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Ülésezett a Választmány

Egyesületünk Választmánya 2022. március
24-én 16:00 órai kezdettel ülésezett, ami
részben személyes jelenlétű, részben online
Zoom Meetinges ülés volt. A Választmány
határozatképes volt. A meghirdetett és
elfogadott napirend a következő volt:
1. Elnöki megnyitó, Előadó: Dr.
Hatala Pál, elnök
2. Tájékoztató az új alapszabály
elfogadásáról és az Egyesület
aktuális pénzügyi helyzetéről,
Előadó: Zelei Gábor, ügyvezető
igazgató
3. Tájékoztató az OMBKE 2022. évi
(össz-egyesületi) rendezvényeiről,
Előadó: Kőrösi Tamás, főtitkár
4. Tájékoztató a 113. Tisztújító
Küldöttgyűlés feladatairól, a
tisztújítás aktuális helyzetéről,

Előadó: Kőrösi Tamás, főtitkár és
Dúl Jenő, a Jelölő Bizottság elnöke
5. Kitüntetések és tiszteleti tagság,
Előadó: Dr. Szombatfalvy Anna,
főtitkár-helyettes
6. Tájékoztató a XI. Bányász-KohászErdész Találkozó (Tatabánya)
aktuális helyzetéről, Előadó:
Bársony László, a
Szervezőbizottság elnöke
7. Egyebek
A Választmány minden napirendi pontot
tartózkodás és ellenszavazat nélkül
elfogadott.
Jó szerencsét!
Kőrösi Tamás
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2022. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!
Az
adott
évi
esedékes
tagdíjak
befizetésének az Alapszabályban rögzített
határideje az adott év március 31.-e.
2022-ben az előző évhez képest nem
változtak a tagdíjak, viszont a Választmány
döntése értelmében ettől az évtől a BKL-ek
online lapjai érhetők el alanyi jogon a
tagtársak részére.
Aki nyomtatott lapokra is igényt tart,
azoknak a tagdíjon felül 6.000Ft/év térítést
kell fizetni a tagdíjjal együtt.
Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki
átutalással szíveskedjen teljesíteni, mivel
a sárga csekkes befizetéseknek jelentős
költsége van és nehéz nyomonkövetni a
befizetőjüket.
Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület számlaszámai: OTP
Bank:
11705008-20041982-00000000;

K&H
Bank:
10200830-3231011900000000).
Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése
mely évre vagy évekre vonatkozik, illetve
aki igényli a nyomtatott BKL-t, az tüntesse
fel, hogy „+BKL”.
Emlékeztetőül a fizetendő tagdíjak összege:
- teljes összegű tagdíj 12.000 Ft/év,
- házastársak, a 75 évnél fiatalabb
nyugdíjasok, továbbá a pályakezdő fiatalok
(30 éves korig) 6.000 Ft/év
- 75 évet betöltött tagok és a diákok, a
nappali
képzésben
részt
vevő
doktoranduszok, a munkanélküliek, a
GYES-en, illetve GYED-en lévők tagdíja
3.000 Ft/év.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
ügyvezető igazgató

Filmforgatás a Székházban
A Szent Borbála Akadémiai Kör Egyesület
szervezésében Selmecbányáról, a bányászkohász hagyományokról forgatnak filmet.

Március 22-én Székházunkban is jártak.
Zelei Gábor
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Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek
ténylegesen
megrendezésre
kerülő
rendezvényeiről.
Kérjük
küldjenek
tájékoztatást az Egyesület Titkárságának.

A járványhelyzet alakulása változtathat az
ezévre tervezett programjainkon, de mindig
aktualizálva
fogjuk
a
Hírlevélben
megjelentetni a rendezvényeinket.

Jó szerencsét!

Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor
érvényes
járványügyi
szabályok
betartásával
vegyenek
részt
rendezvényeinken!

Rendezvény
Péch Antal Emlékév 2022
BOK ülések
„Köfém 80” keretében Fémkohász
Szakmai Nap
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
XXXII. Nemzetközi Olaj- és Gázipari
Konferencia és Kiállítás
XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati
és Földtani Konferencia
113. Tisztújító Küldöttgyűlés
LX. Bányamérő Konferencia
Péch Antal sírjának megkoszorúzása
Európai
Bányászati
Szövetségek
Szervezete találkozó
XI. Bányász-Kohász-Erdész Találkozó
125 éves az OMBKE Borsodi Helyi
Szervezete Ünnepnap
27. Pivarcsi László Szigetközi Szakmai
Napok
Központi Bányásznap
Knappentag - Selmeci Szalamander
Bányászati- és Kohászati Múzeumok
Találkozója
Fazola Napok
Országos Bányászati Konferencia
Bányamérő Fórum
Kunoss Endre síremlékének
megkoszorúzása
Szent Hubertus-Szent Borbála Emlékülés
Luca-napi Szakestély

Zelei Gábor

Helyszín

Időpont

változó
OMBKE székház

folyamatos
minden hónap utolsó
csütörtök

Székesfehérvér

egyeztetés
alatt
egyeztetés
alatt

OMBKE székház

Eger

május 4-6.

Kézdivásárhely

május 12-15.

egyeztetés alatt
Balatongyörök
Selmecbánya
Szlovénia

május 21.
május 25-27.
június 14.
június 18.

Tatabánya
Miskolc

június 17-19.
június 24.

Dunakiliti
Diamant
Hotel
egyeztetés alatt
Selmecbánya
Dorog
Miniverzum
Miskolc
Egerszalók
OMBKE székház
Káloz
Kecskemét
Budapest

Státusz

2022. július 1-3.
egyeztetés alatt
szeptember 7-11.
szeptember második
fele
szeptember
október
november
november
november 25.
december 9. vagy 10.
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Köszönet és hála
Ünnepélyes körülmények között koszorút
helyezett el Péch Antal Egyesületünkben
álló szobra előtt Dr. Vigh László, a Magyar
Öntészeti Szövetség elnöke, Zelei Gábor és
Dr. Hatala Pál 2022. március 21-én.
Köszönet
és
hála
Péch
Antal

Egyesületünkért, a magyar bányászatért és
kohászatáért végzet több évtizedes
eredményes munkásságáért!
HP
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Péch Antal festménnyel gazdagodtunk

Péch Antal ükunokája, prof. Dr. Kosáry
Judit az Egyesületünknek ajándékozta Péch
Antal festményét, amit hálás köszönettel
elfogadtunk.
Hatala Pál

XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciára (BKF 2022), 2022.
Kézdivásárhely, 2022. május 12-15

Tisztelt Tagtársak!
Eddig hozzávetőlegesen 20 tagtársunk jelezte, hogy részt kíván venni a konferencián.
A bányász-kohász kirándulást Bihari György tagtársunk segítségével megszerveztük, a szállást
lefoglaltuk, illetve az utazás során esedékes ebédhez az éttermet lefoglaltuk.
Kérünk minden érdeklődőt, hogy lehetőleg április 8-ig jelentkezzen annak érdekében, hogy a
létszám függvényében tudjuk a buszt lefoglalni, illetve a szállásfoglalásunkat pontosítani.
Sajnos Kézdivásárhelyen a szálláslehetőségek korlátozottak. Egyesületünk lefoglalta az
egyetlen hotelt, az Atrium Hotelt, ahol az alábbi szobalehetőségek állnak rendelkezésre:
-10 db 2 ágyas szoba - 225RON
-7 db franciaágyas - 2 fő részére: 225RON; 1 fő részére: 180RON
-14 db 1 ágyas - 165 RON
-4 apartman -320 RON (1db 2 ágyas szoba és 1 db francia ágyas, közös fürdőszobával).
Az árak tartalmazzák a reggelit.
Előzetesen lefoglaltunk egy 49 fős buszt is. Ennek a várható költsége 25eFt/fő.
Kérjük az igényfelmérés érdekében az előzetes regisztrációjukat az ombke@ombkenet.hu email címre legyenek kedvesek elküldeni.
Nagyon fontos, hogy legyenek színvonalas előadások, ezért kérjük tagtársainkat, hogy
jelentkezzenek előadásokkal mind a bányász, mind a kohász szekcióba!
Jó szerencsét!
Titkárság
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Tisztújítás az OMBKE KFVSZ Budapesti Helyi Szervezeténél

Fotó: Zelei Gábor

Az egyesületi székházban 2022. március
16-án tartott tisztújító és küldöttválasztó
taggyűlésén az OMBKE vezetés részéről
jelen volt: Hatala Pál elnök és Zelei Gábor
ügyvezető igazgató.
A tisztújító küldöttgyűlés tisztségviselői:
Kovács János (levezető elnök), Dallos
Ferencné (jegyzőkönyv vezető), Fisch Iván
(szavazatszámláló),
Müllek
János
(szavazatszedő).
Az előző ciklusban végzett munkáról
Jármai Gábor elnök számolt be,
megköszönve mindazok munkáját, akik
hozzájárultak
a
helyi
szervezet
eseményekkel
teli
és
eredményes
tevékenységéhez.
A megválasztott tisztségviselők: Jármai
Gábor (elnök), Szelényi János (titkár),

Dallos Ferencné, Fisch Iván, Solti
Károlyné, Tóth Béla (vezetőségi tagok).
A
Szakosztály
(KFVSZ)
Küldöttgyűléseire delegált küldöttek: Dr.
Szabó György (Tiszteleti Tag), Kőrösi
Tamás (OMBKE főtitkár), Orovecz László
(KFVSZ alelnök), Jármai Gábor, Szelényi
János, Dallos Ferencné, Fisch Iván és Solti
Károlyné.
Az Egyesület Küldöttgyűlésére delegált
küldöttek: Dr. Szabó György (Tiszteleti
Tag), Kőrösi Tamás, Orovecz László,
Jármai Gábor, Szelényi János és Solti
Károlyné.
Dallos Éva

Tisztújítás az OMBKE Mátraaljai Helyi Szervezetnél
Az OMBKE Mátraaljai Helyi Szervezet
2022. március 9-én tartotta meg tisztújító
vezetőségválasztó
taggyűlését
Gyöngyösön,
a
Kékes
Étterem
különtermében.
A jelenlévők egyhangúan megválasztották
Hamza Jenőt levezető elnöknek, aki
üdvözölte a megjelent tagtársakat, elmondta
a szavazás szabályait, menetét.
Hamza Jenő felkérte Bóna Róbert István
elnök urat, hogy tartsa meg beszámolóját az
elmúlt négy évben végzett munkáról.

