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Felhívás
A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ EGY
SZÁZALÉKÁNAK FELAJÁNLÁSÁRA
Ezúton ismegköszönjükmindazok támogatását, akik

2011-ben személyi jövedelemadójuk 1%-a kedvezmé-
nyezettjének az Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesületet jelölték meg.

Kérjük tagjainkat, hogy 2012-ben 2011. évi adóbevallá-
sukkor is válasszák az 1% kedvezményezettjének az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet.
A befolyó összeget elsõsorban hagyományaink ápolására
és arra kívánjuk fordítani, hogy nyugdíjas tagtársaink és
az egyetemisták folyamatosan megkaphassák a Bányá-
szati és Kohászati Lapokat.

Közhasznú egyesületünket úgy támogathatják, ha az
adóbevallási csomagban található

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL
nyomtatvány alsó részét a következõképp töltik ki:
A kedvezményezett adószáma:

1 9 8 1 5 9 1 2 - 2 - 4 1
Elektronikus adóbevallás esetében a fenti eljárást ér-

telemszerûen kérjük követni.
Kérjük, hogy ajánlják ismerõseiknek, munkatársaik-

nak, barátaiknak is, hogy adóbevallásukban az OMBKE-t
jelöljék meg kedvezményezettnek.

Az OMBKE választmánya

Felhívás!
A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kara

felhívást intéz az Alma Mater egykori hallgatóihoz, akik
1942-ben, 1947-ben, 1952-ben, illetve 1962-ben (70, 65,
60, 50 éve) vették át diplomájukat a Bányamérnöki
Karon, illetve a Földmérõmérnöki Karon Sopronban
vagy Miskolcon. Kérjük és várjuk jelentkezésüket, hogy
részükre, jogosultságuk alapján, a rubint-, a gyémánt-,
a vas- vagy az aranyoklevél kiállítása érdekében szük-
séges intézkedéseket meg tudjuk kezdeni.

Kérünk minden érintettet, hogy 2012. február 28-ig
jelentkezzen, adja meg nevét, elérhetõségét (lakcím, tele-
fonszám, e-mail cím), illetve az alábbi címre küldje meg
oklevelének fénymásolatát, a kiadványban megjelentetni
kívánt rövid szakmai önéletrajzát (maximum egy oldal, a
kiadvány korlátozott terjedelme miatt) és egy darab iga-
zolványképet.

Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar
Dékáni Hivatal
3515 Miskolc�Egyetemváros
Telefon: +36/46/565-051
Fax: +36/46/563-465
e-mail: rekbdhiv@uni-miskolc.hu
Baracza Mátyás Krisztián
hivatalvezetõ

75 éve, 1936-ban
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesü-
let ama érdemek elismerésére, melyeket megboldogult
z. Zorkóczy Samu okl. kohómérnök, aRimamurány Sal-
gótarjáni Vasmû R.T. volt mûszaki vezérigazgatója,
mint Egyesületünknek több cikluson át volt elnöke, az
egyesület fejlesztése körül kifejtett, emlékérmet alapít
�z. Zorkóczy Samu emlékérem� elnevezéssel.
(Budapest, 1936. okt. 10.)

125 éve, 1886-ban

Münnich Kálmán (1854-1934) bányamérnök új felmé-
rést és térképet készített az aggteleki Baradla-barlang-
ról, ennek alapján alakították ki 1890-ben a Vörös-tó
mellett a barlang új, mesterséges bejáratát.

150 éve, 1861-ben
Február 1-jén született Wahlner Aladár bányamérnök,
bányajogász. 1896-tól a Pénzügyminisztériumban a bá-
nyászati ügyek államtitkára. Jelentõs munkásságot fej-
tett ki a bányatörvények elõkészítésében, a bányászat
biztonságát fokozó rendeletek alkotásában. Forrásérté-
kû az 1896-1915 között évenként kiadott �Magyar-
ország bánya- és kohóipara� címû ismertetõje. Az
OMBKE tiszteleti tagja, 1926-ban az egyesület emlék-
érmet alapított a tiszteletére.

Július 31. a nógrádi nagyüzemi szénbányászat kezdete.
Ezen a napon hagyta jóvá a Helytartótanács a Salgó-
tarjáni Szent István Kõszénbánya Rt. alapítását. A rész-
vénytársaság jelölte ki a szénmedence központjául az
alig kétezer lakosú Salgó-Tarján községet, és Zem-
linszky Rezsõ bányamérnök javaslatára elhatározta a
Pest-Hatvan-Salgótarján-Losonc vasútvonal építését.

200 éve, 1811-ben
Április 9-én született Kunoss Endre (Egyházashetye)
költõ, szerkesztõ, ügyvéd, a Bányászhimnusz szöve-
gének szerzõje.

225 éve, 1786-ban
Szeptember 27-énBorn Ignác kezdeményezésére, a Sel-
mecbánya melletti Szklenón nemzetközi bányászati-ko-
hászati találkozót tartottak. Valószínûleg ez volt a világ
elsõ nemzetközi tudományos konferenciája. Itt alakult
meg a Sozietät der Bergbaukunde (Nemzetközi Bányá-
szati-Kohászati Társaság), az elsõ nemzetközi bányász-
kohász tudományos egyesület.

Kezdetét vette a borsod-sajóvidéki szénbányászat azzal,
hogy a sajókazai Radvánszky-birtokon szenet találtak, és
azt kovácsolás céljára felhasználták.

Liptay Péter összeállítása alapján

Évfordulók
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Bevezetés

A bányászati tervezési folyamatok hatékonyabb elõ-
készítése érdekében az alapvetõ célok közé tartozik a
készletszámítás és a kategóriabontás telepenkénti el-
végzése. Ennek alapfeltétele a telepek rétegtani azono-
sítása, fúrások közötti korrelációja és földtani, ill. telep-
térképeken történõ megjelenítése.

Korábbi jelentések készletszámításai

Készletszámítás 1979-ben

Az alkalmazott készletszámítási módszer [1] a föld-
tani tömbök módszere volt. Egyes tömböket a fúrások
közötti távolság felét véve figyelembe, tovább bontottak
fúrások körüli altömbökre, melyek kõszénvagyonát kü-
lön határozták meg. A földtani tömbök vagyona a KFH
akkori irányelveinek megfelelõen részint C2, részint re-
ménybeli kategóriába került. Vagyonszámításhoz az át-
fúrt vastagságokkal számoltak, ezzel kompenzálva, hogy
a területszámításnál nem a kõszéntelep kiterjedését, ha-
nem annak horizontális vetületét vették figyelembe.
A MEO-adatokkal rendelkezõ fúrások esetén minden
elemzési sorhoz rendeltek térfogatsúlyt is.

A készletszámítási tömbök vízszintes (50, ill. 200
m-enkénti) és függõleges (fúrások közötti távolságok
fele, ill. egyes vetõk) síkokkal határolt idomok, melye-
ken belül a vonatkozó fúrásszakasz telepadatai voltak a
vastagsági, s a tömb vízszintes vetületi kiterjedése volt a
területi bemenõ adat. A szerkezeti vonalak ismeretessé-
gi szintje lehetõvé tette azok figyelembevételét a földta-
ni tömbök kialakításánál, nem tette azonban lehetõvé
azt, hogy a dõlések ismeretében azokat az egyes (pl. 100
m-es) mélységszinteken elkülönítve térképezzék. A

készletszámítás alapját ennek megfelelõen egyetlen
készletszámítási térkép képezte, s a jelenlegi kutatási te-
rületre esõ, önálló területtel rendelkezõ készletszámítá-
si egységek száma 16 volt.

Készletszámítás 1985-ben

Az alkalmazott készletszámítási módszer [2] tovább-
ra is a földtani tömbök módszere volt. Egyes tömböket
a legközelebbi pontok módszerét véve figyelembe, to-
vább bontottak fúrások körüli altömbökre, melyek kõ-
szénvagyonát külön határozták meg, és a vagyonszámí-
táshoz a fent említettekkel megegyezõ módszert alkal-
maztak. A módszer a mélységtérképek szerkesztésével
már figyelembe vette, hogy a modellezett telepgyakori-
ság, ill. széntartalom% a formáció tömegében nem füg-
gõleges, hanem ferde síkok mentén változik.

Készletszámítási tömbjei ennekmegfelelõen vízszin-
tes (100 m-enkénti), függõleges (fúrások közötti távol-
ságok fele), ill. ferde (feltolódások, vetõk) síkokkal ha-
tárolt idomok, melyeken belül a vonatkozó fúrásszakasz
telepadatai szolgáltatták a vastagsági értékeket, s a
tömb fedõ és fekü 100 m-es szinten jelentkezõ területé-
nek átlaga volt a területi bemenõ adat. A szerkezeti vo-
nalak ismeretességi szintje lehetõvé tette azok figyelem-
bevételét a földtani tömbök kialakításánál, ennek meg-
felelõen 100 m-enként készültek készletszámítási térké-
pek. Jelenlegi területünkre esõ készletszámítási tömbök
száma 194 volt.

Jelenlegi készletszámítási módszer

A késõbbi bányatervezés földtani modellezéssel
szemben támasztott alapvetõ elvárása amûvelésre szánt
széntelepek szintvonalas térképeinek elkészítése, ami

A készletszámítás gyakorlati megvalósítása a máza-váralja-déli
feketekõszén területen

FORGÁCS ZOLTÁN � DR. PÜSPÖKI ZOLTÁN � JÄGER LÁSZLÓ �
SOÓSNÉ KABLÁR JOLÁN � KOVÁCS ZOLTÁN � KOVÁCS ZSOLT

A máza-déli területre vonatkozó készletszámítás során a telepek
(1-23) helyzetét szintvonalas térképsorozaton mutatjuk be, földtani
tömbönként ábrázolva azok technológiai, minõségi és mennyiségi
adatait, a korábbi 194-rõl 1190-re növelve a készletszámítási tömbök
számát. Egy területrészen kísérleti alapon 3D modellezést és erre
alapozott készletszámítást végeztünk.
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lehetõvé teszi a feltárási és kitermelési elképzelések elõ-
zetes megfogalmazását, ill. konkrét tervezését.

Szénpadok helyzetének meghatározása a földtani
modell egységein belül

A szénpadok rétegtani azonosítása a geofizikai szel-
vények görbealakján alapult, térképezésük pedig szer-
kezeti tömbönként történt. A szerkezeti tömbökön be-
lül a közelebbi beágyazó kereteket a belsõ szerkezeti vo-
nalak, ill. a széntelepet tartalmazó szeizmikus szekven-
ciák (SQ_1, SQ_2, SQ_3, SQ_4) már térképezett geo-
metriai megjelenése, fekü- és fedõvonalai alkották. Így
az egyes széntelepek térképezése során azok szekven-
ciasztratigráfiai és szerkezeti helyzetét egyaránt figye-
lembe vették.

A széntelepek térképezését elsõ lépésben a földtani
szelvényeken végeztük, majd szisztematikusan a 100
m-es szinttérképekre szerkesztettük át (1. ábra). A me-
cseki kõszén formáció szeizmikus szekvenciákra bontá-
sa s e szeizmikus szekvenciák elõzetes térképezése lehe-
tõvé tette, hogy csökkentsük a térképeken belüli bizony-
talanságokat és elkerüljük a szinttérképek közötti el-
lentmondásokat.

A széntelepek izovonalas térképei � teleptérképek

A teleptérképeket a 100 m-es szintközökkel készült
földtani térképsorozat alapján készítettük el. Minden
teleptérkép tartalmazza a szerkezeti egységeket
elválasztó, ill. lehatároló szerkezeti felületek 100 m-es
szintvonalait (2. ábra). A szerkesztés során az alábbi
geometriai megfontolásokat kellett szem elõtt tartanunk:

Egy adott telepszintvonal végzõdhet:
� Térképezett szerkezeti vonalon (szerkezeti tömböket
elválasztó vagy lehatároló feltolódás, normál vetõ).

� Nem térképezett szerkezeti vonalon (visszapikkelye-
zõdés), amely éppen az adott mélységben befolyásol-
ja a telepgeometriát.

� Rétegtani határon (down-lap, up-lap).
� Õsföldrajzi határon (egy széntelep adott szekvencián
belüli eltûnése a fúrások között).
Egy adott telepszintvonal attribútumai:

� Az általa képviselt mélység.
� Az azt befoglaló szerkezeti egység.

A feltolódások következményeként ugyanaz a szén-
telep átfedõ helyzetben is megjelenhet. Ennek bemu-
tatásakor az ábrázoló geometria szabályai szerint jár-
tunk el, jóllehet minden egyes szerkezeti tömböt külön-
külön szerkesztettünk meg.

E szempontok figyelembevételével készítettük el va-
lamennyi széntelep teleptérképét.

Készletszámítás

A korábbi módszerekkel ellentétben a most készült
készletszámítás alapját a széntelepek szintvonalas tér-
képsorozata képezte, aminek elõnyei:
� a készletszámítási tömbök a bányászati tervezés szem-
pontjából is releváns geometriai idomok,

� a mélyfúrásokban harántolt telepek adatai még me-
redek telepek esetén is valóban azon teleprészek (te-
lepgeometriai egységek) jellemzésére szolgálnak, me-
lyeket � a földtanimodell szerint � a valóságban is rep-
rezentálnak, függetlenül a minta és a reprezentált
földtani tömb mélységi helyzetének különbségétõl,

� a rétegtani ismétlõdésekhez vezetõ kisléptékû vissza-
pikkelyezõdések készletnövelõ hatása kizárható.

Készletszámítási tömbök kialakítása

Minden készletszámítási tömb (telepgeometriai
egység, számuk 1190) rendelkezik a következõ
tulajdonságokkal, úgymint a telep rétegtani jele,
mélységköz, befoglaló tektonikai egység, ismeretesség
foka, harántolt vastagság, dõlés és a reprezentatív réteg
azonosítója. Egy tömböt határolhat a széntelep mélysé-
gi izovonala (telepszintvonal), egy térképezett
szerkezeti vonal és a fúrások körül a legközelebbi pon-
tok módszerével kialakított poligonháló egy részlete.

A jelenlegi készletszámítás jelentõs mértékben tá-
maszkodik a földtani modellezésben elért eredmények-
re, mint a telepek fúrások közötti korrelációja és az erre
alapozott egyes telepek szintvonalas térképének elké-
szítése. A jelenlegi készletszámítás alapját tehát az egy-
egy szerkezeti tömbben végigkövetett, geometriailag
meghatározott telepgeometriai egységek képezik, me-
lyekhez vastagság- ésMEOértékeket továbbra is a fúrá-
sok között legközelebbi pontok módszerével kialakított
poligonok alapján rendelünk hozzá.

Mivel a fúrások jelenleg használt telepadatai meg-
egyeznek az 1985-ben használt telepadatokkal, s az akkor
elõre meghatározott feltételeket már a telepadatok
összeállítása során is érvényesítették, azaz a nem megfe-
lelõ szénpadokat kihagyták a készletszámításból, érte-
lemszerûen ennél gyengébb minõségû telepekkel jelen-
leg sem kellett számolnunk. Számolnunk kellett azonban
azokkal az esetekkel, amikor egy-egy fõtelep kísérõte-
lepei technológiailag nem kezelhetõk együtt egyik fekü-
ben vagy fedõben található fõteleppel sem, térbeli nyo-
monkövethetõségük pedig nem teszi lehetõvé szintvo-
nalas térkép szerkesztését, azaz nem azonosíthatók lega-
lább három fúrásban, és nem oldhatómeg telepmenti le-
határolásuk sem õsföldrajzi, sem tektonikai indoklással.

Ennek megfelelõen az �azonosított telepek� föld-
tani vagyonát I. földtani vagyonként tartjuk nyilván, és a
fent ismertetett módon számítottuk. Az �azonosítatlan
padok� földtani vagyonát II. földtani vagyonként tartjuk
nyilván és az 1985-ös zárójelentésnél ismertetett mód-
szerrel számítottuk, feltételezve, hogy a telep vastagsá-
ga a poligon határáig 0 m-re csökken. A két vagyon kö-
zötti �közös nevezõ� a szerkezeti modell lényeges válto-
zása miatt értelemszerûen csak a 100 m-enkénti osztás-
köz, azaz a szintenkénti bontás lehetett.

A térképi, fúrás- és laboratóriumi adatok kapcsolása
� a készletszámítás informatikai algoritmusa

Az adatbázis létrehozása során ez volt az a munka-
fázis, ahol szemléletében lényegesen eltértünk az 1985-
ös készletszámítás gondolatmenetétõl, s mivel ennek
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szemléleti oka van, érdemes rá néhány mondatban ki-
térnünk.

A korábbi készletszámítások alapvetõ objektuma
egy-egy harántolt szénpad volt, s az egy készletszámítási
tömbbe esõ szénpadok lényegében rendre azonos terü-

letértéket kaptak, s az általuk képviselt földtani vagyon
csak eltérõ vastagságuk miatt volt eltérõ. Ennek megfe-
lelõen a készletszámítási tábla rekordjai a szénpadok
voltak, belõlük generálták a készletszámítási tömböket,
hozzárendelve a tömb területadatait. Mint az könnyen

1. ábra:Máza-Váralja-Dél földtani (szint)térképe a Balti -400 méteren

2. ábra:Máza-Váralja-Dél szintvonalas teleptérképe a 15. telepre vonatkozóan
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belátható, a csatoláskor egy fúrás adott 100 m-es mély-
ségközébe esõ valamennyi szénpad ugyanazt a terület-
értéket kapta. A harántolt szénpadok a terület-adatok
kapcsolásakor már rendelkeztek a MEO-adatokkal, a
kategória-bontás tehát eszerint történt.

A korábbiakkal ellentétben jelenleg a készletszámí-
tás alapegységeit a térképen megszerkesztett 1190 te-
lepgeometriai egység képviseli. Ezek területe természe-
tesen különbözõ. Jelen esetben tehát a telepgeometriai
egységek a készletszámítási tömbök.Hozzájuk csatoljuk
a harántolt padok adatait, ezen keresztül a vastagság és
MEO-adatokat egyaránt. E szoros csatolás ellentétben
a korábbi, ellentétes irányú csatolással, nem oldható
meg néhány határfeltétellel, hanem egyenként kellett
rögzíteni a térképi adatbázisban, hogy az adott térképi
folt melyik fúrás melyik harántolt telepébõl került szer-
kesztésre. Erre szolgál a telepgeometriai egységek attri-
bútum táblájában feltüntetett 'pad_id', melymegegyezik
a fúrásokban harántolt és azonosított szénpadok egyedi
azonosítójával.

A fúrás- és MEO-adatok kapcsolása a telepgeomet-
riai egységekhez lehetõvé tette, hogy az egyes teleptér-
képeket minõségi kategóriák szerint színezzük, ill. hogy
az adatokat számszerûen is megjelenítsük a térképeken.
Az egyes minõségi paraméterek (ismeretesség, vastag-
ság, fûtõérték, hamutartalom, illótartalom, kéntarta-
lom, kokszolhatóság, gázosíthatóság és roga-kategória)
ábrázolását atlasz jelleggel, M=1:25 000-es léptékben,

9-9 térképpel oldottuk meg (3. ábra). Az átfedõ helyzet
miatt az egyes telepeket tektonikai tömbönként kellett
bemutatnunk, ezzel telepenként négy fõ szerkezeti egy-
séggel számolva 9x4=36 (összesen 23x36 = 828) térké-
pet készítettünk a bányamûvelés tervezésének hatékony
elõsegítése érdekében.

Jövõbeni készletszámítás 3D modellezési
környezetben

A terület egy részén (Északi tömb) kísérletet vé-
geztünk 3D vektorgeometriai alapú modellezésre és
ehhez kapcsolódó készletszámításra. A kísérleti modell

3. ábra: A 15. telep -1 szerkezeti blokkra vonatkozó technológiai, minõségi és mennyiségi adatai

4. ábra: Az Északi tömb 3D szerkezeti modellje
a készletszámításba vont széntelepekkel
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(4. ábra) a Freibergi Bányászati Akadémia gyakorlati
modellezési kurzusán a Paradigm cég GOCAD 2.5.1 el-
nevezésû, vektor alapú 3D modellezõ szoftverével ké-
szült, amely a felhasználó által megadott pontokra és
vonalakra illeszkedõ felületeket saját fejlesztésû DSI
(Discrete Smooth Interpolation) interpoláció útján
állítja elõ.

A 2D vetületekre alapozott és a 3D modellbõl szár-
maztatott készletek számítása közötti legfontosabb elvi

különbség, hogy míg korábban a telepek készletét a sík-
ba vetített egységek területe és a harántolt vastagság
szorzata adta, most lehetõség nyílt figyelembe venni a
gyûrt szerkezeti elemeket, s az így szerkesztett valódi te-
rületek és a dõlések alapján számolt valódi vastagságok
alapján számítani a készleteket. A kapott eredményeket
a 13., 15., 17., 18-as telepek készletei alapján vetjük
össze a 2D vetületek alapján számított készletekkel
(1. táblázat).

IRODALOM

[1] Némedi Varga Z.: �Máza-Dél� � �Váralja-Dél�-i feketekõ-
szénterület földtani kutatási jelentése � NMEFöldtan-
Teleptani Tsz., Szm. 263-V-20/1978. sz. kutatási-fejlesz-
tési munka. I-VIII. kötet.Miskolc, KFHAdattár (1979)

[2] Szilágyi T.: Összefoglaló jelentés a Máza-Dél Váralja-Dél
feketekõszén terület felderítõ fázisú kutatásáról és
készletszámításáról (1985)

Telep 2D síkvetület 3D modell
13 2 422 293 2 386 502,42
15 6 103 984 8 836 539,71
17 5 041 477 6 321 058,37
18 5 732 484 5 090 598,80

Össz 19 300 238 22 634 699

1. táblázat: 2D síkvetületeken és 3D modellezési
környezetben számolt készletek összevetése

Máza-Váralja-Dél Északi tömbjének
kitüntetett telepeinek példáján

FORGÁCS ZOLTÁN a Debreceni Egyetemen végzett környezettudományi szakon környezetkutató � geográfusként
(2006). Jelenleg a Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskolájának harmadéves hallgatója. Doktori témája a
Máza-Váralja-Dél feketekõszén terület szekvenciasztratigráfiai vizsgálata, s részt vett a kapcsolódó földtani zárójelentés
készítésében.

DR. PÜSPÖKI ZOLTÁN biológia-földrajz szakos középiskolai tanár (1995), angol-magyar szakfordító (2001). A kelet-
borsodi szénmedence szekvencia-sztratigráfiai vizsgálatából doktorált (2003), majd �szekvencia-sztratigráfiai alkalmazá-
sok a nyersanyagkutatásban� témakörben habilitált (2008). Fõbb kutatási területek: miocén bentonittelep (Sajóbábony),
miocén és jura széntelepes rétegsorok (Kelet-Borsod, Mecsek), alföldi negyedidõszaki vízadó rétegsor (Nyírség).
A Máza-Váralja-Dél feketekõszén-kutatás kutatásvezetõje (2009).

JÄGER LÁSZLÓ 1964-ben bányatechnikusi, 1970-ben bányamérnöki oklevelet szerzett. 1985-ig Komló Kossuth-
Bányaüzemben aknász, szervezõ-tervezõ csoportvezetõ, majd termelési fõmérnökhelyettes, illetve fõmérnök volt. 1993-
ig Komló-Bányaüzem mûszaki-fejlesztési fõmérnöke, 2000-ig a Pécsi Erõmû Rt. bányászati szakértõje. 2007-tõl �
nyugdíjasként � a Calamites Kft.-ben a Máza-Váralja-Dél kutatási területen létesítendõ mélymûvelésû bányaüzem ter-
vezésével foglalkozik.

SOÓS JÓZSEFNÉ SZ. KABLÁR JOLÁN a Szabó József Geológiai Technikumban érettségizett 1958-ban, ez évtõl kez-
dõdõen a mélyfúrásos földtani kutatás területén dolgozott. Részt vett a Máza-Váralja-Dél feketekõszén-terület kutatá-
sában, és mind az 1985-ben, mind a 2009-ben összeállított földtani jelentés készítésében. Jelenleg a Calamites Kft. meg-
nyitás alatt álló nagymányoki külszíni szénbányájának földtani szolgálatát látja el.

KOVÁCS ZOLTÁN a Debreceni Egyetem földtudományi alapképzésében geológus szakirányon végzett. Jelenleg
geográfus szakos és angol-magyar szakfordító képzésben részt vevõ végzõs hallgató. Kutatási témája: szemcseösszetétel
számítógépes kiértékelése és a Máza-Váralja-Dél feketekõszén-kutatási terület modellezése.

KOVÁCS ZSOLT a Debreceni Egyetem földtudományi alapszakán végzett geológus szakirányon 2009-ben. A mester
diplomáját jelenleg a Debreceni Egyetem geográfus (geoinformatikus) szakán végzi, kiegészítve angol-magyar szakfor-
dító képzéssel. Erasmus ösztöndíj keretében egy félévet a Freibergi Bányászati Akadémián tanult, ahol a 3D geológiai
modellezéssel ismerkedett meg. A tanulmányai mellett a Calamites Kft. részmunkaidõs alkalmazottja.
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A cikk a jövesztendõ kõzetek optimális robbantástechnikai paramétereire � beleértve a káros hatások
minimalizálását is � ad a gyakorlatban is alkalmazható, kipróbált képleteket, melyek a kõzetek labo-
ratóriumi és in-situ mérésekkel meghatározott fizikai-mechanikai paraméterein alapulnak.

Bevezetés

Napjainkban a szilárd kõzetek nagy volumenû jö-
vesztésénél leggyakrabban alkalmazott módszerek az
1. ábrán láthatók. A kõzetek repedezettségétõl, az egy-
irányú nyomószilárdságtól és a jövesztendõ kõzetmeny-
nyiségtõl függõen az alábbi kõzetjövesztési módszere-
ket használják:

� kötõanyag nélküli, igen erõsen repedezett kõze-
teknél kanalas kotrógépeket,

� kisebb termelési volumeneknél, repedezett kõze-
tekben kõzetszaggató dózereket és hidraulikus bontó-
kalapácsokat,

� nagyobb termelésnél, erõsen repedezett, lazán kö-
tött kõzeteknél lazító robbantásokat,

� új törési felületeket létrehozó jövesztõ robbantáso-
kat.

Az 1. ábrán látható, hogy egészen kis egyirányú nyo-
mószilárdságoknál és erõsen repedezett kõzetekben is
létjogosultsága van a robbantások alkalmazásának. Ez
azzal magyarázható, hogy a nagy volumenû kõzetjö-
vesztés leggazdaságosabb módja még ma is a robbantá-
sos kõzetmegbontás.

A robbantás-technológiák kialakításánál igen fontos
szerepe vanazoknakakõzetjellemzõknek, amelyeknekér-
tékein nem tudunk változtatni, hiszen az adott kõzet-elõ-
fordulás objektív körülményeket határoz meg. A kõzet-
jellemzõk alapvetõen befolyásolják a robbantás-techno-
lógiák geometriai paramétereit, kõbányákban a fejtési irá-
nyokat, a robbantások nemkívánatos hatásait (repesz, lég-
lökés és szeizmikus hatás) és az alkalmazandó robbanó-
anyagok jellemzõit. Ez azt jelenti, hogy optimális robban-
tástechnológiák kialakítása nem képzelhetõ el a robban-
tandó kõzet mechanikai jellemzõinek ismerete nélkül.

A kõzetek robbanthatósága

A kõzetek robbanthatóságának meghatározására a
Sandvik cég az alábbi összefüggést ajánlja:

,
ahol:
n � a kõzet porozitási tényezõje, %,
Xátl � a robbantandó kõzet átlagos szemcsemérete, m,
Ia � a kõzet anizotrópiája,
ρk � a kõzet sûrûsége, g/cm3,
Cp � száraz kõzetben a hangterjedési sebesség, m/s,

melyet a kifejezéssel számíthatunk ki,
ahol: E � a kõzet rugalmassági modulusa,

σ � a kõzet nyomószilárdsága, MPa,
γ � értéke: 0,8 � 1,3.

A fenti kõzetjellemzõk figyelembevételével a külön-
bözõ kõzetek robbanthatóságát néhány kõzetnél az
1. táblázatban szemléltetjük.

A robbantás hatására kialakuló sugárirányú repe-
dések hossza [3]:

ahol:
ζ � a feszültségcsökkenés tényezõje,
ρra � a robbanóanyag töltési sûrûsége, kg/m3,
σhdin � a kõzet dinamikus húzószilárdsága, MPa.

Kõzetmechanikai jellemzõk szerepe a robbantástechnológiai
paraméterek tervezésénél

DR. FÖLDESI JÁNOS okl. bányamérnök, ügyvezetõ, DETONET Kft.

1. ábra: Szilárd kõzetek jövesztési módjai
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A fentiek alapján is egyértelmû, hogy a robbantandó
kõzetekmechanikai jellemzõinekmilyen fontos szerepe
van a robbantás-technológiai paraméterek meghatáro-
zásánál. Az alábbiakban nézzük meg, hogy a nagyfúró-
lyukas robbantásoknál a kõzetmechanikai jellemzõk
miként befolyásolják a technológiai paramétereket?

A robbantástechnológiák legfontosabb paraméterei

A robbantástechnológia paramétereinek számításá-
ra alkalmazott összefüggések alapján nézzük meg, hogy
a kõzetmechanikai jellemzõknek milyen szerepe van a
robbantás-technológiák kialakításánál. A kõzetmecha-
nikai jellemzõk szerepét külszíni nagyfúrólyukas rob-
bantásoknál, fejtési irányok kijelölésénél, kontúrozó
robbantásoknál és a robbantások nemkívánatos hatásai-
nak elõzetes becslése segítségével mutatjuk be.

Nagyfúrólyukas robbantások legfontosabb paraméterei

1. Az elõtét nagysága: ,

ahol:
dra � a robbanóanyag átmérõje, m,
ρra � a robbanóanyag töltési sûrûsége, kg/m3,
m � az ún. közelségi tényezõ, melyet az alábbi

kifejezéssel számíthatunk ki:

,

ahol:
D � a robbanóanyag detonációsebessége, m/s,
σh � a kõzet húzószilárdsága, Mpa.

A robbantólyuk környezetében kialakuló feszültség-
viszonyok láthatók a 2. a és 2. b ábrákon. Jól látható,
hogy szilárd, nagyblokkos kõzetekben az intenzív kõzet-
aprításhoz m > 1 közelségi tényezõvel kell a robbantó-
lyukakat telepíteni. A bányaudvar szintjén a kõzet elnyí-
rását az biztosítja, ha a robbantólyukakat a talp alá fúr-
juk, mert akkor a húzott zóna (lásd 2. a/b ábra) a rob-
bantólyuk közelébe kerül. m < 1 közelségi tényezõt
csak erõsen repedezett, kötõanyag nélküli kõzeteknél
használhatunk.Magyarországon ilyen kõzet-elõfordulá-
sokat Tállyán, Komlón andezit kõzeteknél és a dunán-
túli dolomit-elõfordulásoknál találunk.

2. A fajlagos robbanóanyag-felhasználás értéke:

ahol:
X= 64 /Xmax, Xmax, a jövesztett kõzethalmazban amaxi-

mális kõzetdarabok mérete, m,
εss � az új törési felületek kialakításához szükséges fajla-

gos energia, MJ/m2,

azún.akusztikus illesztési ténye-
zõ, ρk a kõzet sûrûsége, kg/m3,

, az ún. geometriai illesztési ténye-
zõ, dly robbantólyuk átmérõje, m,

, a robbanóanyag energiájából a kõzettörést
végzõ hányad,

ε � a robbanóanyag fajlagos energiája, J/kg.

2. a ábra: A kõzet feszültségállapota m > 1 közelségi
tényezõknél

2. b ábra: A kõzet feszültségállapota m < 1 közelségi
tényezõknél

Kõzet megnevezése Cp Ia n ρρk Robbanthatóság
(m/s) (%) (g/cm3)

Gyengén cementálódott mészkõ 2800 -......... 1,0 - 1,2 < 35 2,0 - 2,8 Nagyon jó
Mészkõ - 5000 1,0 - 1,2 0,5 - 1,5 2,6 - 3,0 Jó
Gránit 3000 - 4500 1,0 - 1,4 0,5 - 1,5 2,6 - 2,7 Jó
Gneisz 2500 - 4500 1,1 - 1,9 0,5 - 1,5 2,7 - 3,0 Közepes
Csillámpala 1800 - 3300 1,5 - 3,5 < 1,5 2,6 - 2,9 Rossz

1. táblázat
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A fenti kõzetjellemzõk értékét néhány kõzetre
vonatkozóan a 2. táblázatban adjuk meg.

3. A lyuksoron belül a robbantólyukak egymás közötti távol-
sága az elõtét és közelségi tényezõ értékének is-
meretében: S = mW, m.

4. A lyuksorok távolsága: b =W, m.

5. Az optimális fojtás hossza: ,

ahol ρf � a fojtás sûrûsége, kg/m3.
A fojtások kialakításánál fontos az is, hogy az

ömlesztett anyagok belsõ súrlódási tényezõje mekkora
(3. ábra).

6. A robbantólyuk optimális hossza füg-
gõleges lyuktelepítésnél:

Az optimális késleltetési idõk
meghatározása

1. A lyuksoron belül a szomszédos töl-
tetek közötti késleltetési idõ:

2. A lyuksorok közötti késleltetési idõ:

ahol: Vfal � a kõzetfal elmozdulásának
kezdeti sebessége. Értéke nagyfú-
rólyukas robbantásoknál 15�20m/s.

Fejtési irányok meghatározása

Egy kõbányában a stabil bányafalak kialakítása biz-
tonságtechnikailag és kõzetaprítási szempontból is igen
fontos. A megfelelõ fejtési irányok kijelölése határozza
meg azt, hogy milyen lesz a kõzet primer aprózódása, a
hátrahatás mértéke és a bányaudvar felülete. Ezen kije-
lentésünket szemléltetjük a 4., 5. és 6. ábrákon. Ameg-
felelõ fejtési irányok kijelölésének egyik lehetséges
módszere szeizmoakusztikus mérések végzése a hely-
színen. A hangterjedési sebességekmérésével kijelölhe-
tõ az a fejtési irány, amely stabil bányafalat, jó kõzetap-
rítást, minimális hátratörést és megfelelõ bányaudvart
biztosít. A 7. ábrán a Duna-Dráva Cement Kft.
Beremendi Gyár nagyharsányi kõbányájában végzett
szeizmoakusztikus mérésekkel meghatározott optimá-
lis fejtési irányokat szemléltetjük.

2. táblázat Kõzetjellemzõk a robbantás-technológiák tervezéséhez

ρk Cp Ikõzet εss
Kõzet Kõzet Hangterjedési Impedancia Fajlagos felü-
megnevezése sûrûsége sebesség a kõzetben (ρk · Cp) leti energia

(kg/m3) (m/s) (106 kgm-2s-1) (10-3 MJ/m2)
Gránit 2700 5000 13,5 1,68
Szienit 2600 4200 11,0 1,53
Gabbró 2600 4200 11,0 1,51
Bazalt 2900 5400 15,66 1,65
Diabáz 3100 5000 15,50 1,92
Homokkõ 2250 2750 6,19 1,18
Kvarcit 2650 4500 11,93 1,63
Mészkõ 2600 4000 10,40 1,47
Dolomit 2650 4000 10,60 1,54
Márga 2550 2500 6,38 1,10
Tufa 1400 2100 2,94 1,10
Gipsz 2300 2500 5,75 1,10
Kõsó 2200 3500 7,70 1,10
Amfibol 3000 4500 13,50 1,84
Gneisz 2700 5000 13,50 1,81
Szerpentin 2650 4200 11,13 1,35
Kristályos pala 2600 3100 8,06 1,44

3. ábra: A fojtás belsõ súrlódási tényezõjének változása a
25 mm-es kõzetszemcsék %-ától függõen

, m,

Kõzet
Végfal kivetés Kõzetaprítás Hátratörés Bányaudvar

iránya
A → Rossz Nagy Nagyon jó
B ↓ Jó Néha problémás Átlagos
C Nagyon jó Kicsi Átlagos
D ← Jó Kicsi Átlagos és rossz

4. ábra: Izotróp kõzet ferde csúszófelületekkel
(kvarcitok, gránitok, mészkövek)
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A robbantólyukak közötti távolság kontúrozó
robbantásoknál

Robbantásos vágat- és alagúthajtásnál vagy útépítés-
nél alapvetõ követelmény, hogy a vágatköpeny kõzetét
vagy a maradandó végfalakat ne lazítsuk fel. A többlet
kitörések és a kõzetköpeny fellazításának elkerülése
érdekében alkalmazzák az ún. kontúrozó robbantá-
sokat. A kontúrozó robbantásoknál a lyukátmérõ és töl-
tetátmérõ viszonya, a geometriai illesztési tényezõ
η2 < 0,5. Ilyen geometriai illesztési tényezõ mellett a
szomszédos robbantólyukak közötti kõzet repesztését a
nagy nyomású robbantási gáztermékek végzik.

A sikeres kontúrozó robbantás feltétele, hogy a

legyen.

A kontúrlyukak egymás közötti távolságát az alábbi
kifejezéssel határozhatjuk meg:

ahol:
σk � a kõzet húzószilárdsága, MPa,
Ps � a robbantási gáztermékek nyomása,Mpa, melyet az
alábbi kifejezéssel határozhatunk meg:

,

ahol:
D � a detonációsebesség, m/s,
ρra � a robbanóanyag sûrûsége, kg/m3.
dly � a robbantólyuk átmérõje, m,
dra � a robbanóanyag átmérõje, m,
lly � a robbantólyuk hossza, m,
lra � a robbanóanyag hossza, m,
a � a robbantólyuk sugara, m,
r � a robbantólyuk falától mért távolság, m.

A robbantandó kõzetekben kialakuló gáznyomás
alapvetõen a kõzetek rugalmassági modulusától (E), a
Poisson számtól (µ), a kõzetsûrûségtõl (ρk) és a robban-

tandó kõzet átlagos szem-
cseméretétõl (Xátl) függ,
melyet a repedezettség
mértéke határoz meg. A
8. ábrán nagyon jól látszik,
hogy egy nyitott, vízszintes
repedés a robbantólyuk-
ban mért detonációsebes-
séget hogyan módosította.
(Az 5736 m/s-os detoná-
ciósebesség a nyitott repe-
désnél 2279 m/s-ra esett
le.) A 8. ábra arra is jó bi-
zonyíték, hogy a robban-
tólyukakat miért kell le-
fojtani és a fojtás anyagá-
nak miért kell nagy belsõ
súrlódási tényezõvel ren-
delkezni (lásd 3. ábra).

Kõzet
Végfal kivetés Kõzetaprítás Hátratörés Bányaudvar

iránya
A → Rossz Kicsi Átlagos
B ↓ Rossz, kicsi Nem jellemzõ Változó
C Jó Nagy Elfogadható
D ← Rossz Kicsi Átlagos és rossz

5. ábra: Izotróp kõzet közel függõleges repedéshálóval
(kvarcitok, gránitok, mészkövek)

Kõzet
Végfal kivetés Kõzetaprítás Hátratörés Bányaudvar

iránya
A → Rossz Igen erõs Igen változó
B ↓ Jó Kicsi Átlagos
C Jó Nagy kicsi Átlagos
D ← Jó Kicsi Átlagos és rossz

6. ábra: Anizotróp kõzet ferde repedésekkel
(csillámpala, csillámgneisz)

7. ábra: Fejtési irányok a nagyharsányi kõbányában

, m
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A robbantások szeizmikus hatása

A robbantások szeizmikus hatásának számítására
napjainkban is az ún. Koch-féle összefüggést hasz-
nálják:

ahol:
k � a robbantás körülményeitõl függõ állandó, melyet

Magyarországon szabályzat határoz meg,
Qfok � a 8 ms alatt felrobbantott töltet tömege, kg,
L � a robbantás és védendõ objektumközötti távolság,m.

Olasz vizsgálatok szerint a �k� tényezõ értékét a vé-
dendõ terület, az alkalmazott robbanóanyag és robban-
tás-technológia paramétereit is figyelembe vevõ képlet-
tel határozhatjuk meg [2; 5].

Nagyon sok esetben a robbantások közelében ter-
mészetvédelmi területek és képzõdmények vannak,
amelyek nem sérülhetnek. Esetenként meg kell hatá-
rozni azokat a rezgési sebességeket, amelyek nem káro-
sítják a természeti képzõdményeket. Általában a leg-
több mészkõbányában különbözõ értékû barlangok
vannak, amelyek a robbantások hatására nem omolhat-
nak össze. Ilyen esetekben mindig meg kell határoz-
nunk azt a kritikus rezgési sebességet, amely veszélyte-
len a barlangokra. Az elõzetes becsléshez az alábbi
összefüggést használjuk:

,

ahol:
σk � a kõzet húzószilárdsága, N/m2,
Cp � a kõzetben a hangterjedési sebesség, m/s, melyet a
kõzetek in-situ repedezettsége nagymértékben befolyásol,
ρk � a kõzet sûrûsége, kg/m3.

A repeszhatás mértéke

A repeszhatás távolságát az alábbi összefüggéssel
határozhatjuk meg:

ahol:
dra � a robbantólyukakban a tényleges töltetátmérõ, m,
Qra � a robbanóanyag robbanáshõje, J/kg.

A repeszhatás távolságának számítására felírt össze-
függésben a �W� (elõtét) és �m� (közelségi tényezõ)
kõzetjellemzõktõl való függése fentebb a �Nagyfúró-
lyukas robbantások legfontosabb paraméterei� c. fejezet-
ben látható. A robbantólyukakban a tényleges töltet-
átmérõt pl. a kavernák nagy mértékben módosíthatják,
ezért igen fontos a fúrási naplók pontos vezetése. A ka-
vernák mérete a lyukátmérõ többszöröse is lehet, amit
robbanó-anyaggal feltöltve veszélyes mértékû kõszórást
okozhatunk. (Robbantástechnikai szempontból a ka-
verna is kõzetjellemzõ!)

Összefoglalás

A fentiek alapján egyértelmû, hogy a bányászati rob-
bantásoknál optimális geometriai paramétereket, idõzí-
tési idõket és a robbantások nemkívánatos hatásait nem
lehet megtervezni a kõzetek mechanikai jellemzõinek
(nyomó- és húzószilárdság, rugalmassági modulus po-
rozitás, kõzet inpedancia, víztartalom és kõzetsûrûség)
ismerete nélkül. A laboratóriumi adatok mellett in-situ
mérési adatok (kõzetben terjedõ hangterjedési sebes-
ség, repedezettség) szükségesek ahhoz, hogy a robban-
tástechnológiai paraméterek optimalizálhatók legye-
nek. A kõzetmechanikai jellemzõk ismerete nélkül na-
gyon sok, bizonytalan kimenetelû és drága kísérleti rob-
bantás szükséges ahhoz, hogy a hatékony, környezet-
barát robbantástechnológia kialakuljon.

IRODALOM
[1] The Quarry Academy: (1999. Sandvik Tamrock Corp.)
[2]Giorgio Berta: Explosives: an engineering tool (Italesplosivi

� Milano 1990)
[3] Dr. Földesi János: Bányászati robbantástechnika I. (Tan-

könyvkiadó, Budapest, 1988)
[4] DETONET Kft.: Robbantástechnológia optimalizálása a

Duna-Dráva Cement Kft. Beremendi Gyár nagyharsá-
nyi kõbányájában. (Kutatási jelentés, 2008)

[5]Dr. Földesi János:Az ipari és bányászati robbantások kárha-
tásairól (BKL Bányászat 2009/5.)

DR. FÖLDESI JÁNOS 1968-ban szerzett bányamérnöki diplomát a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen. 1968-tól
1995-ig egyetemi oktatóként dolgozott a Bányamûveléstani Tanszéken. Ezután vállalkozóként vezette a Földesi Bt.-t,
majd 2000-tõl a DETONETKft. ügyvezetõje. Tevékenységének fõ területei: ipari és bányászati robbantások tervezése és
kivitelezése, robbantásos fémplattírozás, katonai robbanóanyagok megsemmisítése, szeizmikus és léglökés mérések
végzése, robbantástechnikai szakvélemények készítése, ANDO típusú robbanóanyagok gyártása, robbantógépek és
ellenõrzõ mûszerek, szeizmométerek és légnyomásmérõk forgalmazása. Nevéhez fûzõdik a nem elektromos (NONEL)
és az elektronikusan programozható villamos gyutacsok magyarországi alkalmazásának bevezetése.

8. ábra: A detonációsebesség változása vízszintes,
nyitott repedésnél
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Bevezetés

Az ENSZ és a bányászat

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szakbi-
zottságai és munkacsoportjai évtizedek óta foglalkoz-
nak bányászati kérdésekkel. Kiemelhetõ az ENSZ
Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) ez irányú
tevékenysége (http://www.ilo.org/global/industries-and-
sectors/mining/lang--en/index.htm); az ENSZ Európai
Gazdasági Bizottsága (UNECE) (http://www.unece.org/
energywelcome/energy-home.html) számos munkabi-
zottsága, így az ásványi nyersanyag készletek osztályo-
zására (UNFC), a széntelepekben kötött metán kiter-
melésére és más energetikai nyersanyagokra alakult
munkacsoportok tevékenysége; az ENSZ Környezetvé-
delmi Program keretében mûködõ Nemzetközi
Erõforrás Panel (http://www.unep.org/resourcepanel);
továbbá egyes ENSZ finanszírozású mûszaki együtt-
mûködési projektek (http://esa.un.org/techcoop/
flagship.asp?Code=BKF92008). Feltétlen említést
érdemel még az UNESCO keretében 1961 óta mûködõ
Nemzetközi Földtudományi Unió (IUGS; http:/
/www.iugs.org/) félévszázados tevékenysége.

Az ENSZ Fenntartható Fejlõdés Bizottsága

Az ENSZ 1992-es riói �Környezet és Fejlõdés�
konferenciáján elfogadott és az ENSZ Közgyûlés által
megerõsített fenntartható fejlõdési program koordiná-
lására 1993-ban alakultmeg azENSZFenntartható Fej-
lõdés Bizottsága (UN Commission on Sustainable
Development, CSD, http://www.un.org/esa/dsd/csd/
csd_aboucsd.shtml). 1997-ben az ENSZ Közgyûlés
Rendkívüli Ülésszaka (�Rió+5�) keretében értékelték
a világtalálkozó óta eltelt idõszakra vonatkozóan az
ENSZ-program megvalósításának eredményeit és kor-
látait. 2002-ben Johannesburgban rendezték meg a
Fenntartható Fejlõdési Világkonferenciát. Ezen átte-
kintették a Riói Konferencia óta eltelt tíz évet, értékel-
ték a kitûzött célok megvalósulását és feltárták az elma-
radások okait.

ACSD tevékenységét választott elnökség irányítja, a
témakör vezetõ koordinátorává az ENSZ-szervezeten
belül fõtitkár-helyettest jelöltek ki, tevékenységét az
ENSZ-titkárság külön részlege segíti. Az 5 tagú elnök-
ség (Bureau) tagjaira az egyes ENSZ-régiók tesznek ja-
vaslatot (évenkénti rotációval 1-1 fõre), az elnök ugyan-
csak éves rotációval más-más régióból kerül ki. Az elnö-
köt és az elnökségi tagokat a Bizottság tagjai választják
meg általában az elõzõ ülésszakon.

Az ENSZ Fenntartható Fejlõdés Bizottság 2003. évi
11. ülésszakán jóváhagyták a következõmintegy 15 éves
idõszakra a munka fõ szervezési és tartalmi szempont-
jait és munkatervét. Kétéves ciklusokban folyik a mun-
ka, az egyes ciklusok elsõ évében áttekintõ helyzetérté-
kelésre (�review�) kerül sor, míg a második évben poli-
tikai ajánlások, konkrét teendõk meghatározásán van a
hangsúly.

A ciklus elsõ évében a Bizottság májusban, kéthetes
idõtartamban ülésezik New Yorkban, melyet regionális
értékelõ értekezletek (Regional Implementation
Meeting, RIM) elõznek meg az ENSZ EGB régió szá-
mára Genfben. A második, döntéshozó évben a CSD
kormányközi elõkészítõ ülést (Intergovernmental
Preparatory Meeting, IPM) tart egyhetes idõtartamban

Az ENSZ szakbizottságai és munkacsoportjai évtizedek óta foglalkoznak bányászati
kérdésekkel, azonban csak az elmúlt két évben került sor egy, a bányászatot komplexitá-
sában értékelõ dokumentum kimunkálására az ENSZ Fenntartható Fejlõdés Bizottsága
tevékenysége keretében. A fenntartható fejlõdési koncepció vetületében keletkezett hatá-
rozat tanulmányozásra érdemes és a hazai bányászat számára is hasznosítható ajánláso-
kat tartalmaz. A dokumentum tágabb európai vonatkozásban is idõszerû, most, amikor
az Európai Bizottság a 2009-ben elfogadott és 2011-ben kiterjesztett közösségi nyers-
anyag-politika végrehajtásán munkálkodik.

Az ENSZ Fenntartható Fejlõdés Bizottságának
állásfoglalása a bányászatról

DR. HÁMOR TAMÁS okl. bányageológus mérnök � TÓTH PÉTER okl. bányamérnök
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Az ENSZ közgyûlési termében dr. Fazekas Sándor
miniszter felszólalása
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február/március hó folyamán New Yorkban. Maga az
ülésszak május hónap folyamán kerül megrendezésre
két hét idõtartammal, szintén New Yorkban. A ciklus
mindkét ülésszaka tartalmaz � általában 3 napos � ma-
gas szintû, azaz miniszteriális szakaszt is.

Az Európai Unió a témakörökben folyamatosan
egyeztet a tagállamok képviselõivel a Nemzetközi Kör-
nyezetügyi Tanácsi Munkacsoport (WPIEI/Global) ülé-
sein. A WPIEI/Global munkacsoporton belül a ciklus
egyes témáira/témacsoportjaira vonatkozó EU állás-
pont kidolgozására informális szakértõi munkacsopor-
tokat (�sub-group�) is létrehoz � önkéntes jelentkezés
alapján � egy-egy tagállam (�lead country�) vezetésével.

Tárgyalások a Fenntartható Fejlõdés Bizottság
19. ülésszakán (CSD19)

Az elõkészületek már 2009-ben megkezdõdtek,
amikor aCSDügyek hazai viteléért felelõs környezetvé-
delmi tárca megkereste a bányafelügyeletet, hogy állít-
son össze egy, a hazai bányászat helyzetét bemutató
angol nyelvû anyagot a CSD számára. Az események
2010-ben, azaz a kétéves ciklus �review� évében a téma-
területeken gyorsultak fel, amikor is az Európai Unió
bányászati álláspontjának kialakítását �önkéntesként�
Portugália megkezdte. 2010 végén további lendületet
adtak az eseményeknek a magyar EU elnökségi elõké-
születek, és ekkor vált véglegessé, hogy a szakterületet a
bányafelügyelet, illetve delegáltja, Hámor Tamás látja
el. A tagállami egyeztetések informális e-mail körözvé-
nyek, és brüsszeli WPIEI üléseken zajlottak a bányásza-
ti szakterületen is.

Így került sor a kormányközi elõkészítõ ülésre
(IPM) február 28. március 4. között New Yorkban. Itt a
tagállamok és tagállami csoportok ismertették állás-
pontjaikat, az unióét Hámor Tamás ismertette, illetve
megkezdõdtek a �folyosói� tárgyalások is. Dr. Borbély
László CSD elnök (Románia környezetvédelmi minisz-
tere) és munkatársainak köszönhetõen hét végére elké-

szült az elnöki tervezet (Chairman's draft), amely nagy-
mértékben támaszkodott az európai dokumentumra.

Május 2-13. között zajlott a szakpolitikai döntéshozó
ülésszak, második hetében a magas szintû szakasszal.
Az Európai Unió bányászati fõtárgyalója Hámor Tamás
lett. Amagyar EU elnökség és az Európai Bizottság kö-
zött létrejött megállapodás alapján, az ún. �praktikus
feladatmegosztás� szerint a preambulum, a közlekedés
és a bányászat tárgyalócsoportját vezette a magyar el-
nökség képviselõje, míg a többi tárgyalócsoport veze-
téséért az Európai Bizottság képviselõje volt felelõs.

Az ülésszak elsõ hetében a fejlõdõ országok kérésé-
re nem tartottak esti üléseket, a második héten azonban
éjszakába nyúlóan folytatódtak az egyeztetések vala-
mennyi témakörben. Minden témában ún. kontaktcso-
portok is alakultak, és a fõ tárgyalópartnerek a hivatalos
üléseken kívül is hosszan egyeztettek, hogy álláspontju-
kat közelítsék és mindenki számára elfogadható szöveg-
tervezetet állítsanak elõ. Az ülésen sikerült elfogadni
közös szövegtervezetet a szakterületeken, azonban a
preambulum szövege nem került elfogadásra a gyar-
mati és idegen megszállás alatt élõ népek jogairól szóló
bekezdés politikai természete miatt (az USA kifogásol-
ta), majd a G77 képviselõi nem tudták elfogadni a
kompromisszumos szöveget, így a határozat jogilag nem
került elfogadásra (http://www.un.org/esa/dsd/csd/
csd_pdfs/csd-19/report-CSD19.pdf).

Abányászati tárgyalásokon a legaktívabb résztvevõk
az EU, a fejlõdõket tömörítõ G77-ek, az USA, Kanada
és Ausztrália voltak, de mutatott aktivitást Oroszország,
Japán, Norvégia és egyéb társadalmi képviseleti szerve-
zetek is. A tárgyalási nap minden reggel az EU ENSZ
misszióján kezdõdött, ahol a fõtárgyalók jelentettek az
elõzõ napról, egyben mandátumot kérve a tagállamok
képviselõitõl az aznapi folytatásra. A plenáris ülések
száma viszonylag kevés volt, ennek az oka esetenként a
teremhiány(!) volt, ugyanis a székház épülete átalakítás
alatt áll, és a tárgyalások a mellette lévõ ideiglenes léte-
sítményben zajlottak. Emiatt nagyobb jelentõséget

Ciklus Kiemelt témák Átfogó témák (�cross-cutting�)
2004/2005: víz- és közegészségügy, települések � szegénység,
2006/2007: energia a fenntartható fejlõdésért, ipari fejlesztés, � a fenntarthatatlan termelési

levegõszennyezés/atmoszféra, éghajlatváltozás módok és fogyasztási
2008/2009: mezõgazdaság, vidékfejlesztés, területhasználat, szokások megváltoztatása,

aszály és sivatagosodás; Afrika � természeti erõforrások
2010/2011: közlekedés, vegyi anyagok, hulladékgazdálkodás, kezelése,

bányászat, a fenntartható termelési és fogyasztási � globalizáció,
minták 10 éves keretprogramja � egészség,

2012: ENSZ Fenntartható Fejlõdés Konferencia � kis fejlõdõ szigetországok,
(UNCSD, Rio+20) � Afrika és egyéb regionális

2013/2014: erdõk, biológiai sokféleség, biotechnológia, kezdeményezések,
turizmus, hegyvidékek � a megvalósítás eszközei,

2015/2016: óceánok és tengerek, tengeri erõforrások, kis � intézményi keretek,
fejlõdõ szigetországok, katasztrófakezelés � nemek közötti egyenjogúság,

2017/2018: az Agenda 21 és a johannesburgi végrehajtási terv � oktatás.
megvalósításának átfogó áttekintése

Az ENSZ Fenntartható Fejlõdés Bizottság munkaterve
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nyertek a színfalak mögötti tárgyalások, amelyek az EU
és az USA misszióin, vagy éppen a kávézóban folytak.
Mindemellett különbözõ lobbicsoportok konferenciái,
munkaebédei és -vacsorái voltak az ülésszak kapcso-
lódó rendezvényei.

A tárgyalások során a legnagyobb nézet- és érdekkü-
lönbözõség a G77 és a fejlett országok között volt, de a
szövetségek dinamikusan változtak, és az unió nem egy
kérdésben ellentétbe került az USA-val, Kanadával és
Ausztráliával is. Ilyenkor általában egy-egy �független�
de nagy ország (pl. Japán) támogatása segített, vagy a
�cserealku�, azaz egy-egy tétel beáldozása egy fonto-
sabb érdekében. Különösen kiélezett volt az utolsó, haj-
nali 3-ig tartó tárgyalás, amely esetében már nem volt
lehetõség különmandátum kérésére a tagállamoktól, és
a fõtárgyaló csak a jelenlévõ 6-8 EU tagállambeli bányá-
szati kollégára támaszkodhatott.

Eredmények

A UN CSD19 ülésszak az EU bányászati állásfoglalá-
sainak érvényesítése szempontjából eredményesnekmond-
ható.A dokumentumbanmegjelenik a fenntartható fej-
lõdés koncepció mindhárom eleme, a gazdasági, társa-
dalmi és a környezetvédelmi aspektus, közel azonos
súlyban. A �good governance�, azaz tágan értelmezett
jó irányításra való utalás is megjelenik, ideértve a jog-
szabályi környezetet, a hatósági felügyeletet, pénzügyi
szabályozókat, a vállalati irányítást (inkl. Corporate
Social Responsibility). Kiemelt súlyt kapott a bányászat
társadalmi kapcsolatainak szélesebb körû kiépítése és
ezen belül a helyi közösségekkel való együttmûködés el-
mélyítése.

Külön hangsúlyt kapott a kis volumenû, kézi erõvel
végzett, többnyire illegális bányászkodás tárgyalása
(Artisanal and Small-scale Mining, ASM), amely rend-
kívüli kihívás a fejlõdõ országokban. A megoldás erre
nem az abszolút tiltás, hanem a bányászok képzése, a
gépesítés segítése mikro hitelekkel, és a tevékenység
jogszerû mederbe történõ terelése.

Felvethetõ a kérdés, hogy egy nem-megújuló termé-
szeti erõforrást kitermelõ iparág fenntarthatóságáról

beszélni ellentmondásos. E tekintetben elfogadottá vált
a nézet, hogy a bányászat fenntarthatósága releváns,
amennyiben a bányászati tevékenység aktív idõszaká-
ban megtermelt javak és extraprofit beépülnek a nem-
zetgazdaság és a helyi gazdaságok, valamint a társada-
lom fenntartható szegmenseibe, és ha nem okoz a bá-
nyászat aktív fázisa a környezetnek helyrehozhatatlanul
súlyos kárt.

A dokumentum a környezeti fejezetnél megerõsíti
a természeti erõforrásokkal való gondos gazdálkodást
és a környezeti elemek védelmét, különös tekintettel az
ásványvagyonra, a vízre, az energiára és a hulladékgaz-
dálkodásra, azaz az ásványvagyont más természeti erõ-
forrásokkal egyenrangúként kezeli. A természetvéde-
lem és biodiverzitás a tárgyalásokon háttérbe szorult,
olybá tûnik, hogy a részletes európai szabályozást és
gyakorlatot ez ügybenmás világrégiók nem tették magu-
kévá.

A már említett társadalmi aspektusok mellett külön
utalást kapott a munkavédelem, munkaegészségügy, a
gyermekmunka, az oktatás, képzés, a helybeli lakosság,
a bennszülöttek és az ingatlantulajdon védelme is.

Heves viták tárgya volt a know-how és technológia
transzfer ügye, ebben a kérdésben a fejlett országok
próbálták elejét venni a fejlõdõk esetleges késõbb tá-
masztandó támogatási igényeinek. A diplomácia ber-
keiben ugyanis még e jogilag nem kogens utalások is hi-
vatkozási alapok lehetnek az országok közötti késõbbi,
akár eltérõ tárgyú tárgyalások alkuiban.

Az Európai Unió a tárgyalások során egyetlen ún.
�red line�-t, azaz megtartandó elemet volt kénytelen
feladni az utolsó tárgyalási órákban egy alku eredmé-
nyeképp, ez a bányászati transzparencia kezdeménye-
zésre való explicit hivatkozás (Extractive Industry
Transparency Initiative, EITI, http://eiti.org), amely az
átláthatóságot követeli minden bányászatban érintett
szereplõtõl, legyen az állam, önkormányzat vagy vállal-
kozás. Barroso fõbiztos úr tavaszi nyilatkozata alapján
az EITI hamarosan közösségi jogi utalást fog nyerni.

A dokumentumból olybá tûnhet, hogy azt a fejlett
országok fogalmazták meg a fejlõdõ, a bányászatukat
most felfejleszteni kívánó országok számára, össze-
gyûjtve azokat a hibákat, amelyeket indokolt elkerülni.
A fejlõdõk, azaz a G77-ek azonban korántsem
egységes képet mutatnak, hiszen tag a fejlett és
bányászati mûködõtõke befektetõ óriás Kína csakúgy,
mint a legszegényebb afrikai államok. A tárgyalások
egyik tanulsága, hogy Kína gyakran az elmaradott
országok érdekébenmegfogalmazott pontok ellenében
hatott, sokszor sikerrel.

Az elfogadott dokumentum

A teljes végsõ dokumentum 41 oldalas és 95 pontból
áll, az öt tematikus fejezet között a bányászat a
negyedik, a 48. bekezdéstõl a 67. bekezdésig tárgyalja az
ágazatot. A következõkben közöljük a bányászati
fejezet angolból készült nyersfordítását.

Az ENSZ ideiglenes épülete



Stratégiai lehetõségek és gyakorlati intézkedések a szál-
lításban a vegyi anyagok terén, a hulladékgazdálkodásban,
a bányászatban, továbbá a fenntartható fogyasztás és ter-

melés programjának 10 évre szóló keretmunkálatai

D. Bányászat

48. Az ásványok és a fémek alapvetõek a modern élet-
hez. Az ásványok és a fémek rendelkezésre állása döntõ
a világgazdaságban és a modern társadalmakban. A bá-
nyászati iparág nagyon fontos az ásványi nyersanyagok-
kal bíró, és különösen a fejlõdõ országokban. Az egyes
országoknak szuverén joga, hogy kiaknázzák ásványva-
gyonukat a nemzeti prioritásaiknak megfelelõen. Meg-
felelõ irányítással a bányászat kínálja a lehetõséget,
hogy széles körû gazdasági fejlõdést katalizáljon, csök-
kentse a szegénységet és elõsegítse az országok számá-
ra, hogy teljesítsék Millenniumi Fejlesztési Céljaikat
(MDG). A cél az, hogy a bányászati tevékenységek
összhangban legyenek a fenntartható fejlõdés Riói El-
veivel, miközbenmaximalizálják a pozitív gazdasági elõ-
nyöket és a bányászat diverzifikációját, kereskedelmileg
stabil bányászatot biztosítva, és hatékony választ adva a
negatív környezeti és társadalmi hatásokra. Ennek a
célnak az elérése érdekében az országoknak szüksége
lesz arra, hogy fejlesszék kapacitásaikat a természeti
erõforrásaik hosszú távú kihasználásának érdekében,
elismerve a kormány kulcsszerepét a tevékenység összes
szintjén, amelyet a többi érintettekkel végeznek úgy,
hogy kedvezõ feltételeket teremtsenek a szabályok és
jogszabályok kidolgozására az összes bányászati tevé-
kenység még fenntarthatóbb módjára.

49. A bányászati politikát a Riói Deklaráció 2. Elve
alapján kell kidolgozni, amiben az államok � az ENSZ
Alapokmány és a nemzetközi jog elveivel összhangban
� szuverén joga, hogy kiaknázzák saját erõforrásaikat a
saját környezetvédelmi és fejlesztési politikájuknak
megfelelõen, továbbá a felelõssége biztosítani, hogy e
tevékenységek a joghatóságuk és felügyeletük alatt ne
okozzanak kárt más államok környezetében vagy a
nemzeti illetékességen túli területeken.

50. A bányászatnak a fenntartható fejlõdés céljaihoz
történõ maximális hozzájárulása érdekében a holiszti-
kus és teljesen integrált megközelítés szükséges. Szük-
ség van kapcsolatok létesítésére a bányászat és egyéb
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi szektorok
között úgy, hogy elõsegítse a bányászati tevékenységek
hasznának hozzájárulását a közösségekhez, valamint a
megfelelõ gazdasági diverzifikációs stratégiák kidolgo-
zásához, továbbá a bányászati potenciálhoz. A bányá-
szat hasznainak megfelelõ elosztása szükséges a terme-
lõ országok polgárai és közösségei között a nemzeti, re-
gionális és helyi fenntartható fejlõdési prioritásoknak
megfelelõen.

51. Az országoknak átfogó jogszabályi és hatósági kere-
teket és politikákat kell megteremteni a fenntartható
bányászati gyakorlatok elõsegítése érdekében, és foglal-
kozni a bányászat potenciális negatív társadalmi és kör-

nyezeti hatásaival a teljes életciklus alatt, beleértve a bá-
nyászat utáni bezárást is. A bányavállalatoknakmeg kell
felelni társadalmi és vállalati felelõsségüknek.

52. A bányászati szektor jó irányítása prioritás az összes
szinten. Sürgetõ szükség a bányászat transzparenciájá-
nak növelése, beleértve a pénzügyi elszámoltathatósá-
got is. Az átláthatóságot meg kell teremteni az ellátási
láncok összes fázisaiban egészen a fogyasztókig.

53. A fontosabb csoportok, a helyi és bennszülött közös-
ségek, a fiatalok és nõk, valamint egyéb érintettek rész-
vételének a támogatása döntõ a bányászati tevékenység
teljes életciklusa alatt, a nemzeti jogszabályok figyelem-
bevételével a kormányzat összes szintjén. A köz- és a
magánszektor együttmûködése és partnersége szüksé-
ges a bányászat fenntartható fejlõdéshez történõ pozitív
hozzájárulásához. Ez magában foglalja az új, illetve a
meglévõ egyesített kormányzati, közösségi és szociális
partnerségi viszonyok megerõsítését is.

54. A Johannesburgi Végrehajtási Terv 46 (c) pontjára
visszautalva, támogatni kell a fenntartható bányászati
gyakorlatokat a fejlõdõ országokban és az átalakuló
gazdaságokban a pénzügyi, mûszaki elõírások és kapa-
citásbõvítés támogatása által a bányászat és az ásvány-
elõkészítés terén, beleértve a kis volumenû bányászatot
is, továbbá ahol lehetséges és megfelelõ, javítani kell a
hozzáadott-értékû folyamatokat, frissíteni a tudomá-
nyos és technológiai információkat, továbbá rekultivál-
ni és tájrendezni a károsodott helyszíneket.

55. A bányászati szektort jobban kell integrálni a nem-
zetgazdaságokba.

56. Növelni kell a hozzáadott-értéket az ásványellátási
lánc különbözõ fázisaiban, beleértve a hasznosítási
stratégiák alkalmazását is.

(a) Kapcsolatokat kell teremteni a bányászat és a
gazdaság többi ágazata között, hogy támogassuk a bevé-
telnövelést, erõsítsük a jövedelmi forrásokat, fokozzuk
a munkahelyteremtést és fejlesszük a kitermelõ
(upstream) és értékesítõ (downstream) ágazatokat és
szolgáltatási tevékenységeket a helyi, regionális és nem-
zeti szinteken.

(b) Támogatni kell a bányászati tevékenységek be-
vételeinek újrabefektetését a helyi gazdaságok diverzifi-
kációjának támogatása érdekében a nemzeti fejlesztési
tervekkel és stratégiákkal összhangban.

(c) Támogatni kell a versenyképességet és befekte-
téseket az átlátható és elkülönülõ közigazgatási eljárá-
sok modernizációja által az engedélyezésben és jóváha-
gyásban az ásványkutatás és -feltárás terén; a nyilvános
földtani és ásványvagyon információk rendelkezésre ál-
lásával; az infrastruktúra fejlesztésével; a szektor pénz-
ügyi mechanizmusainak megbízhatóságával; továbbá az
érintett közjogi szervezetek, intézmények és személyek
továbbképzésének és technikai hátterének erõsítésével.

(d)A bányászati tevékenységek során alkalmazható
jogi és pénzügyi kereteket meg kell erõsíteni.
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57. Teljesen integrálni kell a kézi erõvel végzett és kis
volumenû bányászatot (ASM) a nemzeti gazdaságokba,
maximalizálva a bevételnövelést és a megélhetési lehe-
tõségeket, miközben minimalizálják a negatív környe-
zeti és társadalmi hatásokat, összhangban a nemzeti
jogszabályokkal.

(a) El kell ismertetni az ASM-et, mint a szegénység
csillapításának és a bevételek növelésének eszközét, to-
vábbá � mint a fejlõdés egyik összetevõjét � támogatni
és szabályozni kell.

(b) A nemzeti prioritásoktól függõen ki kell jelölni
az ASM számára fenntartott speciális területeket, kö-
zösségi támogatást kell biztosítani az erõforrások felér-
tékelésére és a környezeti hatásvizsgálatokra ezeken a
területeken, beleértve a bányabezárási terveket az újra-
hasznosítással és tájrendezéssel együtt.

(c) Mûszaki támogatást kell nyújtani az ASM kö-
zösségeknek a szektor formalizálódásának, professzio-
nalizálásának és mûszaki színvonala emelésének érde-
kében azzal a céllal, hogy csökkentsék a negatív környe-
zeti és társadalmi hatásokat, különös tekintettel a nõkre
és gyerekekre és az adóelkerülés visszafogására.

(d) Növelni kell a képzési és pénzügyi támogatást
az ASM közösségek számára, beleértve a mikro-
hiteleket és kölcsönöket a bányászati szövetkezetek
számára.

(e) Figyelemben kell tartani a negatív környezeti és
társadalmi hatásokat az ASM terén � mint a kényszer-
munka vagy a kizsákmányoló gyermekmunka, az okta-
tási lehetõségek hiánya a gyermekek számára és a
higanyszennyezés az ASM aranybányászatban � és más
egészségügyi és biztonsági kérdéseket.

58. Erõsíteni kell a jogi, a szabályozási és az intézményi
kereteket a kormányzás minden szintjén a bányászat
környezeti és társadalmi hatásainak rendezése érde-
kében.

59. A környezeti hatásokra való tekintettel:
(a) Fejleszteni kell a szabályozást a megfelelõ kör-

nyezetgazdálkodás érdekében a bányászati cégeknél,
beleértve a zagyok és hulladékok, a bányavizek megfe-
lelõ kezelését, a bányabezárást és a bezárás utáni gon-
doskodást, beleértve a környezeti és társadalmi hatások
értékelését éppúgy, mint a környezeti károkért való fe-
lelõsség kezelésére kialakított stratégiát.

(b) Fejleszteni kell a bányabezárások jogszabályi és
hatósági kereteit, ami megfelelõ pénzügyi biztosítékot
ad a bányabezárások megalapozásához a bányászati cé-
geknél, mint például a bankgaranciák és biztosítékok,
amelyeket az engedélyezési eljárás részeként biztosí-
tanak.

(c) Erõsíteni kell az intézményi kapacitásokat a
környezetvédelmi monitoringhoz és a jogszabályi köte-
lezés kikényszerítéséhez a környezeti hatások csillapítá-
sára a bányászati tevékenységek alatt és után.

(d) A bányászati tevékenységeket szabályozni kell a
környezetvédelmileg érzékeny területeken a nemzeti
politikáknakmegfelelõen, különösen azokon a területe-
ken, ahol kritikus a biodiverzitás megõrzése, valamint

ahol számításba kell venni a bányászati tevékenységek
hatását a biodiverzitásra, a vízkészletekre és a kulturális
örökségi helyekre.

(e) Hatósági kereteket kell kidolgozni a kormány-
zás összes szintjén és stratégiákat kell bevezetni a bale-
setek megelõzésére, a rájuk való felkészülésre és keze-
lésükre, továbbá növelni kell az ipari bányászati szektor
kapacitását annak érdekében, hogy kifejlesszék és beve-
zessék a bányászati balesetek megelõzését és a kezelé-
sét biztosító stratégiákat és terveket.

(f) Útmutatókat és pénzügyi mechanizmusokat kell
kifejleszteni az elhagyott és felhagyott bányászati hely-
színek tájrendezése érdekében olyan módon, hogy ezek
segítsék elõ a közegészségügy és biztonság javítását, mi-
nimalizálják a környezeti kockázatokat és csökkentsék a
társadalmi és környezeti hatásokat.

(g) Támogatni kell a kezdeményezéseket annak ér-
dekében, hogy megelõzzék, illetve kezeljék a bányásza-
ti csurgalékvizeket, szem elõtt tartva annak elterjedtsé-
gét és környezeti hatásait.

60. A társadalmi hatásokra való tekintettel:
(a) Jobban érvényesíteni kell az emberi és dolgozói

jogokat azzal, hogy lépéseket teszünk az alapvetõ mun-
kaelvek és jogok támogatása és érvényre juttatása érde-
kében, ahogy azt az ILO (Nemzetközi Munkajogi Szer-
vezet) elfogadta, és lépéseket kell tenni különösen an-
nak érdekében, hogy eltöröljék a kényszermunka min-
den formáját és a kizsákmányoló gyermekmunkát a bá-
nyászatban, beleértve az ASM közösségeket és kapcso-
lódó tevékenységeket a bányatelepeken, különös tekin-
tettel a vonatkozó ILO egyezményekre és javaslatokra.

(b) Javítani kell a bányászokmunkafeltételeit, külö-
nösen a bányászati munkaegészséget és munkabizton-
ságot, tekintettel az ILO egyezményre a bányászati biz-
tonságról és egészségügyrõl, beleértve az ASM-et;

(c) Bátorítani kell az oktatás, továbbképzés, egész-
ségügyi szolgáltatás és társadalombiztosítás elterjeszté-
sét a bányászati közösségekben, különös tekintettel a
nõkre és gyerekekre;

(d) Támogatni és védeni kell a helyi és bennszülött
közösségek jogait a teljes és hatékony részvételi bevoná-
sukkal, a nemzeti törvényekkel és eljárásokkal össz-
hangban minden szinten;

(e) Tisztelni kell helyi és bennszülött közösségek in-
gatlan-tulajdonosi jogait a nemzeti törvényekkel és eljá-
rásokkal összhangban minden szinten, beleértve az át-
fogó területrendezési terveket is;

(f) Bátorítani kell a kártalanítási mechanizmusok
tervezését és bevezetését olyan közösségeknek, ame-
lyek bányászati tevékenységek következményeként ká-
rokat szenvedtek, beleértve a kompenzációt is, ahol ez
indokolt.

61. Támogatni kell a fontosabb csoportok, a helyi és
bennszülött közösségek, fiatalok és nõk, továbbá egyéb
érintettek bevonását a bányászati tevékenység teljes
életciklusa alatt, összhangban a nemzeti jogszabályok-
kal a kormányzás minden szintjén.



(a) Támogatni kell a széles nyilvánossággal történõ
konzultációt kellõ idõráfordítással és áttekinthetõséggel
úgy, hogy az része legyen a bányászati tevékenységek-
hez adott engedélyezési eljárásnak éppúgy, mint a bá-
nyabezárási tervek végrehajtásának;

(b) Javítani kell a hozzáférhetõséget a közérdekû
információkhoz a bányászattal kapcsolatban, beleértve
a monitoringot, a hatósági kikényszerítést és egyéb bá-
nyászattal kapcsolatos tevékenységeket.

62. Létre kell hozni és javítani kell a tudás-partnerséget
a bányászattal kapcsolatban a kormányok, cégek és
közösségek között minden szinten, beleértve a nemzeti
kerekasztal párbeszédet.

63. A mûszaki kapacitásokat meg kell erõsíteni a nem-
zeti szinteken a nemzetközi közösség támogatásával
kölcsönösen elfogadott feltételek alapján.

(a) Ez tartalmazza a fenntartható fejlõdés beépíté-
sét a mûszaki és menedzsment képzésbe a bányászati
szektor területén;

(b) Ez támogatja a kapacitás bõvítést a fejlõdõ or-
szágokban, hogy elõsegítse a megfelelõ nemzeti irányí-
tási mechanizmusokat, olyanokat mint:

(I) a törvények és jogszabályok bevezetése és
kikényszerítése,
(II) a környezeti hatásvizsgálatok által részle-
tezett környezeti károkozási felelõsség követ-
kezményeinek megértése és felmérése,
(III) mûszaki kapacitás a szerzõdések elemzé-
se és megtárgyalása érdekében.

(c) Bátorítani kell a megfelelõ minisztériumok kö-
zötti együttmûködést a bányászat integrált módon való
értékelése érdekében;

(d) Támogatni kell a fejlõdõ országokat az ásvány-
vagyon-potenciáljuk meghatározásában;

(e) Támogatni kell a legjobb gyakorlatokmegosztá-
sát és terjesztését a környezetvédelmi témákban, pél-
dául helyszínen tartott szemináriumokkal és web-oldal
alapú képzésekkel, és létre kell hozni regionális tudo-
mányos hálózatokat.

64. Támogatni kell a korszerû technológiák és know-
how módszerek átadását kölcsönösen egyeztetett felté-
telek alapján a fejlõdõ országokmegsegítése érdekében
és a bányászat környezeti és társadalmi negatív hatásai-
nak csökkentése érdekében.

(a) Bátorítani kell a bányászati iparágat, hogy telje-
sítsék túl a házigazda ország törvényi és jogszabályi kö-
vetelményeit, valamint hogy alkalmazzanak korszerû
környezetvédelmi technológiákat, függetlenül az or-
szágtól, amelyben mûködnek, továbbá mûködjenek
együtt a kormánnyal, a többi iparággal és egyéb
érdekeltekkel annak érdekében, hogy elõsegítsék a
bányászat hozzájárulását a fenntartható fejlõdéshez a
nemzeti fenntartható fejlõdési stratégia keretében;

(b) Támogatni kell a stratégiai tervezést, hogy elõ-
segítsék a zökkenõmentes gazdasági és társadalmi át-
alakulást a bányabezárások utáni idõszakra;

(c) Bátorítani kell a bányabezárásokkal és tájrende-
zésekkel kapcsolatos technológiák átadását és a legjobb
gyakorlatok megosztását, valamint a fenntartható víz-
gazdálkodással összefüggésben minimalizálni kell a víz-
szennyezést, az energiafogyasztást, növelni az energia-
hatékonyságot, korszerû vegyianyag és bányászati hulla-
dékgazdálkodást kell folytatni kölcsönösen elfogadott
feltételek alapján;

(d) Gondoskodni kell a kapacitások kialakításáról
és a technológiák átadásáról a fenntartható bányászati
technológiák bevezetése érdekében a kölcsönösen elfo-
gadott feltételek alapján.

65. A bányászati cégek mûködésének javítását elõ kell
segíteni, tekintettel a fenntartható fejlõdés gyakorla-
taira.

(a) Támogatni kell a felelõsségteljes bányászatot,
amely megfelel a fenntartható fejlõdés elveinek;

(b) Bátorítani kell, hogy a bányászati cégek alkal-
mazzák a bányászati mûveletekkel kapcsolatban meglé-
võ önkéntes nemzetközi környezetvédelmi és társadal-
mi szabványokat, beleértve a társadalmi és környezet-
védelmi hatásvizsgálatokat, átlátható és kölcsönösen el-
fogadott megvalósítási szabályok alapján;

(c) Támogatni kell a bányászati szektor jó kormány-
zását, beleértve az átláthatóságot és elszámoltathatósá-
got, valamint a jó gyakorlatok elterjesztését, mint példá-
ul a fenntarthatósági jelentéseket.

(d) Javítani kell a kapcsolatokat a helyi közösségek-
kel úgy, hogy kialakítjuk a cégek számára amegfelelõsé-
gi mechanizmusokat a környezetvédelmi és társadalmi
biztosítékokkal a mûveletek alatt és után.

66. Folytatni kell a bányászati szektor irányításának
javítását.

(a) El kell ismerni a Kormányközi Bányászati,
Ásvány, Érc és Fenntartható Fejlõdési Fórum (Intergo-
vernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and
Sustainable Development, IGF) munkáját, ideértve
annak Bányászati Keretpolitikáját, amely szisztemati-
kus megközelítést nyújt a bányászat fenntartható fejlõ-
dés irányú fejlesztéséhez; el kell ismerni az UNCTAD
támogatását a fórumnak;

(b) Bátorítani kell a kormányközi párbeszédet az
ENSZ-ben, amely kiterjed a társadalmi szektorra,
vállalatokra és a releváns érdekeltekre, hogy meg-
osszák a fenntartható bányászati elvek és gyakorlatok
alkalmazásában keletkezett legjobb gyakorlatokat és
tapasztalatokat;

(c) Bátorítani kell az ásványkereskedelmi piac és a
globális piaci trendekre vonatkozó információk átlátha-
tóságát, és fel kell tárni ezek hatását a versenyképesség-
re és a gazdaságpolitikára, különösen a fejlõdõ orszá-
gokban;

(d) Az önkéntes transzparencia kezdeményezése-
ket minden szinten támogatni kell, beleértve a pénzügyi
elszámoltathatóság javítását is;

(e) Támogatni kell a törekvéseket a bányászatból
származó illegális pénzügyi kiáramlások megelõ-
zésére, és figyelembe kell venni az olyan önkéntes
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DR. HÁMOR TAMÁS geológus, bányamérnök, jogi és közgazdasági szakokleveles szakmérnök, földtudományi PhD., a
Miskolci Egyetem címzetes egyetemi docense, az Európai Unió több szakbizottságának és munkacsoportjának tagja.
Pályafutását aMagyarÁllami Földtani Intézetben kezdte, majd aMagyarGeológiai Szolgálatnál folytatta, volt kormány-
zati fõtisztviselõ. Három éven át az Európai Bizottság Közös Kutatási Központjában tevékenykedett kirendelt nemzeti
szakértõként. Jelenleg a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Jogi és Igazgatási Fõosztály vezetõje. Szakterületei a ra-
dioaktív és bányászati hulladékok, geotermikus energia, szénhidrogénföldtan, CCS, ásványvagyon-gazdálkodás, aggregá-
tumok, illetve ezek szupranacionális és nemzeti jogi szabályozása.

TÓTH PÉTER okleveles bányamérnök, bányamûvelõ szakon végzett a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen 1975-
ben. A BAVRecski Üzemében kezdte pályafutását, majd 4 év után a Borsodi Szénbányák Putnoki Bányaüzemében volt
technológus, szellõztetési felelõs, tûzvédelmi megbízott és bányamentõ parancsnok 6 éven át. Ezt követõen 1985-tõl a
Központi Bányászati Fejlesztési Intézet (KBFI) Bányamûvelési Osztályán vett részt bányászati kutatási és vizsgálati fel-
adatokban 5 évig. Jelenleg a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) Bányászati, Gázipari és Építésügyi Fõosz-
tályának bányafelügyeleti fõmérnöke, szakhatósági hatósági ügyeket intéz és angol nyelvû fordításokat, levelezéseket
végez.

kezdeményezéseket, mint például a Kimberley
Process Certification Scheme (gyémánt származási
igazolás);

(f) Bátorítani kell az etikai útmutatók alkalmazását
a bányászati szektorban a kockázatok azonosítása és
megakadályozása vagy csökkentése érdekében a bányá-
szati szektorhoz társuló kedvezõtlen hatások terén.

67. Bátorítani kell a természeti erõforrásokkal való kö-
rültekintõ gazdálkodást a bányászati szektorban a kö-
vetkezõk megfelelõ támogatásával:

(a) Az ásványforrásokkal való jó gazdálkodás;
(b) A vízkészletekkel való jó gazdálkodás;
(c) Az energia hatékony felhasználása;
(d) A jó bányászati hulladékgazdálkodás.

Köszönetnyilvánítás

Hámor Tamás köszönetét fejezi ki Bencsik János,
Horváth Zsolt és Illés Zoltán államtitkár uraknak, vala-
mint Jászai Sándor elnök úrnak a bizalomért, a kiutazá-
sok anyagi támogatásáért és a megtisztelõ lehetõségért,
hogy a magyar elnökséget és az Európai Uniót az
Egyesült Nemzetekben megfelelõ szinten képvisel-
hette. Baráti hála illeti Carlos Caxaria fõigazgató-
helyettes urat (Portugál Energia és Bányászati Hivatal)
és Alfredo Franco-t, akik az európai állásfoglalás
elõkészítésében és a tárgyalások során biztos szakmai
támaszt jelentettek. Köszönet illeti Teplán István
küldöttségvezetõt és Gellér Zita fõtanácsadót (VM) a
felkészítés és a tárgyalások során nyújtott segítségükért.

Szomorúan vettük a hírt, hogy Garamvölgyi János, a Me-
cseki Szénbányák egykori vezérigazgatója hosszú és eredmé-
nyes földi pályája lezárult, 2011. augusztus 21-én Pécsett el-
hunyt.

1920. január 11-én Somogy bányatelepen született. Életét,
egyéniségének kialakulását, fejlõdését, fegyelmezettségét né-
pes családján kívül a DGT somogyi bányásztelepülésen élõk
alakították. Ez az egymás iránti tiszteletbõl, egymás segítésé-
bõl és a szoros családi kapcsolatokból, összetartásból építke-
zett. Családi nevüket édesapja az 1930-as években változtatta
Gerberrõl Garamvölgyire. A somogyi testületi iskola után a
pécsi Zrínyi utcai polgári iskolába járt, majd a Bányaiskolát
végezte el (1940-44), kiváló minõsítéssel.

Szakmai kíváncsiságból a Ny-dunántúli MAORT-nál vál-
lalt munkát.

A II. világháború alatt Mosonmagyaróváron teljesített ka-
tonai szolgálatot, Sopron mellett hadifogságba esett. 1945
szeptemberében a romániai Jassi városból irányították õket
haza (talán innen származott �Jasszi� beceneve?). 1945-tõl
1948-ig a szabolcsi bányakerületben, István aknán aknászként
dolgozott. A Bányaigazgatóság közgazdasági osztályvezetõje,
Madas József az okos, jól képzett fiút bevonta a vállalat 3 éves
terve kidolgozásánakmunkáiba, ahol megismerte a vállalatve-
zetési elveket, a stratégiát és taktikát (MESzHART-idõk).

1951-ben a szabolcsi bányakerület legöregebb aknaüze-
mének � a Ferenc József (Béke) aknának � vezetésével bízták
meg. Saját értékelése szerint szakmai életének ez az idõszaka
volt a legmaradandóbb és a legsikeresebb, amely 1954-ig tar-
tott. Rövid István aknai fõbányamesterimegbízatás után 1955.
januártól áthelyezték a Komlói Szénbányászati Tröszt terme-

lési osztályvezetõjének. Ekkor ott volt szükség a jó gyakorlati
szakemberekre. E beosztásban jelentõs munkát végzett az
üzemek szervezési és hosszú távú mûszaki elképzeléseinek ki-
dolgozásával és gyakorlati megvalósításával, aminek eredmé-
nyeképpen 1961-ben a Nehézipari Minisztérium termelési fõ-
osztályvezetõjének nevezték ki. Ezt a beosztást 1966-ig töltöt-
te be. Itt nemcsak a magyar szénbányászatot ismerte meg és
irányította, hanem a KGST Szénbányászati 4. sz. Bányabiz-
tonsági Bizottsága elnökeként 15 éven keresztül � felhasznál-
va mecseki bányászati tapasztalatait � hozzájárult a kelet-
európai szénbányászat biztonságának növeléséhez.

1966-ban visszatért Pécsre, és 1982-ig a Mecseki Szénbá-
nyászati Tröszt vezérigazgatója volt. Bonyolult feltételek között
vezette a mecseki szénbányászatot, szolgálta, segítette Pécs
város és Baranya megye fejlõdését.

Munkásságát az alapos szakmai tudás, a széleskörû isme-
retek, a következetes vezetési elvek, a bányászat hagyomá-
nyainak ápolása jellemezte. Az OMBKE Mecseki Csoportja
elnöki tisztét másfél évtizedig viselte (1968-82). Nemcsak a
mecseki bányászkodás jövõjének megalapozására, fejlesztésé-
re törekedett, de mindig figyelembe vette az emberi tényezõ-
ket is. Öniróniájára jellemzõ, hogy 85. születésnapján így fo-
galmazott: �Aki azt mondja, hogy �szép öregkor�, az hazu-
dik!�

Kitüntetései: Eötvös-díj (1979), Pécs Város Millenniumi
Díja (2000)

Emlékét megõrizve mondunk utolsó Jó szerencsét!
Pusztafalvi Gábor

Megemlékezés Garamvölgyi (Gerber) Jánosról
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A paksi atomerõmû fõ jellemzõi

Az erõmû Magyarország egyetlen atomerõmûve,
100%-os állami tulajdonban van. Üzemeltetõje a Paksi
Atomerõmû Zrt. (PA Zrt.), mely a Magyar Villamos
Mûvek (MVM) cégcsoport tagja. Az erõmû 4 db úgyne-
vezett második generációs � VVER-440 típusú, nyo-
mott vizes � reaktorblokkból áll, melyeket rendre 1982-
ben, 1984-ben, 1986-ban és 1987-ben helyeztek üzembe.

Az eredeti blokkonkénti 440 MW villamos teljesít-
mény a turbina átalakítása és a szekunder köri rekonst-
rukció révén, a hatásfoknövelésnek köszönhetõen foko-
zatosan 470 MW-ra emelkedett. A nemzetközi tapaszta-
latok alapján további hatékonyságnövelést lehetett elérni
a reaktor hõteljesítményének emelésével. A körültekintõ
megalapozó munka és a sokrétû átalakítások révén az
atomerõmû négy blokkjának névleges teljesítménye
fokozatosan elérte az 500MWértéket (1. ábra). 2009-tõl
már mind a négy blokk 500MW teljesítménnyel üzemel,
így az erõmû összteljesítménye 2000MW lett.

A teljesítménynövelés jellemzõi:
� új termelõ kapacitás 134 MW
� a program költsége 4,1 Mrd Ft
� fajlagos beruházási költség 30,6 MFt/MW
� árbevétel növekmény 12 Mrd Ft/év

A létrehozott új kapacitás nem eredményez szén-
dioxid-kibocsátást és nem fogyasztja az Európai Unió
által az országnak kiosztott (ingyenes) szén-dioxid kvó-
tát. Beruházási költsége ötöde volt bármilyen más tech-
nológiára alapozott áramtermelési beruházásnak.

A folyamatos fejlesztések a teljesítmény-növelés
mellett kiemelten foglalkoztak a biztonság növelésével
is. A kezdeti idõszak üzemeltetési tapasztalatai alapján
az erõmû már 1994-re elvégezte a blokkok biztonságá-
nak teljes újraértékelését. Az 1996-2002 között végre-
hajtott biztonságnövelõ intézkedési (BNI) program
eredményeként a paksi blokkok biztonsági színvonala
megegyezik a hasonló korú nyugati atomerõmûvek biz-
tonsági színvonalával.

Az utóbbi két év termelési eredményeit mutatja be
az 1. táblázat.

A villamosenergia-termelés 2,2%-os (333,4 GWh !)
növekedését az elõzõ évinél kevesebb fõjavítási nap, a
többlet teljesítmény, valamint a hatásfokjavulás (idõjá-
rás, rendelkezésre állás) tette lehetõvé. Az árbevétel nö-
vekmény egyrészt a termelt mennyiség növekedésbõl,
másrész az értékesítési ár változásából adódott. Az
1 kWh-ra jutó villamosenergia-árbevétel a villamos-
energia-árbevétel és az értékesített mennyiség hánya-
dosa.

A paksi atomerõmû adja a hazai villamosenergia-
termelés 42%-át, ill. fedezi a felhasználás 37%-át
(2. ábra).

A cikk a paksi atomerõmûvet mutatja be kitekintéssel az üzemidõ-hosszabbítás és a kapacitásbõvítés
lehetõségeire. A bányászathoz való kapcsolatot az adja, hogy a radioaktív hulladékok végleges elhelyezése
földtani környezetben, bányászati módszerekkel történik.

A paksi atomerõmû jelenlegi és jövõbeli szerepe
a magyarországi energiaellátásban*

SÜLI JÁNOS okl. villamosmérnök, vezérigazgató-helyettes (Paksi Atomerõmû Zrt.)

*A cikk az OMBKE Bányászati Szakosztálya által rendezett �A magyarországi kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhe-
lyezése bányászati módszerekkel� c. konferencia elsõ elõadásának szerkesztett változata. (További elõadások megjelentetését is tervezzük �
Szerk.)

1. ábra: A teljesítménynövelés lépései 2005 után

1. táblázat: Termelési adatok

Megnevezés 2009. évi 2010. évi Alakulás
tény tény %

Villamosenergia- 15.427,2 15.760,6 102,2%
termelés GWh
Villamosenergia-
árbevétel Mrd Ft 154,1 165,2 107,2%

1 kWh-ra jutó
villamosenergia- 10,67 11,16 104,6%
árbevétel Ft

Blokk 1 Blokk 2 Blokk 3 Blokk 4



20 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 144. évfolyam, 5. szám

A 3. ábra a teljesítmény kihasználási tényezõ alaku-
lását mutatja be az erõmû eddigi mûködése során, ami
az adott évben ténylegesenmegtermelt és az elméletileg
maximálisan megtermelhetõ villamos energia arányát
jelenti.

A teljesítmény kihasználási tényezõ akkor lehetne
100%, ha az erõmû minden blokkja az év 365 napjának
minden órájában, vagyis 8760 órábanmaximális teljesít-
ményen üzemelne. Mivel minden blokkot évente egy-
szer leállítanak az üzemanyag-átrakás és a tervszerû
karbantartás idejére, ezért a teljesítmény-kihasználási
tényezõ elméletileg sem lehet 100%. 2010-ben a fõja-
vítások idõtartama összesen 146,3 napot tett ki. További
kisebb kieséseket okozhatnak a rendszerérdekû le-
terhelések és az ún. kényszerkiesések (üzemzavarok).

Az erõmû biztonsága

Az atomerõmûvek biztonságát a nemzetközi szerve-
zetekmellett az adott ország nukleáris hatósága is rend-
szeresen ellenõrzi. Magyarországon az Országos Atom-
energia Hivatal (OAH) feladata a nukleáris felügyelet.
Az atomerõmûvek biztonságát nagyon szigorú elõírá-
sok szabályozzák, ennek része egy rendszeres idõköz-
ben elvégzett ellenõrzés, amelyre Pakson is mindig sor
kerül.

A nukleáris üzemzavarokra és balesetekre egy hét-
fokozatú nemzetközi skála, a Nemzetközi Nukleáris
Esemény Skála (International Nuclear Event Scale =
INES) vonatkozik. Alkalmazásának célja a lakosság és
a sajtó közérthetõ tájékoztatásának segítése azáltal,
hogy a skála a biztonsági jelentõséggel bíró események
súlyát egyetlen számmal érzékelteti 1-tõl 7-ig (4. ábra).

A Pakson 2001-2010 között bekövetkezett 17 eseménybõl
15 �INES 1� (rendellenesség) besorolású volt. A 2003-as
üzemzavar kapott 3-as besorolást. Ez egy olyan mûvelet
közben történt, amikor a fûtõelemeket tisztították a
reaktor melletti medencében. Az üzemzavar � bár ko-
moly közfigyelmet kapott � semmilyen radioaktív kibo-
csátást nem eredményezett, és nem volt befolyással az
erõmû biztonságára. Következményeit azóta teljesen
megszüntették, a sérült fûtõelemeket eltávolították, és
teljes teljesítménnyel üzemel a blokk.

Újabban néhány országban bevezették az úgyneve-
zett skála alatti események, üzemzavarok jelzését is,
például, ha egy tartalékban lévõ eszköz rövid idõre
meghibásodik. Ilyen eseménynek csak közvetett hatása
lehet a sugárbiztonságra, bár gyakoriságuk rendszerint
3-4-szer nagyobb, mint az 1-es fokozatú üzemzavaré. A
skála bármely szintjéhez tartozó eseményt jelenteni kell
az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) Nukleáris
Biztonsági Igazgatóságának és a Nemzetközi Atom-
energia Ügynökség (NAÜ) bécsi központjának, vala-
mintmás, a helyi és nemzetközi egyezmények általmeg-
jelölt szerveknek, az elõirt idõtartamon belül.

Természetesen elõfordulhatnak nem nukleáris
üzemzavarok is, melyeknek nukleáris biztonsági kihatá-
sa nincs, de termeléskiesést okozhatnak.

Európai biztonsági felülvizsgálat

A 2011. március 11-én, Japánban bekövetkezett
rendkívüli erejû földrengések, majd az azt követõ szö-
kõár nyomán a Fukusima-Daiichi atomerõmû nagyon
súlyos balesetet (INES 7) szenvedett. Ennek nyomán az
egész világon felülvizsgálják az atomerõmûvek bizton-
ságát.

Az Európai Bizottság felkérte az Európai Nukleáris
Biztonsági Hatóságok Csoportját (European Nuclear
Safety Regulators Group � ENSREG), hogy a tagorszá-
gok részvételével dolgozzák ki a baleset tanulságain ala-
puló, az európai atomerõmûvekre vonatkozó biztonsá-

2. ábra: A hazai villamosenergia-felhasználás szerkezete

3. ábra: A teljesítmény kihasználási tényezõ alakulása

4. ábra: A nemzetközi nukleáris esemény skála
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gi felülvizsgálat (stressz-teszt) terjedelmét és tartalmát.
Továbbá, hogy az egyes erõmûvek felülvizsgálatát a
nemzeti hatóságok folytassák le.

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) elkészí-
tette a Paksi Atomerõmû célzott biztonsági felülvizsgá-
lata (CBF) tartalmára vonatkozó követelményeit.

A fukusimai tapasztalatok alapján az alábbi esemé-
nyeket tekintik legsúlyosabbnak � kulcseseményeknek:
� A villamos betáplálás tartós (több napos) elvesztése.
� A végsõ hõelnyelõ tartós elvesztése.
� Súlyos baleset miatti jelentõs radioaktív kibocsátás,
vagy extrém intenzitású sugárzási tér kialakulása és
tartós fennmaradása.
A felülvizsgálat lépései:

� Elemzi a kulcsesemények elõfordulásának lehetséges
okait.

� Bemutatja a kulcsesemények megelõzésének és elhá-
rításának lehetséges módozatait.

� Bemutatja, hogy milyen következményekre vezet, ha
a kulcseseményeket nem sikerül megelõzni vagy elhá-
rítani.

� Ismerteti a kulcsesemények következményei telephe-
lyi kezelésének módozatait.
A paksi atomerõmû védettsége a vizsgált kulcsese-

ményekkel szemben jónak bizonyult. Az eddigi vizsgá-
latok igazolták, hogy a PAE blokkjai megfelelnek a
nemzetközileg elfogadott, a hazai hatóságok által elõírt
követelményeknek, beleértve az esetleges belsõ és kül-
sõ hatásokkal szembeni védettség kritériumait is:
� Az erõmû megfelelõ védelemmel rendelkezik a föld-
rengések ellen. A korábban végrehajtott megerõsíté-
sek eredményeként a PAE blokkjain földrengések
esetén teljesülnek az alapvetõ biztonsági funkciók, így
egyebekmellett biztosított a reaktor leállítása és lehû-
tése.

� A telephely feltöltési szintjénél magasabb árvízszint-
tel, illetve a telephely elárasztásával a létesítmény sa-
játosságai miatt nem kell számolni.

� A Duna � ritkán elõforduló � rendkívül alacsony víz-
szintje esetén az erõmû megfelelõ mûszaki felkészült-
séggel rendelkezik a helyzet biztonsá-
gos kezeléséhez.

� A következõ idõszakban az extrém
meteorológiai helyzetekkel kapcso-
latos védettséget és a telephely talaj-
szilárdságát is értékelik majd külön-
bözõ vizsgálatokkal.

� A létesítmény felkészült az áramel-
látás esetleges pótlására.
A rendkívül kis valószínûségû, de

esetleg jelentõsebb terheléseket ered-
ményezõ hatásokkal vagy azok kö-
vetkezményeivel szemben a meglévõk
mellett további mûszaki lehetõségek is
kínálkoznak az atomerõmû védett-
ségének fokozására, a tartalékok növe-
lésére. Az ezekkel kapcsolatos intézke-
dések meghatározása a végleges jelen-
tésben történik meg.

Üzemidõ-hosszabbítás, -bõvítés

Az elmúlt évtizedben megvalósított biztonságnöve-
lõ intézkedéseknek és a tudatos erõforrás-gazdálkodás-
nak köszönhetõen a ma mûködõ atomerõmûvek nagy
része olyan mûszaki tartalékokkal rendelkezik, hogy az
eredetileg tervezett 30-40 éves üzemidõt meghaladóan
további 20 évig képesek lesznek biztonságosan és gaz-
daságosan üzemelni. Például az Amerikai Egyesült
Államokban mûködõ 104 blokknak már közel hatvan
százaléka 60 éves üzemidõre szóló engedélyt kapott.

A paksi blokkokat eredetileg 30 éves mûködésre
tervezték, és ez az idõ az elsõ reaktor esetében 2012-
ben lejár. Az utolsó, tehát a 4. blokk eredeti üzemideje
pedig 2017-ben jár majd le. Az üzemeltetés eddigi ta-
pasztalatai alapján biztosan lehet állítani, hogy a fõbe-
rendezések elhasználódása, öregedése sokkal lassúbb,
mint azt korábban feltételezték. Az eddig elvégzett biz-
tonsági, mûszaki és gazdaságossági vizsgálatok egyértel-
mûen igazolják, hogy a paksi blokkok minden tekintet-
ben alkalmasak az üzemidõ-hosszabbításra. A paksi
atomerõmû ezt a lehetõséget felismerve már korábban
elkezdte az üzemidõ-hosszabbítási munka elõkészíté-
sét. A közel tíz éve folyó munka elsõ szakasza a befeje-
zéséhez közeledik azzal, hogy idén decemberig beadják
az 1. blokk üzemidejének meghosszabbítására vonatko-
zó engedélykérelmet az Országos Atomenergia Hivatal
Nukleáris Biztonsági Igazgatóságához. Így az eredetileg
tervezett, 2012-ig tartó üzemidõ 2032-ig meghosszab-
bítható. Ezt követõen a többi blokk esetében is megte-
szik a szükséges lépéseket, így a kettes blokk 2034-ig, a
hármas blokk 2036-ig és a négyes blokk 2037-ig üzemel-
het majd. A paksi atomerõmûma a hazai villamosener-
gia-termelés mintegy 40 százalékát biztosítja, ami ki-
válthatatlan másmilyen erõmûvel, így nemzetgazdasági
érdek az üzemidõ meghosszabbítása.

Mivel Magyarország meglévõ erõmûparkja elörege-
dett, új erõmûvek építésére is fel kell készülni. Az
üzemidõ hosszabbításával párhuzamosan az Ország-
gyûlés elvi hozzájárulásának megfelelõen dolgoznak az

5. ábra: A paksi atomerõmû madártávlatból � van hely a bõvítéshez



Környezetbarát mini erõmûvek

Vízi erõmû modernizálásába fektet pénzt a német többsé-
gi tulajdonú ÉMÁSZ-ELMÛ csoport. A tulajdonában lévõ,
Felsõdobsza határában található, a Hernád folyó energiájára
alapozott, száz évvel ezelõtt épített létesítményt korszerûsíti,
mintegy 800 millió forintból. A beruházásnak köszönhetõen a
létesítmény kapacitása csaknem megduplázódik, 940 kilowatt-
ra növekszik. A megújult erõmû 2013-tól termel áramot.

Európai uniós támogatással napelem-parkot építenek
Debrecen-Halápon. A 330 millió forint összköltségû, csaknem
fél megawatt teljesítményû napelem-park létrehozását az Új
Széchenyi Terv keretében 50%-os vissza nem térítendõ támo-
gatással segíti az EU és a központi költségvetés.

Békésszentandráson, a Hármas-Körösön a Hydro Power
Consulting Kft. 2,7 milliárd forintból építi meg az 1942-ben
épült helyi duzzasztónál 2 megawatt kapacitású erõmûvét. A
fõvárosi székhelyû és magyar magánszemélyek tulajdonában
álló cég éves szinten 8,6 GWh villamos energiát fog termelni.
A két Kaplan turbinás erõmû beruházása a tervek szerint

2012 végére fejezõdik be. A cég számításai szerint a fejlesztés
15 év alatt megtérül, ugyanakkor a környezetbarát beruházás-
sal évente 8 ezer tonna szén-dioxidot váltanak ki.

Biogáz erõmû Szarvason. A magyarországi, nettó bekerü-
lési értéken számítva csaknem 5 milliárd forintos és 4,2 MW
teljesítményû biogáz projekt a világviszonylatban is elismert
Aufwind számára már most sikertörténet.
MMK Hírlevél, internet PT

EU keretirányelv a radioaktív hulladékokról

Az EU tagállamai elfogadták azt a bizottsági javaslatot,
amely a várakozások szerint hozzájárul majd a radioaktív hul-
ladékok biztonságosabb elhelyezéséhez. Az új irányelv célja,
hogy minden uniós tagállam rendelkezzen a radioaktív hulla-
dékok kezelésére és végleges elhelyezésére vonatkozó átfogó
programmal.

Alapelvként az új irányelv kimondja: a radioaktív hulladé-
kot ott kell elhelyezni, ahol keletkezik, így, ha egy ország újra-

hasznosítás végett máshová szállítja például a
kiégett fûtõelemeket, a jogszabály szerint a hul-
ladékkal kapcsolatos felelõsség és a végleges
elhelyezés feladata továbbra is az adott országé
marad. Ha a végleges elhelyezést is máshol
kívánja megoldani, a választott helynek az
uniós normákkal összevethetõ hosszú távú biz-
tonsági teljesítményszintekkel kell rendelkez-
nie. Ezenkívül a tagállamoknak részletes finan-
szírozási mechanizmust is ki kell dolgozniuk,
amelyet szintén ismertetniük kell majd az
elõször 2015-ben benyújtandó nemzeti progra-
mokban.
MMK Hírlevél II/12. PT
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új blokk vagy blokkok elõkészítésén is. Az erre irányuló
Lévai-projekt keretében többek között elkészült a végre-
hajtás módjára vonatkozó koncepció, elindult a telep-
helyi és a környezetvédelmi engedély megszerzésére
irányuló munka és számos elõkészítõ tevékenység.

Az elõkészítõ vizsgálatok az alábbiak figyelembe-
vételével folynak:
� Az új erõmû ill. blokk teljesítményének meghatározá-
sa. Hálózati és gazdaságossági számítások alapján a
szóba jöhetõ 600-1000-1600 MW teljesítmény közül a
két nagyobb valamelyike látszik célszerûnek.

� Modern (biztonságos), de már üzemi referenciákkal
bíró nyomott-vizes reaktort (PWR) és szabályozható
(50-100%), teljesítménykövetõ blokkokat kell válasz-
tani, 60 éves üzemidõvel

� Paks és más lehetséges telephelyek összehasonlítása
Paks mellett szól (5. ábra).
A fentiek alapján folyik a piacfelmérés, gyártó- és

típuskeresés, melynek során az alábbiakat vizsgálják:
� Areva EPR (Németország, Franciaország)

� Westinghouse AP-1000 (USA, Japán)
� KEPCO APR1400 (Korea)
� ATMEA ATMEA1 (Németország, Franciaország,
Japán)

� Atomstroyexport MIR1200 (Oroszország)
Az atomerõmû beruházás mellett szól a növekvõ

igények biztonságos ellátásán kívül a Pricewaterhouse
Coopersnek (egyike a világ 4 legnagyobb pénzügyi ta-
nácsadó cégének) a svéd SKGS (jelentõs villamosener-
gia-felhasználókat tömörítõ szövetség) megbízásából
különbözõ erõmû beruházásra végzett elemzése is. A
teljes élettartamra vonatkoztatva az egységnyi energia-
termelés az atomerõmû esetén a legolcsóbb (a szélerõ-
mûhöz képest csupán 2/3). Az energia ára forintra át-
számítva:
� atomerõmû: 12,2 Ft/kWh (ha az építésnél a banki köl-
csönhöz kormánygarancia van: 8,6 Ft/kWh)

� vízerõmû: 11,3 Ft/kW
� szélerõmû: 18,7 Ft/kWh

SÜLI JÁNOS a Budapesti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar, Erõsáramú Szak, Villamos Mûvek Ágazatán
szerzett villamosmérnöki oklevelet 1980-ban. 1980-tól 2011. októberig dolgozott a paksi atomerõmûben. Munkakörei:
1980-1985 Erõmû Beruházási Vállalat üzembe helyezõ mérnök, 1985-tõl a Paksi Atomerõmû Vállalatnál üzembe
helyezõ csoportvezetõ, 1986-1999: a VillamosÜzemviteli Osztály vezetõje, majd osztályvezetõ aVillamos Igazgatóságon,
Üzemviteli Igazgatóságon, 2001-tõl az Üzemviteli Fõosztály vezetõje, 2004-2005-ben mûszaki igazgató, majd üzemviteli
igazgató, 2009-tõl vezérigazgató, majd vezérigazgató-helyettes volt.

Létesítmény új beruházási fajl. beruh. kihasznál-
kapacitás összeg költség hatóság
MW M Ft M Ft/MW %

Szarvasi Biogáz üzem 4,2 4700 1119 na.
Békésszentandrási vízerõmû* 2,0 2700 1350 50
Felsõdobsza vízerõmû bõvítés 0,42 800 1905 64
Debrecen-Haláp naperõmû 0,44 330 750 na.
Gönyû gázerõmû 2008 403 104000 242 na.
Paks teljesítmény-növelés
2005-2009 134 4100 31 89

Erõmû beruházási mutatók

* meglévõ víztározóra PT
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Amagyar közigazgatás hosszabb ideje folytonos vál-
tozásban él. A mindennapok feszített munkája mellett
kevés alkalom nyílik az ünneplésre, megemlékezésre,
visszatekintésre. Emiatt kivételes jelentõséggel bír, ha
egy szervezet olyan jelentõs évfordulóhoz érkezik, mint
most a Miskolci és a Pécsi Bányakapitányság. Az évszá-
zados folyamatos mûködés a magyar közigazgatásban
ritka eseménynek számít, kivéve éppen a bányahatósá-
got, amely sok évszázados múltra tekinthet vissza.

Magyarország bányászata a XIX-XX. század fordu-
lójára meghatározó korszakváltáshoz érkezett. A
XVIII. század közepétõl létezõ, de igazából bõ 100 év-
vel késõbb megerõsödõ szénbányászat gazdasági súlya
fokozatosan háttérbe szorította az évezredemeghatáro-
zó jelentõségû ércbányászatot. A bányahatósági szerve-
zet, amely I. fokon az 1850-es évektõl bányakapitánysá-
gokra és azoknak alárendelt bányabiztosságokra tagoló-
dott, a hagyományos ércbánya-kerületekhez igazodott.
Bányakapitányság mûködött Besztercebányán (alsó-ma-
gyarországi bányakerület), Iglón (felsõ-magyarországi
bányakerület), Budapesten (közép-magyarországi
bányakerület), Nagybányán (ÉK-magyarországi bánya-
kerület), Zalatnán (erdélyi bányakerület), Oravicán
(bánsági bányakerület) ésZágrábban (horvátországi bá-
nyakerület). Bányabiztosságok mûködtek emellett az
Iglói Bányakapitányság alárendeltségében Gölnicbá-
nyán és Rozsnyón, valamint a Zalatnai Bányakapitány-
ság alárendeltségében Abrudbányán. [1]

A bányakapitányságok a szénbányák felett is foko-
zott felügyeletet igyekeztek gyakorolni, de a szénbányák
számának növekedésével a XX. század fordulóján már
nem tudtak lépést tartani. E téren különösen nagy súly
nehezedett a budapesti és a zalatnai bányakapitánysá-
gokra. Elõbbi kerületéhez tartozott ugyanis a borsod-
hevesi, a tata-környéki, az esztergom-vidéki, az ajkai, a
várpalotai, a brennbergi és a mecseki, míg utóbbihoz a
zsil-völgyi és a többi erdélyi szénmedence. A bányamû-
vek és a foglalkoztatott bányamunkások száma, illetve a
termelés volumene alapján különösen a borsodi, mecse-
ki, valamint a zsil-völgyi szénbányászat hatósági felügye-
lete látszott megoldhatatlannak a meglévõ szervezeti
keretek között.

A Pénzügyminisztérium � mint fõbányahatóság �
felismerve a kialakult állapotok tarthatatlanságát, a le-
terheltségek csökkentése érdekében újabb bányabiztos-
ságok felállításáról határozott Miskolcon, Pécsett és
Petrozsényben. A bányabiztosságok hatáskörének sza-
bályozásáról szóló 1911. évi 105.382. sz. P.M. rendelet
5. §-a szerint:

�Az 1911. évi XIV. tc. alapján szervezett pécsi, miskol-
czi és petrozsényi bányabiztosságok mûködésüket folyó évi
november hó 1.-én kezdik meg és kerületük ki fog terjedni:

a) Pécsi Bányabiztosságé: Baranya és Tolna várme-
gyék egész területére;

b) Miskolczi Bányabiztosságé: Borsod vármegye egész
területére;

c) Petrozsényi Bányabiztosságé: Hunyad vármegye
petrozsényi járására.�

Az új bányabiztosságok 1911. november 1-jétõl kez-
dõdõen 3 fõs létszámmal kezdték meg mûködésüket,
majd a hivatali létszám néhány éven belül 6-7 fõre bõ-
vült. Az I. világháború idején a széntermelés iránti meg-
növekedett igények fokozott feladatok elé állították az
új hivatalokat.

A világháborút lezáró trianoni békeszerzõdés követ-
keztében az addig mûködõ 7 bányakapitányság és 6 bá-
nyabiztosság közül mindössze a budapesti, miskolci és
pécsi hivatal maradt az ország új határain belül, és a bá-
nyahatóság szakembergárdája is megtizedelõdött. A
változások mielõbbi hathatós intézkedéseket kívántak.
Az 1922. évi 113.066. PM rendelet 1922. szeptember
1-jétõl a Budapesti Bányakapitányság mellé további
3 bányakapitányságot szervezett: a miskolci és pécsi bá-
nyabiztosságot bányakapitánysággá szervezte, és egy-
idejûleg létrehozta a Salgótarjáni Bányakapitányságot:

�A békeszerzõdés értelmében idegen fennhatóság alá
került elsõfokú bányahatóságok kerületeinek megmaradt
egyes területrészeire nézve illetékes elsõfokú bányahatósá-
gok felállítása, illetõleg kijelölése, valamint az elsõfokú bá-
nyahatóságok eljárásának egyszerûsítése és gyorsítása cél-
jából a salgótarjáni bányakapitányság felállítása s a mis-
kolci és pécsi bányabiztosságoknak bányakapitányságok-
ká való egyidejû átszervezése mellett az egyes bányakapi-
tányságok kerületi beosztását a következõképpen állapí-
tom meg:

100 éves bányakapitányságok
DR. IZSÓ ISTVÁN okl. bányamérnök, jogász, bányakapitány MBFH Miskolci Bányakapitányság �

DR. RIEDL ISTVÁN okl. bányamérnök, jogász, bányakapitány MBFH Pécsi Bányakapitányság

A miskolci és pécsi bányakapitányságok idén ünneplik a jogelõd bányabiztosságok
alapításának 100. évfordulóját. A cikk errõl a jelentõs eseményrõl emlékezik meg, rövi-
den összefoglalva a hivatalok történetét.
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1. A Budapesti m. kir. Bányakapitányság hatásköre
kiterjed: Békés, Csongrád, Fejér, Gyõr, Jász-Nagykun-
Szolnok, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Veszprém vármegyékre,
továbbá Arad, Bácsbodrog, Bihar, Csanád, Esztergom,
Hajdú, Hont, Komárom,Moson, Sopron, Vas és Zala me-
gyéknek a békeszerzõdésben megállapított országhatáron
belül fekvõ területeire, végül Heves megyére a pétervásári
járás Tarna pataktól nyugatra esõ részének kivételével és
Nógrádmegyének a nógrádi, sziráki és balassagyarmati já-
rásaira.

2. A Miskolci m. kir. Bányakapitányság hatásköre
kiterjed: Borsod megyére, továbbá Abaújtorna, Bereg,
Gömör, Szabolcs, Szatmár, Ung és Zemplén megyéknek a
békeszerzõdésben megállapított országhatáron belül fekvõ
területeire.

3. A Pécsi m. kir. Bányakapitányság hatásköre kiterjed:
Somogy és Tolna megyékre, továbbá Baranya megyének a
békeszerzõdés értelmében megállapított országhatáron be-
lül fekvõ területére.

4. A Salgótarjáni m. kir. Bányakapitányság hatásköre
kiterjed: Nógrád megye salgótarjáni és szécsényi járásaira,
továbbá Heves megye pétervásári járásának a Tarna pa-
taktól nyugatra esõ területére.�

A hivatali szervezetek létrehozásán túlmenõen a fõ-
bányahatóság gondoskodott azok megfelelõ elhelyezé-
sérõl is. 1924-re befejezõdtek a székházépítések, a mis-
kolci és pécsi Bányakapitányság ma is az ekkor épült
épületekben mûködik.

A bányakapitányságok hatásköre az ércek, szenek,
valamint a szénhidrogének kutatásának és bányászatá-
nak, valamint a fém- és vaskohászat hatósági felügyele-
tére terjedt ki, de ebbe a felügyeleti jogkörbe gyakorla-
tilag valamennyi kapcsolódó tevékenységet is beleértet-
ték. Így utóbbiak körébe sorolták a villamosenergia-elõ-
állítás, az ipari robbantási tevékenységek, a bányatelepi
élelmiszertárak mûködtetésének és a bányatárspénztá-
raknak a felügyeletét, a hatósági munkaközvetítést stb.
A kõbányák és a többi építõipari ásványi nyersanyag
kitermelõhely hatósági felügyelete az általános iparha-
tósághoz tartozott. [2]

A II. világháborút követõen az elsõ fokú bányaható-
ságok szervezete és hatásköre gyökeresen átalakult.
1949. november 23-ától a Nehézipari Miniszter

4.730/1949. (243) eln. Nip. M. számú rendelete meg-
szüntette a bányakapitányságokat, és helyükbe bánya-
rendészeti kirendeltségeket állított:

�1. § (1) A bányakapitányságok megszûnnek.
(2) Mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály a

bányakapitányságok hatáskörébe utalt, a nehézipari mi-
niszter (bányászati fõosztály), illetõleg a nehézipari minisz-
térium vidéki bányarendészeti kirendeltségei járnak el.� [3]

A bányák államosításának befejezésével 1950-tõl a
kohászat kikerült a bányahatóság felügyelete alól,
ugyanakkor hatáskörét a kõ-, kavics-, homok-, agyag- és
ásványbányászat teljes vertikumára kiterjesztették. [4]

A kirendeltségek szervezetén belül 1951-tõl létre-
hozták a körzeti bányarendészeti ellenõri intézményt,
amelynek hatására a hivatalok létszáma ugrásszerûen
megnövekedett, 1954-re már meghaladta a 20 fõt.

A 471.187/1953. (NIM. É. 19.) NIM. sz. utasítás
1953. december 10-ei hatállyal az elsõfokú szervekmeg-
nevezését kerületi bányamûszaki felügyelõségre változ-
tatta, a hivatalok ezen a néven mûködtek 1994-ig. A bá-
nyahatóság I. fokú szerveinek hatáskörét a bányászatról
szóló 1960. évi III. törvény és a törvény felhatalmazása
alapján kiadott kormányszintû és miniszteri rendeletek,
illetve az Országos Bányamûszaki Fõfelügyelõség
(OBF) utasításai részletesen szabályozták. További je-
lentõs hatásköri változást eredményezett a gázenergiá-
ról szóló 1969. évi VII. törvény, amely a kerületi bánya-
mûszaki felügyelõségek hatáskörét kiterjesztette a gáz-
elosztó vezetékek létesítésének és üzemeltetésének fe-
lügyeletére is. Az elsõ fokú szervek illetékességi területe
is gyakran változott. [5]

A kerületi bányamûszaki felügyelõségek 1994-tõl
nyerték vissza régi megnevezésüket, és azóta bányakapi-
tányságkéntmûködnek.

Egy évszázad nagyon hosszú idõ, lehetetlen minden
jelentõs történésrõl jelen cikk keretei között megem-
lékezni, így ezt meg sem kíséreljük.

A legfontosabb, hogy a bányakapitányságok ma is
mûködnek, és felkészült, stabil szakembergárdával vár-
ják jövõbeli feladataikat és a szakmai kihívásokat. E hi-
vatalokra sohasem volt jellemzõ az erõs fluktuáció, ön-
magukért beszélnek a létszámadatok: sem a miskolci,
sem a pécsi Bányakapitányságon dolgozók száma a 100
év alatt nem haladta meg a 150 fõt, ami a mindenkori

Miskolci Bányakapitányság

Pécsi Bányakapitányság
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szervezeti létszám ismeretében arról tanúskodik, hogy �
kevés kivétellel � mindenkor elkötelezett, elhivatott szak-
emberek tevékenykedtek itt, akik hosszú idõn át
végezték munkájukat a magyar bányászat érdekében.

Jegyzetek:
[1] A bányakapitányságokról, lásd Dr. Izsó István: �150

éves a bányakapitányságok intézménye Magyarországon� c.
cikkét (BKL. Bányászat 138. évfolyam 2005. 1. sz. 8-13 p.).
További adatok találhatók �A 90 éves Miskolci Bányakapi-
tányság a bányászati szakigazgatás évezredes története tükré-
ben� (Sz: Dr. Izsó István, Miskolc, 2001.) és a �150 éves a
Budapesti Bányakapitányság� (Sz: Tóth Álmos, Budapest,
2009.) c. kiadványokban.

[2] Az 1872. évi VIII. és 1884. évi XVII. törvénycikkek
(Ipartörvények) szerint ezek a bányák eredetileg nem tartoz-
tak hatósági felügyelet alá. Az iparhatósági felügyeletet a kõ-
bányákra csak a 11.827/1899. KM rendelet, a kavics-, homok-,
agyag- és palabányákra pedig a 139.427/XI/1930. KM rendelet
terjesztette ki. Bányahatósági felügyelet alá csak azok a kõbá-
nyák tartoztak, melyek termelése nem került kereskedelmi
forgalomba, hanem azt kizárólag bányamûvelési, illetve kohá-
szati célra hasznosították (62.929/1919. PM rendelet).

[3] A Nehézipari Minisztérium Ajka, Budapest, Dorog,
Miskolc, Várpalota, Salgótarján, Tatabánya és Pécs székhely-
lyel állított fel kirendeltségeket. Rövid ideig kirendeltség mû-
ködött Nagykanizsán (1950-1951) és Ózdon (1952. február-
december) is. Az ajkai és a várpalotai felügyelõséget veszpré-
mi Kerületi Bányarendészeti Felügyelõség elnevezéssel össze-
vonták, az ózdi kirendeltséget beolvasztották a Miskolci Bá-
nyarendészeti Felügyelõségbe, a nagykanizsait pedig meg-
szüntették.

[4] Lásd a 4100/1950. (VI. 7.) NipM rendeletet és a Ne-
hézipari Minisztérium Bányarendészeti Osztályának 1950.
február 13-án kelt leiratát.

[5] Az illetékességi területek 1945 utáni változásai a
60.100/1945. Ip. M. sz. rendelet, 15.900/1947. Ip. M. sz. ren-
delet, a 625.400/1951. BEM. sz. utasítás, az 593/1958. OBF, az
1/1969. (NIM. É. 7.) OBF. sz. és az azt módosító 12/1970.
(NIM. É. 20.) OBF, 2/1978. (NIM. É. 23.) OBF, 6/1982. (Ip. K.
13.) OBF, 5/1987. (Bh. É. 2.) OBF, 2/1988. (Bh. É. 3.) OBF
utasítások, valamint a 63/1990. (III. 27.) MT rendelet, a
19/1994. (VIII. 5.) IKM rendelet, 43/1995. (IX. 8.) IKM ren-
delet, a 48/1997. (IX. 10.) IKIM rendelet és a 195/2011. (IX.
22.) Korm. rendelet alapján követhetõk nyomon.

DR. IZSÓ ISTVÁN bányamérnök, jogász, c. egyetemi docens, a Miskolci Bányakapitányság vezetõje. 1981-ben végzett
bányamérnökként a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen, majd 1994-ben jogi diplomát szerzett a Miskolci Egyete-
men. A Borsodi Szénbányák Szuhavölgyi Bányaüzemében dolgozott különbözõ beosztásokban. 1987-tõl a miskolci Ke-
rületi Bányamûszaki Felügyelõség, majd Bányakapitányság köztisztviselõje, 1992-tõl vezetõje. 1994-tõl a bányajog tan-
tárgy meghívott oktatója aMiskolci Egyetemen. Szabadidejében bányászat- és bányajog-történeti kutatásokkal foglalko-
zik, e témakörben számos publikációja jelent meg.

DR. RIEDL ISTVÁN GYÖRGY okleveles bányamérnök, jogász 1984-ben végzett a miskolci Nehézipari Mûszaki Egye-
temen geofizikusmérnöki, majd 1987-ben bányamûvelõ szakon. 2005-ben igazgatás-szervezõi, 2010-ben jogászi végzett-
séget szerzett. Szakmai pályáját a Borsodi Szénbányák Vállalat Bükkaljai Bányaüzemének Geofizikai Csoportjánál
kezdte, ahol az egész vállalat részére végeztek külszíni és föld alatti geofizikai méréseket. 1987 és 1994 között a Mecseki
Ércbányászati Vállalat IV. és V. Bányaüzemében töltött be közvetlen termelésirányítói munkaköröket (aknász, körlet-
geofizikus, körletvezetõ-helyettes, körletvezetõ, biztonsági mérnök). Ezt követõen került a Pécsi Bányakapitányságra bá-
nyafelügyeleti mérnöknek. 1995-1997 között a TU-TI Bau Kft. alkalmazásában építésvezetõként dolgozott a müncheni
metró alagútépítési munkálatainál. 1997-tõl ismét a Pécsi Bányakapitányságon végzi munkáját, bányafelügyeleti mérnök,
majd osztályvezetõ, 2006-tól helyettes bányakapitány, 2009-tõl bányakapitány. Felügyelte az egykori uránércbányászat ki-
termelési és tájrendezési munkálatait, Tolna és Zala megye, ill. a Keszthelyi-hegység bányászatát, valamint az M6 autó-
pálya alagútépítési munkáit.

K Ö Z L E M É N Y
A személyi jövedelemadó 2010-ben felajánlott 1%-ának felhasználásáról

A többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény 6. §-ának (3) bekezdésében elõírt kötelezettségünknek eleget téve a
következõkben adunk számot annak a

2 918 887 Ft,
azaz kettõmillió-kilencszáztizennyolcezer-nyolcszáznyolcvanhét forintnak

a felhasználásáról, melyrõl Egyesületünk tagjai és támogatói 2011-ben a 2010. évi személyi jövedelemadójukból az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület � mint közhasznú egyesület � javára rendelkeztek.

A teljes összeget az OMBKE alapszabályában rögzített közhasznú tevékenységek (szaklapjaink kiadása, hagyomány-
ápolás) pénzügyi teljesítéséhez használtuk fel a következõk szerint:

� mûködési költségekre 875 666 Ft
� cél szerinti tevékenységekre 2 043 221 Ft

Egyesületünk minden tagja és választott tisztségviselõje nevében megköszönve ezt a jelentõs támogatást kérem, hogy a
jövõben is támogassák egyesületünk célkitûzéseit.

Budapest, 2011. október 19. Jó szerencsét!
Dr. Nagy Lajos elnök
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Bevezetés

A régiók gazdaságának fejlesztése érdekében
fontos, hogymegismerjük, hogymilyen tényezõkmilyen
mértékben hatnak egy régió gazdasági térszerkezetének
változására, gazdasági fejlõdésére.

Egy régió gazdasági fejlettsége nagymértékben függ
az ott mûködõ vállalkozásoktól, ezek számától,
tevékenységi körüktõl, az általuk foglalkoztatottak
számától, az általuk termelt bruttó hozzáadott értéktõl,
a vállalkozások külföldi tõkevonzó képességétõl és még
számos más jellemzõiktõl. A gazdasági térszerkezet vál-
lalkozási jellemzõi közül kiemelten fontos a vállalkozá-
sok által foglalkoztatottak száma és alakulása, valamint
a vállalkozások által termelt bruttó hozzáadott érték és
alakulása nemzetgazdasági áganként.

Az 1. ábra szemlélteti a magyar régiók GDP érté-
keinek az EU 25 országainak átlagos GDP értékéhez
való %-os viszonyát 2008-ban, amely alapján
egyértelmûen megállapítható, hogy a közép-magyar-
országi régió kivételével minden magyar régió az EU
25 átlagához képest lényegesen elmaradott, amelyek
közül is az észak-magyarországi régió a legelmaradot-
tabb és ez a régió mutatja a legkisebb GDP-növekedési
értéket 2006 és 2008 között, amelyet a zárójelben
szereplõ számadat jelez. Az elmaradottság szoros

összefüggésben van az egyes régiók foglalkoztatottságá-
val és GDP értékével.

Az elemzések során a nemzetgazdasági ágak össze-
vont nemzetgazdasági ágakat jelölnek, amelyek a követ-
kezõk: mezõgazdaság, erdõgazdálkodás, vadgazdálko-
dás és halászat együtt, a következõkbenMezõgazdaság-
ként nevesítve; az ipar � amely természetesen tartal-
mazza a bányászatot és a kohászatot is � és építõipar
együtt, a következõkben összefoglaló néven Iparként;
valamint a Szolgáltatás, amelyet az elõbbiekben nem
említett nemzetgazdasági ágakat együtt jelenti: ide tar-
tozik a kereskedelem, javítás, a szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás, a szállítás, raktározás, posta, távközlés,
pénzügyi közvetítés, ingatlanügyek, gazdasági szolgálta-
tás, valamint a közigazgatás, védelem, kötelezõ társada-
lombiztosítás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás és
az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás nemzetgazda-
sági ágak.

A jelen publikációban az Észak-Magyarországon
meglevõ vállalkozások fenti jellemzõinek változása ke-
rül megvizsgálásra nemzetgazdasági áganként.

Foglalkoztatottság

Az elmúlt két évtizedben a munkaerõpiacon az
egyik legmarkánsabb változás a foglalkoztatottak nem-
zetgazdasági ág szerinti összetételében történt. A foglal-
koztatottak vizsgálata azért is fontos, mert egy térség
gazdasági helyzetét erõsen meghatározza a térség vál-
lalkozási klímája, amelynek egyik fontos indikátora a
foglalkoztatottság. (Kocziszky, 2004)

Az 1. táblázat megmutatja azt, hogy Magyarorszá-
gon 1990 és 2008 között régiónként hogyan változott a
foglalkoztatottak számának megoszlása összevont nem-
zetgazdasági ágak szerint. (KSH, 1991; KSH, 2002;
KSH, 2009) Látható, hogy 1990-rõl 2008-ra jelentõsen
átrendezõdött a foglalkoztatottakmegoszlása a nemzet-
gazdasági ágak között.

A mezõgazdaságban foglalkoztatottak részaránya
1990-rõl 2008-ra fokozatosan lecsökkent, olyannyira,
hogy 2008-ban a foglalkoztatottaknak már csak 3,1 szá-
zaléka dolgozott a mezõgazdasági összevont nemzet-
gazdasági ágban.

A cikk a gazdasági térszerkezet két fontos vállalkozási jellemzõjének, a foglalkoztatottságnak és a
GDP értékének változását vizsgálja meg az észak-magyarországi régióban összevont nemzetgazdasági
áganként. A régióban � de Magyarországon is � a termelõ ágazatok aránya csökkent, a szolgáltató ágaza-
tok aránya pedig nõtt, amelynek eredménye az, hogy megnõtt a gazdaság instabilitásának a valószínû-
sége, mivel a stabilitást biztosító, fõleg helyhez, termelõeszközhöz kötött ágazatok, köztük a bányászat,
kohászat szerepe csökkent, a könnyen mobilizálható szolgáltató szektor szerepe felértékelõdött, és így a
régió gazdasági fejlõdése hosszú távon csak megfelelõ, folyamatos befektetést ösztönzõ gazdaságfejlesztési
politikával biztosítható.

A gazdasági térszerkezet vállalkozási jellemzõinek változása
az észak-magyarországi régióban

BALLA GERGELY okl. közgazdász, PhD hallgató Miskolci Egyetem

1. ábra: A magyar régiók GDP értékének viszonya
az EU 25 átlagához képest

(Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján, 2011)
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1990-tõl a társadalmi-gazdasági változások hatására
az ipari termelés zuhanásszerû visszaesése drasztikus
létszámcsökkenéssel járt együtt. 2008-ban ebben az
összevont gazdasági ágban a foglalkoztatottak aránya
1990-hez képest 37,9 százalékról 29,7 százalékra csök-
kent.

Míg 1990-ben Magyarországon a foglalkoztatottak
46,7 százaléka dolgozott szolgáltatás jellegû nemzetgaz-
dasági ágazatokban, 2008-ra már a foglalkoztatottak
67,3 százalékának biztosított megélhetést a tercier szek-
tor. Ebbõl látható, hogy a szolgáltatási ágazatok szerepe
megnõtt az elmúlt szûk két évtized alatt, és az elõrejel-
zések szerint várhatóan ez a tendencia fog folytatódni.

A foglalkoztatás szerkezete Észak-Magyarországon
némileg eltér az országos átlagtól, de az elmúlt évtize-
dekre jellemzõ változások itt is hasonlómódon zajlottak
le: a mezõgazdaságban foglalkoztatottak részaránya le-
csökkent a vizsgált idõszakban

Az észak-magyarországi régióban 1990-ben és 2001-
ben a mezõgazdaságban dolgozók aránya alacsonyabb
volt, mint országosan. 2008-ra ez a helyzet megfordult:
a mezõgazdaságban foglalkoztatottak részaránya a
régióban 3,2%, országosan pedig 3,1%.

A régió ipari jellegét jelzi, hogy nagyobb volt az ipar-
ban foglalkoztatottak aránya, mint országosan, míg a
szolgáltatási ágakban dolgozók hányada mindig kisebb
volt annál. Azonban az országos szinten is mutatkozó
tendencia itt is megfigyelhetõ; azaz az iparban foglal-
koztatottak aránya lecsökkent, míg a szolgáltatási szek-
torban foglalkoztatottak aránya megnõtt az 1990 és
2008 közötti idõszakban. Ennek oka abban kereshetõ,
hogy a felszámolt, döntõen nehézipari üzemek dolgozói
számára az ipar más területei és a mezõgazdaság nem
tudott munkalehetõséget biztosítani, így a munkaválla-
lók jelentõs része, aki munkanélkülivé vagy inaktívvá
vált volna, a szolgáltatási szektorban talált munkalehe-
tõséget.

Az 2. ábra azt szemlélteti, hogy az észak-magyaror-
szági régióban mindhárom nemzetgazdasági ágban
1990-hez képest nagyobb mértékû volt a foglalkoztatot-
tak számának a csökkenése, mint Magyarországon
(KSH, 1991; KSH, 2002; KSH, 2009), amelyhez nagy-
mértékben hozzájárult a régióban a jelentõs foglalkoz-
tatottságot biztosító bányászat és kohászat megszûnése.

Szalainé Homola Andrea is hasonló kutatást végzett,
cikkében megvizsgálta a foglalkoztatottak ágazati struk-
túrájának változását 1992-rõl 2008-ra, és megállapította,
hogy a tercier szektorban dolgozók aránya számottevõen
megemelkedett, míg amezõgazdaságban és iparban dol-
gozók aránya lecsökkent (Szalainé, 2009), azonban a
csak a kezdeti és befejezõ évekre elvégzett vizsgálatok
nemmutatták ki, hogy a változások nagy részemár 2001-
ig lezajlott. Ezt az állítást több tanulmány is alátámasztja,
többek között dr. Fóti János és dr. Lakatos Miklós is
megvizsgálta a foglalkoztatottság alakulását 1980 és
2005 között nemzetgazdasági áganként, területi meg-
oszlásban, korcsoportok szerinti megoszlásban, isko-
lázottsági kategóriák szerint is, és ebben a tanulmányban
is beigazolódik, hogy az idõszak végére a termelõ szek-
torban dolgozók aránya elenyészõ a szolgáltatásban
foglalkoztatottakéhoz képest. (Fóti-Lakatos, 2006)

Bruttó hozzáadott érték

A következõkben az inflációval nem diszkontált
bruttó hozzáadott érték, a GDP változását vizsgáljuk
nemzetgazdasági ágak szerinti bontásban régiónként.
A 2. táblázat alapján megállapítható, hogy az észak-ma-
gyarországi régióban amezõgazdasági nemzetgazdasági
ágban aGDP aránya csökkent, míg az iparban és a szol-
gáltatásban növekedett. (KSH, 1996; KSH, 2002; KSH,
2008; KSH, 2009) A GDP alakulása a foglalkoztatottak
számának alakulásával ellentétes az ipari nemzetgaz-
dasági ágban, ami a jelentõs technológiai fejlõdés miat-
ti termelékenység-növekedés eredménye.

1. táblázat: A foglalkoztatottak számának megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint régiónként

Régiók Mezõgazdaság (%) Ipar (%) Szolgáltatás (%)
1990 2001 2008 1990 2001 2008 1990 2001 2008

Közép-Magyarország 6,8 1,5 0,9 35,7 25,2 21,2 57,5 73,3 77,9
Közép-Dunántúl 14,7 5,2 3,6 44,6 43,4 43,8 40,6 51,4 52,6
Nyugat-Dunántúl 16,5 5,6 3,5 39,0 40,9 38,8 44,5 53,4 57,6
Dél-Dunántúl 19,8 8,2 5,7 35,9 32,7 30,3 44,3 59,1 64,0
Észak-Magyarország 13,6 4,2 3,2 45,0 37,3 35,2 41,4 58,5 61,6
Észak-Alföld 21,8 7,8 4,9 35,4 32,4 31,5 42,8 59,8 63,6
Dél-Alföld 26,5 12,5 6,1 33,5 31,6 31,5 39,9 55,9 62,3
Magyarország 15,4 5,5 3,1 37,9 32,9 29,7 46,7 61,6 67,2

Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján, 2011

2. ábra: A foglalkoztatottak számának változása az
1990. évhez képest

(Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján, 2011)



28 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 144. évfolyam, 5. szám

A 3. ábra azt szemlélteti, hogy az észak-magyaror-
szági régióban mindhárom nemzetgazdasági ágban
1995-höz képest a GDP növekedésénekmértéke kisebb
volt, mint Magyarországon. (KSH, 1996; KSH, 2002;
KSH, 2008; KSH, 2009)

A következõkben az éves inflációval korrigált GDP
kerül megvizsgálásra a KSH éves inflációs adataival szá-
molva. A 3. táblázat az inflációval korrigált GDP alaku-
lását szemlélteti nemzetgazdasági áganként, régión-
ként.

A 4. ábra azt szemlélteti, hogy az észak-magyaror-
szági régióban mindhárom nemzetgazdasági ágban
1995-höz képest hogyan változott az inflációval korri-
gált GDP. Megállapítható, hogy a reál GDP értéke a
mezõgazdasági nemzetgazdasági ágban mind Magyar-

országon, mind Észak-Magyarországon 1995-rõl 2007-
re jelentõsen csökkent, amely azt mutatja, hogy amezõ-
gazdaság egyre kisebb mértékben járul hozzá az ország
elsõdleges bruttó jövedelem termeléséhez, és egyre ke-
vesebb értékû végsõ fogyasztásra szánt terméket ter-
melt a vizsgált idõszakban. Az is megállapítható, hogy a
mezõgazdasági ágazatnak nemcsak a termelési kapaci-
tása csökkent, hanem igen jelentõsen a termelés haté-
konysága is, szemben az ipar és a szolgáltatás hatékony-
ságának növekedésével.

Az iparon belül külön megvizsgálva a bányászati
GDP alakulását (5. ábra) egyértelmûenmegállapítható,
hogy a bányászati GDP növekedési üteme folyóáron lé-
nyegileg kevesebb mint fele az ipari GDP növekedésé-

2. táblázat: A GDP megoszlása nemzetgazdasági áganként régiónként

Területi egység Mezõgazdaság (Mrd Ft) Ipar (Mrd Ft) Szolgáltatás (Mrd Ft)
1995 2001 2007 1995 2001 2007 1995 2001 2007

Közép-Magyarország 36,9 69,6 69,8 480,3 1358,8 2266,8 1428,6 4382,8 7923,1
Közép-Dunántúl 43,6 82,6 104,9 188,3 610,7 1075,3 251,7 671,8 1043,5
Nyugat-Dunántúl 47,7 69,2 109,3 190,4 586,3 921,9 254,9 707,6 1089,2
Dél-Dunántúl 53,3 103,6 120,8 112,7 279,1 385,8 227,3 574,9 916,3
Észak-Magyarország 39,9 58,8 72,3 166,0 427,1 692,2 246,1 600,6 960,5
Észak-Alföld 77,7 142,7 173,9 151,2 415,8 614,4 306,4 787,7 1282,2
Dél-Alföld 93,5 165,2 213,3 160,8 365,5 529,9 304,4 733,2 1190,8
Magyarország 392,6 691,7 864,3 1449,7 4043,3 6486,3 3019,4 8458,6 14405,6

Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján, 2011

3. táblázat: Az inflációval korrigált GDP alakulása nemzetgazdasági áganként, régiónként

Területi egység Mezõgazdaság (Mrd Ft) Ipar (Mrd Ft) Szolgáltatás (Mrd Ft)
1995 2001 2007 1995 2001 2007 1995 2001 2007

Közép-Magyarország 28,8 24,6 18,1 374,6 480,9 586,0 1114,3 1550,9 2048,3
Közép-Dunántúl 34,0 29,2 27,1 146,9 216,1 278,0 196,4 237,7 269,8
Nyugat-Dunántúl 37,2 24,5 28,3 148,5 207,5 238,3 198,9 250,4 281,6
Dél-Dunántúl 41,6 36,7 31,2 87,9 98,8 99,7 177,3 203,4 236,9
Észak-Magyarország 31,1 20,8 18,7 129,5 151,1 179,0 192,0 212,6 248,3
Észak-Alföld 60,6 50,5 45,0 118,0 147,1 158,8 239,0 278,8 331,5
Dél-Alföld 72,9 58,5 55,1 125,4 129,3 137,0 237,5 259,5 307,8
Magyarország 306,2 244,8 223,5 1130,8 1430,8 1676,8 2355,4 2993,3 3724,2

Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján, 2011

3. ábra: A GDP változása 1995. évhez képest
(Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján, 2011)

4. ábra: Az inflációval korrigált GDP változása 1995-höz
képest az É-magyarországi régióban (Forrás: saját

szerkesztés a KSH adatai alapján, 2011)



nek, illetve az inflációval korrigált bányászati GDP
csökkent. A csökkenés oka a bányák nagy többségének
bezárása vagy termelésének lényeges lecsökkentése,
ami az észak-magyarországi régióban valószínûleg még
jelentõsebb,mivel országosan itt került sor a legtöbb bá-
nya � különösen szénbánya � bezárására.

A 4. táblázat tartalmazza az inflációval korrigált 1
fõre jutó GDP alakulását szemlélteti nemzetgazdasági
áganként, régiónként.

A 6. ábra azt szemlélteti, hogy az észak-magyaror-
szági régióban mindhárom nemzetgazdasági ágban az
1995. évhez képest hogyan változott az inflációval korri-
gált 1 fõre jutó GDP.

Összefoglalás

A jelen cikkben az észak-magyarországi régió me-
gyéiben a mûködõ vállalkozások által a foglalkoztatot-
tak számának alakulását, valamint a vállalkozások által
termelt GDP alakulását vizsgáltam összevont nemzet-
gazdasági áganként összehasonlítva a magyarországi
gazdasági térszerkezet változással. Elmondható, hogy
hasonló tendencia figyelhetõ meg mind a foglalkozta-
tottak száma, mind a GDP alakulásában.

A vizsgált idõszakban a mezõgazdasági és az ipari
összevont nemzetgazdasági ágakban a mûködõ vállal-
kozások által foglalkoztatottak aránya csökkent, ezzel
szemben a szolgáltatási jellegû ágazatokban növekedés
figyelhetõ meg.

A vállalkozások által megtermelt GDP mindhárom
összevont nemzetgazdasági ágban növekedett, azonban
a legkisebb növekedés a mezõgazdasági összevont nem-
zetgazdasági ágban volt, amit a legnagyobb létszám-
csökkenés is jellemez.

A lényeges különbség az országos és az észak-ma-
gyarországi tendencia között az, hogy a foglalkoztatotti
létszám csökkenése nagyobb, míg a GDP növekedése
kisebb volt Észak-Magyarországon, amihez nagymér-
tékben járult hozzá a régióban korábban jelentõs sze-
repet játszó bányászat és kohászat szinte teljes meg-
szüntetése.

Az inflációval korrigált GDP esetén már egyértel-
mûen megállapítható a mezõgazdasági ágazat jelentõs
térvesztése mind a magyarországi, mind az észak-ma-
gyarországi gazdasági térszerkezetben. Ez a térvesztés
egyik oka lehet a magyar gazdaság jelenlegi eladósodá-
sának, mivel a mezõgazdasági ágazat GDP-csökkenését
az ipari és a szolgáltatási ágazat GDP-növekedése nem
tudta olyan mértékben ellensúlyozni, mint ahogy az
államadósság növekedett.

Hazánkban és az észak-magyarországi régióban is
csökkent a termelõ ágazatok aránya, a szolgáltató ága-
zatok aránya pedig nõtt. Ez növeli a gazdaság instabili-
tásának valószínûségét, mivel a stabilitást biztosító, fõ-
leg helyhez, termelõeszközhöz kötött ágazatok � köztük
a bányászat és kohászat � szerepe csökkent, a könnyen
mobilizálható szolgáltató szektor szerepe felértékelõ-
dött, és így a régió gazdasági fejlõdése hosszú távon csak
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5. ábra: A bányászati GDP változása Magyarországon
Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján, 2011

6. ábra: Az inflációval korrigált 1 fõre jutó GDP
változása az É-magyarországi régióban

Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján, 2011

3. táblázat: Az inflációval korrigált GDP alakulása nemzetgazdasági áganként, régiónként

Területi egység Mezõgazdaság (EFt/fõ) Ipar (EFt/fõ) Szolgáltatás (EFt/fõ)
1995 2001 2007 1995 2001 2007 1995 2001 2007

Közép-Magyarország 9,9 8,7 6,3 129,0 169,8 204,0 383,8 547,8 713,0
Közép-Dunántúl 30,4 26,1 24,5 131,5 192,8 251,0 175,8 212,1 243,6
Nyugat-Dunántúl 37,2 24,4 28,3 148,5 206,7 238,5 198,8 249,4 281,8
Dél-Dunántúl 41,6 36,8 32,3 87,9 99,0 103,1 177,2 203,9 244,8
Észak-Magyarország 23,9 16,0 14,9 99,3 116,0 143,0 147,3 163,1 198,4
Észak-Alföld 39,2 32,3 29,5 76,3 94,1 104,1 154,7 178,3 217,3
Dél-Alföld 53,0 42,3 41,1 91,2 93,7 102,1 172,7 188,0 229,3
Magyarország 29,9 24,0 22,2 110,4 140,3 166,6 229,9 293,5 370,0

Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján, 2011
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megfelelõ, folyamatos befektetést ösztönzõ gazda-
ságfejlesztési politikával biztosítható.
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A cím nem túlzás, jelen pillanatban ennyire becsülhetjük
Magyarország ásványkincsekben fekvõ vagyonát, forintban.
Ebbõl azonban unokáinknak és az õket követõ generációk so-
rának is részesülnie kell. A fejlett országokban egy ember éle-
te során 1100 tonna ásványi nyersanyagot használ fel, azaz évi
átlag 15 tonnát (!). E mennyiségnek több mint a felét itthon is
ki tudjuk termelni�

Mivel nemzeti vagyonról van szó, természetesen meg le-
het, sõt meg is kell határozni azt az értéket, amit
ásványkincseink jelentenek. A �forintosításhoz� nélkülözhe-
tetlen az ásványi nyersanyagok elhelyezkedésének, mennyisé-
gi, minõségi paramétereinek megismerése, ami csak kutatás-
sal lehetséges.

Az ismert és nyilvántartásba vett ásványvagyon összértéke
nagyságrendileg legalább tízezer milliárd forint. E vagyon ka-
tegorizálása több módon történik, melynek gyakorlata ma ve-
gyes: ötvözi a földtani tudományos ismérveket és a felhaszná-
lási szempontokat is.

A kitermelhetõségi kategóriákban a technika fejlõdésé-
vel, illetve a nyersanyagárak növekedésével nagyot fordulhat
a kocka. Az MBFH elnöke szerint négy olyan területet is fi-
gyelembe vehetünk, ahol a világpiac �zöld jelzése� esetén je-
lentõs változás következhet be. Az elsõ nagy valószínûséggel a
hazai szilárd energiahordozók, a szenek hasznosítása. A kör-
nyezetvédelmi követelményeknek is megfelelõ �tiszta szén�
technológiák megvalósítása eredményezheti a széntermelés
jelentõs bõvülését, de itt lehet megemlíteni a � technológiai
fejlesztés alatt álló � föld alatti szénelgázosítás lehetõségét is.

Ércvagyonunk, ha nem is kiemelkedõ, de esetenként je-
lentõs, és mivel a világ féméhsége nõ, miközben készletei
csökkennek, ez újabb lehetõséget rejt hazánk számára.

Társadalmunk mai bányászatról alkotott képe nagyon fe-
lületes. Az emberek nagy részének tudatában ugyanis a bá-
nyászat azonosul a szénbányászattal, tehát ha az nincs, akkor
bányászat sincs � magyarázta az fn.hu-nak Jászai Sándor, a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) elnöke. Ez-
zel szemben itthon létezik egy magas színvonalú építõ-alap-
anyag � kõ, kavics, homok, agyag � bányászat. Emellett fontos
stratégiai helyet foglal el a kõolaj- és földgázbányászat, folya-
matosan termel néhány bauxit- ésmangánbánya, továbbá fon-
tos hazai ellátási és exporttermékeket adnak a különleges ás-
ványok, mint például a perlit, a zeolit.

Ma Magyarországon egy mélymûveléses szénbánya, egy
mangán- és két bauxitbánya mûködik, szünetelteti tevékeny-
ségét a recski réz- és számos szénbánya. Emellett mintegy
ezer külfejtéses bánya üzemel az országban, a legnagyobbak
közülük a Mátra Erõmû Zrt. bükkábrányi és visontai lignit-
bányái. Érdemes megjegyezni, hogy ma itt mûködik Európa,
de talán a világ egyik legnagyobb teljesítményû és legkorsze-
rûbb komplex termelõrendszere.

Kimagasló technológiai fejlõdésen ment át, és mára kor-
szerû termék-elõállítóvá vált a kõ-, kavics- és homokbányá-
szat: a valamikor kevéssé feldolgozott termékeket mindenhol
felváltotta a legszigorúbb minõségi követelményeket is kielé-
gítõ alapanyaggyártás.

Hazánk � a rendelkezésre álló földtani és ásványi nyers-
anyag-kutatási eredmények ismeretében � ásványi nyersanya-
gokkal közepesen ellátott ország. Semmibõl nem rendelke-
zünk kimagasló készletekkel, vagyonnal, ugyanakkor szinte
mindenünk van. Más kérdés a technikai elérhetõség, illetve a
gazdaságos kitermelhetõség. Nagy reményekkel kecsegtetnek
majd az úgynevezett �nem hagyományos� technológiával ki-
termelhetõ szénhidrogének. Magyarországon a hagyományos
lelõhelyek nagyrészt kimerültek, gáz azonban van még, mé-
lyen a kõzetlemezek, repedések között �elszórva�, amelynek
kitermelése bonyolult és költséges feladat.

Az ásványi nyersanyagok meg nem újuló természeti erõ-
források, nem keletkeztethetõk, nem pótolhatók utólag, vagy-
is hatalmas felelõsség a velük való gazdálkodás.Magyarul: ne-
künk is szükségünk van rájuk, de történelmi felelõsségünk,
hogy ne �pazaroljuk el� a minket követõ generációk örök-
ségét sem. Az ásványvagyon-gazdálkodás az MBFH legna-
gyobb felelõssége, egy vagyonpolitikai, technikai, pénzügyi
többismeretlenes egyenlet � fogalmaz Jászai Sándor. Ennek
az egyenletnek a teljes körû és megnyugtató megoldásával
kétségkívül adós maradt az elmúlt idõszak, a megoldókulcs,
vagyis a nemzeti ásványvagyon-politika és -stratégia megal-
kotására reményeink szerint a közeljövõben sor fog kerülni.

Jászai Sándor szerint kétségtelen, hogy a magyarországi
bányászat is � mint a világ sok helyén � okkal marasztalható el
régi �tájsebei� miatt, melyek egy része nagyon régi, de jelen-
tõs számban, nagyon is irritálóan különösen 1945 és 1990 kö-
zött keletkeztek. Ezek egy meghatározó részét mára sikerült
�begyógyítani�, és Magyarország kiemelt és fokozott gondot
fordít arra, hogy a hasonló károsítások meg ne ismétlõdjenek.
FigyelõNet (2011.10.01.)

Lapszemle
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Bányásznap országos központi ünnepsége 2011

Abányásznapi ünnepségek történetében elsõként valósult
meg az, hogy a hagyományosan a szénbányászat, a szénhidro-
génbányászat, az ércbányászat vonzáskörzetétõl, fellegváraitól
eltérõen Tokajban, az építõipari ásványi nyersanyagok (ande-
zit, perlit) bányászatáról híres térségben tartottuk az országos
központi bányásznapi ünnepséget. Szeretnénk ezzel is felhív-
ni a társadalom figyelmét arra a � nemzetgazdaság szempont-
jából ma is jelentõs � bányászati ágazatra, mely nélkül az in-
frastrukturális fejlesztések nem tudnának megvalósulni.

Az ünnepség a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a
Magyar Bányászati Szövetség, a Bánya-, Energia- és Ipari
Dolgozók Szakszervezete, az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület, a COLAS-Északkõ Kft., a Perlit-92 Kft.,
valamint az ünnepségnek helyszínt adó Tokaj Város Önkor-
mányzata közös szervezésében került megrendezésre.

Az elnökségi asztalnál helyet foglalt: Bencsik János, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, Horváth Péter,
a Magyar Energia Hivatal elnöke, Jászai Sándor, a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal elnöke, Holoda Attila, a
Magyar Bányászati Szövetség elnöke, Rabi Ferenc, a Bánya-,
Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke, dr. Nagy
Lajos, az OrszágosMagyar Bányászati és Kohászati Egyesület
elnöke, dr. Tihanyai László, a Miskolci Egyetem Mûszaki
Földtudományi Kar dékánja,Cseh Zoltán, a COLAS Északkõ
Kft. ügyvezetõ igazgatója, Ernyey Ibolya, a Szénhidrogén-
bányászati Tagozat társelnöke, dr. Farkas Géza, a Perlit 92 Kft.
ügyvezetõje, Májer János, Tokaj polgármestere, valamint dr.
Zoltay Ákos aMagyar Bányászati Szövetség ügyvezetõ fõtitká-
ra, az ünnepség levezetõ elnöke.

A levezetõ elnök köszöntése után szavalat következett,
majd Rabi Ferenc nyitotta meg az ünnepséget. Ünnepi beszé-
det mondott Bencsik János, majd Holoda Attila és Májer
János köszöntötte az ünnepség résztvevõit.

Rabi Ferenc megnyitójában kiemelte, hogy a kõ- és egyéb
építõanyag-bányászat az utóbbi években jelentõs fejlesztése-
ket hajtott végre, és meghatározó részévé vált a hazai bányá-
szatnak. Hangsúlyozta, hogy más iparágak és az ország sem
fejlõdhet nyersanyagok, azaz bányászat nélkül, a nyersanyag-
termelésnek jelentõs közvetlen és közvetett szerepe van a
munkahelyteremtésben, -megõrzésben, hazánk importfüggõ-
ségének csökkentésében. Elmondta, hogy európai szinten si-
került elérni, hogy a szénbányászat továbbra is kaphasson álla-
mi támogatást. Reményét fejezte ki, hogy a környezetkímélõ
technológiák, az állami szabályozás, a nemzeti energiastraté-
gia biztosítani fogja a bányászat és a bányászok jövõjét, meg-
becsülését.

Bencsik János beszédében a jelenlegi egymást követõ
pénzügyi és gazdasági válságokat egy fenntarthatatlan gazda-
sági és társadalmi rendszer tüneteiként értelmezte, mely az
egész világra nézve nagy veszélyeket rejt. Elkerülhetetlennek
minõsítette a gazdasági élet teljes körû átstrukturálását, az
anyag- és energiatakarékos technológiák elterjesztését, a fo-
gyasztói szokások megváltoztatását.

�A magyar társadalom teljesítõképessége, jóléte a bizton-
ságosan hozzáférhetõ és megfizethetõ energiától függ.� �
mondta, ezért különösen fontosnak tartotta az energiahaté-
konysági fejlesztéseket és az energiaellátás biztonságát. Kije-
lentette, hogymég hosszú ideig szükség lesz a fosszilis energia-
hordozók használatára, a hazai ásványvagyonkészletek kuta-
tására és újraértékelésére. Majd így folytatta:

�Ellátásbiztonsági megfontolásból minél elõbb elõtérbe
kell kerülnie a hazai szén- és lignitvagyon környezetbarát
technológia alkalmazásával történõ felhasználásának. A hazai
fosszilis energiahordozó készletek, kiegészülve a paksi nukleá-
ris kapacitások megõrzésével és a meglévõ megújuló poten-
ciálunk fokozott kihasználásával, hozzásegíthetnek bennün-
ket az energia-függetlenedés szûkre szabott ösvényének sike-
res végigjárásához. Magyarország iparilag is hasznosítható
szénvagyona eléri a 3.3 milliárd tonnát, mely a jelenlegi fel-
használás megkétszerezése mellett is legalább 300 évre ele-
gendõ tartalékot jelent. Ugyanakkor ennek az energetikai ás-
ványvagyonnak a felhasználhatósága csak a tisztaszén techno-
lógiák megléte esetén válik valós lehetõséggé. Éppen ezért a
következõ évek kiemelt feladata kell hogy legyen a technoló-
gia rendelkezésre állását elõsegítõ nemzetközi programokban
történõ részvételünk biztosítása. � A hazai ércbányászat cse-
lekvési tervét összhangba kell hozni a magyar ipar és gépgyár-
tás revitalizációs törekvéseivel, az építõipari ásványok terüle-
tén pedig a mennyiségi szempontok helyét fokozatosan a mi-
nõségi elvárásoknak történõmegfelelés foglalja el. �A 2013-
tól esedékes vasúti fejlesztések minõségi ágyazati kövek kiter-
melését teszik szükségessé, de az épületek hatékony szigetelé-
se is csak minõségi bányászati termékek alkalmazásával való-
sulhat meg.

Mindez feltételezi a hazai bányászati szakmakultúra fenn-
maradását, így az átmeneti években is arra kell törekednünk,
hogy megtaláljuk a még törékenynek is látszó kompromisszu-
mokat a gazdasági versenyképesség, valamint a természeti és
társadalmi fenntarthatóság szempontjainak érvényesülése kö-
zött. Erre tettünk és teszünk biztató lépéseket a Vértesi Erõ-
mû és aMárkushegyi Bányaüzem középtávon történõ tovább-
üzemeltetésével is.�

Végül a kiemelkedõ teljesítményt nyújtómunkavállalók, a
százesztendõs Miskolci Bányakapitányság és Tatabányai Köz-
ponti Bányamentõ Szolgálat, valamint a bányász hagyomá-
nyok õrzõinek köszöntésével zárta beszédét.

Holoda Attila köszöntõjében az MBSZ nevében alkotó
együttmûködést ajánlott a kormányzatnak,Májer János pedig
a bányászat és a szõlõmûvelés, a Tokaji BorvidékVilágörökség
egymás mellett élése mellett foglalt állást.

Ezután miniszteri kitüntetések és a szakmai szervezetek
kitüntetései kerültek átadásra Bencsik Gábor, Rabi Ferenc,
HolodaAttila és dr. Nagy Lajos közremûködésével. Az elnök-
ség tagjainak az MBSZ emlékfokost adott át. Az ünnepséget
követõ állófogadáson Cseh Zoltán, mint az egyik házigazda
mondott pohárköszöntõt.
www.mbfh.hu PT

A 60. Bányásznap országos központi ünnepségén
átadott kitüntetések

�Kiváló Bányász� miniszteri kitüntetésben részesült
összesen 26 fõ, közülük az OMBKE Bányászati Szakosztály
tagja:
Hajnáczky Tamás, az AQUA Európa Kft. bányatérségek
fenntartásának közvetlen irányítója
Róth József, a Perlit-92 Bányászati és FeldolgozóKft. mûszak-
harmadvezetõje
Vigh Tamás, a Mangán Bányászati és Feldolgozó Kft. felelõs
mûszaki vezetõje

Bányásznapok országszerte
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AMagyar Bányászati Szövetség �Magyar Bányászatért�
arany emlékérem kitüntetésében részesült:

Ifj. Cseh Zoltán, a COLAS Északkõ Kft. ügyvezetõ igazgatója
Dr. Farkas Géza, a Perlit �92 Kft. ügyvezetõje
Dr. Izsó Istvánmiskolci bányakapitány

A Magyar Bányászati Szövetség �Jubileumi emlékplakett�
kitüntetését kapták a fennállásuk jeles évfordulóját ünneplõ

szervezetek:
A Tatabányai Központi Bányamentõ Állomás alapításának
100 éves évfordulója alkalmából
A COLAS Északkõ Kft. alapításának 20. évfordulója alkal-
mából

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete
Elnöksége a településen élõ aktív és nyugdíjas

bányászközösségek támogatásáért, a bányász emlékek és
hagyományok ápolásáért a helyi szervezetek javaslatára
emléklapot és ezüst bányászgyûrût adományozott az

alábbiaknak:
Juhász József, Berente község polgármestere
Szobota Lajos, Rudabánya város polgármestere
Gecse László, Mátraterenye község polgármestere

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete
Elnöksége a bányász kulturális örökség és hagyományõrzés
terén végzett kiemelkedõ munkásságának elismeréseként

Mûvészeti Nívódíjat adományozott az alábbiaknak:
Komlói Bányász Fúvószenekar és
a zenekar vezetõje, Keserû Árpád

Gyõr Sándor, az Ajkai és a Padragkúti Bányászokért
Alapítvány elnöke
Fábián János, a Vasasi Népdalkör vezetõje

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
OMBKE Arany Emlékérmet adományozott a selmecbányai
bányász-kohász hagyományok ápolásában kifejtett több éves

együttmûködésért
Pavol Balzvanka korábbi selmecbányai polgármesternek

A fentieken kívül még számosan kaptak Bányász
Szolgálati Oklevelet, ill. Bányamentõ Szolgálati Oklevelet
részben a központi, részben a helyi ünnepségeken.

Valamennyi kitüntetettnek ezúton is gratulálunk!
Szerkesztõség

Bányásznap Tatabányán

2011-tõl Tatabányán a bányásznapi ünnepségsorozatot
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata rendezi.

A bányásznapi megemlékezések bevezetéseként � civil
kezdeményezésre � emléktáblát avattunk Lángos Józsa
születésének 100. évfordulóján, aki az elsõ magyar hétszeres
sakkbajnok volt. (1. kép)Az avatóbeszédében Schmidt Csaba,
a város polgármestere méltatta Lángos Józsa teljesítményét,
majd Fûrész József részletesebben beszélt Lángos Józsa
életútjáról, aki a legkomolyabb szellemi sportágban tudott
országos, sõt nemzetközi szintû teljesítményeket felmutatni.
Megemlékezett arról, hogy Lángos Józsáról a Tatabányai
Bányász Hagyományokért Alapítvány néhány éve könyvet
jelentetett meg. Az avatóünnepség a Bányászhimnusz közös
eléneklésével zárult.

2011. szeptember 2-án az Erõmû lakótelepen megkoszo-
rúztuk Verbély László szobrát, majd 13.30-kor indult a hagyo-

mányos kegyeleti emlékmenet. A bányászok egy csoportja fel-
kereste a tatabányai temetõkben a tömegszerencsétlenségek
áldozatainak sírjait (2. kép) és más bányász emlékhelyeket,
köztük a Gál Istvánra emlékezõ dombormûvet (3. kép), ahol
elhelyezték a hálás emlékezet koszorúit. A megemlékezõk a
Szent BorbálaKórházbanBúzaBarna bányászszobrainál csat-
lakoztak a Tatabányai Bányász Fúvószenekar zenéjére gyü-
lekezõ kórházi dolgozókhoz. Dr. Kovács József fõigazgató ün-
nepi megemlékezésében elmondta, hogy a megyei kórház
méltó utódja akar lenni az egykori, a több mint 100 éve alapí-
tott Bányakórháznak. A Tatabányai Központi Állomás építé-
sének centenáriuma alkalmából visszahelyeztük az épületbe �
ma autósiskola � a munkavégzésük közben hõsi halált halt bá-
nyamentõk emléktábláját.

Ezután került sor a városi központi koszorúzásra. 16 óra-
kor több százan gyülekeztek bányász egyenruhában és civilben
a Vértanúk terén. A Himnusz közös eléneklése után az or-
szággyûlési képviselõk, a város vezetõi, a város bányászati vál-
lalkozásai, társadalmi egyesületek képviselõi, egyesületünk és
alapítványunk vezetõi helyezték el a megemlékezés koszorúit
a mártírok emlékmûvén. Ezután idõs bányászok és fiatalok
csoportjai egy-egy szál virágot helyeztek el Tar IstvánBányász-
emlékmû talapzatára. A koszorúzási ünnepség a Bányászhim-
nusz közös eléneklésével zárult.

A bányászok szeptember 3-án, szombaton 15 órakor a
Kegyeleti Emlékmûnél gyülekeztek, elhelyezték az emlékezés
virágait, majd rendezett sorokban a magyar, a városi és bá-
nyász zászlókat vivõ zászlóvivõk után a több száz fõbõl álló
menet a Bányászati Múzeumba vonult fúvószenekarok és ma-
zsorettek kíséretében. A város lakossága is megmozdult, a jár-
dákon sokan nézték, kísérték a menetet.

A szabadtéri Bányá-
szati Múzeumban Ben-
csik János államtitkár, a
város országgyûlési kép-
viselõje a bányász hagyo-
mányok ápolásának fon-
tosságáról beszélt. El-
mondta, hogy a központi
Bányásznapon az egész
bányász szakma elisme-
réssel emlékezett a ta-
tabányai bányamentés
eredményeire. Az állam-
titkár ezt követõen ak-
tuális energiapolitikai
kérdésekrõl, köztük az
oroszlányi szénbányászat
jövõjérõl beszélt.

1. kép: Emléktábla-avató

2. kép: Az 1950-es áldozatok
sírjainál
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Ezt követõen a
2011. évi Tatabányai
Bányász Hagyo-
mányokért Díjat
Schmidt Csaba pol-
gármester Juhász
Andrásnak adta át,
aki egész munkás
életét a tatabányai
bányászatban töl-
tötte. Részese volt a
tatabányai hagyo-
mányõrzõ alapítvá-
nyok létrehozásá-
nak és munkájának.
A Szent Borbála
Alapítvány alapító-
jaként és kurátora-
ként része volt az
egyik legelsõ és leg-
szebb Szent Bor-

bála-szobor létrehozásában. Schmidt Csaba szerint jó látni,
hogy a tatabányai bányász szellemiség ma is él és teljesít. Ilyen
aLángos Józsa emléktábla felállítása, de ilyen aPetrássyMiklós
kezdeményezésére állított Esterházy János-szobor is. A 100
éves Bányamentõ Állomásra emlékezve elmondta, hogy az
elsõ ismert bányamentõ parancsnok Vései Albert bányamér-
nök volt. Bejelentette, hogy a központi Bányásznapon
Petricsek József bányamentõ parancsnok vette át a Jubileumi
Emlékplakettet, majd a legfiatalabb bányamentõ parancsnok,
Forisek Gábor gallérjára kitûzte az alkalomra készített jel-
vényt. Ezzel megnyitotta �a tatabányai bányamentés történe-
te� tárgyú kiállítást. A kiállítás Borbála napig tart nyitva, hogy
segítse a város tanuló ifjúsága számára rendezett bányász ve-
télkedõre való felkészülést.

A városi központi ünnepségek mellett üzemi megemléke-
zésekre is sor került; az Észak-dunántúli Zrt. Víztermelõ Bá-
nyaüzeme és a Tatabányai Erõmû házi ünnepségére.

A 61. Bányásznap tatabányai rendezvényei bõvelkedtek
színvonalas kulturális és hagyományápoló rendezvényekben.
A Jászai Mari Színházban E. Szabó Margit textilmûvész kiállí-
tását láthattuk, ugyancsak a színházban Jászai Mari állandó
emlékkiállítás nyílt és számos színházi és filmelõadás volt.
Este 18 órakor Schmidt Csaba polgármester nyitottameg a 61.
bányásznapi sörfesztivált, ahol zenekarok is szórakoztatták a
sörivókat.

Szeptember 3-án 9 órakor kezdõdött a VI. Tatabányai Fa-
szénfesztivál a nemzetközi konyha jegyében, az egész napos
program házigazdája Bede Róbert és Serényi Zsolt fõszakácsok
voltak. Közben a Május 1. parkban megnyílt a 61. bányászna-
pi kézmûves vásár. A tatabányai Bányász Fúvószenekar adott
térzenét. Majd 11 órától a város kulturális együttesei adtak
mûsort egészen estig.

A szabadtéri Bányászati Múzeumban is oldódott a hangu-
lat, a �komoly� programok (beszédek meghallgatása, kiállítás
megtekintése) után a könnyedebb szórakozás következett, a
színpadon a bányász fúvószenekarok adtak mûsort, közben az
OMBKE tatabányai szervezete csapra verte a söröshordókat
és megvendégelte a bányászokat.

Vasárnap kánikulai napra ébredt Tatabánya. A bányászna-
pi rendezvények tovább folytatódtak, elsõsorban a JászaiMari
Színház Népház térségében, a Május 1. parkban. A Bányász-
napi Vásáron ismét kinyitottak az árusok, a sátrakban ismét
csapra verték a söröshordókat, újra sütni kezdték a jó kolbá-
szokat és húsokat. Vidámparkot alakítottak ki a gyerekeknek,
és elõször zárták le az autóforgalom elõl a Népház utcát. A 61.

Bányásznapon a Jászai Mari Színház Népház kapui is egész
nap tárva voltak a vásározók elõtt. A színház épületében baba-
mama szobát alakítottak ki, retro kávéházat mûködtettek,
ahol többek közöttBereményi Géza és Földes László Hobó lép-
tek fel. AMájus 1. parkban felállított nagy sátorban délelõttõl-
estig tartott a mûsor.

A bányásznapon kilencedik alkalommal rendezték meg a
csilletoló versenyt, amelyre az idén � talán a nagy hõség miatt
� csupán négy csapat nevezett, köztük a Rózsaszín Párducok
nõi csapat. A küzdelemben a gyõzelmet a Csillemenõk gárdá-
ja (Török Róbert, Hegedûs Mátyás, Kecskés Csaba, Henyecz
Ádám, Szomori László) szerezte meg.

Vasárnap este a 61. Bányásznap záróakkordja volt a szala-
manderes felvonulás a Fõ tértõl a Szent Borbála térig. A me-
netben több mint száz fiatal középiskolás is felvonult. A zene-
kar produkciója, a Rozmaringos Bányász Egylet nótái, a Liszt
Ferenc Zeneiskola tetejérõl közvetített harangjáték és a sok-
sok bányászlámpa emelte a hangulatot. A felvonulás végén a
több ezres tömeg elénekelte a Bányászhimnuszt. Az utolsó ak-
kordok végeztével a csillagos ég kivilágosodott, megkezdõdött
a tûzijáték. A negyedórás, színpompás parádét a közönség
nagy tapssal honorálta.

Visszatekintve a 61. Bányásznap tatabányai rendezvényei-
re, kötelességünk említést tenni azokról a rendezõkrõl (akti-
vistákról), akik számunkra ezeket az élményeket megterem-
tették. Többek között említhetjük Vasas Mihály nevét, aki év-
tizedeken keresztül ügyködött azért, hogy mindenki jól érezze
magát. Minden elismerésünk az övéké.

Dr. Csiszár István, Sóki Imre

Pécs város bányásznapi ünnepségei a 61. Bányásznapon

Pécs város napján, szeptember elsején, az Ágoston téren
koszorúzási ünnepség volt, amelyen a város vezetõi és a gaz-
dasági és társadalmi szervezetek képviselõi � a mecseki szén-
és uránbányászat emlékmûvénél � tisztelegtek a mecseki
bányászok és a mecseki bányászati múlt elõtt. Az ünnepség
levezetésében Pusztafalvi Gábor aranyokleveles bányamérnök
mûködött közre. Az ünnepi beszédet Páva Zsolt, Pécs pol-
gármestere mondta. Méltatta a bezárt bányák tevékenységét,
valamint mind a szakmakultúrában, mind a város építésében,
mûvészeti, oktatási és sport finanszírozásában játszott jelentõs
és ma nagyon hiányzó szerepét.

Szeptember 2-án pedig este hat órakormegemlékezés volt
a Hõsök terén, az itteni bányászokat is megörökítõ hõsi em-
lékmûnél, amelyet koszorúzások követtek. A térzenétGyurkó
István karnagy vezetésével a Fekete Gyémánt Fesztivál
Fúvószenekar szolgáltatta. Ezt az ünnepséget fáklyás, lampio-
nos felvonulás követte, melynek célállomása a Csertetõi Em-
lékmû volt, ahol a szervezetek tisztelegtek az itt, sortûzben el-
hunyt bányász hõsök emléke elõtt. Az idõsebb résztvevõket a

3. kép: A Gál István dombormûnél

Az Ágoston téren
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Pécsett népszerû kisvasút szállította egyik helyszínrõl a
másikra. Csertetõn 21 órakor � többéves szünet után � ismét
tûzijáték szórakoztatta a nagyszámú közönséget. A tûzijáték
után az Összefogás Mecsekszabolcsért Egyesület nyugdíjas
bányásztalálkozót szervezett. Ezen egy bányász-szendvicsre
látták vendégül a megemlékezések közönségét. Az említett
szervezet sokat tett azért, hogy a területi megemlékezés a ko-
rábbi évek részvételi arányait messze meghaladta. Õk kezde-
ményezték a megrongált Csertetõi Emlékmû felújításának el-
indítását is.

Az ünnepi mûsorok Mecsekszabolcson szeptember 3-án
sport- és kulturális mûsorokkal folytatódtak.

Pécsbányatelepen is szeptember 3-án volt a bányásznapi
megemlékezés. 15 órakor a bányászszobornál Pusztafalvi
Gábor aranyokleveles bányamérnök mondott ünnepi beszé-
det. Koszorúzás volt itt és a pécsbányai temetõben. Késõbb
játszóteret avattak és klubszobát adtak át a helyi lakosságnak.
Futóverseny és Bányászbál színesítette a Bányásznap késõbbi
programját.

Szeptember 4-én délelõtt a Bányász Emlékekért Egyesü-
let javaslatára a Mûvészetek és Irodalom Házában filmvetítés
volt az Elsõ Dunagõzhajózási Rt. mûködési idejérõl, majd a
rendezvényt kerekasztal beszélgetéssel folytatták. Ebben be-
szélgetés bontakozott ki a mecseki szénbányászat múltjáról és
a jelen kérdéseirõl.

A pécsi központi ünnepségnek nevezett rendezvény 2011.
szeptember 4-én a kora délutáni tûzõ szeptemberi napsütés-
ben a pécsi bányászzenekarok koncertjével kezdõdött, majd
Staub Ernõ Pécs város vezetése nevében köszöntötte a sajnos
gyér számú hallgatóságot.

A köszöntés után dr. Biró József bányamérnök ünnepi be-
széde következett. A beszéd egy bányászokra emlékezõ vers-
sel kezdõdött, majd Pécs város és a bányászat kapcsolatát fel-
ölelõ történelmi visszatekintéssel folytatódott. A beszéd végén
az elõadó áttekintette a bányászok és a város jelenlegi kapcso-
latrendszerét.

Dr. Biró József

Komlói Napok és Bányásznap Komlón

Szeptember elején, Komlón a helyi városi napokat tartják
és a Bányásznapot ünneplik. A rendezvényeket ebben az év-
ben szeptember 2. és szeptember 4. között szervezték.

Szeptember 2-án délelõtt a Sportközpontban a Komlóért
Expót dr. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium
foglalkoztatásért felelõs államtitkára nyitotta meg. Délután
14-én a Bányászparkban, a Bányász emlékmûnél tartották a
megemlékezést és koszorúzást.

Az ünnepség keretét a Komlói Bányászzenekar játéka
adtameg. Az ünnepi beszédetKovács János, aKossuth bánya-
üzem egykori üzemvezetõje tartotta. Ebben a bányász hõsök

áldozatáról szólt. Ezek az áldozatok akkor a társadalmi, ipari
fejlõdéshez való hozzájárulásai voltak a komlói embereknek,
családoknak, amelyet soha nem szabad elfelejtenünk.

A nap folyamán a Színház- és Hangversenyteremben az
ünnepi képviselõ-testületi ülést, a Tanuszodában pedig a vizes
sportágak nyílt napját rendezték meg. Az Eszperantó téren
egész napos kultúrmûsor-sorozat szórakoztatta a lakosságot.
A Közösségek Házában pedig éjfélig tartó kerti partin szó-
rakozhattak a komlóiak. Szeptember 3-án lovas napon, police
road show-n és az Eszperantó téren reggeltõl estig tartó zenei
és táncbemutatókon vehetett részt az ünneplõ közönség. A
Hotel Béke Szigetnél pedig a bányászmárkák emlékhelyénél
bányász zászlót avattak. (Itt a tervek szerint állandó videófilm
bemutató fut majd Komló város múltjának képeibõl,
felvételeibõl.) Ez a nap színpompás tûzijátékkal zárult. Vasár-
nap, szeptember 4-én további kulturális- és sportmûsorokat
szervezett a komlói városvezetés.

Dr. Biró József

Bányásznap Pécs-Vasason

Vasason 2011. szeptember 3-án a hagyományos bányász-
napi ünnepségeken kívül további jelentõs események történ-
tek. Ami hagyományos, az a templomkertben a kegyelet virá-
gainak elhelyezése és a Bányászotthon elõtti bányászszobor-
nál történõ ünnepi megemlékezés és koszorúzás. A templom-
kertbenBaumgartner Sándorné, a helyi Bányász Szakszervezet
Alapszervezetének titkára köszöntötte a megjelenteket és
méltatta a bányász hõsök áldozatát, majd a hozzátartozók és a
civil szervezetek helyezték el virágaikat az emléktábla alatt.
Az összejövetelen a Vasasi Bányász Zenekar mûködött közre.

A vasasi bányászszobornál rendezett ünnepségen
Baumgartner Sándorné szakszervezeti titkár bevezetõ szavait
követõen dr. Biró József bányamérnök a �Volt egy bánya
Vasason� c. vers felolvasása után mondott ünnepi beszédet. A
beszéd az ünnepség helyszínén és a közel esõ területeken tör-
tént szénbányászati eseményeket elevenítette fel, majd kitért
arra, hogy a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány az elõzõ év
Borbála-napi ünnepségén elhangzott ígéretének megfelelõen

Dr. Biró József beszéde

Koszorúzás a Bányászotthonban
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a volt Vasas Bányaüzem területén létesített aknák megjelölé-
sére emlékköveket és emléktáblát helyezett el, amiket az ün-
nepséget követõen avatnak fel.

A titkár bejelentette, hogy a helyi eseményeken, ünnepsé-
gen gyakran szereplõ Berze Nagy János Énekkar vezetõje a
további karvezetõi munkától visszavonul. Fábián János ebbõl
az alkalomból a Bányász Szakszervezet országos vezetésétõl a
legmagasabb mûvészeti kitüntetést, a Mûvészeti Nívódíjat
kapta meg. Fábián János személyes életútját ismertetve kö-
szönt el a vasasi közönségtõl. A Vasasi Bányász Zenekar játé-
ka mellett helyezték el a civil szervezetek a megemlékezés ko-
szorúit.

A délelõtt folyamán az említett emlékkövek és emléktábla
leleplezésére, avatására került sor. Vasas Bányaüzem terüle-
tén a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány két emlékkövet és egy
emléktáblát állíttatott. Az egyik követ az 1868-ban elkezdett
Thommen, ill. Petõfi akna helyén, a másikat az elsõ légakna
helyén. Az 1926-ban mélyített új légakna, amelyet átépítés
után szállító aknává alakítottak az 1970-es években, az akna-
házra emléktáblát kapott. Az avató ünnep a Vasasi Bányász
Zenekar játékával, majd pedig a magyar himnusszal kezdõ-
dött. A rendezvényt szervezõRuzsicsics Ferenc bevezetõ szavai
jól jellemzik az egybegyûlt egykori dolgozók lelkiállapotát:
�Most, hogy újra itt állok Vasasbánya területén, egyik szemem
sír, amásik pedig nevet. Sír azért, mert 1993-ig ez adott nekem
és családomnak biztosmegélhetést, egzisztenciát, lakást és sok
jó barátot, de sajnos bezárták, megszûnt, és látjuk, hogy szinte
az enyészeté lett minden egy-két épületet kivéve. Amásik sze-
mem pedig azért nevet, mert ma találkozhatom régi munka-
társaimmal, barátaimmal, kikkel jóban, rosszban együtt vol-
tunk, és ha kellett az életünket adtuk volna egymásért. Ezt
csak az értheti meg, akiben bányász vér csörgedez�.

A bevezetõ után dr. Hoppál Péter képviselõ üdvözletét, aki
ezen rendezvények fõvédnöke volt, titkára, Brassói Attila tol-
mácsolta. Az ünnepi beszédet Lafferton Gyõzõ volt üzemve-
zetõ tartotta. A következõkben Fábián János vezénylete mel-
lett a Berze Nagy János Énekkar elõadásában 3 bányász dal
hangzott el, majd Jakabné Pohl Mariettától, a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyûlésének alelnökétõl hallhatunk a me-
cseki szénbányászat történetébõl részleteket.

Elõször a régi légakna emlékkövét, majd a Ny-i (Petõfi)
aknai emlékkövet, ill. a K-i aknai emléktáblát leplezték le az
ott díszõrséget álló dolgozók. Az emlékhelyeket jelzõ
emlékköveket és emléktáblátKövesi Ferenc plébános szentelte

fel, majd az ünneplõk virágokat helyeztek az emlékkövekre.
Az avatást a Bányászhimnusz zárta, a Vasasi Bányász Zenekar
elõadásában,Gotthard Imre karnagy vezetésével.

Pontban déli tizenkettõkor a Bányászotthonban könyvbe-
mutató kezdõdött. A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány által
kiadott összeállításában �Emléklapok Vasas és Hosszúhetény
szénbányászatának történetébõl� címmel. Az összeállítás a
Pécsi Szemlében megjelent � e két terület bányászati történe-
tét taglaló � cikkeibõl. A könyvbemutatón több mint százhúsz
fõ érdeklõdõ hallgatta meg Sallay Árpádnak, az alapítvány el-
nökének bevezetõje után Romváry Ferenc könyvismertetõjét
és a szerzõk (dr. Biró József bányamérnök, Szirtes Béla bánya-
mérnök és Bimbó Mihály geológus mérnök) gondolatait. Ezt
követõen a megjelent könyvet könyvjutalmakként osztották
dr. Hoppál Péter országgyûlési képviselõ és Huba Csaba rész-
önkormányzati képviselõ példányaiból. A bemutató végén a
résztvevõk szendvicsek és üdítõk fogyasztása közben vitathat-
ták meg a kiadványt és kívánság szerint dedikáltathatták a ka-
pott példányokat.

Dr. Biró József

Bányásznap Várpalotán

Ez évben is a Várpalotai Napok részeként ünnepeltük
szeptember 3-án a 61. Bányásznapot. Kora reggel a város több
pontján a Várpalotai Bányász Fúvószenekar indulóival, kö-
szöntõjével vette kezdetét a rendezvény. A kora délelõtt során
a Rákóczi-telepen, a Szent Borbála téri emlékmû koszorúzá-
sánmegemlékezõ beszédet tartott dr. Buzási István okl. bánya-
mérnök, a Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület elnö-
ke, Katona Csaba alpolgármester és Einreinhoff Attila, a
Rákóczi Telepi Baráti Kör elnöke.

Hagyományosan, képzõmûvészeti kiállítással vette kezde-
tét a Jó szerencsét Mûvelõdési Központban tartandó megem-
lékezés. Ebbõl az alkalomból a rendezõk Papp János festõmû-
vész alkotásait állították ki az intézmény emeleti elõcsarno-
kában.

A központi megemlékezésre a színházteremben került
sor. Az ünnepi szónok dr. Buzási István volt. Majd a hagyomá-
nyoknak megfelelõen, köszöntötték a szakszervezeti mozga-
lomban 50, 60 és 65 éves múlttal rendelkezõ egykori munka-
társakat, akik díszkorsót és oklevelet vehettek át Hargittai
Lászlótól, a Várpalotai Bányász Nyugdíjas Szakszervezet elnö-
kétõl. Jutalomban részesült � Rabi Ferencnek, a Bánya-, Ener-
gia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnökének elismerése-
ként � Dobszai József nyá. alezredes.

Az ünnepi megemlékezést követõen Szakály Miklós okl.
bányamérnök, egykori fõmérnök sajnálatát fejezte ki, hogy a
várban ezen a napon nem tudtak megemlékezést tartani.
Majd a mûvelõdési intézményben található Bányász-dombor-
mûnél koszorút helyeztek el a város és a helyi civil szervezetek
képviselõi és a bányászathoz kötõdõ egykori dolgozók és hoz-
zátartozók.

Petrovics László

A 61. Bányásznap Csolnokon és Dorogon

A már kialakult szokásoknak megfelelõen Dorog,
Csolnok, Sárisáp, Annavölgy, Kesztölc, Piliscsév, Tokod,
Tokodaltáró, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Mogyorósbánya
helységekben megemlékezésekre, koszorúzásokra, ünnepi
eseményekre került sor.

A térség központi ünnepségét Csolnokon, a Bányász Mû-
velõdési Háznál tartották. A szorgos hagyományõrzõk

A bányászszobornál
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�Bányász emlékfalat� készítettek, ill. avattak fel. Az ünnepi
beszédetWágner Ferenc tagtársunk mondta. Az emlékfal tete-
jére elhelyezett Szent Borbála-dombormûvetPaskai László bí-
boros áldotta meg. A vendégek a �230 év emlékei� címû kiál-
lítást nézhették meg. Közremûködtek: Nemzetiségi Vegyes
Kórus, a Bel Canto Kórus, a Csolnoki Fúvószenekar, az
általános iskola diákjai, az ünnepi szentmisén a Wagenhoffer
Kórus.

Vasárnap Dorogon a Szent Borbála-templomban Paskai
László bíboros, nyugalmazott érsek, Kiss Maly László esperes
plébános celebrálásával, a vendég Kisslegg német Bányász
Zenekar közremûködésével ünnepi misével emlékeztek a bá-
nyászokra, mert nyolcvan éve, 1931. augusztus 23-án szen-
telték fel a bányásztemplomot.

Ez alkalomból a József AttilaMûvelõdési Házban a temp-
lom 80 évét bemutató kiállításra került sor. A kiállítástKovács
Lajos író, helytörténeti kutató nyitotta meg. Részletek a be-
szédébõl: �Nyolcvan éves templomot ünneplünk a születés-
napján, Dorogon. Ez az emberöltõnyinél alig hosszabb törté-
net telítõdött egy városka öntudatra ébredésével, önbecsülé-
sének megerõsödésével, hogy a névtelenségbõl egy energiára
(szénre) épülõ gazdaság fontos szereplõivé emelkedhettünk.
Schmidt Sándor bányatanácsos éppen száz esztendeje kezdte
meg bányaépítõ vezetõi szolgálatát ebben a medencében. A
Szent Borbála-bányásztemplom egy városrész, a bányakolónia
megteremtésének, egymásra épülõ közösségi intézményi
rendszerének egyik szimbolikus építménye volt. A Dorogi Ér-
tesítõ címû híradó lapjai éveken át tudósítottak arról, hogy fil-
léreiket hogyan gyûjtögetik közös kasszában a kis- és nagyem-

berek. � Amikor intézményeket mondtam néhány perce,
hozzágondoltam a bányatulajdonos által is elfogadott Schmidt
Sándor-i koncepció létesítménysorát: a húszas évek elején az
új bányairodát, bányakórházat, 1924-ben a bányakaszinót, a
sportpályákat és úszómedencéket, 1926-ban a Mária-barlan-
got, egy év múlva a Hõsök terét és a Városházát, 1929-ben a
kápolnával befejezett kálváriát, a szellemi központtá tett
Munkásotthont, majd a harmincas években a barokk temp-
lom üvegablak-képeit, 1937-ben a református és evangélikus
templomot, 1938-ban a szénoltárt. Eközben két iskola, két
óvoda és lakótelepek szolgálták a közösséget. Mindezek a bá-
nyamûvelés sikerének lehettek a következményei. Egy zseniá-
lis bányamérnök körülvette magát kora aktív mûvészeivel,
akikkel értették egymás szándékait és tehetségét. A templom
szerencsés és egységes esztétikai kifejezõjévé vált mindezek-
nek a törekvéseknek.

Nézzünk bele a nyolcvan év megörökített pillanatképeibe,
dokumentumaiba, hogy találkozhasson a tekintetünk a múlt-
tal, a jelennel és a remélt jövõvel. Mondtuk ezt úgy is: a hittel,

a reménnyel, a szeretettel. A kiállítást és az elkövetkezõ nyolc-
van évet nyissuk meg egy sétával az emberöltõnyi idõben!�

Dr. Korompay Péter

Bányásznap a Mátrai Erõmû Zrt.-nél

2011. szeptember 2-án Visontán a bányászhõsök emlék-
mûve elõtt tartották meg a 61. bányásznapi ünnepséget. Dr.
Dovrtel Gusztáv osztályvezetõ, az OMBKEMátraaljai Szerve-
zetének titkára köszöntötte a vendégeket, köztük dr. Valaska
Józsefet, az igazgatóság elnökét és dr. Joachim Witzelt, az igaz-
gatóság bányászatért felelõs igazgatóját, az érdekképviseletek
és leányvállalatok vezetõit.

Az ünnepi beszédet dr. Joachim Witzel igazgató tartotta.
Méltatta a bányászok munkáját, beszámolt a Mátrai Erõmû
Zrt. sikeres tevékenységérõl, a visontai és bükkábrányi külfej-
tések jó együttmûködésérõl. sok sikert és Jó szerencsét! kívánt
mindkét bánya dolgozóinak.

A bányászhõsök emléktáblájánál az igazgatóság nevében
koszorút helyezett el: dr. Valaska József elnök, dr. Joachim
Witzel igazgató, Derekas Barna stratégiai igazgató, Bóna
Róbert, a visontai bánya, Mata Tibor, a bükkábrányi bánya
igazgatója. A Bányaipari Dolgozók Szakszervezete nevében:
Rabi Ferenc elnök, Pápis László, Kovács János és Csató László
titkárok. A Villamosipari Dolgozók Szakszervezetének
nevében:Medveczki Zsolt elnök ésTóth István titkár. AMátrai
Erõmû Részvénytársaság leányvállalatai nevében: Molnár
László, Lõrincz Mihály és Szalai László igazgatók.

A koszorúzást követõen az erõmû kultúrtermében dr.
Valaska József, az igazgatóság elnöke kitüntetéseket adott át.

2011. szeptember 3-án hasonló ünnepség zajlott le Bükk-
ábrányban is. Gyöngyösön ugyanezen a napon a nyugdíjas bá-
nyász szakszervezet tagjai a szakszervezeti székházban emlé-
keztek meg a 61. Bányásznapról, aholHamza Jenõ ny. igazga-
tó, a Lignit Baráti Kör elnökhelyettese mondott ünnepi be-
szédet.

Szombaton 12 h � 23 h-ig Gyöngyösön a Fõ téren volt ün-
nepi mûsor. Koncertezett a Bányász Fúvószenekar, mûsort
adott az ecsédi néptánccsoport, volt karate bemutató, hastánc,
Magna Cum Laude élõkoncert, Tolvai Renáta, a Megasztár
nyertesének mûsora, filmvetítés, Roy és Ádám élõkoncert stb.

Az ünnepség a tûzijátékkal ért véget. Gyöngyös város
nagyszámú közönsége a fellépõket nagy tapssal jutalmazta.

Dr. Szabó Imre

A bányásznapi megemlékezések Nógrádban

Az OMBKE Salgótarjáni Osztálya a Bányamúzeumban
tartotta a hagyományos bányásznapi megemlékezéseit. Ven-
dégeik voltak és együtt ünnepelt velük a Salgótarjánban tar-
tózkodó ó-radnai delegáció. Az ó-radnai zenekar játszotta el a
Bányászhimnuszt, az emlékbeszédet Liptai Péter, az Osztály
elnöke tartotta. Ezt követõen elhelyezték amegemlékezés ko-
szorúját az udvaron lévõ Bányász-emlékszobornál. A BDSZ
helyi szervezete is koszorúzott. A megemlékezés után a mú-
zeum könyvtárában folytatódott az ünnepség fehér asztal mel-
lett. Beszélgettek és nosztalgiáztak a régi, aktív idõkrõl.

Az ó-radnai delegációt Salgótarján város látta vendégül.
Folyamatban van egy testvérvárosi kapcsolat aláírása a két bá-
nyaváros között. Ez a kapcsolatfelvétel a Bányász-Kohász
Dalkör többszöri látogatásával kezdõdött, a dalkör volt az elsõ
magyar látogatócsoport ebben a dél-erdélyi bányavárosban.

Salgótarján városa harmadik alkalommal rendezte meg a
�Bányarém Fesztivált�. A gyerekek részére rajzversenyt ren-

Paskai László a kiállításon
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deztek, melynek témája: �Ki hogyan képzeli el a bányaré-
met?� volt. A rendezvény a régi bányásznapok megújítására
kezdõdött, felidézve a régi emlékeket. A József Attila Mûve-
lõdési Központ konferenciatermében �A nógrádi szénbányá-
szat képekben� fotókiállítást nyitottak meg. Az est folyamán
bányamanóknak öltözve divatbemutatót tartottak a gyerekek.

A Rákóczi úton 11 órától egy �Bánya a lábunk alatt� em-
lékmû átadására került sor. Ez egy föld alatti különlegesség:
háromszor három méteres vájat, üvegfödémmel, mely bánya-
részletet ábrázol bányászfigurával és csillével. A másik újdon-
ság: egy bányászfokos, amelyet ötszörös nagyításban 4,5 méte-
res nyéllel készítettek.

A délutáni órákban szórakoztató mûsorokra került sor.
Elõször a Kisterenyei Bányász Dalkör énekelt, majd az
Akkord fúvósegyüttes következett, befejezésként a Bányász-
Kohász Dalkör elõadásait hallhatták �Bányász Dalkincseink�
címmel.

A környezõ bányásztelepüléseken már augusztus utolsó
hetében megkezdõdtek a megemlékezések. Több helyen
összekapcsolták a falunapi rendezvényekkel, de a Bányász
Hõsök emlékhelyeit mindenütt megkoszorúzták. Tizenöt
faluban tartottak megemlékezést.

Etes nagyközségben kiemelt ünnepségre került sor. Most
készült el az Emlékoszlop, mely a környezõ aknákban, bale-
setben elhunyt 31 bányásznak állít emléket. Az ünnepi meg-
emlékezést dr. Horn János, a BDSZ fõtanácsosa tartotta. Be-
szédében ismertette a nógrádi bányászat történetét. Hangsú-
lyozta, hogy a szénbányászat gyökeres fordulatot hozott a
Nógrádi-medence gazdasági, társadalmi életében. A szénbá-
nyászat gyors terjedése segítette a hegyek közé szorult kis te-
lepülések fejlõdését; gyárak, erõmûvek és vasúthálózat épült.

1873-ban az ország széntermelésének már 40%-át adták a
nógrádi aknák. Az évtizedek során egymást követték a sikeres
és veszteséges évek a bányászatban. 1955-1967 idõszak a sike-
res évek közé tartozott, többmint 30 aknában folyt a termelés,
a bányász családok megélhetése biztonságban volt.

Az energia struktúra átalakításával megkezdõdött a
bányászat visszafejlesztése. 1991-ben bekövetkezett a tragikus
bányász sors. ANógrádi Szénbányák felszámolása volt az elsõ,
megszûnt a föld alatti széntermelés és 5.000 bányász maradt
munka nélkül.

Bizakodással szólt arról dr. Horn János, hogy a közeljövõ-
ben kéreg és külfejtési bányák nyílhatnak. Az országban közel
2244 millió tonna szénvagyon van. Fontosnak ítélte meg, hogy
készüljön egy reális számításokon alapuló terv a késõbbi bá-
nyák megnyitására.

A bányászokat Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlésének elnöke, országgyûlési képviselõ kö-
szöntötte. Többek között elmondta, �Kevés olyan szakma van,

mint a bányászat, amelyik elnyeri az utódok szeretetét, tiszte-
letét.� A bányásznap az összetartó közösségi ünnepek közé
emelkedik.

A megemlékezések után az emlékkõnél a küldöttségek el-
helyezték koszorúikat. Ezután egy kedves eseményre került sor.
Etes környék legnagyobb bányája aRau-akna. Az 1930-as évek-
ben ebbe a bányába többmint 10 faluból jártak az emberek dol-
gozni gyalog vagy kerékpárral. A két legtávolabbi helységbõl
ezen anapon egy csoport gyalog indult az emlékmû felé, amásik
futva érkezett meg, mint régen a bányászok. A rendezõk emlék-
lappal köszönték meg a két csapat kedves ajándékát.

Vajda István

Bányásznap Magyarpolányban

AMALZrt. Halimbai Bányaüzem 2011. szeptember 3-án
délután tartotta hagyományos bányásznapi ünnepségét az im-
pozáns barokk Kálváriájáról, �mûemlék utcájáról� és a min-
den évben megrendezett Passió-játékáról nevezetes Európa
Nostra-díjas Magyarpolány községben. A 15 órakor kezdõdõ
ünnepség helyszíne a Tájház udvara volt. A helyi múzeumként
és alkotóházként mûködõ hangulatos Tájház a �mûemlék
utca� egyik boltozatos tornácú, mellvédes, oszlopos paraszt-
házában kapott helyet. A dolgozók Tapolca és Sümeg irányá-
ból autóbusszal érkeztek. Többen házastársukat, családtagjai-
kat is elhozták.

Huszár Attila üzemvezetõ rövid megnyitójában üdvözölte
a jelenlévõket. Külön köszöntötte a Károly Ferencet, a MAL
Zrt. Bauxitbányászati Divíziójának mûszaki igazgatóját és
Székely Jenõt, a Bauxitbányák Szakszervezeti Tanácsának elnö-
két. A megnyitó után az Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes fia-
tal táncosai adtak színvonalas mûsort. Teljesítményük a dél-
utáni rekkenõ hõségben elismerésre méltó volt. Ezt követõen
Károly Ferenc és Székely Jenõ �Bauxitbányászatért� kitüntetést
adott át Kenyeres Sándor vájárnak. Pék István vájár a koráb-
ban Tokajban megtartott központi bányásznapi ünnepségen
�Kiváló Bányász� miniszteri kitüntetésben részesült. Bányász
Szolgálati Oklevelet 21 fõ, Bányamentõ Szolgálati Oklevelet
7 fõ vehetett át. 16 fõ törzsgárda tagságért kapott elismerést.

Az ünnep hivatalos része után jó hangulatú, kötetlen be-
szélgetés zajlott. Mindenki elfogyasztotta a helyben fõzött, ki-
fogástalan vegyespörköltet. Többen rövid sétát tettek a Kálvá-
riához. A kellemes bányásznapi összejövetelnek a buszok 20
órás visszaindulási ideje vetett véget.

Külön köszönet illeti a Magyarpolányi Passió Egyesület
házigazdaként közremûködõ tagjait, akik bányásznapi ünnep-
ségünkhöz biztosították a helyet és a színvonalas ellátást.

Jankovics Bálint

A 61. Bányásznap Tapolcán

Szeptember elsõ hetében ünnepli a hagyományos bá-
nyásznapot az ország bányásztársadalma. A még meglévõ bá-
nyák székhelyein a több évtizede megszokottan, a kimerült,
bezárt lelõhelyeken, azok közelében, visszafogottan, de ben-
sõségében emelkedetten ünnepelnek a bányászok. Tudatában
annak, hogy az évezredes szakma jelenlegi és régmúlt mûve-
lõi, az emberiség, a társadalom részére nélkülözhetetlen java-
kat hoztak felszínre, állítottak elõ.

Mi, a Tapolcán és környékén élõ bányászok tudjuk, hogy
környékünk gazdag ásvány-elõfordulásai jelentõs értéket kép-
viseltek és ma is jelentõsek. A kõbányászat szerepe meghatá-
rozó volt a XIX-XX. századi dunántúli út-, vasútépítésben, és
még ma is elsõdleges alapanyagul szolgálja a korszerûsítése-

Bánya a lábunk alatt, az új emlékmû
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ket. ABakonyi Bauxitbánya az ország termelésének többmint
ötven százalékát adta, jelenlegi, lecsökkent mennyiségében is
fontos gazdaságpolitikai célokat képvisel. A bauxitbányászat
melléktermékének tekinthetõ vízbányászat több évtizede el-
látja környékünket egészséges ivóvízzel. Országos, regionális
jelentõségén túl a környék bányászata szolgálta a települések
fejlõdését, a lakosság boldogulását is.

Ennek tudatában civil kezdeményezéssel megalakítottuk
a Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesü-
letet, melynek célja, hogy a Tapolca környéki bányászat em-
lékhelyeit, emlékeit megõrizze, hagyományait ápolja, történe-
teit dokumentálja, feldolgozza.

A 61. Bányásznapot � az említett visszafogottsággal �
egyéni, családi összejövetellel, szeptember 3-án ünnepeltük a
Varjú étteremben mintegy 25-en.

Orbán Tibor

Bányásznap a KAVI-KÓ Kft.-nél

2011. szeptember 9-én Gyõrzámolyban az egyik neves
étteremben ünnepelték a 61. Bányásznapot a KAVI-KÓ Kft.
homokos kavicsot termelõ bányászai. A dolgozók már több
éve igénylik, hogy szeptember elején fehér asztalnál összejö-
hessenek és kikapcsolódhassanak. Ez az alkalom jó arra, hogy
kötetlenül beszélgethessenek, vidám történeteketmesélhesse-
nek, jól érezzék magukat. Ez a lehetõség az idén valósággá
vált. A hátteret Szabó József bányavállalkozó teremtette meg,
aki lehetõvé tette, hogy mindenki saját ízlése szerint, étlapról
válassza ki az ételeket és italokat. Így azután a 12 résztvevõ
majdnem 12 fajta ételt rendelt. Természetesen a többség be-
tartotta a mértékletességet úgy ételben, mint italban, de a me-
sélésben nem. Elhangzottak a régmúlt eseményei, a munka
során átélt dolgok, egymás jóindulatú ugratása.

Ránézve a jókedvû társaságra az volt a benyomásunk,
hogy ezek az emberek érzületükben igazi bányászok. Igaz nem
a föld alatt dolgoznak, de az õmunkájuk is nehéz és veszélyes.
Nem könnyû a tavon lévõ úszókotrón, több emelet ma-
gasságában szerelõmunkát végezni, a vízen úszó szállító esz-
közt mûködtetni és karbantartani, az osztályzómûvet kezelni,
az anyagot gépkocsikra rakni. Nehéz, bányászos munka ez is.
Tehát minden elismerésünk az övéké.

Kívánunk az összes külszíni bányásznak jó munkát, jó
egészséget, sok � a KAVI-KÓ Kft.-hez hasonló hangulatú �
bányásznapot. Jó szerencsét!

Sóki Imre

Bányászati jelkép avatása Tokaj-Hegyalján, Mádon

A tokaj-hegyaljai ásványbányászat korábbi és jelenlegi
ipari centrumában, Mádon, a Barna József utcában bányásza-
ti szimbólumot avattak a Szüreti Napokon. A jelkép felállítá-
sát a hegyaljai bányászat több ezer éves múltja, jelene és jövõ-
je tette indokolttá.

Az eseményen Tatárka József, a falu polgármestere hang-
súlyozta, hogy a falu és Hegyalja életének szerves részét képe-
zi a bányászati iparág. Kiemelte továbbá, hogyHegyalján a bá-
nyászat és a borászat idáig � mint két különbözõ gazdasági
ágazat � jól megfért egymással, és ennek a jövõben is így kell
lennie. Az ünnepségen beszédet mondott még Nagy Lajos, az
egykori Országos Érc- és Ásványbányák mérnöke, dr. Farkas
Géza, a Perlit 92 Kft. igazgatója, Mátyás Szabolcs, a Geopro-
duct Gyógyító Ásványok Kft. ügyvezetõje, valamint Barna
György, Barna József bányamérnök fia is.

A felszólalók méltatták Barna József munkásságát, aki
1920 és 1950 között a mai modernkori bányászat megalapozó-

ja volt. A területen számos bányát nyitott, valamint a mádi õr-
lõmû építését Tittel Oszkár vezetésével saját vállalkozása kere-
tei között (Hegyaljai Bányaipar Barna és Bodnár testvérek
Rt.) kezdte el.

Az eseményen részt vettek még az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) hegyaljai szerve-
zetének képviselõi, valamint a Miskolci Egyetem Mûszaki
Földtudományi Karának diák képviselõi is.

Az emlékmû talapzatán (l. mellékelt képünket) hosszú lista
mutatja be Tokaj-Hegyalja bányászati lelõhelyeit és termékeit
az õsidõktõl napjainkig az alábbiak szerint:

Mátyás Szabolcs

Bányászati emlékmû Mádon

TOKAJ-HEGYALJA KIEMELKEDÕ BÁNYÁSZATI
ELÕFORDULÁSAI

ie. 6000 Obszidián
ie. 1700-600 Kaolin, Rátka
1200-1880 Nemesérc, Telkibánya
1400-1994 Malomkõ, Sárospatak
1864-1960 Kovaföld, Tállya
1884- Andezit, Tarcal
1920-1940 Kvarcit, Mád, (Isten-hegy)
1920-1998 Kaolin, Rátka (Újhegy)
1920- Illit, Füzérradvány
1920-1970 Limonit, Mád (Diós)
1927- Andezit, Tállya (Kopasz-hegy)
1930-1993 Kaolin, Szegi
1934-1970 Liparit, Ond
1934-1959 Bentonit, Komlóska
1935-1989 Kaolin, Mád (Bomboly)
1936- Zeolit, Mezõzombor (Hangács-tetõ)
1937- Kovaföld, Erdõbénye
1937 - Bentonit, Rátka (Újhegy)
1939- Zeolit, Rátka (Barna-bánya)
1947- Kvarcit, Rátka (Koldu)
1947- Bentonit, Rátka (Koldu)
1958 - Perlit, Pálháza
1962- Zeolit, Rátka (Koldu)
1967- Zeolit, Mád (Suba)
1973-1992 Kaolin, Mád (Király-hegy)
1981- Zeolit, Rátka (Vasútmenti-dûlõ)
1998- Kálitufa, Bekecs (Kis-hegy)
2000- Agyag, Sátoraljaújhely
2001- Andezit, Sárospatak (Páncél-hegy)
2005- Riolit, Monok (Kaptár-hegy)
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Konferencia Bátaapátiban

Az OMBKE Bányászati Szakosztálya a Radioaktív
Hulladék Kezelõ Kft. (RHK Kft.) támogatásával 2011. szep-
tember 15-én Bátaapátiban, a mûvelõdési házban tartotta
meg �Amagyarországi kis és közepes aktivitású radioaktív hulla-
dékok végleges elhelyezése bányászati módszerekkel� címû kon-
ferenciát. A nagy számú résztvevõt gyönyörû természeti kör-
nyezet, rendezett falukép, jó utak és a felújított mûvelõdési
ház fogadta. A konferencia meghirdetett programja a várako-
zásokat meghaladó számú érdeklõdõt vonzott; a regisztrált
résztvevõk száma 104 volt.

A konferenciát Erõs György, a Bányászati Szakosztály el-
nöke ésDarabos Józsefné polgármester, a Társadalmi Ellenõr-
zõ Tájékoztató Társulás (TETT) elnöke nyitotta meg.

Ezután a zsúfolt teremben a hallgatóság nyolc elõadásban
kapott részletes tájékoztatást a nukleáris energiatermeléstõl
kezdõdõen a radioaktív hulladékok elhelyezésére vonatkozó
kutatásokról, telephely-kiválasztásról, a társadalmi elfoga-
dottság elérésére és megtartására tett erõfeszítésekrõl, és ter-
mészetesen a bátaapáti létesítmény (Nemzeti Radioaktív
Hulladék Tároló � NRHT) megvalósítási folyamatáról és a
további feladatokról. Az alábbi elõadások hangzottak el:
Süli János vezérigazgató-helyettes (Paksi Atomerõmû Zrt.):

A paksi atomerõmû jelenlegi és jövõbeni szerepe a magyar-
országi energiaellátásban

Nõs Bálint stratégiai és mérnökiroda-vezetõ (RHK Kft.): A
radioaktív hulladékok elhelyezési koncepciója és a jövõ
elképzelései

Dr. Balla Zoltán, az üveghutai kutatás volt vezetõje:A telephely
földtani alkalmassága a külszíni kutatások alapján

Szabó Attila kommunikációs irodavezetõ (RHKKft.): A telep-
hely társadalmi elfogadottsága

Dr. Kereki Ferenc ügyvezetõ igazgató (RHKKft.): Amagyaror-
szági kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges
elhelyezése a bányászati módszerekkel

Eck József beruházási igazgató (RHK Kft.): Az NRHT
beruházási munkái

Tungli Gyula ügyvezetõ igazgató (Bátkontroll Kft.): A mérnök
szerepe a megvalósítás folyamatában

Benkovics István vezérigazgató-helyettes (Mecsekérc Zrt.): A
tervezés és a megvalósítás folyamata
Akonferencia dr. Kereki Ferenc zárszavával ért véget. Ebéd

után a résztvevõk érdeklõdõ csoportjai meglátogatták a hul-
ladéktároló külszíni és föld alatti létesítményeit.

PT
A konferencia egyes elõadásainak anyagát a BKL Bányászat

jelen, ill. következõ számaiban megjelentetjük. � Szerkesztõség

Bányajárás Oroszlányban

Június 17-én az OMBKE dorogi helyi szervezet a ma még
utolsó föld alatti szénbányaként üzemelõ VÉRTMárkushegyi
Bányaüzemébe látogatott. Tagjainkon kívül az üzemlátogatá-
son részt vettek még a önkormányzattól Tafferner József csol-
noki ésBánhidi József annavölgyi polgármesterek és néhányan
a dunaújvárosi Dunaferr DBK Kokszoló Kft.-tõl is, akik a
mélymûvelésû szénbányászatról többet szerettek volna meg-
tudni. Összesen 16-an voltunk.

Megérkezésünk után dr. Havelda Tamás bányászati igaz-
gató fogadott és tartott mûszaki és gazdaságossági területen
átfogó és szemléletes ismertetõt. Igen jól érthetõen mutatta
be az utolsóként üzemelõ bányaüzemet, annak felépítését,
történetét és várható jövõjét is. Annyit mindenképpen meg-
tudtunk, hogy amennyiben a közeljövõben (2012 vége a jelen-
leg várható idõpont) a bánya bezárásra kerülne, annak nem a
megkutatott szén hiánya lenne az oka. Sõt az okok között gaz-
daságossági problémák sem szerepelnek. Jelenleg a �kért�
szénmennyiséget, azaz 600-700 ezer tonna/év szenet termelik
egyetlenegy �szuper� szélesszárnyú frontfejtésbõl. A frontfej-
tés 180 m széles, 550 m mélyen fekszik, önjáró pajzsbiztosítá-
sú, és a szenet kéttárcsás, modern jövesztõgéppel fejtik, majd
páncélkaparóval és azt követõen gumihevederes szállítósza-
laggal juttatják egészen az erõmûig.

Jelenleg a bánya gazdaságosan üzemel, köszönhetõen a
folyamatos �odafigyelésnek�, a megfelelõ azonnali intézkedé-
seknek és a kialakított korszerû irányítási rendszernek. Ma
már a bányászok (fizikaiak, mûszakiak egyaránt) �féltik� a

Egyesületi ügyek

Elnökség: dr. Kereki Ferenc, Erõs György, Darabos Józsefné

A hallgatóság
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munkahelyüket nemcsak a megélhetés oldaláról nézve, ha-
nem a bánya iránti szeretetbõl is.

A bányajáró vendégek az elõadás után kötelezõ oktatáson
vettek részt, majd az elõírt védõ ruházatba öltöztek. A függõ-
leges aknán keresztül, majd gyalogosan jutottak a termelõ-
helyre. Kifelé már élményekkel gazdagodva, szénporosan és
leizzadva jött ki a csapat.

Köszönet mindenkinek, aki ezen gazdag élményt nyújtó
bányajárást lehetõvé tette.

Glevitzky István

A Mecseki Szervezet szakmai napot tartott

A Mecseki Szervezet 2011. június 23-án szakmai napot
tartott Pécsett a Hotel Laterum nagytermében. A mintegy
ötvenfõnyi hallgatóságot Hideg József, az OMBKE helyi
szervezetének elnöke köszöntötte.

Az elsõ elõadásban Kaufmann Tibor okl. bányamérnök, a
Calamites Kft. nagymányoki külfejtésének fõmérnöke tartot-
ta, amelyben vetített képekkel bemutatta a letakarítási munka
jelenlegi állását és a pár méteres talajtakaró alatt feltárt elsõ
széntelepet. Beszámolt az értékesítési elképzelések jelenlegi
állásáról, illetve a feltárt szénnel végzett minõségi és felhasz-
nálhatósági vizsgálatokról. A minõségrõl elmondható, hogy a
legoptimistább várakozásokat igazolta azzal, hogy 25 000
kJ/kg közeli fûtõértéket mutattak ki a laboratóriumi vizsgála-
tok. Az elõadást követõen a hallgatók fõleg az értékesítésrõl
és a távolabbi külfejtési tervekrõl kérdezték az elõadót.

A második elõadásbanMázik Jenõ okl. geofizikusmérnök,
a WILDHORSE Energy Hungary Kft. képviselõje a cég ma-
gyarországi, Pécs környéki uránkutatásairól tájékoztatta a
megjelenteket. Az elõadás sorra vette a vizsgált pécsi, abalige-
ti, dinnyeberki, bátaszéki, geresdlak-szajki és máriakéméndi
területeket. Egyenként bemutatta azokat az idõrendbe sze-
dett feladatokat, amelyeket a társaság és tulajdonosai maguk
elé tûztek a kutatással, az ásványvagyon-értékeléssel, a
bányászati feltárással, feldolgozással és a bányászatot követõ
rekultivációs munkákkal kapcsolatban.

Az elõadást követõ kérdések elsõsorban a környezetvé-
delmi engedélyek megszerzésére és közönségkapcsolatokra,
valamint a feldolgozási technológiára vonatkoztak. Az elõadó
és kollégái válaszai ebben a vonatkozásban is határozott el-
képzelésekrõl tanúskodtak.

Harmadikként Hódosi József, a Pécsi Bányakapitányság
fõmérnöke a hazai geotermikus energia elõfordulási helyeit,
kitermelési és felhasználási lehetõségeit (villamosenergia-ter-
melés, közvetlen hõhasznosítás, hõszivattyús fûtési rendsze-
rek) tekintette át. Részleteiben bemutatta a felhasználás mai
technológiáinak helyzetét, esetleges nehézségeit (sótartalom,

maradék vízkezelés stb.), költségeit és megtérülési lehetõsé-
geit. Elõadásában bemutatta a geotermikus energia kiterme-
lésére és felhasználására vonatkozó törvényi, hatósági elõírá-
sok idõrendi változását és e változások tendenciáit.

Összességében nagyon hasznos információkhoz jutottak
azok, akik a fenti elõadásokat meghallgatták. Zárszavában ezt
emelte kiHideg József elnök is. Ennek kapcsán kifejtette, hogy
célszerû lenne az ilyen magasszintû szakmai napokat a to-
vábbképzési követelmények teljesítésének sorában is elismer-
tetni.

Dr. Biró József

Szakmai nap az Oroszlányi szervezetnél
Kirándulás a tatabányai XIV/A vízaknához

A május végi tavaszi, meleg idõ jókedvre derítette az
oroszlányi helyi szervezet tagjait, akik vidáman készülõdtek,
hogy leszállhassanak a tatabányai XIV/A vízaknába.Menekü-
lõkészülék, lámpa, kobak, gumicsizma � mintha csak �otthon
lennénk, Márkushegyen�. Aztán vendéglátóink hozták a nagy
zöld esõkabátokat, ami már cseppet sem hasonlított a szénbá-
nyászok munkaruhájához. Mosolyogva nézegettük egymást a
leszállásra várakozva.

A szakmai nap fõ programja a vízakna külszíni létesítmé-
nyeinek és föld alatti bányatérségeinek a megtekintése volt.
Ezt követõen azt terveztük, hogy a találkozás és a kellemes idõ
okán az aknaudvari pihenõhelyen beszélgetni, piknikezni fo-
gunk.

A szervezet tagjai, nyugdíjas és aktív szénbányászok kíván-
csiak voltak arra, hogy milyen újdonsággal szolgálhat egy
olyan bányatérség, ahol nem szenet, hanem vizet bányásznak.
Aztán hamarosan kiderült minden, hiszen a bányába kis cso-
portokban (max. 7 fõ) lehetett lemenni, és az egész bányajárás
20-25 percig tartott. Nálunk, Márkushegyen ennyi idõ alatt a
föld alatti osztályozóig lehet csak eljutni. A bánya egyetlen
kapcsolatát a külszínnel a függõleges akna adja, ennekmegfe-
lelõen a szellõztetést az egy kijáratú bányatérségben légcsõra-
katra szerelt ventilátor biztosítja. A kasból való kiszálláskor az
alsó aknagárdon a szolgálatot teljesítõ aknász fogadott ben-
nünket, aki a kísérõnkkel együtt végigkísért a talán száz mé-
ternyi alapvágaton. Megnéztük a vízgyûjtõ vágatokat, zsom-
pokat. A vízemelõ szivattyúk mellett elhaladva folyamatosan
karbantartott járóosztályon sétáltunk végig. Víz, víz minde-
nütt! A lábunk alatt, illetve a csövekben zubogó víz hangját
csak a szivattyúmotorok zaja nyomta el. Arcunkba szitált a
friss vízpermet, és gyönyörködtünk a vízbõl kivált vas- és kar-
bonát-ásványok vöröses-sávos rajzolataiban. Bõ esõkabá-
tunknak, kobakunknak és gumicsizmánknak köszönhetõen a
fõtébõl csorgó fakadó víz hûvös cseppjeitõl védve voltunk.
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Kísérõinktõl megtudtuk, hogy jelenleg az eredeti funkció-
jának megfelelõen, a talpszinten elhelyezett centrifugális szi-
vattyúkkal emelik a XIV/A vízaknán keresztül a külszínre a
karsztvizet. Az idõközben elvégzett felújítások és célszerû
átalakítások során a XIV/A vízaknában a csapoló fúrások elé
búvónyílásos (búvócsöves) gátat is beépítettek, amelynek
következtében a szivattyúkra nyomással érkezik a karsztvíz,
ezzel a megoldással csökkentve a termelési költségeket. A
XIV/A vízaknai vízbázis 40.000 m3/nap teljesítménnyel �
kiegészülve a XV/C vízakna 18.000m3/napjával � 5 város és 57
nagyközség, mindösszesen 237 ezer lakos vízellátását biztosít-
ja. Az ivóvíz mellett a vágatokban összegyûjtött nem ivóvíz
minõségû csurgalékvizet is folyamatosan a felszínre kell emel-
ni (ez kb. 3,5 m3/min). Az akna és a hozzá kapcsolódó vágatok
bányatérnek minõsülnek. Az ott végzett üzemvitelre, karban-
tartási, felújítási munkákra a bányabiztonsági elõírások is
vonatkoznak.

A rendkívül gyors, számunkra, márkushegyiek számára
ún. �rövid körös�, egy lélegzetvételnyi bányajárás után a vízbá-
nyász kollégák meglepetéssel szolgáltak, mikor megvendégel-
tek bennünket egy bográcsnyi pörkölttel, melyhez a hozzáva-
lók (sör, bor stb.) a mi tarisznyáinkból kerültek elõ.

Tóth Zsolt

Baráti Találkozó az OMBKE Tatabányai Szervezeténél

2011. június 17-én az OMBKE Tatabányai Szervezete
ismét megtartotta a hagyományos baráti találkozót, melyre
45-en jöttek el. A Sport Club Hoteltõl busszal utaztak a
Síkvölgyi Szabadidõ Központba. A helyszínen Dörömbözy
Béla bányamérnök már fõzte az orrokat csiklandozó babgu-
lyást. A �bemelegítés� után mindenki elfoglalta a helyét, majd
Bársony László elnök köszöntötte azt a négy kollégát (Szikrai
Miklóst, Sóki Imrét, Fiskál Lõrincet, Szabó Istvánt), akik a
múltkori és a mostani baráti találkozó közötti idõszakban be-
töltötték a 70. és 80. életévüket. A köszöntést a Hollandiában
megrendezett Knappentag képeinek a bemutatása követte.

A bemutatót követte a nap �fénypontja�, a gulyás elfo-
gyasztása. Azt szokták mondani: �akkor ízletes az étel, ha el-
fogy�. Ha itt a bõség miatt nem is fogyott el az étel, de sokan
kértek repetát. A gasztronómiai élményeket a jó borok és sö-
rök egészítették ki.

Az idõjárás kedvezett a baráti találkozónak, mert a tagság
a szabadban, a kis tavacska mellett, kellemes környezetben
töltötte a vacsora utáni idõt. Az asztaloknál kialakult társasá-
gok beszélgettek, nosztalgiáztak, felidézték a �régi szép bá-
nyász idõket�, de társalogtak a jelenrõl is. Többek között szó
esett a régi üzemi találkozókról, a nyári sportrendezvényekrõl,
a nyüzsgõ vállalati életrõl, a híres üzemvezetõkrõl, az
OMBKE kirándulásokról. De szóba került a jelenlegi vízbá-
nyászat is, a víz összetétele és az, hogy Tatabányán jön a csap-
ból az ország legjobb vize.

Összesítve a találkozó hangulatát elmondható, hogy az
OMBKE Tatabányai Szervezete az idén is egy nagyszerû
összejövetelt rendezett. Mindenki jól érezte magát.

Sóki Imre

A Tatabányai Szervezet kirándulása ÉK-Magyarországra

A bányászat fénykorában elképzelhetetlen volt, hogy a
munkába induló bányászok buszmegállója mellett lévõ ven-
déglátó egység zárva legyen. Velünk ez történt 2011. július
1-jén, a szakmai kirándulásunk kora reggelén, de ez nem gá-
tolta meg, hogy a 29 fõs társaság ne vidáman és pontosan
kezdjemeg túráját. Örök vidám elnökünk biztosította, hogy az

elsõ programpontunkhoz való érkezésig folyamatosan fizikai
és szellemi munícióban részesüljön a társaság minden tagja.

A Tiszalöki Vízerõmûnél a Tiszavíz Kft. ügyvezetõ igazga-
tója, Ötvös Pál villamosmérnök olyan barátsággal és nyíltság-
gal mutatta be az erõmû valamennyi képességét és funkcióját,
melyet a bányász szakemberek ritkán kaptak az energiaipar-
ban dolgozóktól a két iparág integrációjának bekövetkezte
óta. Az elõadó személyisége csoportunk tagjait aktívvá tette.
Az erõmûre vonatkozó kérdéshalom után arra voltunk kíván-
csiak, hogy országunk gazdaságának oly sokszor emlegetett
fellendítése érdekében az elõadónkhoz kapcsolódó területe-
ken milyen hatékony tervek vannak? Sajnos mind a Tiszán
történõ teheráru forgalom nagyságrendje, mind a megújuló
energiatermelés növekedése miatt az új vízerõmûvek létesíté-
sére vonatkozóan negatív válaszokat kaptunk.

Következõ állomásunk Tokajban egy bodrogi hajókirán-
dulás, valamint este Radics Barnabás, alias Weinstein parádés
bemutatója saját alkotású tokaji borlétrájából.

A túra másnapján komoly fényképezési hullám vett erõt a
társaságon, mert három nagyon pozitív benyomást keltõ léte-
sítményt volt szerencsénk megtekinteni. Elõször a Tállyán ta-
lálható, Európa mértani közepén � bár erre a címre több kö-
zösség is pályázik � felállított emlékmûvet tekintettük meg,
melyet tatabányai fafaragók � közöttük Gengeliczky László �
készítettek. Másodjára a festõi környezetben pompázó lillafü-
redi Palota-szálló keltett pozitív érzelmeket. Az oly sok helyen
látható lepusztult kastélyokkal szemben a létesítmény virulens.

Befejezésül Miskolc-Tapolcán a Barlangfürdõben tapasz-
talhattuk, hogy az óriási fejlesztés milyen látványossá és pezs-
gõ életûvé varázsolta ezt a helyet, melyet mindenkinek jó szív-
vel ajánlunk.

Szikrai Miklós

A Tatabányai Helyi Szervezet szakmai kirándulása

A Tatabányai Helyi Szervezet az éves munkatervének
megfelelõen 2011. május 24-ére szakmai kirándulást szerve-
zett Dorog környékére.

A délelõtti program múzeumok meglátogatása volt. Elsõ
helyszínként megtekintettük Annavölgyön a bányász emlék-
szobát. Annavölgyön 1795-1975 között folyt szénbányászat,
ennek emlékeit gyûjtötték itt össze. Annavölgy után a
Csolnoki BányászatiMúzeumkövetkezett. Az 1781-tõl 1974-ig
folyt szénbányászat emlékeit mutatták be tárlatvezetõink.

A csolnoki múzeum után egy gyalogtúrával egy rekultivált
bányászati terület kilátópontról megtekinthettükmadártávlat-
ból Dorogot és a Baumit dorogi kõbányáját.

Ezután a Dorogi Bányász Emlékházat látogattuk meg. A
dorogi szénbányászat 1893-tól 2003-ig, a Lencsehegy II. bá-

A kilátóhelyen
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nyaüzem bezárásáig tartott. Solymár Judit mérnökkollégánk-
tól, Dorog díszpolgárától kaptunk igen szakszerû tárlatveze-
tést a gazdag fotóanyaggal, mûszerekkel, szerszámokkal, bá-
nyamentési eszközökkel rendelkezõ múzeumról. Itt megte-
kinthettük Papp Béla ásványgyûjtõ kiállítását is megszámlálha-
tatlan gyönyörû gipszkristályával.

Dorogi ebédet követõen Pilisjászfaluban folytattuk a szak-
mai kirándulásunkat. Itt a Márkakõ Kft. mészkõbányáját is-
merhettük meg a tulajdonos Bogár József kalauzolásával.
Rendkívüli élményt nyújtott a többszintes bányában látogatá-
sunk idején végzett háromNONEL robbantás, melyeket a bá-
nya egyikmagas pontjáról, biztonságos távolságból, de nagyon
jól láthattunk. Szerencsénkre igen jó idõ volt, ígymaradéktala-
nul élvezhettük ezt a különleges, ritka látványt.

A nap záró programjaként a dorogi helyi szervezet dr.
Korompay Péter titkár vezetésével látott vendégül minket
Kesztölcön. Az itt kialakított bányász emlékhely szomszédsá-
gában több pincét kinyitottak a vendéglátóink, és végigkóstol-
hattuk a finom helyi borokat.

Szeremley Géza

Üzemlátogatás a Tatabányai Autóüveggyárban

2011. szeptember 28-án az OMBKE Tatabányai Szerveze-
tének 31 tagja gyülekezett Bánhida egyik sörözõjében, illetve
annak parkolójában. A cél az volt, hogy az AGC GLASS
HUNGARY Kft Tatabányai Autóüveggyárában üzemlátoga-
tás keretében megismerjék annak mûködését, üzemi adatait.
A társaságot az elõcsarnokban a gyár két vezetõje fogadta,
majd az elõadóterembe invitálta õket. Itt a látogatók elõadás
keretében ismerhették meg a gyáralapítás körülményeit és az
üzem fõ paramétereit. Az elõadáson többek között elhang-
zott, hogy a céget 1907. szeptember 8-án Tokióban alapította
Toshiya Iwasaki. Ettõl az idõtõl Európában is, Amerikában is
építettek gyárakat. A tatabányai gyár 2004. július 14-én kezdte
meg a termelést, egy 55.000 m2-es alapterületû csarnokban. A
dolgozók létszáma: 600, amelyet 750 fõre kívánnak növelni.
Az üzem Csehországból származó síküveget használ alap-
anyagként, amelybõl laminált biztonsági autóüvegeket gyárt a
megrendelõ autógyáraknak. A legnagyobb megrendelõk: a
Toyota, SUZUKI, BMW, CITROEN, Alfa Romeo, Renault,
Volkswagen.

Az elõadás után a társaság a csarnokban sétálva láthatta
és ismerhettemeg a teljesen automatizált négy gépsor egyikét,
ahol a sor elején betáplálják a síküveget, majd következik a
méretre vágás, a fúrás, a mosás-szárítás, a festés, a melegen
történõ formázás, a hûtés, az edzés: 600 °C hõmérsékletrõl
200 °C hõmérsékletre, az ellenõrzés, csomagolás, kiszállítás.
Ezzel a munkafolyamattal évente 12 millió szélvédõt, hátsó,
oldalsó és tetõ panoráma üveget gyártanak. Sétálás közben a

gyárlátogatóknak feltûnt a nagyfokú tisztaság, a pormentesség
és a viszonylagos csend. Néha egy-egy targonca okozott némi
zajt, dolgozót meg alig-alig lehetett látni a hatalmas csarnok-
ban. Kézi munkát csak a csomagolóban lehetett tapasztalni.

Mindenki számára nagyon érdekes volt ez a gyárlátogatás.
Külön meg kell dicsérni a vezetõk elõzékenységét, tájékozott-
ságát, a sok kérdésre adott szakszerû válaszokat.

Sóki Imre

Dr. Ferencz Csaba elõadása

2011. szeptember 6-án tartotta meg a budapesti szervezet
az õszi programjának elsõ elõadását. A szakmai elõadás elõtt
a helyi szervezet elnöke meleg szavakkal emlékezett meg dr.
Simon Kálmánról, az OMBKE tiszteleti tagjáról, aki életének
92. évében, 2011. augusztus 29-én elhunyt, és temetésére 2011.
szeptember 21-én Tatán került sor.

Nagy érdeklõdés elõzte meg dr. Ferencz Csabának, az
ELTE TTK Geofizikai és Ûrtudományi Tanszék Ûrkutató
Csoportja egyetemi magántanárának �Az ûridõjárás és
kutatása� címû elõadását.

A professzor elõadásában ismertette az ûridõjárás miben-
létét, a Nap-Föld kapcsolatok alapvetõ szerepét mind a földi
élet, a bioszféra állapota meghatározásában, mind civilizá-
ciónk létezésének feltételeiben, beleértve a civilizációt fenn-
tartó ûr-infrastruktúra folyamatos mûködését, mûködtetését.
E kiemelt fontosság miatt az Európai Unió az FP7 K+F költ-
ségvetésében elkülönítve ûrkutatási keretet hozott létre (lásd
a Lisszaboni Szerzõdést), amelynek egyik érdemi részét a civi-
lizációnk fenntartása szempontjából különösen fontos ûridõ-
járási kutatásokra (Nap-Föld kapcsolatok és a Naprendszeren
kívüli hatások) fordítja. Ennek keretében hazánk, az ELTE
Ûrkutató Csoportja két pályázatot is elnyert. Így az eddig ál-
taluk kiépített földi, globális mérõhálózattal a magaslégkör
(magnetoszféra) állapotát folyamatosanmonitorozó, automa-
ta rendszer továbbfejlesztésére a PLASMON projektet hozta
létre, amelyben a kutatóhely a teljes projekt koordinátora is.
Míg a különféle mûholdak gyûjtötte adatok adatbázisba ren-
dezésére és azon belül az egyes fontos jelenségek egységes és
automatikus összeválogatását (�adatbányászat�) megoldó
POP-DAT projektben a csoport fontos résztvevõ. A gond már
csak az, hogy miközben az EU a high-tech e kiemelt területé-
re, az ûrtevékenységre érdemi pénzeket fordít, hazánk e terü-
leten is végletesen lemarad, s a XXI. század elejére elért pozí-
cióit 2009 óta folyamatosan veszíti el.

A számos csodálatos képpel illusztrált elõadáshoz több
hozzászólás, kérdés hangzott el, melyekre részletes, pontos,
naprakész válaszokat kaptak a felvetõk.

Dr. Horn János

90 éves az OMBKE Dorogi Helyi Szervezete

Az ünnepi emlékülésre 2011. október 3-án került sor a
dorogi József Attila Mûvelõdési Házban. A résztvevõk száma
107 volt. Vendégeink voltak: dr. Gagyi Pálffy András, egyesüle-
tünk ügyvezetõ igazgatója, Huszár László, a Bányászati Szak-
osztály titkára, az OMBKE Tatabányai, Oroszlányi, Salgótar-
jáni, Mosonmagyaróvári Helyi Szervezetétõl jött kollégák, a
dorogi civil szervezetek képviselõi, a petrozsényi bányáktól
jött delegáció.

Minden résztvevõ emléktárgyakat kapott: a �90 éves az
OMBKEDorogi Helyi Szervezete� � jubileumi emlékfüzetet,
a �90 éves az OMBKEDorogi Helyi Szervezete� � emlékülés

A robbantás után
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elõadásai füzetét, az évfordulóra készített kitûzõt, jubileumi
emléklapot és egy kalcitkristályt a tokodaltárói vízbányából.

A programban 11 elõadás megtartása szerepelt, melyeket
az ülés résztvevõi írásban is megkaptak. Elhangzott elõadások:
�Glevitzky István okl. bányamérnök: 90 éves az OMBKE
Dorogi Helyi Szervezete,

� Sziklai Ede okl. bányamérnök: 230 éve kezdõdött a szénbá-
nyászat a térségben,

� Kovács Lajos tanár, író, helytörténeti kutató: Dr. Schmidt
Sándor személyiségének néhány markáns vonásáról,

� Solymár Judit okl. gépészmérnök: 80 éves a dorogi Szent
Borbála-bányásztemplom,

� Liszka János okl. bányaüzemmérnök: 10 éves a Petrozsény�
Dorog bányász kapcsolat,

�Wágner Ferenc, a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapít-
vány elnöke: Bányász hagyományõrzés és ápolás a Dorogi
Szénmedencében,

� Bakonyi István okl. biztonságtechnikus: A hagyományõrzés
és a sport kapcsolata,

� Vöröskõi Zsófia okl. bányamérnök: Bányász hagyományõr-
zés az egyetemen,

�Mráz László aknász: Múlt és jelen a tokodaltárói vízbányá-
szatban,

�Dr. Tittmann János polgármester: Örökség vezérelt városfej-
lesztés Dorogon,

�Dr. Korompay Péter okl. bányagépészmérnök: Térségi hagyo-
mányõrzés és annak formái az elmúlt 15 évben.
A félidõben Ladányi András �Bányász vagyok� versét

unokája, Csipke Orsolya, a Zrínyi Miklós Általános Iskola 8.-
os tanulója szavalta el.

Az ünnepi alaphangot Glevitzky István elnökünk adta
meg, idézet beszédébõl:

�Mint ismeretes, ez az év a jubileumok éve: 230 éves a
Dorogi Szénmedencében hivatalosan is rögzített szénkiterme-
lés kezdete (Csolnokon és Annavölgyön), 100 éve volt, hogy
Schmidt Sándor átvette az Esztergom Szászvári Rt. dorogi bá-
nyáinak igazgatását és 90 éves a dorogi helyi szervezet. Ez utób-
biról a Bányászati és Kohászati Lapok 1921. évi 21. száma
adott tájékoztatást: �Dorogon, Tokodon, Annavölgyön és a vi-
déken, valamint a Pilisvörösváron lakó szaktársak f.évi októ-
ber 29-én Dorogon Schmidt Sándor bányaigazgató kezdemé-
nyezésére megfelelõ ünnepség keretében megalakították az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tizenne-
gyedik vidéki osztályát, vagyis az Esztergom-Pilis-Vidéki-Osz-
tályt�.

Az ünnepség elõtt megkoszorúztuk az alakulás helyszínét,
az épületen a 75 éves jubileumkor elhelyezett márványtáblát.

Az elõadások után Ioan Velica, a petrozsényi delegáció ve-
zetõje a románul elénekelt Bányászhimnusz után üdvözölte az

ülés résztvevõit, majd Liptay Péter, a Salgótarjáni Osztály,
Bársony László, a tatabányai helyi szervezet, Pivarcsi László, a
mosonmagyaróvári szervezet (kohászok) köszöntését tolmá-
csolta.

Az emléknap színvonalát emelte a nagyteremben bemu-
tatott kiállítás, amely a bányászok kemény szakmai munkájá-
nak és hagyományainak világába kalauzolta el a látogatót.
Színes bélyegeken, levelezõlapokon, papírpénzeken mutatta
be a bányász jelképeket. Kovács József tagtársunk fafaragásai
a térség önkormányzatainak azon címereit mutatták be, me-
lyekben bányász motívumok találhatók.

A kötetlen beszélgetés hangulatát a Borklub � Háttér a
Dorogiakért Egyesület ízletes kínálatával segítette elõ.

Korompay Péter

Nosztalgia vagy realitás a dorogi szén hasznosítására
indított kutatási projekt?

Nagy érdeklõdésre számot tartó szakmai elõadás volt
Dorogon 2011. október 5-én. Az elõadók aWildhorse Energy
ausztrál cég magyarországi leányvállalatának, a Wildhorse
UCGKft.-nek vezetõi,Dries Du Ploy projektvezetõ, geológus,
Szanyi Béla igazgató, geofizikus mérnök, dr. Somos László
konzultáns, geológusmérnök voltak.

A vetített képes elõadásban mutatták be a Wildhorse
Energy ausztrál céget és magyarországi leányvállalatait, a ma-
gyarországi tevékenységüket, a szenek föld alatti elgázosításá-
nak szakmai és technológiai kérdéseit. Majd a dorogi projekt
általános adatai, a különbözõ kutatási engedélyek ismertetése,
a Dorog-Nyugati-medence földtani-szerkezeti-szénkémiai
modellje, a tervezett kutatási tevékenység, 2-3 D-s szeizmikus
felmérés, a fekü kõzetek felszíni kibúvásainak monitoring
vizsgálata, tervezett külszíni fúrási tevékenység, a környezet
védelmével kapcsolatos vizsgálatok ismertetése, a kiter-
melésre tervezett szintézis gáz hasznosításának lehetõségei
következtek.

Az elõadók 7 évmagyarországi tevékenységétmutatták be
igen látványos, érthetõ módon. A három, hazánkban lévõ
kutatás a �Mecsek Hills� Pécsen, az �Izabella� Dorogon és az
�Amelia� Ajkán.

A kezdés a meglévõ adatok feldolgozása, az engedélyek
megszerzése, a kutató fúrások elkezdése. A furások Pécsett,
elkezdõdtek, Dorogon jövõre várhatók. Olyan területeket ku-
tatnak, ahol nem folyt bányamûvelés.

Dorogon a legnagyobbmélység a 4-500m, a 2m vastagság
feletti szénvagyon 244 Mt 18078 kJ/kg átlagos fûtõértékkel. A
mûködési modelljük felépítése sorrendben: szén, pénz, tech-
nológia, engedélyek, ember.

A kérdésekre adott válaszok további érdekességekre mu-
tattak rá. Sziklai Ede a nyilvános adathalmazok használhatósá-
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gát feszegette, Liszka János az emberi tényezõt kérdezte.
Pécsen már folyik képzés a témában.Mráz Lászlót a tokodal-
tárói vízbázis védelme érdekelte. Bármilyen munkálat csak
környezetvédelmi engedélyek birtokában kezdhetõ el. Dr.
Korompay Péter amódszer alkalmazásának eredményeire kér-
dezett rá. Megtudtuk, hogy Dél-Afrikában olyan erõmû mû-
ködik, ahol napi 40 000 tonna szénnek megfelelõ energiatar-
talmú gázt égetnek el. A korábbi 2000 fõs földalatti létszám
100 fõ külszíni szakmunkásra csökkent.

Bízunk abban, hogy a projekt realitássá változik, hiszen ne
feledjük, hazánk energiakincsének hasznosításáról van szó.

Dr. Korompay Péter

Bányászatunk története

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének
szervezésében Gyöngyösön a Bányász Szakszervezet Székhá-
zában 2011. október 18-án Benke István okl. bányamérnök
�Bányászatunk története� címmel tartott elõadást, melynek
témája �AMagyar Bányászat Évezredes Története� könyvso-
rozat ismertetése volt.

Mint a kötetek fõszerkesztõje, beszámolt a korábbi bányá-
szattörténeti írásokról és azok gazdasági, történelmi körülmé-
nyeirõl, amelyek szükségessé tették a kötetek kiadását. Egye-
sületünk legnagyobb vállalkozása és legjelentõsebb kiadványa,
a magyar bányászat történetének elsõ áttekintése 1880-ban
jelent megWenczel Gusztáv tollából. Többmint 100 évnek kel-
lett eltelni, hogy kézbe vehessük a magyar montanisztika több
mint ezer évre kiterjedõ ismertetését. Szólt a 100 év törté-
nelmi viharairól, a változó ipari-gazdasági életünkrõl, a bányá-
szat �leánykoráról�, a mai iparpolitikánkról. Elmondta, hogy
1996-ban jelent meg az I. és II. kötet, amit 2001-ben követett
a III. kötet.

Ismertette mind a három kötet vázlatos tartalmát, kihang-
súlyozva, hogy a legkeresettebb a II. kötet volt, ez tartalmazza
a szénmedencék történetét, az intézetek bemutatását, stb. A
III. kötet a magyarországi bányászat szellemi, kulturális örök-
ségét gyûjtötte össze a meg nem valósítható teljesség igénye
nélkül.

Fölmerült, hogy e sorozatot szükség lenne folytatni,
bõvíteni, aminek eredménye a tavaly, 2010-ben megjelent IV.
kötet. Ennek alcíme: A montanisztika magyarországi
történetének forrásai és szakirodalma. Ez a kötet a legvasko-
sabb, 943 oldalt és 32 oldal színes mellékletet tartalmaz.
Szerzõje: Dr. Izsó István okl. bányamérnök, a miskolci
bányakapitányság vezetõje. A szerzõ másfél évtizedes munká-
ja során a magyar bányászat és kohászat szakirodalmát
gyûjtötte össze, digitalizálta, rendszerezte. Érdekessége, hogy

a kötetben megtalálható 400 eddig fel nem tárt olyan külföldi
szakirodalmi forrás, amely Magyarország bányászatára
vonatkozó adatokat tartalmaz. A bibliográfiát betûrendes
szerzõi névmutató, szakterületek szerinti tárgymutató, bánya-
területek, bányavidékek szerinti helymutató egészíti ki a
12.500 adatforrással. A kötet melléklete egy CD-lemez, amely
a könyv adatbázisát tartalmazza.

Összességében megállapította az elõadó, hogy a kötetek-
nek külföldön és a szakmán kívül is nagy a sikere.

Hozzászóltak: Varga József, Csizmadia Lajos, Hamza Jenõ,
Oláh Sándor, dr. Szabó Imre.

Az elõadást a résztvevõk nagy tapssal köszönték meg.
Dr. Szabó Imre

Jubileumi Bányamérõ Továbbképzõ és Tapasztalatcsere

2011. június 8-9-10-én tartotta az OMBKE Bányászati
Szakosztály Bányamérõ Szakcsoportja az 50. Jubileumi Bánya-
mérõ Továbbképzõ és Tapasztalatcserét, habár maga a szak-
csoport még nem ötven éves. A konferencia helyszíne, tekin-
tettel a jubileumra nem is lehetett más, mint Sopron. A
Bányamérõ Szakcsoport és a Magyar Bányamérõ Alapítvány
az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézetét (GGKI)
kérte fel a jubileumi tapasztalatcsere fõ rendezõjének. A kon-
ferencia kerettémája természetesen �A bányamérés múltja �
jelene � jövõje� volt.

A háromnapos rendezvény elsõ napján, szerdán délután,
a GGKI tanácstermében tartottuk megemlékezõ elõadásain-
kat. Ezt a programot dr. Závoti József, az MTA GGKI igazga-
tója mint házigazda nyitotta meg, és egyben köszöntötte a Ju-
bileumi Konferencia résztvevõit. A megnyitó után a Bánya-
mérõ Szakcsoport megalakulásáról, tevékenységérõl, az el-
múlt 50 rendezvény témáiról és helyeirõl, majd a szakcsoport-
nak a Nemzetközi Bányamérõ Szövetségben (ISM-ben) be-
töltött szerepérõl hangzottak el elõadások. A napot egy svéd-
asztalos vacsora és a Sopron Gospel felejthetetlen mûsora
zárta.

A második nap, csütörtökön délelõtt a konferencia dísz-
vendége volt dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere, aki kö-
szöntõjében az oktatás szerepét és Alma Materünk helyét
méltatta a város múltjában és jelenében. Ezt követõen az
egész napot szakmai elõadások és a mûszerkiállítók bemutat-
kozásai töltötték ki.

A szakmai nap lezárása után a baráti vacsorátmegelõzõen
gyász-szakestélyt tartottunk az utolsó konferencia óta elhunyt
kollégáink, barátaink emlékére. E megható eseményt követõ-
en a baráti vacsora jó hangulatú szakestélyként folytatódott.

2011. június 10-én, pénteken 11 óráig még szakmai elõ-

Csizmadia Lajos, Tõsér Balázs, Benke István, Szabics János Dr. Závoti József megnyitja a rendezvényt
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adások hangzottak el, majd közösen meglátogattuk a
Központi Bányászati Múzeumot, ahol dr. Kovácsné Bircher
Erzsébet, a múzeum igazgatója fogadott bennünket, és szemé-
lyesen mutatta be a múzeum tárlatait.

A jubileumi rendezvény sikeréért köszönet illeti a MOL
Nyrt.-t, mint a rendezvény fõszponzorát, az MTA GGKI-t,
mint a tapasztalatcsere házigazdáját, a Soproni Tudóstársasá-
got, mint a szerdai nap vendéglátóját, és természetesen a
Szakcsoport és a Magyar Bányamérõ Alapítvány fáradhatat-
lan tagjait, akik szervezõ és lebonyolító munkájuk révén siker-
re vitték a hazai bányamérõk e nevezetes eseményét.

Dr. Havasi István � Wéber József

EU energiapolitikai elõadás

2011. október 4-én a budapesti helyi szervezetnél nagy ér-
deklõdés mellett került sor Rozmer András �Energiapolitika
és stratégia az Európai Unióban� c. elõadására az OMBKE
Mikoviny termében.

Az elõadó bemutatta az Európai Unió aktuális energiapo-
litikáját, valamint a jövõbe mutató energiastratégiáját.
Rozmer András az elõadás során úgy érvelt, hogy az utóbbi
évek kezdeményezései alapján az energiapolitika jelenleg az
egyik leggyorsabban átalakuló közösségi terület, ahol a tagál-
lamok és az unió közti kompetenciák kérdése még nem telje-
sen megoldott. Az elõadó rövid történelmi áttekintés után, fe-
jezetekre bontva áttekintette az európai energiastratégia ele-
meit, különösen kitérve az infrastruktúrafejlesztés, az energia-
hatékonyság, illetve az unión kívüli energiakapcsolatok jövõ-
jére. Az elõadás végén felvezette a 2050-ig terjedõ hosszú távú
EU energia útiterv ismert elemeit is, majd röviden beszélt a
magyar elnökségi félév tapasztalatairól.

Az elõadáshoz heten szóltak hozzá illetve tettek fel kérdé-
seket, melyre az elõadó pontos, naprakész válaszokat adott,
amit a felvetõk köszönettel fogadtak.

A helyi szervezet elnöke ezt követõen tájékoztatást adott
a következõ két hónapban tervezett programokról.

Dr. Horn János

Megrendülten kaptuk a hírt, hogy évfolyamtársunk, kolle-
gánkGálfi (Göbl) István okl. bányamérnök egy banálisnak tû-
nõ otthoni baleset következtében 2011. június 28-án Pécsett
elhunyt.

Gálfi István 1934-ben bányászcsaládban született Püspök-
nádasdon. Általános iskoláit Pécsett végezte. Sorsa mindvégig
a bányászathoz kötötte, 1951-tõl fizikai munkát végzett a pécsi
Széntröszt Széchenyi aknájában, közben a pécsi Cséti Ottó
Bányaipari Technikumba járt, ahol 1953-ban szerzett okleve-
let. Tehetsége és szorgalma, valamint bányász családjának ál-
dozatvállalása révén 1954-tõl Miskolcon, majd Sopronban, a
Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karán tanulha-
tott. Bányamérnöki oklevelét 1959-ben az utolsóként Sopron-
ban végzett évfolyam tagjaként vehette át.

Az egyetem elvégzése után pályázat eredményeként azon
mérnökök egyike volt, akiket a Komlói Szénbányászati Tröszt
azonnal alkalmazott, így mérnöki munkáját az Anna Bánya-
üzemben kezdte, majd Kossuth bánya és a III-as akna volt a
következõ állomás. Kiválóan végzett aknászi, körletvezetõi,
majd mûszaki csoportvezetõi munkájának elismeréseképpen
1969 májusától az egyik legnagyobb és legveszélyesebb me-
cseki bánya, a Zobák Bányaüzem fõmérnökévé, egyben fele-
lõs mûszaki vezetõjévé nevezték ki.

Az ifjú Gálfi Istvánt munkatársai és felettesei a különleges
helyi körülményeket, a mecseki bányászat minden gyakorlati
részletét kiválóan ismerõ, ízig-vérig bányászati szakembernek,
szakmája iránt elkötelezett mérnöknek ismerték meg.

Kiválómunkája és eredményei alapján fiatal kora ellenére
hamarosan magas beosztást kapott, 1977 áprilisától aMecseki
Szénbányák mûszaki vezérigazgatójának nevezték ki Pécsett.
Az ezzel a beosztással járó óriási felelõsség és a sokévi megfe-
szített munka sajnálatosan korán kikezdte egészségét.

1987-tõl néhány évig mint tudományos munkatárs segí-
tette a vállalat munkáját, dolgozott az MTA Bányászati
Ergonómiai, Bányaegészségügyi Tudományos Bizottsá-
gában, elnöke volt a miniszter által alapított Bányabiztonsági
Bizottságnak.

1989-ben vonult nyugdíjba. A Valéta Bizottság tagjaként
élete végéig részt vett az egykori egyetemi évfolyam összetar-
tásában.

Hamvait kívánságának megfelelõen a pécsi Donátusban
lévõ kedvenc szõlõjében szórták szét. Emlékét megõrizzük és
kívánunk utolsó Jó szerencsét!

Németh György � Hódosi Sándor � Csethe András

Új külfejtési biztonsági szabályzat

A Magyar Közlöny 2011. augusztus 18-án megjelent 96.
számában közzétették a nemzeti fejlesztési miniszter 43/2011.
(VIII. 18.) NFM rendeletét a Külszíni Bányászati Tevékenysé-
gek Biztonsági Szabályzatáról (KBSz). A rendelet 2011. szep-
tember 19-én lépett hatályba, egyidejûleg hatályát vesztette a
korábbi szabályozás, a 101/2004. GKM rendelettel kiadott
KBSz.

Az új szabályozásban több változás is van, ezekbõl
néhány:
� megszûnik a munkavállalók és a felügyeleti személyek bá-
nyahatósági vizsgáztatása

� új elõírás, hogy a bányatelek sarokpontjait jól láthatóan és
maradandóan meg kell jelölni (4. § (1) bekezdés)

� amunkaszint szabad széle, a haszonanyag készlettér, amed-
dõhányó, a bányafal felsõ pereme és a rézsûláb megközelít-

hetõségére vonatkozó biztonsági övezetmértéke 2m-nél ki-
sebb nem lehet, a védõtöltés a biztonsági övezet terjedelmét
nem csökkentheti (4. § (3), (4), (5) bekezdés)

� az üzemi utasításokban foglaltak oktatásáról kell gondos-
kodni (10. § (3) bekezdés)

� a készlettér magasságát az önbeálló rézsûszög alapján üze-
mi utasításban kell meghatározni (16. § (3) bekezdés)

� a jelenleg meglevõ üzemi utasításokat a szabályzat hatályba
lépését követõ 60 napon belül felül kell vizsgálni stb.
Ki kell emelni, hogy a rendelet 3-14. §-ában, 16-18. §-ában,

valamint 20-23. §-ában foglaltakat a bányászati hulladékok
kezelésérõl szóló rendelet hatálya alá tartozó, nem
bányaüzem területén üzemelõ bányászati hulladékkezelõ
létesítmények kivitelezésére és üzemeltetésére is alkalmazni
kell (1. § (2) bekezdés).

Károly Ferenc

Megemlékezés Gálfi (Göbl) Istvánról
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2011. augusztus 30-án az MTA � Miskolci Akadé-
miai Bizottság székházában került sor a dr. Somosvári
Zsoltot 70. születésnapja alkalmából köszöntõ ünnepi
szakmai konferenciára. A konferencián az egyetem
vezetõsége mellett számos vállalat és szakmai szervezet
képviselõje vett részt.

Somosvári Zsolt 1941. augusztus 30-án Miskolcon
született, iskoláit is itt végezte, 1960-ban a Bláthy Ottó
Villamosenergiaipari Technikumban érettségizett. Még
ez évben felvételt nyert az NMEBányamérnöki Karára,
ahol 1965-ben bányamûvelõ mérnöki oklevelet szerzett.
1964-tõl tagja az OMBKE-nek. 1965-ben az NME
Bányamûveléstani Tanszékén kezdett dolgozni Richter
Richárd professzor mellett (tanszékvezetõ: Zambó
János professzor). Kutatási területei kezdetben a kõzet-
mechanika, biztosítószerkezetek mechanikája, a kõzet-
mozgások-bányakárok voltak.

1967-ben egyetemi doktori címet, 1974-ben kandidá-
tusi címet szerzett. 1966-70 között egyetemi tanársegéd,
1970-77 között egyetemi adjunktus. