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H í r l e v é l 
 

2022/26 

2022.07.01. 

 

Isten éltessen OMBKE! 
130 éves lett Egyesületünk 

 

1892. június 27-én alakult meg a selmecbányai akadémia új épületének átadásakor tartott 

Bányászati és Kohászati Kongresszus alkalmából Selmecbánya székhellyel az Országos 

Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE). 

 

  
 

 

Megtartotta alakuló ülését a Felügyelő Bizottság 
 

 
 

2022.06.29-én székházunkban tartotta meg alakuló ülését a teljes létszámú Felügyelő Bizottság 

(FB). Az FB áttekintette az ügyrendjét és meghatározta az ezévi munkaprogramját. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor  
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XI. Országos Bányász-Kohász -Erdész Találkozó 
 

Rengeteg fotó és videó készült a találkozóról. Az alábbi linkekről letölthetőek, akiket érdekel. 

Nem is kíséreltem meg, hogy szelektáljak, ezt minden érdeklődő maga megteheti. 

 

A fotókat és a megnyitó videóját innen tölthetik le. 

 

A konferencia 2 videója: 

1. rész a délelőtti előadásokkal innen,  

2. rész a délutáni előadásokkal innen, 

 

A táblaavató videóját pedig innen tölthetik le. 

 

Jó szerencsét! 

 

Bársony László 

 

 

Múzeumok éjszakája 
Ismét túl vagyunk a Múzeumok Éjszakáján 

 

Magunk és a látogatók nagy örömére a kicsi, de lelkes csapat énekelt egy daloskönyvnyi nótát 

2022. június 25-én a székesfehérvári Alumíniumipari Múzeumban megtartott Múzeumok 

Éjszakáján, miközben lelkesen kóstolgatták a rendezvény támogatására általam felajánlott 

italokat. 

 

Szép estét zártunk! 

 

  
 

 

Jó szerencsét! 

 

Csurgó Lajos 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1Cbih-f4RCxPsIuqrOX5hJNd5gMUL8ldy
https://www.youtube.com/watch?v=hjb-8KDx7nQ
https://www.youtube.com/watch?v=-_UngSY3dEM
https://www.youtube.com/watch?v=jxXHchXzF90
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Megjelent a BKL Kohászat idei első száma 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A BKL Kohászat 2022/1 száma megjelent, 

amit elektronikusan itt tudnak elolvasni. 

 

Az előfizetők a nyomtatott lapot hamarosan 

kézbe vehetik. 

 

Érdeklődők korlátozott számban a 

Titkárságon még igényelhetnek nyomtatott 

lapot. 

 

Jó szerencsét! 

 

Székács Annamária 

felelős szerkesztő 

 

 

 

Komárom-Esztergom megyei értéktárba kerültünk! 
 

A napokban elfogadott megyei értékek között találjuk az OMBKE megyei szervezeteit. 

A kezdeményezők tavaly mi voltunk a „100 éves az OMBKE Dorogi Helyi Szervezete” 

beadványunkkal, amit így kibővítve fogadtak el. 

 

„196-ra nőtt az új megyei értékek száma 

Megyénk szinte minden szegletéből érkezett javaslat új megyei értékekre, így a Megyei Értéktár 

Bizottság tizenöt újabb kiválóságot helyezhetett szűkebb hazánk jelképes kincsestárába a hétfői 

ülésen. 

A felvett új értékek a következők: 

- az almásfüzitői Azaum Római Tábor 

- az Igmándi keserűvíz 

- a Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkör 

- az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület megyei szervezetei (Dorog, 

Tatabánya, Oroszlány) 

- az Esterházy lóidomító intézet és kiállítása a „Szent György” villában Tatán 

- Esterházy Móric élete és munkássága 

- az Agostyáni Arborétum 

- az Akai Fiáthok sírkertje 

- a Dömösi Prépostság altemploma 

- a tatai Kóthay Ernő festőművész munkássága 

- a Neszmélyi borvidék 

- Pálóczi Horváth Ádám és Obernyik Károly szülőháza Kömlődön 

- a Komáromi kisleány országtorta 

- a Monostori híd 

- a Komáromi láda” 

 

Jó szerencsét! 

 

Dr. Korompay Péter 

  

https://www.ombkenet.hu/images/doku/2022/Kohaszat_2022_1.pdf
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Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve 
 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A járványhelyzet alakulása változtathat az ezévre tervezett programjainkon, de mindig 

aktualizálva fogjuk a Hírlevélben megjelentetni a rendezvényeinket. 

 

Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor érvényes járványügyi szabályok betartásával vegyenek 

részt rendezvényeinken! 

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek ténylegesen megrendezésre kerülő rendezvényeiről. 

Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület Titkárságának. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

Rendezvény Helyszín Időpont Státusz 
Péch Antal Emlékév 2022 változó folyamatos  

BOK ülések OMBKE székház minden hónap utolsó 

csütörtök 

 

„Köfém 80” keretében Fémkohász 

Szakmai Nap 

Székesfehérvér  egyeztetés 

alatt 

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

OMBKE székház  egyeztetés 

alatt 

Központi Bányásznap Salgótarján szeptember 1.  

Knappentag - Selmeci Szalamander Selmecbánya szeptember 7-11.  

Bányászati- és Kohászati Múzeumok 

Találkozója 

Dorog 

Miniverzum 

szeptember második 

fele 

 

54. Bányagépészeti és Bányavillamossági 

Konferencia 

Balatongyörök szeptember 29-30.  

Fazola Napok Miskolc október 7-8  

Országos Bányászati Konferencia Egerszalók október-november  

Bányamérő Fórum OMBKE székház november  

Kunoss Endre síremlékének 

megkoszorúzása 

Káloz november  

Szent Hubertus-Szent Borbála Emlékülés Kecskemét november 25.  

Központi Szt. Borbála-napi ünnepség   egyeztetés 

alatt 

Luca-napi Szakestély Budapest december 9. vagy 10.  
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In Memoriam Holló László 
 

Laci az egyetemünk Bányamérnöki Karának bányaművelési szakán 1968-ban végzett és 

minden tekintetben az évfolyam egyik kiemelkedő hallgatója volt. 

Ózdról származott, sikeres szakmai pályafutását a METRÓ KÉV nyíregyházi részlegénél 

kezdte, majd a közútnak szentelte életét, amit hosszú ideig vezérigazgatóként szolgált. 

 

Jó barát, jó szakember, jó ember volt. Nyugodjon békében.  

 

Utolsó Jó szerencsét! 

 

Magyar György 
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Energetikai hírek 
 

Energetikai cégek kerülhetnek állami felügyelet alá 

 

Június 28-án jelent meg a Magyar Közlöny 105. számában számos villamos-energiával 

kapcsolatos törvény, így az is - hivatkozva az orosz-ukrán háborúra – hogy energetikai cégek 

kerülhetnek állami felügyelet alá. 

 

Dr. Horn János 

 

 

Energetika hazánkban 

Évi csúcsteljesítmények összetétele 

 

év   erőmű-teljesítmény   import -szaldó 

       MW 

2010    5524     1036 

2011    5984      908 

2012    5374     1089 

2013    3683     2624 

2014    4417     1984 

2015    3462     2995 

2016    3815     2934 

2017    3678     3102 

2018    4876     1993 

2019    4881     2224 

2020    4067     3026 

2021    4089     3272 

 
Forrás: Stróbl Alajos - ETE VIII. konferencia, Kecskemét 

 

Dr. Horn János 

 

 

Felhasználás összetétele (2022. I-IV. hó) 

 

    Gwh       százalék 

hasadóanyag   5507    33,9 

szénhidrogén   3317    20,4 

megújulók   1904    11,7 

szén    1068      6,6 

import    4452    27,4 

 
Forrás: Stróbl Alajos - ETE VIII. konferencia, Kecskemét 

 

Dr. Horn János  
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100 éve, hogy Balás Jenő, a bagolyhegyi kutató aknával Gánton 

megtalálta Európa legjobb minőségű bauxitját 
 

Az alábbi beszédem 2016-ban Szent Borbála napján Gánton hangzott el Balás Jenő 

emlékművének avatásán. 

 

 
 

Tisztelt Polgármester Asszony, Gánt polgárai, Kollégáim, Barátaim, 

 

Amikor felkértek, hogy ezen a megemlékező ünnepen, itt az emléktáblája mellől szóljak Balás 

Jenőről - őszintén mondom - igen nagy megtiszteltetésnek éreztem. Azután, amikor meg jobban 

megismertem élete útját, a megemlékezést már megtisztelő kötelességemnek éreztem.  

Egy olyan embert ismerhettem meg, akit kora álmodozónak, fantasztának talált. Vagy a kora 

nem értette, vagy ő nem értette a korát. Egy tény, megszállottan kutatta a Dunántúl bauxit 

lelőhelyeit. A megszállottról tudjuk, hogy magányosak. Így élt és így is halt meg élete 

alkotóerejének teljében 55 évesen.  

A K-i Kárpátok vidékén a Gyergyói- és a Görgényi havasok közé zárt Maros völgyében 

született Gyergyóremetén 1882-ben, székely családban. Apja gépész volt. Műszaki megoldások 

iránti érdeklődését hozhatta otthonról is. Tamási Áron Ábelétől tudjuk „a székely is olyan, mint 
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a magyar, csak még annál is jobb”. Tegyük hozzá nyugodtan, a büszkén vállalt sorsa is olyan 

volt, csak még annál is nehezebb.  

Hogy mi az a kemény belső erő, önbizalom, hit, akarat, tenni vágy, ami az akkori Magyarország 

vég vidékeiről elhajt egy fiatal embert a székelyudvarhelyi gimnáziumon át a XIX-XX század 

fordulóján életerőtől pezsgő világvárossá cseperedő Budapestre, csak sejteni lehet. Tudni csak 

az tudja, aki annak birtokában is van. A Sugár úton akkor a villamos is a föld alatt szaladgált, a 

Duna partján ott tündökölt Európa talán legnagyobb, de mindenképpen nekünk legszebb 

parlamentje és éppen épült az akkori világ legnagyobb ívű hídja. A magyar nemzetet büszkeség 

hajtotta, alkotó ereje soha azelőtt és azután sem bontakozott ki ilyen világra szóló pompában. 

Mekkora út ez, te jó Isten! Térben és időben egyaránt. Mert akkor ez a távolság nem a mai 

700km volt, aminél nagyobb távolság a fővárostól az akkori hazában már nem is volt. 

A József Nádor Műszaki Egyetemen csak egy évet végzett. Innen Selmecbányára ment 

bányásznak. 1907-ben végzett. Majd visszatért Erdélybe, ahol 1912-ben mérnöki irodát nyitott. 

A gazdasági kockázatok mérséklésére az elszórtan működő kis bányákat fogta össze 

szövetségbe. Azokban az években ismerte meg a Bihar-hegység bauxit lelőhelyeit és ott volt az 

1915-ben meginduló bányászatnál is. Majd saját bányavállalata is volt. Jól látta, hogy a 

megkutatott nyersanyag hasznosításához megfelelő szállítási útvonalak is kellenek. Ezekhez 

koncepcionális terveket is készített.  

Amikor 1919 őszén Bicskéről parasztszekéren elindult a Vértesbe egyenesen Gántra igyekezett. 

A halimbai bauxit analógiája alapján Taeger Henrik földtani térképe segítségével ezt a területet 

találta új bauxit-lelőhely felfedezésére érdemesnek. Amikor egy bányamérnök, geológus 

kalapáccsal a kezében egy földtani térképpel elindul, hogy földtani ismereteket szerezzen egy 

nyersanyag felkutatásához, az az ember onnantól kezdve már geológus. Életrajz írói leírják, 

hogy mit kínlódott, milyen makacs fejjel kelt reggelenként útra, sárban, esőben, szélben, majd 

fagyban újra és újra. A faluban már amolyan bolondnak is tartották. Csak egyet nem írtak le, 

mert az leírhatatlan. Az a boldogság, amikor végül a hosszúharasztosi vízmosásban már 

bauxitnak is tűnő vörös kődarabokat talált, melyek igaz gyengének, de már ércnek minősültek. 

Telegdi Róth Károly geológus szakmai támogatásával rögtön kutatási jogot is szerzett, igaz 

kölcsön pénzzel, melyet 1920 januárjában meg is kapott. Kezdetben a sekély, 6-8m-es 

fúrásokkal és aknákkal csak az érctelepek peremeit érte el, de 1922-ben a bagolyhegyi kutató 

táróval már minden várakozást felülmúlóan jó minőségű bauxitra lelt. Kiderült, hogy Balás 

Jenő Európa legjobb minőségű ércére bukkant. Ekkortájt már 142 db kutatási területe volt a 

Bakonyban, Vértesben és még a Budai-hegységben is. De mindez akkor rendkívüli 

nehézségekkel is járt, pénz is kellett hozzá, meg kutatásit ellenző feltüzelt ellenszenvet is le 

kellett győzni. Telegdi Róth Károly bauxitföldtani tudásával és egyetemi professzori 

tekintélyével megint segítségére volt, aki nem csak földtani, hanem közgazdasági jelentőségét 

is felismerve támogatta. Felismerte azt a tényt, hogy a XX század legfontosabb 

fémhordozójának ércéről van szó, sőt azt az igazságot is, hogy a bauxitot Magyarországon kell 

feldolgozni, az alumínium kohászathoz pedig vízierőművet kell építeni. Prinz Gyula neves 

földrajztudósunk – nem akartam hinni a szememnek amikor olvastam, - azt a Dunára tervezte 

oda, a bősi gát megépítése előtt 70 esztendővel.  

A bánya megnyitásához viszont pénz kellett. Akinek lett volna nem adott, aki meg adott volna, 

annak meg nem volt. Sorba járta a bankokat, a tőkéseket, könyörgött segítsenek, ki kell aknázni, 

ott a kincs, csak érte kell nyúlni. A válasz elutasítás volt. Sirattuk az elveszett országrészeket, 

de az, hogy adott helyzetben mit lehetne tenni a nemzeti tragédia súlyának mérséklése 

érdekében, az már csak keveseket érdekelt. Ő meg ennek az eszmének volt a megszállottja. És 

nem „temette el a nótát, nem káromkodott és nem fütyörészett”, mint Ady, a Hortobágy poétája, 

hanem fanatikus ambícióval tovább küzdött. A kutatási jogot végül az ALUÉRC Rt. vette meg, 

Az ALUÉRC Rt részvényeit pedig a német LAUTAWERKE-nek továbbította, akiknek meg 

elég tőkéjük volt a bánya megnyitásához, a megkezdett munka befejezéséhez és hogy a 

bányanyitáshoz szükséges adatok rendelkezésre álljanak. 