Elnök úr elmondta, hogy az elmúlt 4 évben
a
tisztségviselők
megpróbálták
a
lehetőségekhez mérten az egyesületi élet
színvonalát,
a
megszokott
közös
rendezvényeket megtartani. Mindezen
törekvések eredményességét azonban
akadályozta a Covid vírus miatti pandémiás
helyzet és annak kezelésére hozott
intézkedések.
Beszámolt a taglétszám alakulásáról, az
eltelt időszakban a csökkenés halálesetek
miatt következett be, de 6 új tagunk is lett,
így a taglétszámunk jelenleg 77 fő.
6

Felsorolta a Helyi Szervezetünk által
rendezett
szakmai
és
kulturális
programokat. Kiemelte, hogy 2019-ben
megemlékeztünk az erőmű 50 éves
évfordulójáról. A Bányászati Lapokban
szakmai cikkel adtunk hírt az évfordulóról.
Megrendezésre kerültek a szeptemberi
bányásznapi megemlékezések. Évenként
felválta
decemberben
került
sor
Bükkábrányban és Visontán a Borbála napi
rendezvényekre, a szentmisére és az azt
követő szakestélyre (a 2020 évben sajnos a
pandémiai miatt elmaradtak). Az országos
Központi Bányásznap rendezvénynek
2021-ben társaságunk volt a házigazdája,
Gyöngyösön a Művelődési ház adott helyet
az eseménynek.
Beszélt anyagi helyzetünkről, majd
végezetül megköszönte a vezetőség
nevében
minden
tagtársunknak
a
fáradozását, akik valamilyen mértékben
közreműködtek
a
rendezvényeink
megszervezésében.
Hamza Jenő megköszönte a beszámolót, a
tagok 1 fő tartózkodása mellett elfogadták
Bóna Róbert István elnöki beszámolóját,
majd felkérte Szalai Lászlót a Jelölő
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
jelöltek listáját, akikre jelölések érkeztek. A
jelenlévők egyhangúan elfogadták a
szavazólapra felkerült nevekre vonatkozó
javaslatot.
Ezt követően sor került a Szavazatszámláló
Bizottság tagjainak jelölésre. A jelenlévők
egyhangúan elfogadták, a Bizottság elnöke
Szalai László lett.

A szavazás az OMBKE alapszabályában
leírtaknak megfelelően lezajlott. A
Szavazatszámláló Bizottság félrevonult és
megkezdte a szavazatok számlálását. Szalai
László ismertette a választás eredményét.
OMBKE Mátraaljai Helyi Szervezet
Elnök: Bóna Róbert István
Titkár: Dr. Dovrtel Gusztáv
Vezetőségi tagok: Bári Enikő, Halmai
György, Hamza Jenő, Mata Tibor, Papp
Tímea, Sőregi Zsolt, Szomor László
Egyesületi Küldöttek: Bóna Róbert István,
Dr. Dovrtel Gusztáv, Halmai György, Bári
Enikő
Bányászati Szakosztályba küldöttek:
Bóna Róbert István, Dr. Dovrtel Gusztáv,
Bári Enikő, Halmai György, Konkoly
Ádám, Papp Tímea, Sőregi Zsolt, Szomor
László.
A taggyűlés zárásaként Bóna Róbert István
elnök
megköszönte
a
taggyűlés
lebonyolításában a segítők munkáját,
ismertette elképzeléseit, a szervezet
lehetőségeit az idei évre, majd invitálta a
jelenlévőket a terített asztal mellé egy baráti
beszélgetésre.
Visonta, 2022.03.24.
Tisztelettel:

Papp Tímea

Rendhagyó könyvbemutató a Magyar Olaj- és Gázipari
Múzeumban
Szokatlanul alakult Zalaegerszegen
Buda Attila - Tóth János: "Magyarországi
Gyógyfürdők
XIX.-XX.
századi
képeslapokon" című MOGIM kiadvány
bemutatója 2022. március 22-én. A
meghívó kézhezvétele után többen
nehezményezték, hogy abban csak Buda
Attila neve szerepel, mint a könyv
bemutatója és dedikálója, de Tóth János
társszerző neve nem. Pedig Ő volt a könyv
megálmodója, felelős kiadója és a kiadás

költségeinek megteremtője. Erről Péter
Károly köszöntője után parázs vita alakult
ki.
Buda Attila könyvismertetője utáni
a hozzászólók - ki-ki vérmérséklete szerint
- dicsérték a könyvet és méltatták Tóth
János 6 év olajipari, 45 év múzeumi
tevékenységét. Ezt követően Tóth János
röviden szólt a könyv 6 évvel ezelőtti
indulásáról,
Buda
Attilával
közös
munkájáról, a Buda-Breuer hagyaték
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képeslapjainak
jelentőségéről.
Felszólalásában sérelmezte, hogy személyét
kihagyták a könyvbemutató programjából,
amit
Ő
korábbi
múzeumi
és
kiadványszerzői munkájának semmibe
vételeként értelmezett. A könyvbemutató a
megvásárolt kiadványok dedikálásával és
beszélgetéssel zárult.

A kiadványról Törők Károly által
készített könyvismertető, ill. könyvajánló
az OMBKE Hírlevél 2021 48. szám 17.
oldalán jelent meg.
Dallos Éva

***
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Tavaszi takarítás
Hollósi László, Lengyel Károly, Hatala Pál,
Zelei Gábor, Lőrincz László, Somogyi

János és Schön Mátyás tagtársainknak
köszönhetően felkészültünk a tavaszra.

Hollósi László és Hatala Pál

Lőrincz László

Schön Mátyás

Lőrincz László

Somogyi János
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FÖCIK Hírek

Megjelent a március havi GeoNews
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
Megjelent az EFG márciusi
hírlevele, benne az EFG nyilatkozatával az

ukrán-orosz háborúval kapcsolatban., ami
itt olvasható.
Magyarhoni Földtani Társulat titkársága

Az MFT Ifjúsági Bizottságának online előadóülése Szegeden
Április 1. (péntek) 14.00 óra, jelenléti és online

A konferencia az MFT és az MFT
Ifjúsági bizottságának munkáját mutatja be
röviden, illetve az SZTE-n földtudomány
szakon
végzett
és
a
szakmában
elhelyezkedett előadók mutatják be miket
hasznosítottak az egyetemen tanultakból,
milyen a szakmában dolgozni és mit
ajánlanak a most BSc-s és MSc-s
hallgatóknak.
Regisztrálni itt lehet.
Program:
14:00 M. Tóth Tivadar - MFT elnöki beszéd

14:20 Vári Tamás Zsolt - Bemutató az MFT
tevékenységéről
14:40 Szemerédi Máté - Bemutató az MFT
Ib tevékenységéről
15:00 Apró Mihály (MOL Nyrt.)
15:20 Nánássy Ferenc (MVM Mátra
Energia Zrt.)
15:40 Szünet
16:00 Ézsiás Tamás (Geotermikus
Szolgáltató Kft., IES Kft.)
16:20 Kuncz Máté (GEOCHEM Kft.)
16:40 Borka Szabolcs (MOL Nyrt.)
Magyarhoni Földtani Társulat titkársága

Az IAH magyar nyelvű közleménye március 22., a VÍZ VILÁGNAPJA - 2022. a Felszín
alatti vizek éve alkalmából
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
A VÍZ VILÁGNAPJA alkalmából
tekintsék
meg
a
Hidrogeológusok
Nemzetközi Szervezete (IAH) magyar
nyelvű közleményét:
Felszín alatti víz: veszélyben egy
kritikus erőforrás
A felszín alatti víz létfontosságú
erőforrás, amelyet ugyan nem látunk, de
szinte mindenhol a talpunk alatt
megtalálható. A világ ivóvízkészletének
közel felét biztosítja. Élelmiszer-ellátásunk,
természeti környezetünk és általános

higiéniás állapotunk jó állapota mind a
felszín alatti vizekre épül. Hatékonyabb
gazdálkodás
nélkül
a
vízkészletek
kimerülésének vagy szennyezetté válásának
veszélyével kell szembenéznünk. Sürgető
szükség van a fenyegető vízválság
tudatosítására és az összehangolt fellépésre
bolygónk élete védelme érdekében.
A felszín alatti vizek éve
A "felszín alatti vizek éve"
alkalmából a Hidrogeológusok Nemzetközi
Szövetsége kiemeli a felszín alatti
vízkészletek bölcs használatának és
védelmének szükségességét. Arra buzdítjuk
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az embereket, hogy vegyék számba, hogy
mennyi vizet használnak és az honnan
származik valójában, gondolják át, mit
tehetünk
e
létfontosságú
erőforrás
védelmében. Mindenkit arra kérünk, hogy
támogassa a WWD 2022-t, és írja alá a
felszín alatti vizekről szóló São PauloBrüsszeli nyilatkozatot.
A
felszín
alatti
vizek
létfontosságúak a Föld fennmaradása

szempontjából: a vízadó rétegek, bolygónk
természetes víztározói az édes és folyékony
víz 97%-át adják. A víztartó rétegekből
felszínre jutó források folyókat táplálnak, és
amikor ezeket használjuk a vízellátás,
mezőgazdaság és ipar céljaira, akkor ennek
nagy része valójában felszín alatti víz.
Továbbiak itt.

Miskolci Egyetem Hírei

Földtudományokhoz kapcsolódó nemzetközi projektek a Miskolci Egyetemen
A Magyarhoni Földtani Társulat Észak-magyarországi Területi Szervezete, a Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani
Intézete és a Természeti Erőforrások Kutatása és Hasznosítása Szakkollégium online előadóülést szervez
’Földtudományokhoz kapcsolódó nemzetközi projektek a Miskolci Egyetemen’ címmel.
Időpont: 2022. április 6, 16:00.
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezési határidő: április 2.
Regisztrálni a következő linken lehet: https://forms.gle/AGA7h3FnUKPtKYpd6
Az előadóülés linkjét a regisztrált részvevőknek a kezdés előtti napon küldjük ki.
Program:
16:00-16:15
16:15.16:30
16:30-16:45
16:45-17:05

17:05-17:20

Hartai Éva: A ’ROBOMINERS - Resilient bio-inspired modular robotic miners’ projekt bemutatása
Madarász Tamás: A ’REFLECT - Redefining geothermal fluid properties at extreme conditions to
optimize future geothermal energy extraction’ projekt bemutatása
Zajzon Norbert: Az ‘UNEXUP - UNEXMIN Upscaling’ projekt bemutatása
Mádai Ferenc: A ’TIMREX - T-Shaped Master Programme for Innovative Mineral Resource
Exploration’, a ‘DIMESEE-2 - Dubrovnik International ESEE Mining School - Implementing
innovations’ és a ’ RIS Internship programme: broadening University-Business Cooperation’
projektek bemutatása
Hartai Éva: Az ’ENGIE - Encouraging girls to study geosciences and engineering’ projekt bemutatása
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ÉLETUTAK - Benke István
(bányamérnök, külfejtés szakmérnök, OMBKE tiszteleti tagja)
1932-ben
születtem
Hejőpapiban,
református
lelkészi
családban.
A
sárospataki
Református
Kollégium
Gimnáziumában érettségiztem 1952-ben. A
Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki
Egyetemre, Miskolcon nyertem felvételt és
a B 101 sz. tankörbe osztottak be. Ekkor
próbálták kialakítani a többi egyetemtől
teljesen különböző oktatási módszert a
szocialista
együttélésre
nevelés
ideológiájával. A 8 fős, emeletes ágyakkal
felszerelt diákszobák, 40 rajzasztallal
ellátott
tanulótermek,
sokszor
a
középiskolainál is primitívebb oktatási
formák, a gyenge menzai ellátás, sáros
gyalogutak az épületek között, autóbusz
közlekedés hiánya, a drótkerítés, az
egyetemet építő internáltak környezete
talán csak a mai időkben ébresztenek rossz
emléket, de a háború után 6 évvel, abban a
politikai
és
gazdasági
helyzetben
természetes életkörülménynek számítottak.
Malíciával megjegyezhetem, hogy kétszer
találkoztam Ciffra Györggyel. Először,
amikor a IV. sz. diákszálló folyosóján, mint
rab, rakta a járólapokat, másodszor pedig a
soproni színházban, utolsó hangversenyén,
másnap disszidált. Nagy reménységgel és
türelemmel viseltük ezt a miskolci egyetemi
életet. A felvételt nyert - de azt is lehet
mondani „toborozott” - elsőévesek 40 %-a
szakérettségis, 10 %-a hazatért hadifogoly
vagy leszerelt katona, 20 %-a más egyetemi
felvételiről átirányított, 25 %-a bányász
családból vagy bányavidékről, 5 %-a ún.
„egyéb” társadalmi környezetből jött, ide
tartoztam én is, ami egyúttal megbélyegző
kategóriának számított.
A műszaki alaptárgyak elsajátítása
nem jelentett nehézséget, de a politikai
átnevelés nyomasztóan hatott nemcsak rám,
aki egyházi iskolában érettségiztem, hanem
többen ezért hagyták el az egyetemet.
Nagyon emlékezetesek az ún. „nem elvtárs”
évfolyamgyűlések, amikor néhány hallgatót
eltávozásra kényszerítettek. A nevét onnan
kapta, hogy a levezető DISZ titkár
„elvtársak, ez az elvtárs nem elvtárs”
bevezetővel kezdte vádbeszédét. Volt egy

„laudátor”, aki minden rosszat elmondott a
jelöltekről. Ezek általában már el sem jöttek
a gyűlésre, mert az ajtóban esetleg már
várták őket. Én is egy időben a jelöltek
listáján voltam. Az indoklás az AVH - testi
dresszúrával
járó
kihallgatások
jegyzőkönyvében, ami később kezembe
került, nem csak komolytalan – de mai
szemmel nevetséges is volt. Az
„informátorok”, mint később általában
megtudtuk, sok esetben azok voltak, akiket
barátainknak tartottunk.
Miskolc után a soproni diákévek
mindnyájunknak a legszebb emlékei közé
tartoznak. A város befogadó jellege,
történelmi hangulata, kapcsolata az
egyetemmel, a hagyományos egyetemi
oktatási és tanulmányi módszerek tették
széppé ezeket az időket. A selmeci
diákhagyományok ápolása természetesen
csak titokban folyhatott. Erre bizonyíték
Romwalter Alfréd professzor temetése
1954-ben. A temetési menet - a
hagyományoknak
megfelelően
a
klopacska hangja kíséretében vonult végig a
városon a temetőig. Igen megrendítő és
ünnepélyes esemény volt. Két erdész
hagyományos viseletben, valdenben jelent
meg, ami megbocsájthatatlan bűn volt, ezért
fegyelmit kaptak. A baloldali politikai
irányzat azért itt is jelen volt. A „Nagy
Imre” program” sokszor enyhülést hozott,
de ennek visszavonása a továbbiakban
keményebb vonalat jelentett: „meg kell
tisztogatni sorainkat” jelszóval. Valakiket
találni kellett. Ez már csak néhányunkat
érintett és csupán annyiban nyilvánult meg,
hogy indoklás nélkül megvonták az
ösztöndíjat és el kellett hagyni a diákszállót.
A szomorúság benne, hogy a javaslattevő az
évfolyam párttitkára volt, aki utasítást
hajtott végre. Mindig hálásan gondolok
Stasney professzorra, aki szállást adott a
lakásában. A hősi halált halt kohász fia
emlékére
kialakított
diákszobában
lakhattam
2 évig hasonló sorsú
diáktársammal.
A diákéveink legnagyobb eseménye
az 56-os forradalom volt, különösen
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nekünk, ötödéveseknek, akik vezető
szerepet vállaltunk az eseményekben. Ezek
közül is ki kell emelni a „Cenki csata”
néven elhíresült fegyveres kivonulást, ahol
a résztvevők zömét az évfolyamunk adta.
Ma már, megfelelő történeti távlatból,
bizonyos dolgokat át kell értékelni. Ezek
közül meg kell említeni azt a tényt, hogy
akik november első napjaiban hagyták el az
országot, vagy maradtak itthon, sokan nem
saját akaratukból döntöttek így, hanem a
körülmények, események, szervezések
kényszerítették erre. A jövőt illetően
legalább két hónapig bizonytalanságban
voltak azok, akik valamelyik külföldi
menekült táborban várakoztak, de az itthon
maradottak sem látták biztosnak a további
jövőjüket, vagy az egyetem sorsát. Az első
tanítási napunkon - december első hetében kilencen jelentünk meg Faller professzor úr
előadásán. Könnyek között szólt hozzánk,
de semmivel sem tudott bíztatni minket.
A
rendszerváltozás
után
megjelentek a visszaemlékezések, naplók, a
forradalmi napok eseményeit többen
megírtuk, természetesen mindenki a maga
szempontjai, élményei szerint. Ezek
felhasználásával adta ki 2006-ban ifj.
Sarkady Sándor „A soproni MEFESZ az
1956-os forradalomban” című könyvét. Ezt
több kiadvány is követte. Elismeréssel kell
megállapítani, hogy a forradalom soproni
kezdeményezői, elvi irányítói, szervezői az
erdészhallgatók voltak. De méltatlan, hogy
ezekben a kiadványokban a bányamérnök
hallgatók tevékenysége és szerepe kissé
háttérbe szorult, pedig ők vállalták a
nehezebb részt a közigazgatásban,
segélyszállításokban és
a tervezett
fegyveres ellenállás szervezésében és ők
tartottak ki a legtovább. Ezt a hiányt pótolja
Rózsavári Ferenc 2019-ben kiadott „Sopron
’56, a Nehézipari Műszaki Egyetem
bányamérnök hallgatói a vér nélküli
forradalomban” című értékes könyve.
Azok közül, akik elhagyták az
országot, sokan különböző fórumokon
képviselték a magyarok érdekeit, hiteles
tájékoztatást adva a forradalom céljáról és
történetéről. Amikor haza tudtak jönni,
többen
állami
kitüntetést
kaptak.
Ugyanakkor sokszor vitákat váltott ki annak
a taglalása, hogy nem volt-e nagyobb érdem

itthon maradni és a megtorlások ellenére is
vállalni forradalmi tevékenységüket.
1957-ben, a diploma védése után
nem volt egyszerű elhelyezkedni, mivel a
bányászati vállalatok csak ekkor kezdték a
termelést megindítani. Első munkahelyem a
Hegyaljai Ásványbánya fűzérradványi
kaolinbányájában
volt,
üzemmérnöki
beosztásban. Ez egy 50 fős üzem volt a
hegyek között, ahol nem volt villamos
áram, üzemi konyha, vízvételi lehetőség és
ide kiépített út sem vezetett. 6-7 km-ről
gyalog jártak át a hegyen a dolgozók. Esős
időben, vagy télen a hidegben később
kellett a műszakot kezdeni, megvárva, míg
a
bányászok
a
cserépkályhánál
megszáradtak, vagy megmelegedtek. Ilyen
esetben minden bányász kapott egy
kalmopyrint preventív védekezésként. Még
hófúvás esetén sem volt késés vagy
hiányzás. A vágathajtás kemény, kvarcos
kőzetben középkori módszerrel, kézi
fúrással történt. A műszaki feladatokat nem
volt nehéz ellátni. Csupán egyszer vallottam
kudarcot, amikor meg kellett állapítanom,
hogy a 6 üzemi lónak mennyi a havi
abrakfogyasztása. Lehet, hogy ezek a
körülmények ösztönöztek arra, hogy a
középkori
bányászati
technikával
foglalkozzak. A legnagyobb műszaki
eredményem a sűrített levegős fúrás
bevezetése volt.
Az 1960-as évek elejétől Tokajhegyalja ásványbányászatában nagyarányú
fejlesztés indult. Több mint 10 új bánya
nyitására került sor. A legnagyobb
beruházást és fejlesztést a korszerű
ásványelőkészítő művek építése jelentette.
Nagy kihívás volt számomra, amikor 1960ban egy új iparág alapjait kellett lerakni.
Kineveztek
a
pálházai
perlitbánya
vezetőjévé. Feladatom volt a bányanyitás és
az előkészítőmű felépítése. A környéken ez
volt az egyetlen olyan üzem, ami nyugati
exportra szállított, ezért az akkori évek
dollár bűvölete és szentsége arra késztette a
politikai
rendőrséget,
a
megyei
pártbizottságot, a szakszervezetet, hogy
árgus
szemekkel
„figyelje”
a
tevékenységünket és próbált bábáskodni
egy olyan alakuló üzem fölött, amelynek
még sem kidolgozott technológiája, sem
kialakult piaca nem volt. A sajtónak és
médiának is állandó és felkapott témája
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volt. „Ipari szenzáció” és hasonló hangzatos
címekkel jelentek meg a hírek, riportok.
Nem csoda, ha ezek hallatára megindult az
idegenforgalom. Minden környező hatóság,
szerv, intézmény jött megnézni az ipari
szenzációt. Volt olyan hónap, amikor az
ilyen „hivatalos” látogatók száma elérte a
122-t. Ezeknek a fogadására be kellett
állítani egy nyugdíjas tisztviselőt. Egész
Európában új iparágat jelentett. Nem volt
tapasztalat, szakirodalom, technológia,
ezért a megtervezett előkészítő gépsor
csaknem minden részét át kellett alakítani,
vagy ki kellett kísérletezni. Az egyetemi
tanulmányaink
során
elsődleges
a
szénbányászat volt. Az ércfejtésekről
mindössze két előadást kaptunk. Az
ásványbányászatról semmi ismertetés nem
volt. Az egyik híres professzorunk mondása
mindig
emlékezetes
maradt:
„Ásványbányászat? Két paraszt kavicsot
lapátol”. Soha nem gondoltam, hogy az
ásványtannak
és
az
ércelőkésztési
tantárgynak valaha hasznát veszem. Ebből
éltem! A tanszék gyakorlati és színvonalas
oktatása jól felkészített, tankönyve
mindennapi kézikönyvként szolgált.
Nem volt könnyű az üzemi
létszámot biztosítani. Erdei munkásokból,
favágókból, elszegényedett mezőgazdasági
munkásokból lehetett válogatni. A
leghasznosabbak a hutai drótostótok,
hivatalos nevükön vándoriparosok voltak.
Kéziszerszámokkal
dolgoztak,
tehát
„műszaki” érzékük volt, hűségesek voltak,
nem
kellett
tovább
vándorolniuk.
Egyébként semmilyen fegyelmi ügy nem
volt, csupán a ruhaosztásnál tűnt el egy pár
bakancs, amelynek értéke 170 forint volt.
Mivel társadalmi tulajdonnak minősítették,
a rendőrség sokáig nyomozta a tettest. Az
1960-as évek elején nem volt elég kenyér.
Hetente egyszer jött hús, ami hosszú
sorbanállást jelentett. Ez különösen a nem
helyben lakó vendégmunkásoknak jelentett
nagy problémát. Ellátásuk nehézségeinek
megoldásában,
mint
üzemvezető
közreműködtem. Amikor elterjedt, hogy
munkalehetőség van a perlitbányában,
megjelent a munkakeresők szomorú hada.
Könyörögtek, ígérgettek, fenyegetőztek,
hozták a piros pecsétes ajánló leveleket.
Ilyen ügyek is színesítették az üzemvezető
feladatát. Jellemző az akkori technológiai

színvonalra, hogy csilleszállítással és kézi
rakodással tervezték a letakarítást,
gyakorlatilag a hegy elhordását. Nagy
esemény volt, amikor megjelent az első
dömper és az orosz rakodógép. Közel 10 év
kellett ahhoz, hogy a pálházai perlitüzem
olyan feltételekkel és körülmények között
működjön,
hogy
a
hegyaljai
ásványbányászat
legjövedelmezőbb
egységévé váljon, és a hegyközi
lakosságnak biztos kereseti forrást jelentsen
az állandóan plusz feladatot adó szigorú
környezetvédelmi
előírások
betartása
mellett.
1972-ben
a
Geominco
Külkereskedelmi
Rt.
megbízásából
Cipruson kezdtem el egy bányaüzem
létesítését. Egy régi aranybánya mélyebb
szintjén kellett a rézércet feltárni és
lefejteni. Feladatom volt a bányanyitás,
bányaművelés és egy ércelőkészítőmű
felépítése. A szerződés 7 évre szólt.
Külföldi
kiküldetésre
nehéz
lenne
kellemesebb helyet találni. Az örök tavasz
országa, magas életszínvonal, békés
környezet, az egész sziget gyakorlatilag egy
üdülő terület. A családdal költöztem ki egy
tengerparti modern lakásba Larnacába. A
gyerekek angol iskolába járhattak. Ilyen
körülmények mellet mégis utólag azt
mondhatom,
hogy
szakmailag
a
legnehezebb feladatot kaptam, és itt az
életemnek legkalandosabb éveit éltem meg.
Egy 80 fős üzemet kellett szervezni,
ami nem volt könnyű. Akiknek szakmájuk
vagy vállalkozó szándékuk volt, a közeli
arab olajcégeknél vagy a sziget északi
részén lévő bányáknál helyezkedtek el.
Pásztorokból, halászokból, pincérekből
lehetett válogatni, akiknek a munkabér
igénye igen magas volt. Még azt is
figyelembe kellett venni, hogy az ottani
három, egymással rivalizáló pártból
arányos létszámban kerüljenek felvételre
azok, akik egy-egy műszakban dolgoznak
ahhoz, hogy elkerüljük a teljes sztrájkot.
Az ércelőkészítő minden alkatrészét
Magyarországról szállítottuk ki hajóval. A
pontatlan tervezések, a kivitelezők
szervezetlen
munkája
és
számos
feszültséget okozó zavar ellenére másfél év
alatt elkészült az ércelőkészítő. Abban az
időben ez volt a szigeten a legújabb és
legmodernebb üzem. Az automatikus
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irányítást, a számítógépes kontrollt, a
modern adagolókat még a működő nagy
rézbányák vezetői is megcsodálták.
A pártok közötti feszültség már a
korábbi hónapokban is egyre nagyobb volt.
Amikor az alkalmazottak géppisztollyal
jöttek be dolgozni, várható volt a fegyveres
összetűzés kirobbanása. A családtagjainkat
hazaküldtük Magyarországra. 1974. június
1-én megindult az üzemszerű termelés,
amely 15 napig tarthatott. Kitört a háború!
A szélsőjobboldali görög Junta segítségével
a jobboldal fegyveres kormánypuccsot
hajtott végre és átvette a hatalmat,
Makariosz elnök elmenekült. Minden üzem
leállt, teljes kijárási tilalmat rendeltek el.
Ezt követte két nap múlva a török invázió,
ami megbénította az egész országot és
elfoglalták a sziget csaknem felét. A
bányaüzem a demarkációs vonalra esett, a
vízmű pedig a megszállt török területre, ami
azt jelentette, hogy működése többé soha
nem indult meg. Egy hétig tartott a
fegyveres harc, amit az ott tartózkodó
ENSZ békefenntartók tehetetlenül néztek.
A megszállt területről a görög menekültek
ezrei özönlötték el a városokat nagy
sátortáborokat alkotva. Ezután következtek
a nehezebb napok. Menekülni a körülzárt
városból, hat napig kószálni a Földközi
tengeren egy hajóban egy hadihajó
kíséretében és még számos hasonló kaland,
míg Magyarországra érkeztünk. Néhány
hónap
múlva,
amikor
a
helyzet
konszolidálódott, visszatértünk Ciprusra.
Néha sikerült az üzembe kimenni egy-egy
kísérletet elvégezni. Ez idő alatt két ENSZ
harckocsi vigyázott a biztonságunkra. Még
két évig vártuk, hogy a törökök és görögök
kibéküljenek, de ami 100 éve lehetetlen, az
a mai napig sem történt meg. Ezek az
események nagyon emlékezetesek és főleg
tanulságosak voltak, amiről a „Magyar
bányászok a réz hazájában, Cipruson”
című írásomban számoltam be, amely „Egy
bányamérnök naplófeljegyzései a háborús
évekről 1972 – 1976” alcímmel jelent meg
2017-ben.
A ciprusi kiküldetés után, 1976-tól a
Bányászati
Aknamélyítő
Vállalat
központjában, Budapesten folytattam
munkámat. Ezekben az években, a „nagy”
Eocén Program idején működött a
legnagyobb kapacitással a vállalat. Részt

vett a városfejlesztéssel kapcsolatos
közműhálózat építésében, amelynek során
bevezették az új, kitakarás nélküli sajtolásos
eljárást. Ez a munka volt a cég
legsikeresebb
bányászaton
kívüli
tevékenysége. Az aknamélyítés speciális
bányászati tevékenység. Egy műszaki
embernek évtizedek kellenek, hogy minden
tekintetben teljeskörű szakmai ismereteket
szerezzen. Úgy tartották, aknamélyítősnek
születni kell. A vállalatnál több
korszerűsítés és új technológia várt
bevezetésre, ezért, mint műszaki fejlesztő
elsősorban ezekben vettem részt. Az egyik
legsikeresebb fejlesztésem a vegyszeres
injektálás és kőzetszilárdítási módszer
kidolgozása és bányászati bevezetése volt.
Ez az eljárás szabadalmat kapott. E
módszerrel sikerült néhány látványos
feladatot megoldani, mint a várpalotai
Újferenc akna szigetelése, a perecesi új
légakna mélyítése és vízkizárása, a recski,
komlói, tatabányai vízkizárás, és számos
szigetelés a közműveknél. Hasonló
technológia bevezetésére került sor
Szlovéniában, a zagorjei szénbányában és
az idriai higanybányákban, ahol közel két
évig szakértőként tevékenykedtem. Jelentős
fejlesztésként kell megemlíteni a nitrogénes
fagyasztási eljárás bevezetését, amellyel az
iparágon kívül is, vizes homokos talajban
végzett közműépítéseknél gyors megoldást
biztosítottunk. A szénbányászat leépítését
és ezzel együtt a bányaépítési munkák
megszüntetését még ennél a vállalatnál
éltem meg, de szerencsére 1992-ben
nyugdíjba mentem.
Mindig jutott időm arra, hogy a
szakmai
elfoglaltság
mellett
más
területeken is tevékenykedjek, s ha ez
kapcsolatos volt a bányászattörténettel,
nagy örömöt jelentett. Az 1950-es évek
végén még számos bányászattörténeti
emléknek számító eszköz, építmény,
szerszám
volt
található.
Ezeket
magángyűjteményekben őrizték meg.
Különösen az érc- és ásványbányászat
területén, a középkori vágatok feltárása
során került elő igen sok régi eszköz,
szerszám, biztosító anyag. Ezeknek a
szervezett gyűjtését, megőrzését első ízben
Rudabányán végezték a két világháború
között
Kállay
Géza
igazgató
kezdeményezésére. Elrendelte az ilyen
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anyagok beszolgáltatását és ezekből
gyűjteményt hozott létre és számos darabot
adott át a Magyar Nemzeti Múzeumnak és
a miskolci múzeumnak is. A rudabányai
jelentette az első hazai bányászati
gyűjteményt. A magyarországi bányászati
múzeumok történetét a 2001-ben megjelent
„A magyar bányászat évezredes története”
III. kötete részletesen ismerteti.
Ezekben az években ilyen tárgyak és
az ásványok gyűjtésének nem volt
„divatja”, pedig nehezebb volt kikerülni
őket, mint összegyűjteni. Csupán a külföldi
ásványkereskedők figyelmét nem kerülték
el a szép, magyar ásványok, hiszen akkor a
bányák melletti korcsmákban egy üveg sör
áráért ma már ezreket érő darabokat lehetett
kapni. A bányavállalatok vezetői csupán a
hetvenes évek elején kezdtek erre
felfigyelni. Egyetemistaként az első
bányajáráson a rudabányai bányában
vettem részt, ahol a külfejtéseket kisebb
alagutakkal kötötték össze, kihagyva a
szennyező
anyagot
tartalmazónak
minősített rezes ércteléreket annak ellenére,
hogy itt voltak az értékes ásványok,
amelyeket ma már grammban mérnek.
Ezeknek a begyűjtésére nem sikerült a
minket kísérő egyetemi oktatóknak az
érdeklődését felkelteni. A régi üzemek
épületeinek a padlásán voltak összegyűjtve
a középkori iratok és térképek. Az
államosítás után ezeket használták a
kályhák begyújtására. A még fellelhető
dokumentumokból különböző iratokat,
jegyzőkönyveket
sikerült
többet
megszereznem.
Az évek során begyűjtött tárgyaim
tették lehetővé 1970-ben a Telkibányai
Múzeum megnyitását, amelynek egyik
alapítója voltam. Örömöt jelentett ennek a
gyűjteménynek a kezelése, fejlesztése, amit
közel 20 évig folytattam. Munkám sikerét
bizonyítja, hogy a megyében a miskolci és
a sárospataki múzeum után ez volt a
leglátogatottabb. Volt idő, amikor a
látogatók száma meghaladta a 16 ezret.
Napjainkban a múzeum kezelését az
Önkormányzat gyakorolja. Ez inkább
szomorúságot okoz, hiszen teljesen leépült,
annak ellenére, hogy soha nem rendelkezett
a működtetésre ilyen nagy pénzalappal, de
ennek felhasználása „átláthatatlan”.

Örülök, hogy tapasztalataimat más
gyűjteményeknek is átadhattam. Több
múzeumi kuratóriumnak a tagja, vagy
vezetője voltam. Nagy kihívást, és
szakmailag is nagy, de szép feladatot
jelentett, hogy részt vehettem a Miskolci
Műszaki
Egyetem
Múzeumának
rendezésében és kiépítésében.
Eredményes volt az a mozgalmam,
hogy vegyük számba és mentsük meg
bányászattörténeti emlékeink közül a
legszebbnek mondható tárgyként a
bányászpalackokat, amelyekből már sok
külföldi gyűjtőkhöz került. Két sikeres
kiállítás szervezése és a „Palackba zárt
bányászat” című könyvem kiadása után
ismerték fel a hazai múzeumok ennek a
hungarikumnak az értékét. A raktáraikból
előkerültek sok esetben 300 éves
példányok. Ezek jó részét restaurálni
kellett, ami egy igen különleges és nehéz
feladat volt, de sikerült megbízható
technológiát kifejlesztenem és több hazai és
külföldi múzeum ilyen irányú igényét
kielégíteni. A restaurálás során szerzett
tapasztalatok késztettek arra, hogy ezek
modern változatainak készítésével több
gyűjteményt,
kiállítást
gazdagítsak.
Megindult a gyűjtők és gyűjtemények
érdeklődése nemcsak a bányászpalackok,
hanem a „bányahegyek” és diorámák iránt
is.
Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesületnek 1954 óta vagyok
tagja. Több cikluson keresztül különböző
tisztséget töltöttem be. Több mint 10 évig
voltam
a
Bányászati
Szakosztály
Bányászattörténeti Bizottságának vezetője.
Ez idő alatt sikerült minden vidéki
bányászati múzeum, vagy gyűjtemény
vezetőjét elérni, hogy üléseinken aktív
tagokként részt vegyenek.
Számos
bányászattörténeti
kiadványnak voltam a szerzője, vagy
szerkesztője. Legfontosabb munkám „A
magyar bányászat évezredes története” 5
kötete,
amely
kiadásának
a
kezdeményezője, főszerkesztője és részben
szerzője voltam. A magyar bányászat
átfogó történetének a megírására még soha
nem került sor. Wenzel Gusztáv híres
könyve csak a 17. századig ismerteti
ipaágunkat. 1996, a honfoglalás 1100.
évfordulója méltó alkalom volt arra, hogy
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közreadjuk a magyar bányászat ezeréves
történetét. Időszerűvé vált a kiadás azért is,
mert a 20. század végére leépült a magyar
bányászat. Megszűntek azok a vállalatok,
amelyek egy-egy bányavidék emlékeit
őrizték, vagy irattárának gondját viselték.
De még aktívak voltak azok a szakemberek,
akik az utolsó évtizedekben a bányákat
közvetlenül, vagy közvetve irányították, a
dokumentációk
adatait
saját
tapasztalatukkal és élményeikkel ki tudták
egészíteni. Az I. kötet a honfoglalástól
foglalja össze a történelmi Magyarország
bányászatának adatait. A II. kötet azoknak a
bányavidékeknek és vállalatoknak a
történetét tartalmazza, amelyek az ország
jelenlegi területén vannak, vagy korábban
működtek. A III. a legnépszerűbb kötet, a
magyar bányászat művészeti, irodalmi,
zenei, ikonográfiai érékeit és hagyományait
foglalja össze számos színes melléklettel. A
IV. és V. kötet - dr. Izsó István munkája - a
magyar
montanisztika
szakirodalmi
forrásait és ezeréves kronológiai történetét
tartalmazza. A kézirat szerkesztésében és
ehhez kapcsolódó kutatásokban több
szervezet, bányavállalat vett részt. Ötvenre
tehető azoknak a szakembereknek a száma,
akik e munka írásában, lektorálásában, vagy
szerkesztésében
közreműködtek.
Pályázatokból, különböző támogatásokból
sikerült a kiadás költségeit összeszedni, így
nem terhelték ezek a kiadások az
Egyesületet, amely megadott minden
segítséget
az
adminisztrációhoz,
szervezéshez, nyomtatáshoz, terjesztéshez.
A kötetek hamar elkeltek. Voltak,
amelyekből
pótkiadásokat
kellett
biztosítani. Nagy sikere volt a külföldi
magyar szakemberek körében is.
Természetesen egy ilyen nagy,
átfogó kiadványnál nem lehetett teljességre
törekedni. De ez a sorozat ösztönzően hatott
a bezárt, vagy bezárás alatt lévő bányászati
vállalatoknak
történetük
részletes
megírásához, amihez a kötetek bőséges
irodalmi jegyzéke alapul szolgálhatott.
Gyakorlatilag csaknem minden bányavidék
megírta részletes történetét. Bár a vállalati
levéltárak
többsége
kezelhetetlen
állapotban maradt, vagy elpusztult, de
nyugodtan
elmondhatjuk,
hogy
szakembereink nem vitték sírba tudásukat,
emlékeiket. Az országban a bányászati

múzeumok, gyűjtemények, kiállítások
száma meghaladja a negyvenet. Utódaink
hálával gondolhatnak azokra, akik önként
vállalták az ilyen irányú ipartörténeti
örökségünk emlékeiknek a megmentését.
Mindig jutott időm ún. társadalmi
munkára is, ami csak részben kapcsolódik a
fő
tevékenységemhez.
Telkibányán,
javaslatomra,
ismét
ünnepeljük
a
bányásznapot, bányaváros találkozókat és
egyéb,
a
község
hagyományához
kapcsolódó
rendezvényeket
tartunk.
Sikerült több olyan létesítményt létrehozni,
amelyek a történelmi múltat idézve
idegenforgalmi
látványosságot
is
jelentenek. Közömbösség miatt számos
kudarcot, sikertelenséget is megértem. De
hát egy 600 lelkes községnek, ahol négy
szálloda, négy melegkonyhás étterem van,
és a falusi szálláshelyekkel együtt az
ágyszám meghaladja a lakosság számát, mi
hiányozhat még?
Jó kapcsolatom maradt a hajdani
munkahelyemmel,
a
pálházai
perlitbányával, tanácsaimra még ma is
gyakran igényt tartanak. Örülök, hogy itt is
nyomát
hagytam
múzeumalapító
tevékenységemnek, közreműködtem egy
szakgyűjtemény
létrehozásában,
ami
Perlitmúzeum nevet kapta.
A mi korosztályunk még 8 évet járt
gimnáziumba, kollégiumi bentlakással. A
háború utáni években még jegyrendszer
működött, ezért az állandó koplalás mellett
örömöt jelentett, ha hozzájutottunk
időnként egy-egy darab ízetlen UNRA
sajthoz, vagy az adományként érkező egyegy használt katonai ruhadarabhoz. Csak a
karácsonyi és húsvéti szünetekben
utazhattunk haza. Ezek ellenére ismeretlen
volt körünkben a depresszió, vagy, hogy
valaki otthagyta volna a gimnáziumot. A
sok nélkülözés ellenére, mégis úgy
emlékszünk a gimnáziumi éveinkre, hogy
életünk legszebb korszaka volt. Ennek
bizonyítéka, hogy még minden éven
osztálytalálkozót rendezünk Sárospatakon,
sajnos egyre csökkenő létszámmal. Igen
hálásak vagyunk iskolánknak azért, hogy a
negyvenes évek végén, politikailag a
legvadabb korban, szinte burában tartott
minket, védve a lélekromboló behatásoktól.
Örülök, hogy titkára lehettem annak
az alapítványnak, amely közreműködött az
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államosított sárospataki egyházi iskola
visszavételében még a rendszerváltozás
előtt. Akkor, amikor már szabaddá vált a
sajtó, lehetőség mutatkozott engedély és
cenzúra nélkül könyvkiadásra. A több,
kollégiummal kapcsolatos kiadvány mellett
kezdeményeztem és megszerveztem egy
szerkesztőbizottság létrehozását Komáromi
János közreműködésével az 1927-ben
megindított nagy sikerű „A pataki diákvilág
anekdotakincse” sorozat folytatásaként a
III.- IV.- V. kötet kiadására 1996 és 2012
között. Kár, hogy azóta nem akadt, aki
folytassa ezt a munkát.
Hagyománnyá vált, hogy az
ÉLETUTAK írói röviden családjukról is
beszámolnak. Követem ezt a hagyományt!
Két fiam van és két unokám. A nagyobbik
fiam szintén bányamérnök, 15 év külföldi
munka után itthon egy nagy vállalat egyik
vezetője. A kisebbik fiam, aki örökölt
valamilyen művészi hajlamot, önálló
vállalkozó, műemlékek, lakótelepek és

egyéb épület makettek készítésével
foglalkozik. Feleségem, aki az egyik
bányászati vállalat központjában dolgozott,
állandó segítőtársam, aggódó és szeretőn
szigorú
felügyelőm.
Elfoglaltságom,
hobbim természetesen a telkibányai
múzeummal és környékének emlékeivel
kapcsolatos. Téli időben a zene és a
képzőművészet ad teljes kikapcsolódást.
Mindkét művészeti ágnak gyakorlója
vagyok, persze csak „amatőr” szinten.
Korom ellenére úgy érzem, még sok
tennivaló vár rám. Bár néha kevésnek tűnik
az erőm. Ilyenkor mindig emlékezem pataki
tornatanáromra, aki arra nevelt minket,
hogy többet vállaljunk, mint amit - úgy
véljük - el tudunk végezni. Azt az elvet kell
követnem, amit az egyik latin közmondás
értelmezése jelent: DUM SPIRO SPERO.
Benke István

A „Fúrós Jóska”
A Lone Star Steel Company (ma U. S. Steel
Tubular Product = USS) 1955-ben felkérte
Torg Thompson látványos falfestményeiről
ismert festőművészt, hogy készítsen egy
markáns fúrós arcképet a hirdetésükhöz.
Thompson elkészítette a „Joe Roughneck”
(Fúrós Jóska) arcképét, amely osztatlan
sikert aratott.
Egy olyan robusztus férfi arcképét rajzolta
meg, aki már hosszú időt töltött kemény
munkával a szénhidrogénmezőkön. Joe
állkapcsa egyenes – amely az elszántságot
jelképezi, orra lelapult – mintegy fellendülő
város kavargó életének emléke. Nézése lágy
– jelezve fajtája kedvességét és
nagylelkűségét. Száján enyhe mosoly van,
de van egy kis kérdős arckifejezése is. Joe
határozott és kemény, bölcs és huncut,
tehetséges és megbízható, ravasz, de
őszinte. Amikor megjelent a hirdetés, Joe-t
azonnal elfogadták azok szimbólumaként,
akik részt vettek és részt vesznek a
szénhidrogén-kutatás minden területén. A

Lone Star Steel Company hamar lemondott
Joe Roughneck jogáról, ahogy a társaság
egyik vezetője mondta: „Joe már nem a
miénk. Olyan univerzális, mint egy forgatva
működő fúróberendezés”. Joe egész
életében az amerikai és nemzetközi
szénhidrogénipar
eltökéltségét
szimbolizálta, támogatta a szénhidrogénipar
ügyeit, erősítette a hazaszeretetet és a
szénhidrogéniparban dolgozók töretlen
fejlődésben vetett hitét.
Az első Joe Roughneck mellszobrot
Joinerville (Texas) melletti Gaston
Múzeum előtt állították fel 1957. március
17-én, amely tartalmaz egy lezárt
időkapszulát, s amit csak 2056-ban
nyithatnak fel. A kapszula tartalma a jövő
generációnak meséli el a Columbus Marion
„Dad” Joiner által 1930. októberének elején
felfedezett hatalmas kelet-texasi Joinerville
kőolajmező történetét.
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Az eredeti Joe Roughneck rajz

A Lone Star Steel hirdetése

Az első mellszobor Joinerville-ben

Joe Roughneck mellszobra több történelmi
szénhidrogénmező
körzetében
is
megtalálható:
Texas tengerparti régiójában Conroe város
mintegy 40 mérföldre van északra
Houstontól. George W. Strake irányításával
a South Texas Development 1931.
december 13-án fedezte fel a Conroe
szénhidrogénmező földgáz telepét 5000 láb
(~1250 méter) mélységben a George Strake

No. 1 fúrással, majd a No. 2 fúrás
kőolajtelepet tárt fel. Mára a Conroe mező
elérte összesen a 400 millió hordó (~64
millió m3, ~54 millió tonna) kőolaj
kitermelését. Joe Roughneck-nek két 1967ben felállított mellszobra is van a városban,
az egyik a Candy Cane Parkban, a másik a
Montgomery County’s Heritage Museum
előtt.
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Candy Cane Parkban

Kilgore (Texas) álmos városka élete drámai
módon megváltozott, amikor 1930. október
3-án a Daisy Bradford No.1 néven ismert
fúrás felfedezte a hatalmas kelet-texasi
kőolajmezőt. A kis mezőgazdasági városból
egy nyüzsgő kőolajipari város lett. Az
1930-as években a fellendülés csúcsán a
város határain belül 1100 kút termelt. A

East Texas Oil Museum előtt

A Lone Star Gas Company Vaught No.1
fúrása fedezte fel a Boonesville Band

Montgomery County’s Heritage Museum előtt

fellendülés 1940-re lényegében véget ért,
azonban a kőolajtermelés továbbra is a
város gazdaságának központi eleme. Az
East Texas Oil Museum előtt is és a
múzeumban is áll egy-egy 1986. március 2án felállított Joe Roughneck mellszobor.

East Teaxas Oil Museum udvarán

földgázmezőt 1950-ben. A földgázmező az
egyik legnagyobb az Amerikai Egyesült
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Államokban, Észak-Texasban a Fort Worth
- medence északi végén található. A több
mint 470 termelő kútja 5 milliárd köbláb
(~141,6 millió m3) földgázt termel havonta.
Az egyik földgázkitörés alkalmával 3
fúrómunkás életét veszítette, akiket a
Boonesville-i temetőben helyeztek örök
nyugalomba,
a
számukra
kijelölt
parcellában. Ezt követően minden helyi
lakosú szénhidrogénbányászt is oda
temetnek. 1970. október 26-án Preston
Smith Texas állam kormányzója a
földgázmező
felfedezésének
20.
évfordulója
alkalmából
és
a
szénhidrogénbányászok emlékére Joe
Ruoghnect emlékművet avatott a temető
bejáratánál.
1955 óta az U. S. Steel Tubular Product
(régebben Lone Star Steel Company)

Boonesville-i temető bejáratánál

támogatásával az Independent Petroleum
Association of Amerika (IPAA) minden
évben olyan személynek ítéli oda a
„Főfúrós díj” (Chief Roughneck Award)
kitüntetést, aki az amerikai szénhidrogénbányászat legkiemelkedőbb egyénisége volt
az előző évben. A texasi Kilgore város
főterén
felállított
Joe
Roughneck
emlékműre vésik fel a díjazott és cégének
nevét 1955 óta. A díjat az IPPA éves
közgyűlésén adják át, a szénhidrogéniparág egyik legjelentősebb kitüntetésének
ismerik el, és a díj, valamint a mögötte álló
személyiség olyan egyének szellemét,
eltökéltségét, vezetését és integritását
szimbolizálja, akik nagy hatással vannak az
energiaiparra.

Kilgore-i „Főfúrós díj” emlékmű
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A „Főfúrós díj”

Megjegyzés: A magyar szénhidrogénbányászatnak is elkelne egy hasonló
ikonikus figura!

A Sundown High School egy állami
középiskola a texasi Sundown-ban. Az
iskola széles körben ismert és a legtöbb
kisvároshoz hasonlóan sportkörrel is
rendelkezik (atlétika, baseball, kosárlabda,
terepfutó,
amerikai
futball,
golf,
súlyemelés, softball labdajáték és tenisz
szakosztályok). Az amerikai futballcsapata
a 2017-2018-as bajnokságon megnyerte az
UIL Lone Star Kupát. A sportkör felvette
Joe Roughneck után a Sundown Roughneck
nevet és kabalafigurája is azonos Joe-val.

Forrás: B. A. Wells and K. L. Wells: Meet Joe
Roughneck. American Oil & Gas Historical Society.
March 11, 2005.

Id. Ősz Árpád
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Életünk az Energia 14.1
A villamos autózásról
Livo László okl. bányamérnök, geotermikus szakmérnök, c. egyetemi docens, ügyvezető
MARKETINFO Kft.
/
Az autózás villamos hajtással kezdődött a XIX. század utolsó évtizedében, majd 1920 körül a
villamos önindító motor feltalálását követően a robbanó motor vált uralkodóvá. A fejlesztés főként autó elektronikai téren- közel 100 esztendőn keresztül folyt. Napjainkra a biztonsági és
a kényelmi berendezések mellett mintha a hajtást is visszavenné az elektromosság...

Elveiben az elektromos hajtáslánc
mit
sem
változott.
Fordulatszám
szabályozott kerékhajtás akkumulátoros
energia tárolás. Ma is ez a tisztán
elektromos autó receptje (3. sz. ábra).
Természetesen minden biztonsági- és
kényelmi funkciót megőrizve, melyek
többsége már tegnap is villamossággal
működött. A kutatás iránya kettős. Egyrészt
a villamos energia megfelelő energia
sűrűségű
tárolására,
másrészt
az
utasbiztonság megtartása, illetve fokozása
mellett a hasznos teher/önsúly arány
drasztikus javítására irányul. Érthető ez,
hiszen mindkét probléma nem annyira a
pénztárcánkat, mint inkább Földünk szűkös
nyersanyag készletét terheli. Azonban a

1. ábra „Villanyautó tankolás” Budapesten 2010

A mindennapi élet, a háztartás és az
ipar területén a hajtási feladatok döntő
hányadát
ma
villamos
motorokkal
valósítják meg. Egyetlen olyan jelentős
alkalmazási terület van, ahol a villamos
hajtás még nem győzött. Ez a közúti

Természetet itt sem lehet „kihagyni”.
Minden új próbálkozás új környezeti és
társadalmi gondokat hoz a felszínre. A
végső megoldás -mint általában- meg sem
születhet. Viszont gyakran változó
kompromisszumok árán egyre drágábban
ugyan, de talán fajlagosan egyre kevesebb
energiát használhatunk fel majd utunk során
nagyvárosaink
levegő
minőségének
megőrzése mellett...
A javulás ma még terv csupán.
Megvalósulása érdekében, ahogyan az lenni
szokott, sokféle irányban dolgoznak.
Írásunkban a teljesség igénye nélkül ezeket
a próbálkozásokat és az elért eredményeket
vázoljuk fel.

2. ábra Lohner-Porsche elektromobil
1898

gépjárművek családja. Ezen a területen
nehéz az áttörés, noha a villamos hajtás a
járművekben
is
számos
előnnyel
rendelkezhet. A nem kötött pályán villamos
energiával hajtott jármű közlekedésének
azonban vannak olyan feltételei és
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következményei is, melyekről ma még
keveset tudunk.
Előbb lássuk az akuttá vált
problémákat, melyek a villamos járművek
elterjedésével sem oldódnak meg. Ilyen
például a gumi kerékabroncsok és az
útfelület kopása. Az ebből származó por
komoly egészségügyi kockázat mind a
közlekedésben résztvevők, mind az utak
melletti lakosok számára. A villamos
autókban
számos
innováció 1
eredményeként olyan szerkezeti anyagok
vannak, melyek ekkora tömegben és
koncentrációban még nem kerültek
kapcsolatba az emberiséggel. Az ebből
származó problémák felismerése majd
kiküszöbölése csakúgy, mint a városi
elektromágneses szmog koncentrációjának
jelentős és folyamatos növekedése,
spektrumának változása miatt kialakuló
helyzet semlegesítése is a közeli jövő
feladata. Hosszabb tartózkodás a volánnál a
sofőr számára ma még ismeretlen
következményekkel járhat. Igaz a veszély
jelenlétét érzékszerveinkkel nem, csupán
fizikumunkkal, idegrendszerünkkel és
műszereinkkel érzékeljük. S végül, de nem
utolsóként az az energia, amit autózás során
elhasználunk, teljes egészében környezetbe
kibocsátott hővé alakul útvonalunk
hosszában…
A gépjárművek „villamosítására”
irányuló fejlesztés szinte minden gépjármű
kategóriát illetően folyik a rollertől, a
személy- és tehergépkocsikon át, a városi
autóbuszokig. A jelenlegi fejlesztési
gyakorlatra az a célkitűzés jellemző, hogy a
villamos hajtásúvá alakított jármű a
hagyományos,
belsőégésű
motoros
gépjárműveknél
megszokott

menettulajdonságokkal
és
komfortfokozattal rendelkezzen, vagy
közelítse meg azt. A korábbi fejlesztések
ezzel szemben a könnyű, kisméretű és kis
teljesítményű, szerény komfortfokozatú
mini villamos autók (LEV, SULEV)2
építését tűzték ki célul, amelyeket rövidtávú
városi közlekedésre, bevásárlásra, munkába
járásra szántak. Ma már külön kategóriát
képeznek a környezetvédelmi okokból
védett területeken, parkokban, valamint zárt
térben is közlekedő járművek, ahol
szennyezőanyag
kibocsátás
csekély
mértékben engedhető meg, azaz érdemes
tisztán villamos hajtású és villamos energia
tárolású autót használni.
A villamos hajtások tulajdonságai
csakúgy, ahogyan azt a robbanó motoroknál
már megszoktuk, elektronikus eszközökkel
szinte tetszőlegesen befolyásolhatók. A
felhasználói igényekhez minden tekintetben
alkalmazkodóvá tehetők. Ahhoz, hogy a
kívánt vontatási (közlekedési) jelleggörbe
programozható
legyen,
kezdetben
örökölhetjük járművünkben a programozó,
jobb esetben egy tervező csoport vezetési
stílusát. Természetesen későbbi fejlesztések
tartalmazhatnak majd öntanuló programot,
sőt robot sofőrt is. Technikailag már ma
lehet mód arra, hogy eszközünk hosszabb
idő alatt hozzánk idomuljon. Mintegy
elsajátítva vezetési szokásainkat. Bár a
fejlesztési verseny nem mindig hagy időt
még az átlagos felhasználó jogos
igényeinek
kielégítésére
sem.
A
szabványosításra segítségként -csakúgy,
mint a mai használt közlekedési eszközök
esetében már egy évszázada- rövid távon
nem számíthatunk.

1

2

innováció = megvalósult ötlet, mely legtöbbször
részletes vizsgálat (pl. egészségügyi, biztonsági
stb.) nélkül kerül alkalmazásra a gazdasági verseny
szellemében

LEV: Könnyű Elektromos jármű, SULEV:
Szuperkönnyű Elektromos jármű
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3. ábra Villamos autó blokkvázlata és felépítménye

A 3. sz. ábrán egy villamos autó
általános blokkvázlatát mutatjuk be.
Fantáziánk azonban tág határok között
mozoghat. Léteznek ugyanis egy- kettőnégy
motoros
és
mechanikus
differenciálmű nélküli típusok. Egyen- és
váltakozó áramú egy- három és öt fázisú
villamos meghajtások is. Példaként
említjük a rövidre zárt forgórészű aszinkron
motor, reluktancia motor, kommutátor
nélküli állandó mágneses- és négyszög
vezérlésű egyenáramú motor típust.
Érdekesség, hogy a magas teljesítmény
igény miatt 230 V feszültség táplálja a
legtöbb változatot. Hiszen a kábelekben
folyó áram így alacsony értéken maradhat.
Előnyeik, hátrányaik, műszaki megoldásaik
az interneten megtalálhatók úgy marketingmint
tudományos
megalapozottságú
közleményekben. A teljesen villamos autó
vitathatatlan tulajdonságai közé tartozik
mechanikai
szerkezeti
egyszerűsége
ugyanúgy, mint villamos-, elektronikaiszámítástechnikai bonyolultsága. Magas
árszínvonalát nemcsak újszerűsége, hanem
a beépített alkatrészekben felhalmozott, ma
még igen drágán előteremthető anyagok,
főként ritka földfémek és vegyületeik is
indokolják.
Az előnyök közül talán érdemes
megemlíteni a hajtáslánc energetikai
hatásfokának jelentős javulását amellett,
hogy városi üzemben a fékezés alkalmával
megvalósított energia tárolás mechanikai
úton lendkerékben3, villamos energia

fejlesztés után szuperkondenzátorban 4,
vagy az akkumulátortelepbe történő
visszatáplálás,
a
mainál
energiatakarékosabb
üzemet
eredményezhet a jól ismert légszennyező
anyagok egy részének a forgalomban
történő minimális kibocsátása mellett.
Hogy milyen mértékben, azt a gyakorlat
megmondja majd.
A villamos közlekedés eszközeiben
egyelőre tehát technológiai sokféleség és
kiforratlanság uralkodik. Egyen- és váltó
árammal hajtott motorokkal szerelt
eszközöket ugyanúgy találunk a kínálatban,
mint úgynevezett hibrideket, illetve
kísérleti tüzelőanyag cellás járműveket.
Abban egyeznek csak, hogy a vezérlést
mindenütt programozott mikroelektronika
végzi. A programok, illetve az alkalmazott
érzékelők, elektronikus, mechatronikus
eszközök nemcsak autógyártónként, néha
még egy típuson belül is gyakran változnak.
A tisztán elektromos (villamos) autó
fő jellemzője, hogy belsőégésű motorral
nem rendelkezik. A jármű hajtása kizárólag
villamos motoros. Ebben a konstrukcióban
a hajtáslánc magas hatásfoka miatt alig
keletkezik hulladék hő. A megszokott
berendezések és a világítás, hangtechnika
mellett
az
utastér
hőkomfortjának
biztosítása is az akkumulátorból veszi az
energiát, tovább csökkentve a jármű
hatótávolságát.
Mint a számítógépeknél általában,
itt is fennáll a veszélye a váratlan

3

4

A lendítő kerék a fékezés során visszanyert
energiát mechanikai energiaként tárolja, melyet a
következő gyorsítás után felhasználhatunk.

A szuperkondenzátor = ultrakapacitás, olyan akár
több Farad villamos kapacitású energia tároló, mely
a fékezés során visszanyert villamos energiát rövid
ideig - a következő gyorsításig tárolja
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programjavító frissítéseknek, illetve a
szakszervizek
különböző
felkészültségének. A töltőállomások képe is
átformálódik, hiszen a jóval hosszabb idejű
„tankolás” a mainál nagyobb terület igényt
jelent! Viszont mindezért cserébe egy olyan
eszközt kaphatunk, amelyik akár mid a négy
kerekében
külön
hajtó
motorral
rendelkezhet s csak néhány egyéb
mechanikus alkatrészt tartalmaz. Programja
teszi alkalmassá a terepi vagy országúti,

városi közlekedésre. S a gondolat az
„önvezető” járművekig tarthat, melyek a
környezettel
és
a
környezetükkel
kommunikálva
(?!)
biztonságosan
szállítanak bennünket akár a vezetési
élmény élvezete nélkül…
A
villamos
meghajtással is
rendelkező gépjárművek fajtáit az 1. sz.
táblázatban soroljuk fel.

Villamos hajtással is rendelkező személy gépjárművek
1. sz. táblázat
Meghajtás
Típusnév
Jellemző leírás
5
Start-Stop funkcióval és időszakosan
Micro-hybrid
belsőégésű motoros
lekapcsolható segédberendezésekkel
(Kis hibrid)
jármű
kiegészítve.
Start-Stop funkcióval, időszakosan
lekapcsolható segédberendezésekkel,
Mild-hybrid
belsőégésű motoros
fékenergia-visszanyeréssel és
(Közepes hibrid)
jármű
gyorsításnál elektromos rásegítéssel
kiegészítve.
Start-Stop funkcióval, időszakosan
lekapcsolható segédberendezésekkel,
fékenergia-visszanyeréssel és
Full-hybrid
belsőégésű motoros
gyorsításnál elektromos rásegítéssel
(Teljes hibrid)
jármű
kiegészítve. Képes tisztán elektromos
hajtással közlekedni (rövidebb
távokon).
Start-Stop funkcióval, időszakosan
lekapcsolható segédberendezésekkel,
Plug-in hybrid
fékenergia-visszanyeréssel, gyorsításnál
(PHEV)
belsőégésű motoros
elektromos rásegítéssel, hálózatról való
(Villamos hálózatról
jármű
töltési lehetőséggel kiegészítve. Képes
tölthető hibrid)
tisztán elektromos hajtással közlekedni
(rövidebb távokon).
Range-extender
PHEV
Itt a belsőégésű motor már minimális
belsőégésű motoros
(Hatótáv növelt
teljesítményre van méretezve, csak
jármű
villamos hálózatról
hatótáv-növelőként funkcionál.
tölthető hibrid)
Battery electric
vehicle (BEV)
tisztán elektromos
akkumulátoros táplálással
(Akkumulátoros
jármű
elektromos jármű)
A hibrid-villamos járművekben
mindig van belsőégésű motor és egy, vagy
több meghajtó villamos motor. A jármű

károsanyag kibocsátása a hibridizációval
csak mérsékelhető, de meg nem
szüntethető. A jármű kerekeinek hajtása

5

Start-Stop funkció: kényszerű megálláskor a motor
egy idő után automatikusan leáll, majd a vezető
tovább indulási szándékára önmagától újra indul.
27

vagy tisztán villamos motoros, vagy a
belsőégésű motorral kombinált villamos
motoros hajtású. A hibrid-villamos
járműveknél a villamos energia átmeneti
tárolására a kis tárolási kapacitás igény
miatt akár egyszerű savas akkumulátort,
vagy ultrakapacitást is használhatnak, de az
alapvető energiahordozó a hagyományos
belsőégésű motoros autókhoz hasonlóan a
tartályba betölthető üzemanyag. A PHEV
járműveknél az energia utántöltést villamos
hálózati töltési lehetőséggel is kiegészítik.
A hibrid jármű tüzelőanyag fogyasztását
(energia
felhasználását)
és

környezetszennyezési
mutatóit
a
belsőégésű motor szabja meg. A hibrid
autók fejlesztésének fontos tervezési
célkitűzése, hogy a villamos motor
szabályozásával a fogyasztási és a
szennyezési mutatót javítani lehessen úgy,
hogy a jármű menettulajdonságai is
javuljanak. Az energia megtakarítás terén a
technikai fejlettség ma kb. 10 % körüli
maximális értéken tart. Persze a konkrét
fogyasztás típuson belül is egyedenként
változhat az autót vezető személy energia
takarékossági gyakorlatának megfelelően.

4. ábra
Soros elrendezésű hibrid autó blokkvázlata

5. ábra
Párhuzamos elrendezésű hibrid autó
blokkvázlata

A 4. és az 5. sz. ábrán a hibrid autók
két alaptípusának felépítését szemléltetjük.
Az irodalom ugyan emlegeti a sorospárhuzamos elrendezést is, azonban ez csak
annyiban különbözik a párhuzamostól,
hogy a villamos- és a robbanó motor egy
időben is hajthat. Például külön az elsőilletve a hátsó kerékpárt. Ez a lehetőség
azonban a párhuzamos elrendezésnél is
adott, csupán a sebességváltó kialakításától
és a hajtott kerekek számától függ. A hibrid
autó szerkezete a tisztán elektromos
autóénál és a robbanó motorosénál is sokkal
bonyolultabb. Hiszen tartalmazza mind az
elektromos, mind a robbanó motoros
hajtásláncot. Ez a komplexitás 6 talán nem
tekinthető kifejezett előnynek. Mint
ahogyan az sem, hogy a szennyező anyag
kibocsátást sem csökkenti jelentősen a
hibrid technika. Az egy kilométerre vetített
energia fogyasztás -már csak a fizikai
törvények
miattsem
csökkenhet
jelentősen, hiszen figyelembe illik vennünk
a villanyszámlánkban jelentkező többlet

költséget is, pl. a tölthető hibridnél. Ami
egységnyi úthosszon az üzemanyag
fogyasztást számot tevően csökkentheti az a
tény, hogy pl. soros hibridnél a robbanó
motor az akkumulátor töltése idején -a
legjobb hatásfokú- állandó fordulatszámon
járhat. Illetve, ameddig villamos hajtással
tud közlekedni a hibrid jármű, a fosszilis
üzemanyag energia tartalma csaknem 2,53-szoros hatásfokkal alakul hajtási
energiává.
A tüzelőanyag-cellával7 épített
járműveknél a villamos energia átmeneti
tárolására
villamos
energiatárolót,
akkumulátort is használnak ugyan, de az
energia utántöltése nem villamos, a
szennyezőanyag kibocsátása nem zérus, a
felhasznált
tüzelőanyagtól
(levegő,
hidrogén, metanol) függő összetételű
égéstermékek keletkeznek. A tüzelőanyag
cellák típustól, felépítéstől függetlenül
magas (80-1000 °C) üzemi hőmérsékleten
dolgoznak. A hidrogén alapú cellák
üzemanyagának
fokozott
robbanás

6

7

Komplexitás = bonyolult összefüggések sora.

Tüzelőanyag cella: kémiai reakcióval villamos
energiát előállító eszköz.
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veszélyessége, tárolása és biztonságos
utántöltése (20 K8, 700 bar) külön
kockázatot és műszaki problémát jelent az
acélok és egyéb anyagok hidrogén
betegségre9 való hajlamával együtt. Ilyen
feltételek mellett is csaknem 4-szer kisebb a
komprimált folyékony hidrogén energia
tartalma,
mint
azonos
térfogatú 10
benziné/gázolajé. A hidrogénnel hajtott
autó tehát robbanó motoros társánál jóval
kisebb hatótávolságú vagy nagyobb
tömegű.
A
legtöbb
cellában
segédközegként
a
diafragmában 11
valamilyen maró hatású anyag (pl. KOH12)
van. A cella felépítése korántsem egyszerű
és az útviszonyok, valamint a környezeti
hőmérsékletváltozás traumáitól13 óvni kell.
Végül számos cella sorba kapcsolására van
szükség az alacsony cella feszültség (0,7 V)
miatt. Mindezek okán napjainkban ilyen
energiaforrással
csupán
kísérleti
járműveket építenek. Annak ellenére, hogy
az 1800-as években feltalált technológiát az
űripar a közúti közlekedésnél jóval
stabilabb
viszonyok
között
sokkal
alacsonyabb teljesítmény szinten már 1960tól használja.
A kutatások mai állása szerint a
folyékony hidrogén üzemanyagú, polimer
membrán elektrolitú PEMFC (Proton
Exchange
Membrane
Fuel-Cell)
a
legesélyesebb a kereskedelmi forgalomra.
Ez a cella 70-80 °C üzemi hőmérsékleten
üzemel és nem tartalmaz maró anyagot. Kis
méretei és alacsony tömege támogatja az
üzemi feszültség előállításához szükséges
több száz cella viszonylag kis helyigényű
konstrukcióját. Bonyolult vezérlése, mely a
villamos terhelhetőség biztosítására és az
ugrásszerű
teljesítmény
változások
elviselésére képessé teszi, egyelőre szűkíti
alkalmazhatóságát. A mai megoldásokban
átmeneti villamos- vagy gyors üzemű
kémiai energia tárolókat építenek be a
gyorsítások- lassítások energia igényének,
nagy terhelésének biztosítására, illetve
befogadására. A cellák energetikai

hatásfoka bizalomkeltő, hiszen a terhelés
függvényében 50-70 % között ingadozik. A
tüzelőanyag cella fejlesztése nagy erővel
folyik.
Kísérleteznek
fémoxidalapú
cellákkal, melyek ugyan magas üzemi
hőmérsékleten, de közúti viszonyok között
tartósabbak, biztonságosabbak.
A régi-új technológia az autózás
fizikáját nem változtatja. Haladásunk
energia igényét továbbra is a gyorsításlassítás gyakorisága, valamint a lég- és a
gördülési ellenállás határozza meg.
Természetesen az üzemvitel és annak
gazdasági eredménye változó aszerint, hogy
autónkkal a városi csúcsforgalomban
araszolunk, vagy a széles, néptelen
autópályán száguldunk. Ki gondolná, hogy
átlagos méretekkel és tömeggel rendelkező
személyautónk esetében 750 m az a
távolság, melyen belül fékezve a fékezés
több energiát fogyaszt, mint a gördülési- és
légellenállás együttesen? Mégis ez a
valóság. Városban vagy országúton energia
takarékosan akkor vezethetünk, ha
figyelembe vesszük, hogy mindkét „energia
faló” úgy a fékezés, mint a közegellenállás
értéke sebességünk harmadik hatványával
arányos. Tehát ha takarékossági (vagy más)
okból megfelezzük haladási sebességünket,
akkor bár utunk kétszer annyi ideig tart
majd, befektetésünk megtérül, hiszen 1/8
teljesítménnyel csupán 1/4 résznyi energiát
használunk el...
A takarékosabb villamos autóknál a
fékezési energia -elméletileg egészét, a
gyakorlatban jelentős részét, villamos áram
termeléssel mintegy 70, mechanikai
energiatermeléssel
60
%-átvisszanyerhetjük. Ami az összes városi
energia fogyasztásunkban mintegy 4-5 %-ot
jelent... Megtakarításunk tehát városi
forgalomban lehet jelentősebb. Növelve
ezzel járművünk hatótávolságát. Ez utóbbi
ugyanis talán a legfontosabb, de ma még
szerény és egyáltalán nem meggyőző értékű
jellemző, főként a „vidéki” ember számára.
A
villamos
energia
tárolásának

8

10

K: Kelvin fok
Hidrogén betegség: a hidrogén molekula kis
mérete miatt beépülve a fémek és egyéb szerkezeti
anyagok rácsszerkezetébe hosszabb idő alatt
terhelhetőség, rezgést, fáradt törést okoz.
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A folyékony hidrogén sűrűsége 0,0763 kg/liter,
benzin esetében 0,73 kg/liter
11 Diafragma: protonokat átengedő villamos
szigetelő a két villamos áramot adó elektróda közt.
12 Kálium-hidroxid
13 Trauma: a károsító hatás.
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fejletlensége ma nemcsak járművünk
önsúlyát növeli menettulajdonságait és
fajlagos energia felhasználását rontva,
hanem az egy töltéssel megtehető úthosszt

is rövidíti. A jellemző viszonyokat az 2. sz.
táblázatba foglaltuk.

A személygépkocsi hajtások energetikája
Energiaforrás
Benzin14
Gázolaj14
CNG14
LPG14
Hidrogén15
Ólom akku16
Li-Ion akku16
Li-Polimer akku16

Fajlagos energia
tartalom
MJ/kg
47
46
55,5
50,3
130
-

kWh/kg
13
12,8
15,4
13,9
36,1
0,04
0,27
0,27

2. sz. táblázat
Energia
Energiaforrásra
felhasználási
vonatkoztatott
hatásfok
hatásfok
%
%
25
25
35
35
25
25
25
25
51
51
31
12
31
27
31
27

A táblázatból az üzemanyagcellás
autó energetikai hatásfoka kiemelkedőnek
látszik. Azonnal változik a kép, ha minden,
a táblázatban szereplő energiaforrás
előállításának energia igényét is figyelembe
vesszük, azaz primer energiahordozóra
vonatkoztatunk. Ami esetünkben a kőolaj,
földgáz és a víz. Hiszen a hidrogén a
természetben földi viszonyaink között
önállóan nem, csupán vegyületeiben fordul
elő.
A tisztán villamos autózás egyik
vitathatatlan előnye, hogy míg a robbanó
motorok 65-75 % hulladékhőt fejlesztenek
a nagy energia sűrűségű energia
hordozóból, addig a villamos autó haladási
helyén jóval kevesebb hőt termel, ami a
városlakók klíma kényelmére jótékony
hatással van. Azonban gondoljuk csak meg,
hogy az akkumulátorba betöltött energiát
valahol elő kell állítani és a helyszínre kell
szállítani. Manapság fosszilis erőműből ez a
folyamat a kiinduló energia hordozó
energiaforrások tartalmának mindössze 31
%-át engedi az akkumulátorba tölteni. Ha
hagyományos atomerőműben állítjuk elő a
villamos áramot, akkor ez a szám ennél
sokkal kisebb. Az autózás villamosítására
fordított primer energia hordozó energia
tartalmának nagyobb része tehát azonnal

hővé válik csak máshol melegíti a
környezetet, nem a városban.
Látjuk a két jellemző különbséget,
melyek közül az egyik a robbanó motorokat
üzemeltető primer energiaforrások magas
energia sűrűségéből, a másik a villamos
áram szekunder energia hordozó jellegének
köszönhető szerény energia sűrűségéből
fakad. Mindennek oka ugyanaz, mint a 20.
század hajnalán: a villamos energia
előállítási
technológiánk
alacsony
energetikai hatásfoka, amin szintén
változtatni lenne érdemes! Az ún.
megújulókat nem szerepeltetjük a 2. sz.
táblázatban. Ugyanis a csekély méretű vízi
energia kincsünket kivéve a villamos
energia előállítás össz hatásfoka a
fosszíliákénál
általában
jelentősen
alacsonyabb.
Ám
megbízhatatlan
energiaforrás, melynek megbízhatóvá
tételéhez a meteorológiai viszonyok
kikapcsolásához például energia tárolásra
van szükség. A villamos autózás technikája
ma ott tart, hogy míg egy benzines
hajtóanyagú jármű 60 literes tankja 48 kg
üzemanyagot rejt, ugyanaz az energia
mennyiség a villamos autó több száz
kilogramm tömegű akkumulátor telepében
férhetne el. A fejlődés természetesen
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Robbanó motorral (nem véve figyelembe a
nyersolajból való kihozatalt...)

Tüzelőanyag cellával (nem véve figyelembe a
hidrogén előállítás energetikai hatásfokát)
16 Tisztán villamos autó
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zavartalan, azonban magas költségű és
hosszú időt igényel.
Van azonban már ma is egy-két
figyelemre méltó hatótávolságú típus, mely
a későbbiekben reménykeltő lehet a
hétköznapi autós számára is. Már ha

árszínvonala megfizethetővé válik, illetve a
hajtási energiát tartalmazó akkumulátorok
biztonsága és várható élettartama a
közlekedésben
megszokott
üzembiztonságot, alacsony karbantartási
költséget garantálja...
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