló 

erőforrásokkal dolgozó erőműveken kívül 

más alapanyagút építeni nem gazdaságos. 

 Így azután teljesen igaza van a 

műszaki tudást ma már hivatalosan is 

nélkülöző (vagy inkább kizáró) gazdasági 

irányításnak. Erőmű nem kell. Csupán 

olcsón eladó villamos áram! Jön az majd a 

távvezetékeken és a „nagyon gazdaságos” 

sugaras elosztó hálózaton át eljut a 

felhasználóig. Már ha nincs éppen 

üzemzavar a kiterjedt, gyakorlatilag egy 

időzónában lévő, az időjárás kénye-

kedvének kitett rendszerben. 

 A helyzet azonban ennél is sokkal 

súlyosabb. Az előadó szorgalmas gyűjtő-

értékelő munkája eredményeként 

hallgatósága elé tárt diagramokból 

egyértelműen kiderül, hogy a sokat 

hangoztatott „közellenségünk” a CO2 

kvótájának erősen csökkenő ára sem 

ösztönöz a fosszilis technológiák 
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környezetbarátabbá tételére... Egyedül az 

áram kereskedésre. 

 Mintha az Eu letett volna 4x20-as 

fejlesztési tervéről?! Más -megnevezett- 

célok azonban egyelőre nincsenek. Jut 

eszembe modern civilizációnk 

környezettudatos lakója: legyen gáz és 

villany s tudjak autózni elektromos hajtású 

gépkocsin. Brrr... 

 Talán valaki, valakik valahol már 

foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy a 

villamos energia nem csak úgy általában, 

hanem ott és akkor szükséges 

tevékenységünkhöz -és életben 

maradásunkhoz- ahol és amikor éppen fel 

kívánjuk használni! Ebbe a képbe a hosszú, 

határokon átívelő távvezetékek végén lógó 

erőművek nem meggyőzően férnek bele. 

 Sokkal inkább a helyi villamos áram 

termelő megoldások, helyi energia 

hordozókból. Legyenek azok akár 

fosszíliák akár megújulók. 

 A felhasználási és előállítási 

helyeket összekötő, pókháló forma 

hálózatok szállítsák a maradékot oda, ahol 

az szükséges, és hozzák a hiányt, ha kell. 

Lehetőleg ne sok kereskedői kézen (zseben) 

át. 

 Az áramtőzsde pedig találja meg 

újra valóságos fizikai alapjait a villamos 

áramot előállító, szállító, RAKTÁROZÓ és 

felhasználó embereket, vállalkozásokat! 

 Mindehhez azonban szellemi 

építkezésre, erőmű építésre és a megfelelő -

irányító, bölcsen vezető- helyeken műszaki 

képzettségre és tudásra is szükség van. 

Biztonságos, független és megfizethető 

villamos energia ellátásunk érdekében! 

 

Az előadás keltette gondolatait jegyezte: 

Livo László 2013 

 

 

„Feneketlen tó” két város között 
60 éves a battonyai krátertó 

 

 

Az 1961-ik év nem volt szerencsés a 

magyar kőolaj- és földgáz kutak fúrását 

végző vállalatok számára. A Nagyalföldön 

kettő (Hajdúszoboszló-36. és Battonya-

37.), a Dunántúlon pedig egy (Pat-1.) 

szénhidrogén kitörés következett be. A két 

nagyalföldi kitörés olyan mértékű volt, 

hogy helyükön kráter keletkezett. 

Battonya térségében a Kincstár 

megbízásából az Eötvös Lóránd Geofizikai 

Intézet (ELGI) már 1940-ben végzett 

Eötvös-ingás gravitációs méréseket. A 

Magyar-Német Ásványolajművek Kft. 

(MANÁT) kutatási programján belül a 

SEISMOS GmbH tovább folytatta a 

gravitációs és szeizmikus mérési 

tevékenységet az 1941-1944 évek között. 

1957-ben a Kőolajipari Tröszt (KT) 

Szeizmikus Kutatási Üzeme (SZKÜ) 

részletező reflexiós méréseket végzett. 

1958-1959-ben pedig az ELGI Heiland-

graviméteres mérésekkel fejezte be a térség 

felszíni geofizikai kutatását. A gravitációs 

mérések eredményei alapján tűzték ki 

Battonya község északnyugati szegélyén, a 

Battonyát és Mezőhegyest összekötő út 

mellett 1958. november 21-én a Battonya-

1. számú kutatófúrást. A fúrás mélyítését 

1959. január 16-án kezdték el, amely 

eredményes lett, és 1962 végéig az 

Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 

(OKGT) Alföldi Kőolajfúrási Üzem (AKÜ) 

Orosházi Üzemegysége összesen 40 kutat 

fúrt le, vizsgált ki és képezett ki termelésre. 

A mezőben hét szénhidrogéntelep ismert: a 

legalsó kőolaj halmaztelep, a többi hat 

szabadgáz-telep. A kőolajtelep kezdeti 

földtani készlete 1,8662 millió tonna, a 

földgáztelepeké 4,1891 milliárd köbméter 

volt. 

A Battonya-37. számú feltáró fúrás 

mélyítését 1961. december 12-én kezdték el 

az RD-18. BU-75 típusú, 75 tonna 

teherbírású, szovjet gyártmányú, 

dízelmotoros, hidraulikus nyomatékváltójú, 

rotari portábilis fúróberendezéssel és 
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december 22-én 1058 méter mélységet 

értek el. A sorozatos szondafelülések miatti 

sikertelen geofizikai szelvényezések után 

beépített fúrószerszám 933 méterben 

megszorult és teljes iszapveszteség lépett 

fel. A megszorult fúrószerszám 

megszabadítására négy olajdugót helyeztek 

el, amelyek befejezésekor, 1961. december 

28-án, a lyukfejen túlfolyást észleltek. A 

fúrócsőre záró kitörésgátlót és a kifolyón 

lévő 6”-es tolózárat sikerült bezárni. 1961. 

december 29-én 4 óra 20 perckor a 9 5/8”-es 

biztonsági béléscsőrakat mögött, 

gázfeltörés alakult ki. A béléscsőfejről 

induló 2”-es lefúvató vezeték fokozatosan 

erodálódott és 7 órakor a kútfejről 

leszakadt. Eközben további felszíni 

gázkilépések jelentek meg a fúróberendezés 

nyugati oldalán is, a gázkilépések 

fokozatosan egy kráterré bővültek, a kráter 

átmérője mintegy 50 méter volt. A 

kráterképződés folyamán váltakozó 

hevességgel tört fel a földgáz, 

kőzettörmeléket hordva magával, majd 

nagyobb kőzettömböket kidobálva gátat 

képezett a kráter körül. 11 óra 20 perckor a 

kitörő földgáz begyulladt és a kráter egész 

felülete, mintegy 40 méter magas lánggal 

égett. A kráterbe beleszakadt és elégett a 

fúróberendezés tornya, két dízelmotorja, a 

teljes fúrócső készlet, az emelőmű és a 

torony felszerelési eszközei elsüllyedtek. A 

tűz többször kialudt, majd ismét 

visszalobbant és egy ideig lávafolyamként 

kiömlő sárga, egészen tiszta agyag 100-150 

méter sugarú körben elárasztotta a területet. 