A gránási táró megnyitásával kutatások rövidesen 3,5 millió tonna ércet igazoltak, kiváló 

minőségben, akkor, amikor a világ egész éves bauxit termelése, 1,3 millió tonna volt. A magyar 

kormány végül 8 millió pengőért továbbította a németeknek, 1925-ben eladták húsz évre. Ők 
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meg 1926-ban megnyitották a bányát. Senki nem tudja, hogy mit érezhetett ez a derék ember, 

amikor megtudta, hogy minden küzdelme, próbálkozása ellenére a magyar bauxit feldolgozás 

nélkül külföldre kerül, ezzel együtt pedig a vagyon értékéből fakadó haszon is. Csak 

feltételezem, rögtön megtanulta, milyen is az, amikor valakire rászakad az a bizonyos „szittya 

magasság”. De még ez sem volt elég, amikor hazament, otthon várta felesége levele, hogy két 

fiával távozott, mert őt elhanyagolta, mert őt csak a bauxit érdekli. 

Micsoda fantasztikus lelki ereje lehetett, mert még így is felállt. Kutatásokat kezdett molibdénre 

a Velencei-hegységben, nagyszabású terveket dolgozott ki a Balaton átrendezésére, a Tihanyi-

félszigetnek szigetté alakítására, a Sió hajózhatóvá tételére és ezzel a Balaton a tengerrel 

összekötendő, a 30-as években pedig a budai hévforrások jobb kihasználására. Így lett 

Budapest, a Duna királynője – fürdőváros. Lehetett neki ebben is része.  

Jó, igaz nem minden ötlete, javaslata esett talpra. Meg is kapta a fantaszta őrült jelzőt. De 

nagyon sok volt köztük, ami ennek a nyomorult, kifosztott, meggyalázott, elherdált és 

szétdarabolt ország maradékában a gazdasági talpra állást segítette, és még ki tudja mennyi 

segítette volna, ha hagyják.  

Balás Jenőt írásai, előadásai révén is szerzett érdemeiért külföldön persze nagyra tartották. Járt 

Németországban és Svájcban. Akkor nagy dolog volt egy európai látókör. Ki tudja 

megmondani, mit érezhetett akkor, amikor megtudta, hogy a német alumínium ipar a magyar 

bauxit révén egy év alatt nagyobb hasznot hoz, mint amennyit annak 20 éves kitermelési jogáért 

fizetett. Ő akkor 800 millió pengőre becsülte annak az értékét, melyet a németeknek 8 millióért 

adtak el. Hívták a svájciak, a németek, sőt még a bauxit hiányos Amerika is. Persze, hogy nem 

ment. Már tudjuk. Konok volt. – Gyergyóremete.  

Balás Jenő kezén pengőben százezrek folytak keresztül, és ez a zseniális elme, ez a „bolond 

álmodozó”, ez a „fantaszta őrült” legnagyobb szegénységben halt meg. Egy egyszobás lakás 

fürdőszobájában. Úgy is halt meg, ahogy élt. Egyedül. Temetésére pénzt az ALUÉRC nem 

adott, barátai a szó legszorosabb értelmében úgy koldulták össze az 1000 pengőt 

könyöradomány gyanánt.   

 

Végrendeletében, amin keresztül, magát az embert is meg lehetett ismerni, - még minden más 

mellett - úgy is rendelkezett, hogy Gyergyóremete pedig a Kereszthegy ércének megkutatására 

fordítson figyelmet, meg az ott fakadó forrásokat balneológiai célból hasznosítsa. 

Balás Jenő álmai azért nem hazudtak. Kellet még hozzá egy világháború, meg még úgy három 

évtized, amire a hazai bauxit-alumínium ipar központi irányítás alatt a legészszerűbb megoldást 

megtalálta.  

Hajtsunk fejet most ennek az „álmodozó fantasztának” a szobra előtt. Hajtsunk fejet, mert egy 

konokul, csakis a haza javára élő ember emléke előtt tehetjük. Tudjuk azt, hogy ma is vannak 

ilyen sorsok és lesznek is székely-magyar sorsok, míg magyar él e földön. És szeretném hinni, 

hogy ebben a hazában mindig lesz, ha nem is több csak egy, aki tudja ki volt Balás Jenő. 

 

Jó Szerencsét! 

 

Budapest, 2016. december, Szent Borbála napja.  

 

Komlóssy György 
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FÖCIK Hírek 

 
 

Megjelent az ENGIE online magazinjának legújabb száma 

 
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők! 

Az online ENGIE magazin legújabb száma itt olvasható:  http://bit.ly/3biVQOm 

 Ízelítő a tartalomból: 

Photo contest - And the winner is... - ENGIE Project 

Vanda Kochansky-Devidé - Fossil world under the microscope - ENGIE Project 

Eva Hartai nominated for Women Leadership #EITAwards 

A Brief History of Mining in Romania 

ENGIE Methodology Course for science teachers 

Fiona Watters video on geospatial science available in 15 European languages 

ENGIE project at the heart of the European Researchers' Night - ENGIE Project 

 

 

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága 

 

 

Álláshirdetés - Iceland, Reykjavík 

 
Tisztelt Tagtársak! 

Felhívjuk figyelmüket az alábbi álláshirdetésre: 

Tenure-track research positions, geology, geochemistry, geophysics - Reykjavík, Iceland job 

with Institute of Earth Sciences, Science Institute, University of Iceland | 8019461 

Institute of Earth Sciences invites applications for tenure-track positions in isotope 

geochemistry, Quaternary geology, and geophysics/seismology. 

findajob.agu.org 

https://findajob.agu.org/job/8019461/tenure-track-research-positions-geology-geochemistry-

geophysics/?LinkSource=PremiumListing 

  

 

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága 

 

* * * 

 

 

Állásajánlat 
 

A Rotary Fúrási Zrt. Környezetmérnöki pozícióba keres munkatársat. 

 

A részletes felhívást itt találják az érdeklődők. 

 

 

Jó Szerencsét! 

 

Koczka Zsolt 

Senior EBK Specialista, OHS & ADR 

ROTARY Fúrási Zrt. 

  

http://bit.ly/3biVQOm
https://www.engieproject.eu/2022/06/01/photo-contest-and-the-winner-is/
https://www.engieproject.eu/2022/06/01/vanda-kochansky-devide-fossil-world-under-the-microscope/
https://eit.europa.eu/eit-awards-2022
https://www.engieproject.eu/2022/06/27/a-brief-history-of-mining-in-romania/
https://www.engieproject.eu/2021/11/15/engie-methodology-course-for-science-teachers/
https://www.engieproject.eu/2022/06/16/fiona-watters-video-on-geospatial-science-is-available-in-15-european-languages/
https://www.engieproject.eu/2022/06/13/engie-project-at-the-heart-of-the-european-researchers-night/
http://findajob.agu.org/
https://findajob.agu.org/job/8019461/tenure-track-research-positions-geology-geochemistry-geophysics/?LinkSource=PremiumListing
https://findajob.agu.org/job/8019461/tenure-track-research-positions-geology-geochemistry-geophysics/?LinkSource=PremiumListing
https://drive.google.com/file/d/1ap9LtZcHdh64Ixo93c7oPl4oPEwiW5VL/view
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Miskolci Egyetem Hírei 
 

 
 

A Miskolci Egyetem nyilvános ünnepi szenátus ülése 2022. június 24-én a Műszaki 

Földtudományi Kar és az Állam és Jogtudományi Kar diplomaosztó ünnepségén 

 

Klopacska jelezte a Díszaulában az ünnepség kezdetét, majd Brahms Akadémiai Ünnepi 

Nyitánya hangjai alatt az egyetemi- és a karok zászlóinak és Prof. Dr. Horváth Zita rektornak, 

valamint a nyolc kar dékánjának bevonulása következett. 

A Himnusz elhangzása után az egyetem rektora név szerint köszöntötte a tizenöt meghívottat, 

a leendő tiszteletbeli doktorunkat, az egyetem volt rektorait Dr. Kovács Ferencet és Dr. 

Besenyei Lajost, a diplomájukat átvevőket, valamint a hozzátartozóikat. 

Ezt követően Muntyán Bernadett az ünnepi ülés moderátora bejelentette, hogy az ünnepi ülésen 

sor kerül  

 a MFK – ÁJK végzős hallgatóinak diploma átadására, 

 tiszteletbeli doktori oklevél átadására, 

 Ph.D doktori oklevelek átadására, 

 a M.E. Kiváló Tudományos Szerzője 2021 díjak átadására, 

 a M.E. nemzetközi hallgatói nagykövete elismerés átadásra, 

 a MFK diplomamunka díjainak átadására és a 

 Kiváló oktató- és becsület diplomák átadásra. 

 

A diplomájuk átvétele előtt álló végzős hallgatókat dr. Varga Judit miniszter asszony, a 

UNIVERSITAS MISKOLCINENSIS ALAPÍTVÁNY kuratórium elnöke köszöntötte. 

Prof. Dr. Mucsi Gábor az MFK dékánja előterjesztést tett, miszerint a 2021/2022.tanév II. 

félévében sikeres záróvizsgát tett 76 fő, a mai ünnepségen 67 fő veheti át diplomáját. 

Ezt követően a Bartók Béla Zeneművészeti Kar, Flauto dolce Quartet furulya előadása 

következett, majd az Állam és Jogtudományi Karon végzett 182 fő vehette át oklevelét, őket 

Hulényi Laura éneke köszöntötte. 

Dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, majd Prof. Dr. Mucsi Gábor az 

MFK dékánja az egyetem nevében köszöntötte a végzős hallgatókat, majd az MFK-t érintő 

kitüntetések átadására került sor. 

MFK előterjesztés: Tiszteletbeli Doktori Oklevél: Prof. Dr. Martina Zelenákova. 

MFK előterjesztés: Ph.D doktorátusi fokozat: Fejes Zoltán, Nádasi Endre Kázmér. 

M.E. Kiváló Tudományos szerzője 2021: Prof. Dr. Mucsi Gábor. 

Hallgatói Nagykövet cím: Abdelshadid Steven Tagaiy Villiam. 

Diplomamunka díj: Nagham Alhaj Mohammed, Tomkóné Nyíri Katalin, Mohammed Omar Ali 

Bawahab, Olej Ferenc. 

Kiváló Oktató diploma: Dr. Szabó Roland. 

Becsület diploma: Jakabovics Réka. 

Az ünnepi záróbeszédet Prof. Dr. Horváth Zita rektor tartotta. 

A Szózat eléneklése után az elnökség Beethoven IX. szimfóniája (Örömóda) hangjaira vonult 

ki a Díszaulából. 

 

Az ünnepségről készült videót itt tekinthetik meg. 

 

Dr. Horn János 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dQJ6WnSIO_I
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Szűcs István vasokleveles geológusmérnök ünnepi beszéde 
 

Igen Tisztelt Elnökség! Rektorhelyettes Úr, Dékán Asszonyok, Dékán Urak, Kedves 

Kollégák és Vendégek! 

 

Több mint hetven éve tanultam meg szeretett gimnáziumi igazgató latin tanáromtól a neves 

orientalista Gaál Lászlótól Vergilius szavait: „Forsan et haec olim meminisse iuvabit” (Talán 

öröm lesz valamikor még ezekre is emlékezni Google Translate fordítás).  

Éppen ide illik, jólesik visszaemlékezni… Csodálatos érzése az emberi világnak, hogy képesek 

vagyunk visszaidézni a varázslatos múltat a mai reálvilágba. Amikor 1952 őszén az ország 

különböző részeiből idejöttünk a vakolatlan egyetem falán gyűlölve, de szeretni illett „atyánk” 

neve virított.  

Beköltöztünk az E/4 épület első emeletére, összeraktuk a négy emeletes vaságyat, és bár az 

egész területen az egyetemig nagy volt a sár, de mi enyhítettünk rajta, magunk csináltuk a 

betonkockákat, s ha még itt-ott találnának néhány darabot letörött sarkokkal lehet, hogy mi, 

vagy én készítettem nem körültekintő betonkeveréssel.  

Egyetemi polgárok lettünk. Ám a csúcsra járatott éberség betette a lábát… Csépányi Sándor 

egyetemi párttitkár elvtárs elküldött vagy 400 levelet az egyetemre kerültek faluiba, városaiba. 

Kérte a helybeni párt az MDP titkárát írja meg xy szüleiről, amit tud: Milyen a viszonyuk a 

Szovjetunióhoz, pártunkhoz, népköztársaságunkhoz (igen ez kor és kórtörténet.) Megírták. Aki 

kedvező választ kapott minden rendben, akiről nem válaszoltak, vagy akinek az apja nem 

szerette a Szovjetuniót az csomagolhatott. Naponta voltak kizárások. Volt egy nevetésre csábító 

eset is: Juhász Pista kollégánk – Isten nyugosztalja – apja református pap volt Biharban, Furtán. 

Megírta az illetékes, hogy apja lelkipásztor. Az egyetem főkáderese fáradt lehetett a sok levél 

olvastán és beírta a káderlapra: „apja telkipásztor.” Ez remek gondolta, neve juhász, 

foglalkozása pásztor és Juhász István kollegánk, mint jó káder mindjárt dékáni megbízott lett.  

No de nézzük a szebb oldalt. Tudós professzoraink megkezdték az oktatást. Szóljon a 

laudációm a hajdaniakra emlékezve és a maiakra. Legyek biblikus? A Károlyi Biblia Áron-

áldás részéből idézek: „Áldjon meg tégedet az Úr és őrizzen meg tégedet.” 

Köszönjük tisztelt professzor urak és asszonyok, hogy az életben helytállni tudó embereket 

faragtak belőlünk. Nem volt könnyű feladat.  

A bejáratnál Borbély Samu professzor úr szobra fogadott. 1953. január 8.-án őr írta be 

az indexembe az elégségest. Ez maga a csoda, a boldogság volt hiszen a több mint 400 vizsgázó 

közül 150 csak az u. v.-t jelentő vízszintes vonalat kapott. Amire Ő azt mondta, hogy elégséges, 

az is volt.  

Hála és köszönet Esztó Péter, Tárczy Hornock Antal, Sályi István, Nagy Elemér és a többi 

professzor uraknak is. Az utóbbinál hatszor vizsgáztam, pedig csak kétszer kellett volna. Mégis 

kedvesen invitált: „Jöjjön Szűcs szaki nézzük, miből élünk.” Szerencsére voltak jobb 

eredmények is, itt Miskolcon és Sopronban egyaránt.  

Kovács Lajos docens úrnál vizsgáztam Magyarország földtanából: „No Szűcs fiam az eddigi 

4,6-ot ér, az ötösért még beszéljen nekem a riolit tufáról.”  

- Professzor úr prózában, vagy versben mondjam – kérdeztem tőle. Furcsán nézett rám.  

- Versben – vágta rá.  

„Igen kemények, szilárdak, 

építésre jól beváltak, 

színük barna, sárgásfehér, 

találhatók Kisgyőr felé, 

sok van még a Tokaj-hegyen, 

Egerben és Szentpéteren…” 

Még tudtam volna újabb sort is mondani, de már az indexben volt a jeles. 

Mind mondottam, kb. 400 közül 226-an végeztünk. Kezünkbe adta a diplomát 1957 áprilisában 

Zambó dékán úr. Emelt fővel jártunk, mienk a világ! Mérnökök lettünk, vár a bánya, a kohó, a 

gyár, hirdették a plakátok.  
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És indultunk. A komlói Béta-aknán a 4 elemit végzett igazgató azzal fogadott: - Nem 

kell ide geológus! – de egy hónap próbaidőre aláírta a papíromat. Pár év múlva már 3 geológus 

és 11 művelő mérnök kellett a napi 160 vagon szén kitermeléséhez.  

Fura világ, de ebben is az Önök professzori munkája segített bennünket. Beváltunk, megálltuk 

a helyünket itthon és külföldön is, mert „56 sajnálatos eseményei” sokunkat külföldre 

kényszerített.  

Nem tudok olyat közülünk, akiben csalódtak volna.  

 

Tisztlelt Elnökség! 

Beszédem befejezése közeledtén a vasdiplomások nevében hadd köszönjem meg a mai napot, 

azt, hogy nem felejtettek el bennünket és átvehettük Horváth Zita rektorasszony aláírásával 

hitelesített diplománkat.  

Azt mondják, hogy tanár- és iskolacentrikus vagyok. Igen, büszkén vállalom. Ma is köt 

az egyetemhez két közeli „tanárom.” Az egyik a fiam, Dr. Szűcs István, a pécsi egyetem 

docense, gyakori meghívott Miskolcon, a másik az unokaöcsém, doktorandus Szűcs Péter 

klarinétművész az egyetem Bartók Zeneművészeti Tagozatának tanársegéde.  

Klasszikussal kezdtem, fejezzem be is ily módon: Professzor Urak és Miskolci Egyetem! 

Vivat, crescat, floreat!  

 

Köszönöm. 

 

Szűcs István  

vasokleveles geológusmérnök 

 

Elhangzott a 2022. 06. 25-ei arany …rubin diplomaátadási szenátusi ülésen. 

 

 

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: 10200830-32310119-00000000).  

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 
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek, 

emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban 
(Folytatás) 

XIV. 

 

Kiemelkedő személyiségek V. 

 
Tyumeny (Szibéria, Oroszország) 

Raul-Jurij Georgievics Ervier geológus, a tyumenyi kőolaj egyik felfedezőjének 2,8 m magas 

szobrát 2006. április 14-én avatták fel a Glavtyumenygeologia épülete előtt. Ő volt, aki az 1960 

– 1970-es években vezette a kutatásokat a térségben. 

 

 
 

Gorno – Pravdinszk (Szibéria, Oroszország) 

2014. októberében a pravdinszki szénhidrogén kutatóexpedíció és a település megalapításának 

50. évfordulója alkalmából állítottak 5 méter magas szobrot Farman Szalmonov emlékére. 

Szalmonov geológus volt a kutatások vezetője és őt tartják a település alapítójának is. 

 

 
 

Moszkva (Oroszország) 

Az Orosz Állami Kutató Geológiai Egyetem (GGRU) Ásványtani Tanszéke előtt 2001. 

december 11-én avatták fel a „Geológusoknak” elnevezésű szobrot. A szobor Dr. Professzor 
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D. A. Mineev egyetemi tanárt ábrázolja, akinek keze közül kikerült számtalan tanítványa 

dolgozott a szénhidrogénmezők felkutatásában, feltárásában és kitermelésében. 

 

 
 

Szalehard (Jamali – Nyenyecföld, Oroszország) 

A szénhidrogén-kutatás első feladata a földtani-geológiai térképezés, kutatás. Ennek 

segítségével körvonalazódnak azok a területek, amelyek számításba jöhetnek a szénhidrogén 

felhalmozódás szempontjából. A geológiai kutatás azonban csak azokat a területeket tudja 

megjelölni, ahol a szénhidrogén előfordulás lehetséges. Vaszilij Podshibijan szénhidrogén 

kutató geológus emlékére emelték ezt a szobrot. 
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Hanti – Manszijszk (Hanti – Manysiföld, Oroszország) 

A kőolajban mérhetetlenül gazdag nyugat-szibériai terület fővárosa, az Irtis és az Ob folyók 

találkozásánál épült település, ugyanúgy hét dombra épült, mint Róma vagy éppen Moszkva. A 

városban a legnagyobb vállalatok a szénhidrogén-iparban, a kutatásban és termelésben 

érdekeltek. Közöttük legnagyobb a Szibnyefty-Jugra (övé a dél-obi olajmezők kitermelésének 

joga), főként új lelőhelyek felderítésével foglalkozik a Nazim Kőolaj- és Földgázkutató Vállalat 

és a Hanti-Manszijszk Geofizika. Számos más kőolajipai cég tart fenn kirendeltséget a 

városban, de székhelyeik más városokban vannak. Bár a várost a kőolajbevételek éltetik, 

mégsem a kőolajipar központja, hanem az üzleti világ találkozóhelye, kulturális-, tudományos- 

és sportközpont. A környékbeli szénhidrogén-kutatásokat vezető Farman Szalmonov geológus 

szobra a város egyik terén található. 

 

 
 

Moszkva, Gubkin (Bolgorod, Oroszország) 

Ivan Mihajlovics Gubkin (1871 – 1939) geológus, kiemelkedő tudós, akadémikus, az orosz 

kőolajföldtan megalapozója, a kőolajipari felsőoktatás kezdeményezője. Ő volt a Volga és az 

Ural régiók kőolajkutatásainak vezető geológusa, majd az 1930-ban alapított Orosz Állami 
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Olaj- és Gázipar Egyetemet első rektora. 1936-1939 között az Orosz Tudományos Akadémia 

elnöki tisztségét is betöltötte. Ma már Gubkin Orosz Állami Olaj- és Gázipari Egyetemnek 

hívják a felsőfokú intézményt. Az egyetem bejáratánál található Gubkin szobra. 

Gubkin települést az 1930-as években alapították Korobkovo falu helyén, 1955-ben városi 

státuszt kapott és ugyanakkor I. M. Gubkin geológusról nevezték el. 1960. március 7-én járási 

központ lett, Gubkin mellszobra a város főterén áll. 

 

 
 

 



 

 18 

Uhta (Komiföld, Oroszország) 

Az Uhta – folyó menti kőolajforrások már a 17. században ismertek voltak, a helyi lakosok 

különböző célra használták fel az összegyűjtött kőolajat. I. Péter cár 1721. május 5-én rendeletet 

írt alá az Ukhta – folyó menti kőolajforrások vizsgálatára és mintákat vitetett Moszkvába és 

Szentpétervárra. I. Péter halála megszakította a munkát és csak húsz évvel később folytatódott. 

1745. november 18-án Fedor Szaveljevics Prjádunov (1694 – 1753) kérelmet küldött az orosz 

bányászati hivatalnak egy „kőolajtermelő” (összegyűjtő) üzem létesítésére. Az engedélyt 

megkapta és két évig tartó munkával sikerült 40 hordó kőolajat összegyűjtenie, amit 1747-ben 

Moszkvában lepároltak. 1751-ig még 22 hordó kőolajat tudott összegyűjteni, amit szintén 

Moszkvában dolgoztak fel. Prjádunov 1753-ban meghalt, halála után az első „kőolajmező” 

sokáig kézről-kézre került, míg végül 1782-ben megszűnt. A helyiek őt tartják az első orosz 

kőolajipari szakembernek és tiszteletére szobrot állítottak a városban. 

 

 
 

Szalehard (Jamali – Nyenyecföld, Oroszország) 

Farman Szalmanov (1931 – 2007) geológus miután kitüntetéssel elvégezte iskoláit Kuzbasz 

térségében végzett kőolajkutatásokat, de hamar rájött, hogy a térségben nincs szénhidrogén 

felhalmozódás. Ekkor – a szovjet hatóságok belegyezése nélkül – Szurgutba (Szibéria) ment 

kutatni. 1961. március 21-én a Megion mezőben 2180 méter mélyen kőolajat talált, majd nem 

sokkal később felfedezte az Uszt-Balik kőolajmezőt is. A szovjet vezetés felismerte Szalmanov 

felfedezéseinek fontosságát és a szibériai kőolaj hamarosan a szovjet gazdaság fő 

mozgatórugója lett. Életének ötven évét a Szovjetunió majd Oroszország kőolaj- és 

földgáziparának szentelte, több mint száz szénhidrogénmezőt fedeztek fel az irányításával vagy 

közreműködésével. 2018 decemberében tiszteletére a szurguti repülőteret róla nevezték el. 
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Szentpétervár (Oroszország) 

Az állami Krilov Hajógyártási Kutatóközpontban tervezik és fejlesztik az orosz tengeri 

fúróberendezéseket, termelőfedélzeteket és tartályhajókat. Az intézet Alekszej Nyikolajevics 

Krilov (1863. augusztus 15. – 1945. október 26.) tengerészeti tervezőről és matematikusról 

kapta a nevét. Az ő tervei alapján készültek el az első tengeri szénhidrogén-kutató-, termelő- és 

szállító szerkezetek. Mellszobra a kutatóközpont előtt található. 
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(Folytatjuk)                                                                                                  id. Ősz Árpád 

 

 

Hírlevél 
 

 

Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is 

elérhetik:  

Hírlevél 

Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel 

kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit 

ezen a fórumon szeretne megosztani 

tagtársainkkal, kérjük azt a 

hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.  

 

A Hírlevelet összeállította:  

 

Zelei Gábor

 

 

https://www.ombkenet.hu/index.php/h%C3%ADrlevél
mailto:hirlevel@ombke.hu
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