 
Lángoló kráter 

 

1961. december 31-én 19 óra 30 perckor a 

gázkilépés intenzitása lecsökkent, a tűz 

kialudt, a földgázkitörés rétegomlás miatt 

önmagát fojtotta el. A kitörés 

megszűnésekor a kráterben kevés víz volt, 

az a későbbiekben töltődött fel vízzel. A 

lyukfejszerelvény is elsüllyedt, csupán a 

biztonsági 9 5/8”-es béléscsőrakatból egy 6 

méter hosszúságú darab látszott ki. 
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Kráter a kiálló béléscsővel Kiömlő agyaggal elárasztott terület 

 

Az elcsendesedett kráter környékét rendbe 

tették, az elsüllyedt fúróberendezést nem 

mentették ki, évtizedek alatt a talaj- és 

esővíz feltöltötte a krátert és természet 

visszavette azt, ami az övé, azaz egy kis 

erdő jött létre a kráter körül. A 

környékbeliek a kialakult kráter tavat 

elnevezték „Feneketlen tó”-nak. 

 

  
A „Feneketlen tó” 

 

A hosszú időn keresztül háborítatlan 

környéket 2011. november 11-én, a 

Battonya-37. számú fúrás kitörésének 50. 

évfordulóján, hangos fúvószenekari 

muzsika verte fel: a Magyar Olaj és 

Gázipari Nyrt. (MOL) és az OMBKE 

Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály (KFVSZ) emlékhelyet avattak. 

Az avatás után szakmai napon és 

szakestélyen emlékeztek meg a kitörésről és 

a térség szénhidrogén-bányászatáról. A 

Battonya és Mezőhegyes közötti út szélén, 

a krátertó előtt ma is ott álló emlékkövet 

minden évben megkoszorúzzák. 
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Az emlékkő 

 

id. Ősz Árpád 

 

 

60 éves a nagyhegyesi krátertó 
 

 

Az Országos Kőolajipari Tröszt (OKT) 

1958-ban szeizmikus méréseket végeztetett 

a gravitációs mérés által Hajdúszoboszló és 

Nagyhegyes közelében kimutatott 

szerkezeten. A szerkezet tetőpontjára 

telepített Hajdúszboszló-2. számú fúrás 

1959-ben 19 gazdag földgáztelepet 

harántolt. A földgázmező hazai mértékben 

nagynak bizonyult, a kezdeti földtani 

készlete 37,8 milliárd m3 volt. A felfedezést 

követően példátlan gyorsasággal láttak neki 

a mező feltárásának. Azonban a 

Hajdúszoboszlóra koncentrált 

fúróberendezések fúrási technológiája 

(kitörésgátló rendszerek hiányosságai, 

iszaprendszerek nem megfelelő volta, stb.), 

illetve a rosszul értelmezett takarékossági 

szempontok (a kutak biztonsági béléscső-

oszlopának hosszát 500 méterről 300 

méterre csökkentették) miatt 1959 és 1963 

között összesen nyolc földgázkitörés 

következett be. 

A mezőbővítés során telepítették meg 1961-

ben a Hajdúszoboszló-36. számú fúrást 

Nagyhegyes környékén. Az akkor már az 

Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt 

(OKGT) Nagyalföldi Kőolajfúrási 

Üzemének RD-12 Uralmas 5D 

dízelmotoros rotari fúróberendezése 

mélyítette a fúrást. Az 1344 méter mélyen 

végzett magfúrás során részleges 

iszapveszteség lépett fel. A további 

iszapveszteségek megelőzésére 

dugócementezéseket végeztek, amelyek 

miatt az öblítőiszap minősége leromlott. 

1961. augusztus 23-án egy újabb 

dugócementezést követő kiépítés folyamán 

700 méteres fúrócső mélységnél a fúrólyuk 

iszapot kezdett el kitermelni, a kitörésgátló 

fúrócsőre záró betétpárját bezárták. 

Azonban a kifolyó 6”-es hidraulikus tolózár 
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a fészekben leülepedett szilárdanyag 

tartalom miatt nem volt teljesen bezárható, 

így a kifolyón át a fúrólyukból az iszap 

gyorsan kitermelődött és száraz gázkifúvás 

indult meg. A gáz homoktartalma gyorsan 

kierodálta a tolózár acéltestét, így az 

oldalirányú gázkiáramlás növekedett. A 

kitörésgátló kinyitásával a fúrószárat a 

lyukba ejtették, közben a fúrólyukból olyan 

erővel tört ki a gáz, hogy a torony 

kapcsolóállását leszakította. A kitörésgátló 

bezárásával a lyukfejen megszűnt a gáz 

kiáramlása. Nem sokkal később, 1961. 

augusztus 23-án 20 óra 30 perckor a tartalék 

iszapgödörben egyre intenzívebbé váló 

gázbuborékolás jelentkezett. A betonalaptól 

északra 5 méter távolságban kelet-

északkelet és nyugat-délnyugat irányú 500 

méter hosszú repedés keletkezett. A repedés 

észak és déli oldala között 50 centiméter 

volt a magasságkülönbség. A repedés teljes 

hosszában gázkilépés kezdődött, először az 

iszapgödörtől nyugatra, majd a toronytól 

északra, 20 méterre kráter képződött. 1961. 

augusztus 24-én 5 óra 45 perckor a 

repedésekből kitörő gáz – ismeretlen okból 

– begyulladt. A fúrótorony is a tűz hatása 

alá került, először a munkapad faborítása 

égett le, azután az olajos-kenőzsíros 

drótkötélen a láng a torony magasabb 

részeihez kúszott fel, a láng elérte a 100 

méter magasságot. A fúrótorony 

beleroskadt a központi kráterbe és 

elsüllyedt benne, a fúróberendezés teljesen 

elpusztult. 1961. augusztus 25-ére az 

egyesült kráterek működése folyamán egy 

ellipszis alakú töltést épített maga köré a 

kihordott kőzettörmelék, amelynek 

méreteire jellemző, hogy hossza 250 méter, 

szélessége 150 méter, magassága pedig 16-

17 méter volt. A kihordott törmeléket a 

földgáz több száz méter magasra feldobta, 

és ennek nyomai a későbbiek folyamán 5-6 

kilométer távolságban is fellelhetők voltak. 

Augusztus 26-án a keleti kráter tüze kialudt, 

míg a nyugati felerősödött, a gáz már csak 

15-20 méter magasra dobálta a 

földdarabokat, 20 óra 30 perckor 

lecsendesült és az is kialudt, megnyugodott, 

a mélyben összeomlott réteg elzárta a 

földgáz útját, a földgázkitörés önmagától 

megszűnt. A kráterből fokozott vízkilépés 

volt észlelhető, illetve még 5-6 napig enyhe 

gázszivárgás volt, majd teljesen megszűnt. 

A fúrólyuk körül kialakult kráter 

környezetében 3 megfigyelő kutat fúrtak le 

és megállapították, hogy 30 méter 

mélységtől kezdve a homokrétegek gázzal 

telítődtek. Ellenintézkedésként 1961. 

szeptemberétől kezdve a kráterbe felülről 

vizet tápláltak be, majd a felső rétegekbe 

átfejtődött földgázt lecsapolására, 

kitermelésére több kutat is lefúrtak, 

amelyeken keresztül ezeket a 

földgázkészleteket csaknem teljesen le is 

termelték. 

A betáplált víz, a talajvíz és az esővíz 

együttes hatására mély krátertó keletkezett, 

a kitörés hordalékából keletkezett 

földsáncon az idők folyamán dús növényzet 

fejlődött, ma már erdő borítja, amely 

zömmel nemes nyárból áll.  
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Égő kráter a fúrótorony elsüllyedése után 

 

 
A krátertó madártávlatból 

 

 

Az erdővel övezett vízfelület védett, hűvös, 

párás mikroklímája jelentősen eltér a 

környező, az időjárásnak jobban kitett 

szántóföldek klímájától. 

A nagyhegyesiek sokáig a krátertó közelébe 

sem mehettek, mert a Debrecenben működő 

Magyar Gördülőcsapágy Művek (MGM) 

gyáregysége megszerezte magának a 

területet és dolgozóinak 

horgászparadicsomot alakított ki. Az MGM 

1974-ben történt megszűnése után a terület 

senki földje lett, mindenki használta, de 

senki sem tartotta karban. A terület 2004-

ben Nagyhegyes település tulajdonába 

került. Az önkormányzat a nagyhegyesi 

Kráter Horgász Egyesülettel közösen 

horgásztavat, pihenőparkot, szalonnasütő-, 

bográcsozó- és grillező helyet, a földsánc 

tetején sétautat alakítottak ki. 
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Horgásztó és pihenőpark 

 

 

2006. szeptember 15-én – a földgázkitörés 

45-ik évfordulója alkalmából – Nagyhegyes 

Önkormányzata, a MOL Nyrt., a Szoboszlói 

Filiszterek Társasága (SZOFT) és az 

OMBKE Kőolaj-, Földgáz- és 

Vízbányászati Szakosztálya ipari 

emlékhelyet alakított ki fúrótoronnyal, 

kútfejszerelvénnyel, márvány 

emléktáblával és tájékoztató táblával. Azóta 

minden kerek évfordulón megemlékezést, 

szakmai napot és szakestélyt tartanak 

közösen. 

 

 
Emléktábla és tájékoztató tábla 

 

id. Ősz Árpád 
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Selmecbánya országgyűlési képviselői 1847 és 1918 között 
 

 

A mostani tanulmányban Selmecbánya 

1847 és 1918 közötti országgyűlési 

képviselőit mutatom be. Részletes 

életrajzok helyett alapvetően időrendi 

áttekintést adok. A kezdődátum 1847, 

aminek oka, hogy ez volt az utolsó – az ún. 

áprilisi törvényeket elfogadó – reformkori 

pozsonyi diéta. Az 1918-as záró dátum 

pedig abból adódik, hogy 1919 elején a cseh 

csapatok megszállták Selmecet és ott ezzel 

a magyar államiság – lényegében – 

megszűnt. A vizsgált 70 évben 1849 és 

1861 között nem volt országgyűlés. 

Mindemellett a – nem mai értelemben, 

hanem közfelkiáltással is tartott – választási 

évek szerint ismertetem a selmeci 

képviselőket. Bennük közös volt, hogy 

mindannyian a város és az azzal összeforrt 

bányászat érdekében tevékenykedtek, 

szólaltak fel a törvényhozásban. A kevésbé 

ismert egykori selmeci képviselőkről 

bővebben írok, még a közismertebb és a 

bányászat- vagy akadémiatörténetben jeles 

személyekről itt és most kevesebb szót 

említek, mert már részletekbe menően 

feldolgozták ez utóbbiak szakmai életrajzát.  

1847 

 

Goldbrunner Sándor bányamérnök 

(1807, Selmecbánya – 1898, Selmecbánya) 

1847-ben a selmecbányai, Scharff 

Ferdinánd/Nándor pedig a bélabányai követ 

volt a pozsonyi – a történelemkönyvekben 

reformdiétának nevezett – országgyűlésen.1 

A római katolikus vallású Goldbrunner a 

helyi akadémián 1830-ban bányász 

oklevelet szerzett, majd a város vezetője – 

1843-1849 között és 1861-től újra bírája 

(polgármestere), azt követően 1871-1874 

között főispánja is – volt. Idős korában a 

helyiek közmegbecsülése mellett hunyt el. 

1898-as selmeci halálakor – a helyi hetilap 

címoldalán közölt terjedelmes 

végrendeletében – jelentős hagyományokat 

tett, javarészt selmeci közcélokra, de alapító 

tagként az OMBKE részére is hagyott 120 

(mai értéken 230 ezer) forintot. A helyi 

múzeum az ő adományaiból is gyarapodott, 

arra 1000 koronát és számos különleges 

tárgyat, így – többek között – 1848-ban 

István nádortól kapott emléket, 1849-ből 

felé dobott kenyeret, 1868-ból 25 éves 

polgármesteri jubileumi díszkardot vagy 

166 darabos érmegyűjteményt 

hagyományozott.2  

 

 

 
1  Pesti Hírlap, (1847) 979. sz. 1. (nov. 5.); Nemzeti Ujság, 42. (1847) 584. 
sz. 694. (nov. 2.); Az 1847. évi november 7-én megnyilt országgyűlésre nm. fő- és t. 
rendek névsora és lakásaik. Pozsony, 1847. 46.  
2  Budapesti Közlöny, 5. (1871) 173. sz. 3935. (júl. 30.); Bányászati és 
Kohászati Lapok, 25. (1892) 13. sz. 124. (júl. 1.); Selmeczbányai Híradó, 11. (1898) 41. 
sz. 1-2. (okt. 6.); Richter Ede: Selmecz-Bélabánya szab. kir. bányaváros múzeumának 

katalógusa. Selmecbánya, 1900. 11.; Goldbrunner Sándor 1898. évi – magyar nyelvű – 
gyászjelenését lásd https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/272378# és 
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/272379# (letöltés: 2021.08.29.); 
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/ 
(letöltés: 2021.08.29.)  

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/272378
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/272379
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
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1. kép: Korabeli tudósítás-részlet az 1847. évi országgyűlési követekről 

 

 

Scharff Ferdinánd/Nándor bányapolgár 

(1806, Selmecbánya – 1877, Selmecbánya, 

oldalági rokonom) gazdag evangélikus 

selmeci bányavállalkozó és háztulajdonos 

volt.3 1819-ben apjáé, Scharff Lajosé volt a 

Fritz-ház (III/29.) alatti, főtéri/főutcai sarki 

Hellenbach-ház4 (III/28.), míg 1765-ben 

nagyapjáé, Scharff Dániel (1725-1801) 

ősapámé volt a szemközti akkori Scharff-

ház (IV/9.), mely később Zwittinger-ház 

néven vált ismertebbé. Scharff Ferdinándé 

volt még a szentháromságtéri – a líceummal 

szemközti – Scharff-, később Heincz-ház 

(II/11.) is.5 Goldbrunner és Scharff a 

selmeci Szent Mihály tárnai 

bányatársulatban közös tulajdonnal 

(bányarésszel) is rendelkeztek.6 Scharff 

1850-től politikai közügyekkel élete végéig 

már nem foglalkozott. Külön érdekesség, 

hogy Goldbrunnerhez hasonlóan neki is, 

ráadásul a Numizmatikai Közlönyben 

ismertetett értékes éremgyűjteménye volt, 

melynek egy része – pl. egy 16. századi 

nagy ezüst Luther-érme, hátlapján Krisztus 

képével – a Magyar Nemzeti Múzeumba 

került.7 Emellett mindkettő 1847-es selmeci 

követ – majd később bányarészestárs – sírja 

szülővárosuk temetőiben van. Scharff 

Ferdinándé – a magyaros Nándor 

keresztnévvel (2. kép) – Farbaky István 

sírja mellett található.8 Scharff Nándor a 

halálakor jótékony célokra selmeci kegyes 

alapítványok útján 3000 – mai értéken 10 

millió – forintot hagyományozott, ezzel 

„emberszeretetének, melyet többen már is 

kétségbe vontak, a … hagyományok által 

adta tanúságát.”9  

 

 
3  Scharff Nándor 1877. évi – magyar nyelvű – gyászjelenését lásd 
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/527588# (letöltés: 2021.08.29.) 
4  Az 1819. évi selmeci házösszeírás szerint – mely tulajdonosként Scharff 
Lajost említette – a korábbi „báró Hellenbach főtéri háza, kétemeletes, három 

oldalról szabadon álló, de nincs benne víz, a vizet a közös forrásról vezették be. 15 
szobája, 2 szobácskája, 1 kamrája, 2 konyhája, 2 borospincéje és egy fás fészere van. 
111,25x23,5 öl nagyságú.” Mikuláš Čelko 2017. szeptember 25-én küldte el az eredeti 
– de jelzet nélküli városi levéltári – dokumentumról készített fényképmásolatot.  
5  Selmecz, 1. (1876) 10. sz. 37-38. (márc. 7.); A selmeci térképek, 
kerületek és házjelölések kapcsán lásd Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, S 
78 Térképek (1786-1948), S78-122.téka-Selmecbánya-1-9. 
[https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/16424/view/?pg=1&bbox=308%2C-
3500%2C7546%2C700 (letöltés: 2021.08.29.)]; Borovszky Samu (szerk.): Hont 
vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. Budapest, 1906. 84. oldal utáni 
térképmelléklet 
[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/SELMEC_t%C3%A9rk%C3%
A9p.jpg (letöltés: 2021.08.29.)]; Vladimír Barta: Banská Štiavnica perla slovenských 
mies. Banska Stiavnica, 2008. 25.; Bartha Dénes – Oroszti Sándor: Ha Selmec hív. 
Balassagyarmat-Budapest, 2009. 88., 95. 
[https://epa.oszk.hu/02400/02451/00093/pdf/EPA02451_Erdeszettorteneti_Kozlem
enyek_80_2009.pdf (letöltés: 2021.08.29.)]; Miklós Ákos: Selmecbánya várostérképe 
a selmeci diákhagyományok szemszögéből 2015. 
6  Budapesti Közlöny, 20. (1886) 86. sz. 11. április (ápr. 15.) 
7  Numizmatikai Közlöny, 17. (1918) 3-4. füzet 114. „Scharff Ferdinand 
egyike volt régi fajta gyűjtőinknek, aki specializáló cél vagy szándék nélkül, esztétikai 
érzéktől vezetve, évek hosszú során át gyűjtött össze nagyrészt verdefényű, de 
legalább is kitűnő fönntartású szép arany- és ezüst emlékérmeket és pénzeket. Ő 
selmecbányai polgár volt. … Gyűjtői működése 1850-1875 közé esik. Gyűjteményét 
egyik vejének: Sóltz Gyula, selmecbányai erdészeti akadémiai tanárnak ajándékozta, 
kinek özvegye Heincz Emma, azt két unokaöccsének: dr. Händel Béla ügyvédnek és 
Heincz Pál mérnöknek adományozta. A tulajdonosok 1913 telén a nemz. múzeum 
éremtárának ajánlották vételre a gyűjteményt, melyben – emlékezetből beszélve – 
igen sok verdefényű magyar és erdélyi arany- és ezüstpénz (sok tallér), hasonló 
fönntartású 17-18. századi emlékérmek, körmöci Szent György- és barátságérmek, 

régi hazai arcképes emlékérmek, arany és ezüst Luther-érmek, köztük egy nagy 16. 
századi típusú ezüst, hátlapján Krisztus képével, aztán egy nagy lengyel arany 
emlékérem Kiew elfoglalására 1705-ből, orosz platinapénz, stb. stb. voltak. A 
káprázatosán szép sorozatokból a n. múzeum éremtára sokat vásárolt meg igen 

méltányos árakon, így az említett Luther-érmet s a kiewi emlékérmet is. Több 
darabot ajándékul ajánlottak föl a közjó iránti érzékkel bíró tulajdonosok, míg a 
gyűjtemény többi része egy külföldön élő hazánkfiának dr. W. F.-nek tulajdonába 
ment át. A gyönyörű gyűjtemény megérdemli e kis megemlékezést.” Az említett 
rokoni viszonyokhoz lásd Fricz-Molnár Péter: Király Irén családtörténeti 
visszaemlékezése. In. Turul 92. (2019) 3. sz. 175-187. 
[http://turulfolyoirat.hu/doc/Turul2019-4_web.pdf (letöltés: 2021.08.29.)] 
8  A „Scharff és Heincz család sírboltját” lásd https://www.virtualna-
banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-
klopackou/plan&hrob=68#info_virtualny_cintorin (letöltés: 2021.08.29.). A ruszti 
származású, német gyökerű és (anya)nyelvű Scharff családtagok selmeci sírboltja 
magyar nyelvű feliratokat tartalmaz. Scharff Lajos 1842. évi gyászjelentése – fiáétól 
eltérően – még német nyelvű volt 
[https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/527589# (letöltés: 2021.08.29.)]. 
Goldbrunner Sándor selmeci sírját lásd https://www.virtualna-banska-
stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-za-piargskou-branou-
pansky/plan&hrob=2809#info_virtualny_cintorin (letöltés: 2021.08.29.) 
9  Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 21. (1878) 3. sz. 90. (jan. 20.) Scharff 
Nándor, úgy is, mint egykori egyházfelügyelő a „helybeli ev. egyháznak 
hagyományozott 1000 frtot. Ugyanannak 1000 frtot azon célból, hogy a hagyomány 
évi kamatai az elemi iskolák szegény tanulói, elsősorban szegény bányászok 
gyermekeinek segélyezésére fordíttassanak. Hagyományozott továbbá a helybeli 
lövészegyletnek 200 frtot. A gyermekbarátok egyletének és az ev. nőegyletnek 
egyenként 50 frtot. A szegények gyámolítására szolgáló pénzalapnak 100 frtot. A váci-
siketnéma intézetnek 200 frtot. A honvéd-menháznak 100 frtot. A felállítandó 
országos lelencház javára 200 frtot. A prandorfi (tót-bakai) ev. egyházközségnek, ahol 
a megboldogult szőlőbirtokos volt 100 frtot.” Halála évében, 1877-ben egy forint mai 
értéken 3384 forintnak felel meg: https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-
arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/ (letöltés: 2021.08.29.)  

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/527588
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/16424/view/?pg=1&bbox=308%2C-3500%2C7546%2C700
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/16424/view/?pg=1&bbox=308%2C-3500%2C7546%2C700
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/SELMEC_t%C3%A9rk%C3%A9p.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/SELMEC_t%C3%A9rk%C3%A9p.jpg
https://epa.oszk.hu/02400/02451/00093/pdf/EPA02451_Erdeszettorteneti_Kozlemenyek_80_2009.pdf
https://epa.oszk.hu/02400/02451/00093/pdf/EPA02451_Erdeszettorteneti_Kozlemenyek_80_2009.pdf
http://turulfolyoirat.hu/doc/Turul2019-4_web.pdf
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=68#info_virtualny_cintorin
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=68#info_virtualny_cintorin
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=68#info_virtualny_cintorin
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/527589
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-za-piargskou-branou-pansky/plan&hrob=2809#info_virtualny_cintorin
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-za-piargskou-branou-pansky/plan&hrob=2809#info_virtualny_cintorin
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-za-piargskou-branou-pansky/plan&hrob=2809#info_virtualny_cintorin
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/


 

28 
 

   
2. kép: Scharff Nándor selmeci síremléke, ahol – többek között – apjával, nagybátyjával és sógorával közös 

családi sírban nyugszik (2020). A szintén selmeci bányapolgár apjáról, Scharff Lajosról (1771-1842) festmény 

(1810 k.) is készült, melyen a kezében helyi bányadokumentumot tart. 

 

 

1848 

 

Jendrassik Miksa bányamérnök (1807 – 

1885, Igló) a magyar történelem dicsőséges 

korszakában, az 1848-1849-es forradalom 

és szabadságharc idején 1848 júniusától 

képviselte Selmecet, ahol 1848 

szeptemberében honvédtoborzási 

(kormány)biztosnak is javasolták és a 

főkamaragrófság irányítását is átvette. 

Nevéhez köthető az akadémikusok 

zászlóügye, amikor is – állítólag – a későbbi 

Szitnyai-házbeli Aranybányamécs kávéház 

előtt a német és szláv zászló mellett/helyett 

a magyart preferálta, ami a többnyelvű 

diákságon belül nemzetiségi viszályhoz, 

végül a nem magyar ajkú hallgatók 

eltávozásához vezetett. Selmeci 

képviselősége idején vezették be (először) 

az akadémián a magyar nyelvet (3. kép). 

Jendrassik az 1850-es években 

megtorlásként állását vesztette. 1865-ben 

iglói országgyűlési képviselővé (4. kép), 

majd 1872-ben a Magyarhoni Földtani 

Társulat elnökévé választották. 1885-ben 

bányatanácsoként és a felsőmagyarországi 

bányapolgárság (egyesület) alelnökeként 

halt meg Iglón.10 
 

 
10  Közlöny, hivatalos lap, (1848) 26. sz. 103. (júl. 5.); Hermann Róbert: A 
kormánybiztosi rendszer 1848-1849-ben. In. Hadtörténelmi Közlemények, 111. 
(1998) 1. sz. 60.; Patyi Gábor: A selmecbányai akadémia magyar intézménnyé válása 
és a hallgatók nemzeti ellentétei 1848-49-ben. In. Soproni Szemle, 52. (1998) 4. sz. 
357-358.; 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/BudapestGyujtemeny/1047281/?list=eyJxdWVyeS
I6ICJTWk89KFwiU3plcGVzXCIpIn0&img=0 (letöltés: 2021.08.29.); Földtani közlöny 1. 
(1871) 17. sz. 196-197.; Bányászati és Kohászati Lapok, 18. (1885) 11. sz. 92. (jún. 1.)  
Selmecbánya és az akadémia 1848/49. évi történetéhez lásd – többek között – a 
következőket: Emlékirat Selmecz-Bélabánya sz. k. város törvényhatóság által az 1898. 
április hó 11-én az 1848-as korszakot alkotó törvények szentesítése napjának 50. 

évfordulójára megtartott ünnepi díszközgyűlésről. Selmecbánya, 1898.; Pszotka 
Ferenc: Görgey Artur a bányavárosokban 1849-ben, különnyomat. Körmöcbánya, 
1901.; Tilles János: Mozgalmas napok Selmecbányán 1848-ban, szabadságharcunk 
kitörésekor. Budapest, 1930.; Zsámboki László: A magyarországi bánya- és 
kohómérnöki társadalomaz 1848/49. évi forradalomban és szabadságharcban. In. 
Bányászati és Kohászati Lapok – Kohászat, 131 (1998) 7-8. sz. 220-231.; Zsámboki 
László: A selmeci akadémia és ifjúsága 1848/49-ben. In. Bányászati és Kohászati 
Lapok – Kohászat, 131 (1998) 7-8. sz. 239-244.; Zsámboki László: Tizenhárom 48-as 
bánya- kohómérnök életútja. In. Bányászati és Kohászati Lapok – Kohászat, 131 
(1998) 7-8. sz. 251-258.; Bona Gábor: Selmeci diákok az 1848/49-es honvédsereg 
tisztikarában. Miskolc, 2012.  

https://gallery.hungaricana.hu/hu/BudapestGyujtemeny/1047281/?list=eyJxdWVyeSI6ICJTWk89KFwiU3plcGVzXCIpIn0&img=0
https://gallery.hungaricana.hu/hu/BudapestGyujtemeny/1047281/?list=eyJxdWVyeSI6ICJTWk89KFwiU3plcGVzXCIpIn0&img=0
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3. kép: Az akadémiáról szóló 1848-as rendelet-részlet [Közlöny, hivatalos lap, (1848) 86. sz. 441. (szept. 3.)] és 

4. kép: Jendrassik Miksa iglói képviselő (1865) 

 

 

1861, 1865 

 

Prugberger József bányamérnök (1818, 

Nagybánya – 1889, Karva) két cikluson – 

1861 és 1868 között, 7 éven – át képviselte 

az ősi bányavárost. Édesanyja „a selmeczi 

bányászat történetében igen nevezetes 

családnak sarja: báró Geramb Mária volt.” 

Prugberger fontos szerepet vitt 1859-ben, 

amikor a sikeres akadémiamentő selmeci 

városi küldöttség tagja volt Gaitner Tivadar, 

Boltizár József és Fritz Pál Károly selmeci 

ősapámmal együtt (5. kép). Ennek is 

betudható – amellett, hogy selmeci 

közigazgatási bizottsági tag és 

magánbányák igazgatója volt –, hogy 

selmeci díszpolgári címben részesült. Ezen 

túlmenően Prugbergernek családi – felesége 

révén sógorsági – kötődése volt Farbaky 

István későbbi képviselőhöz.11  

 

 
11  Bányászati és Kohászati Lapok, 22. (1889) 16. sz. 125-126. (aug. 15.); 
http://www.kislexikon.hu/prugberger.html és 
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/505632# és 
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/505633# (letöltés: 2021.08.29.); Fricz-

Molnár Péter: Selmeci küldöttség az akadémia megmentéséért. In. OMBKE Hírlevél 1. 
(2021) 16. sz. 19-21. (ápr. 23.) és 
https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_16.pdf 
(letöltés: 2021.08.29.) 

http://www.kislexikon.hu/prugberger.html
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/505632
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/505633
https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_16.pdf
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5. kép: Nem egymás utáni visszaemlékezés részlet Prugberger József akadémiamentő szerepéről [Selmeczbányai 

Híradó, 3. (1892) 26. sz. 102. (jún. 26.)] 

 

 

1869, 1872 

 

Báró Mednyánszky Dénes geológus 

(1830, Veszele – 1911, Bécs) szintén két 

választás eredményeként – 1869 és 1875 

között, 6 évig – volt selmeci képviselő. Az 

Országgyűlésen többször járt el Selmec 

érdekében, ennek során 1871-ben bemutatta 

a helyi „magán bányatársulatok egyletének 

kérvényét, melyben panaszaikat 

orvosoltatni” kérték. A selmeci hetilap azt 

írta róla (6. kép), hogy „az utolsó bányagróf 

Mednyánszky Dénes báró, rajongó 

szeretettel csüngött, illetve csüng a 

bányászaton.” 1892-ben ugyan nem vett 

részt Selmecen az erdészeti akadémiai 

palota felavatásán és az OMBKE 

alapításán, de az ünneplőket – körmondatos 

– táviratban köszöntötte. „Legalább 

azonban ezen írott szóval óhajtom kifejezni 

résztvevő örvendezésemet, mely őszinte 

felköszöntéssel üdvözli az Akadémia ezen 

újabb saját hajlékának emelését, mint egyik 

nevezetes előlépését és vívmányát a haladás 

pályáján, mely az országos újjászületés 

most ünnepelt negyedszázada kezdetével 

egy időben és általa éltető lendületét vette, 

úgy hogy azóta egy mostohán gondozott 

száradó csemetéből a hazai szellemi erők és 

anyagi áldozatok vállvető közreműködése 

által díszesen kinőtte magát, terebélyes 

lombozata szilárdult törzzsé, mely 

szétágazva terjeszti gyökhajtásait és messze 

kifelé hullatja termő gyümölcseit. Senki 

jobban el nem ismerheti, senki élénkebb 

szerencséltetéssel nem kísérheti azon 

lankadás nélkül folyt következetes fejlődést 

és minden újabb fokozását, mint azon még 

megmaradt kevesek, kik hajdan látták és 

átvették az avasodásba szállott szűk 

örökséget és vagy lelkes munkásai vagy 

érdeklődő tanúi lehetének a szellemi és 

anyagi fénypolc felé törekvő felvirulásnak: 

melynek ruganyos áramlatában hű 

maradjon s továbbra is mindenha teljesüljön 

az ős jelmondat: Áldás és Szerencse! Az 
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Akadémiának múltban s jövőben őszinte 

híve, Báró Mednyánszky Dénes.”12  
 

 
6. kép: Festményrészlet báró Mednyánszky Dénesről (1879, wikipedia) 

 

 

 

1875, 1878, 1881, 1884, 1887 

 

Zsigmondy Vilmos bányamérnök (1821, 

Pozsony – 1888, Budapest) a leghosszabb 

ideig, bő 13 évig – 1875 és 1888 között, a 

haláláig – volt selmeci országgyűlési 

képviselő. 1875-ben Zsigmondy korábbi 

akadémikustársa, Péch Antal, 1878-ben 

pedig Tisza Kálmán miniszterelnök nem 

fogadta el a selmeci mandátumot, így 

helyettük lett parlamenter a híres „fúrász”. 

A selmeci akadémia Zsigmondy 

mandátuma idején, 1882-ben szerezte meg 

a Fritz-házat és Schulek Frigyes tervei 

szerint 1885-re alakíttatta át igazgatóság 

céljára is az épületet. Zsigmondy a város 

díszpolgára volt és elneveztek róla 

Selmecen közterületet is, a mai Antona 

Pécha utcát (7. kép).13

 
7. kép: 1906-os selmecbányai várostérkép-részlet a Zsigmondy utcával (Borovszky S.: i. m. 84.) 

 
12  Selmeczbányai Híradó, 7. (1896) 7. sz. 25. (febr. 9.); Bányászati és 
Kohászati Lapok, 25. (1892) 13. sz. 112. (júl. 1.); Képviselőházi napló, 1865. X. kötet. 
Pest, 1868. 267.; Képviselőházi napló, 1869. XVI. kötet. Pest, 1871. 189. 
13  Zsigmondy Vilmos részletesebb életútját lásd Csath Béla – Simon 
István: A „fúrász” Zsigmondy Vilmos élete és műve. Zalaegerszeg, 2013.; Adalékok az 
egykori selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola rektorátusi épületének (ún. 

Fritz-ház) történetéhez. In. Bányászati és Kohászati Lapok 152. (2019) 4. sz. 25-33.; 
Képviselőházi napló, 1875. I. kötet. Budapest, 1876. 19.; Képviselőházi napló 1875. II. 
kötet. Budapest, 1876. 54.; Képviselőházi napló 1878 II. kötet. Budapest, 1879. 173.; 
Vasárnapi Ujság, 25. (1878) 33. sz. 529. (aug. 18.); Képviselőházi irományok 1881. I. 
kötet. Budapest, 1881. 10.; Képviselőházi irományok, 1884. I. kötet. Budapest, 1884. 
6.; Képviselőházi napló, 1887. VII. kötet. Budapest, 1889. 194. 
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1888 

 

Péch Antal bányamérnök (1822, 

Nagyvárad – 1895, Selmecbánya) – 

Zsigmondy halála miatt – az 1889. január 

végi, 500 szavazópolgár részvételével 

tartott időközi választáson nyerte el a 

selmeciek bizalmát. Péch 1889 és 1892 

között – bő 3 évig – volt „országos 

képviselő”. Megválasztása után „Heincz 

Hugó (későbbi képviselő) választási elnök 

szépen átgondolt beszéd kíséretében átadta 

a mandátumot a tántoríthatatlan magyar 

hazafinak, a jeles szakférfiúnak s az ős 

bányaváros jó barátjának.”14 Péch a 

megbízatása vége felé, 1891 decemberében 

képviselői munkájáról egy kis kiadványban 

számot is adott (8. kép), melyben – főleg – 

a dualista államrend mellett Tisza Kálmán 

miniszterelnököt dicsérte és kárhoztatta az 

ellenzéket. 

A mai Novozámocká ulica viselte egykoron 

Péch Antal nevét, míg az egykori 

Zsigmondy utca a mai Antona Pécha utca. 

1882-ben „A tudományok haladásának 

befolyása a selmeczvidéki bányamívelésre 

(Budapest, 1881)” című tanulmányához tett 

dedikációjából (9. kép) jól látszik, hogy 

nagyra becsülte, tisztelte a korábbi követ 

Goldbrunner Sándort. 

 

 
8. kép: Péch Antal „országos képviselő” 

beszámolója 1891 év végén 

 

 
9. kép: A leendő képviselő dedikált a volt követnek: „Méltóságos Goldbrunner Sándor úrnak tiszteletből Péch” 

(1882) 

 

 

 

 

 
14  Felvidéki Híradó, 8. (1889) 7. sz. 3. (febr. 3.); Péch Antal országos 
képviselő beszámoló jelentése Selmeczbányán, 1891. deczember 31-én. 
Selmecbánya, 1891. 
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1892, 1896 

 

Farbaky István bányamérnök (1837, 

Nyíregyháza – 1928, Selmecbánya, 10. kép) 

következett a selmeci képviselők sorában, 

aki 9 évig – 1892 és 1901 között – 

képviselte az országgyűlésen az ősi 

diákvárost. Megbízatása idején avatták 

1892-ben az erdészeti és „szentelték fel” 

1900-ban a bányászati akadémiai palotát, ez 

utóbbi ünnepen egyebekben – párizsi útja – 

miatt nem volt jelen.15 
 

  
10. kép: Selmeci fénykép a fiatalkori Farbaky Istvánról (1868 k.) – Dr. Bende Attilát köszönet illeti a másolat 

megküldéséért – és Farbaky nemesi címere, bányászjelképpel (1904, Magyar Nemzeti Levéltár Országos 

Levéltár A57-71-0502) 

 

 

1901, 1905, 1910 

 

Heincz Hugó jogász (1848, Selmecbánya – 

1910, Budapest, 11. kép) selmeci polgár, 

ügyvéd szintén oldalági rokonom volt. Ő, 

mint Scharff Ferdinánd korábbi követ 

unokaöccse folytatta a családi tradíciót és 

nagybátyja után maga is selmeci 

képviselővé lett. Először 1901 és 1905 

között, majd 1905-ben – országos 

belpolitikai és kormányzati válság miatt – 

egy rövid ideig, végül 1910 tavaszán 

harmadszor, de az évi decemberi halála 

miatt szintén rövid ideig, mindösszesen 6 

évig volt képviselő. Politikai pályafutása 

előtt a besztercebányai Felvidék 

szabadkőműves páholy mester fokú tagja 

volt. Első mandátuma idején, 1902 őszén 

 
15  Sturm Albert (szerk.): Országgyűlési almanach 1892-1897. Rövid 
életrajzi adatok a főrendiház és a képviselőház tagjairól. Budapest, 1892. 217-218.; 
Sturm Albert (szerk.): Országgyűlési almanach 1897-1901. Rövid életrajzi adatok a 
főrendiház és a képviselőház tagjairól. Budapest, 1897. 233-234.; Selmeczbányai 
Híradó, 3. (1892) 27. sz. 107. (júl. 3.) és 11. (1900) 27. sz. 2. (júl. 8.) 
16  Sturm Albert (szerk.): Országgyűlési almanach 1901-1906. Rövid 
életrajzi adatok a főrendiház és a képviselőház tagjairól Budapest, 1901. 275.; Fabro 
Henrik – Ujlaki József (szerk.): Sturm-féle országgyűlési almanach 1905-1910. Rövid 
életrajzi adatok az országgyűlés tagjairól Budapest, 1905. 277-278.; Végváry Ferenc – 
Zimmer Ferenc (szerk.): Sturm-féle országgyűlési almanach 1910-1915. Rövid életrajzi 
adatok az országgyűlés tagjairól. Budapest, 1910. 290-291.; Fricz-Molnár Péter: A 

adták át véglegesen a budapesti 

Országházat, így ő a ma is csodás fővárosi 

parlamentben képviselte a 

selmecbányaiakat. Az 1910. évi 

megválasztását diáksztrájk és főiskola-

bezárás előzte meg, amiről – az Erdészeti 

Lapokban megjelent, külön tanulmányban – 

részletesen írtam már, ezt az érdeklődők 

figyelmébe tisztelettel ajánlom. Selmeci – 

felújított – sírja Farbaky István és Scharff 

Nándor nyughelyével egy temetői soron 

van.16  

 

 

1906 

 

Őrgróf Pallavicini György jogász, 

nagybirtokos főnemes (1881, Budapest – 

selmeci főiskolások és az 1910-es helyi országgyűlésiképviselő-választás I-II. In. 
Erdészeti Lapok 155. (2020) 5. sz. 171-173. és 6. sz. 220-221. 
[http://erdeszetilapok.oszk.hu/01857/pdf/EPA01192_erdeszeti_lapok_2020_05_171-
173.pdf és 
https://erdeszetilapok.oszk.hu/01858/pdf/EPA01192_erdeszeti_lapok_2020_06_220
-221.pdf (letöltés: 2021.08.29.)]; Fricz-Molnár Péter: Páholytörténeti adalékok: 
szabadkőművesség a friedenliebi Fritz család történetében. In. Turul 93. (2020) 4. sz. 
159-161. [https://turulfolyoirat.hu/doc/Turul_2020_4_online.pdf (letöltés: 
2021.08.29.)]. https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-
stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=31#info_virtualny_cintorin 
(letöltés: 2021.08.29.)  

http://erdeszetilapok.oszk.hu/01857/pdf/EPA01192_erdeszeti_lapok_2020_05_171-173.pdf
http://erdeszetilapok.oszk.hu/01857/pdf/EPA01192_erdeszeti_lapok_2020_05_171-173.pdf
https://erdeszetilapok.oszk.hu/01858/pdf/EPA01192_erdeszeti_lapok_2020_06_220-221.pdf
https://erdeszetilapok.oszk.hu/01858/pdf/EPA01192_erdeszeti_lapok_2020_06_220-221.pdf
https://turulfolyoirat.hu/doc/Turul_2020_4_online.pdf
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=31#info_virtualny_cintorin
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=31#info_virtualny_cintorin
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1946, Budapest) fiatalon és a főiskolások 

támogatásával lett selmeci parlamenter 

1906-ban, majd 1910-ben Heincz Hugóval 

szemben alulmaradt a képviselőválasztáson 

(12. kép). Pallavicini selmeci mandátuma 

idején – 1908 őszén – adták át a főiskolai 

ifjúsági kör új otthonát, mely 1918-ig az 

akkori Péch Antal (ma Novozámocká) 

utcában volt.17  

 

  
11. kép: Heincz Hugó fiatal selmeci ügyvéd képe (1885 k.) és 12. kép: a kalapemelő Pallavicini György selmeci 

bevonulása (1910) 

 

 

1911 

 

Czobor László jogász (született Czibulya; 

1850, Gyerk – 1942, Budapest) Heincz 

Hugó 1910 év végi halálát követően, 1911 

januárjától ülhetett be selmeci 

képviselőként az országházi képviselőtermi 

padsorokba, ahol 1918-ban 

megtapasztalhatta szeretett és egyre 

erőteljesebben magyarosodott városa 

elvesztését. Megbízatása idején – 1912 

novemberében – készült el a főiskolai 

kémiai palota (a laboratórium). Mandátuma 

idején virágzott az 1914-ben alapított 

selmeci Bányamécs szabadkőműves kör és 

1912-1914 között tevékenykedett az e 

társasággal szorosan együttműködött – 

 
17  Fabro Henrik - Ujlaki József (szerk.): Sturm-féle országgyűlési almanach 
1906-1911. Rövid életrajzi adatok az országgyűlés tagjairól. Budapest, 1906. 190-
191.; Selmeczbányai Híradó, 18. (1908) 45. sz. 1-2. (nov. 8.) 
18  Képviselőházi napló XL. kötet. Budapest, 1918. 416-417.; Selmecbányai 
Hírlap, 20. (1910) 52. sz. 2-3. (dec. 25.) és 21. (1911) 2. sz. 4. (jan. 8.); A 
selmeczbányai M. Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola Chemiai Intézete. 
Különlenyomat. Budapest, 1916. 79.; Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár 
P1083-I-38-CXXVII-1915-232; A szabadgondolkodás lényege és alapelvei. Mi a 
Programunk? Selmecbánya, 1912. 13-15. Dr. Scheffer Ödön főiskolai köri elnök is 
támogatta a helyi szabadgondolkodókat.; Kempelen Béla: Magyar nemes családok 3. 

főiskolások által támogatott, látogatott – 

Szabadgondolkodók Selmecbányai Köre. 

Ugyancsak ekkor volt aktív a 

szabadgondolkodókkal szembeni 

Széchenyi Szövetség, mely szintén a 

főiskolások körében törekedett 

befolyásszerzésre. Czobor 1918 nyarán a 

főiskola esetleges elvitele okán interpellálta 

Wekerle Sándor miniszterelnököt, aki 

lényegében kijelentette, hogy a főiskola 

Kassára áthelyezésével nem ért egyet. 

Ennek ellenére a főiskola és az 1899-ben 

magyar nemességet (13. kép) szerzett 

Czobor László is kénytelen volt elhagyni 

Selmecbányát, hogy Csehszlovákia helyett 

mindketten a szűkebb határok közé szorított 

Magyarországon találjanak új otthonra.18 

kötet. Budapest 1912. A „nemespanni Czobor család előbbi neve Czibulya volt. Címer: 
hasított pajzs; a jobboldali ezüst mezőben zöld halmon almafa négy almával; a 
baloldali kék mező arany pólyával vágva, a felső részben arany metszetű nyitott 
könyv, rajta bal haránt ezüst lúdtoll, az alsó részben zöld halmon álló buza kéve négy 
kiálló aranykalásszal; sisak disz: kék sasszárnyak között könyöklő fehér öltözetű kar 
lúdtollat tart; takarók: vörös-ezüst, kék-arany.”; Utódait és gyászjelentését lásd: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Czobor_L%C3%A1szl%C3%B3#/media/F%C3%A1jl:Czob
or_L%C3%A1szl%C3%B3_gy%C3%A1szjelent%C3%A9se_1942.jpg és 
https://macse.hu/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=39468 (letöltés: 2021.08.29.) 

https://mpgy.ogyk.hu/mpgy/alm/al906_11b/index.htm
https://mpgy.ogyk.hu/mpgy/alm/al906_11b/index.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Czobor_L%C3%A1szl%C3%B3#/media/F%C3%A1jl:Czobor_L%C3%A1szl%C3%B3_gy%C3%A1szjelent%C3%A9se_1942.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Czobor_L%C3%A1szl%C3%B3#/media/F%C3%A1jl:Czobor_L%C3%A1szl%C3%B3_gy%C3%A1szjelent%C3%A9se_1942.jpg
https://macse.hu/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=39468
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13. kép: Czobor László menye, Mezey Margit (Manci) névjegykártyája, a nemespanni Czobor család címerével 

(1930 k.) 

 

 

A vizsgált 1847 és 1918 közötti időszakban 

11 selmeci képviselőről volt szó, közülük 6 

bányamérnök, 3 jogász, 1 geológus és 1 

bányabirtokos volt. A 19. század második 

felében kizárólag bányamérnök, míg a 20. 

század elején csak jogi végzettségűek 

voltak a selmeci képviselők. Mindez – 

egyfajta párhuzamos jelleggel – jól 

szimbolizálja, hogy az 1900-as évekre 

miként hanyatlott le a selmeci bányászat, 

annak ellenére, hogy a jogász képviselők is 

küzdöttek szeretett diák- és 

bányavárosukért, annak államilag 

fenntartott bánya- és kohóiparáért. 

Valamennyi képviselő kiegyezés párti („67-

es”) alapon állt és Selmecen nem 

választottak meg dualizmus-ellenes („48-

as” függetlenségi-rendszerellenzéki) vagy 

nemzetiségi jelöltet. E 11 férfi közül 

ugyanakkor mindösszesen 5 – Goldbrunner, 

Scharff, Péch, Farbaky és Heincz – 

nyugszik selmeci földben. Ők is és a többi 

volt selmeci képviselők is nyugodjanak 

békében! 

 

Fricz-Molnár Péter 
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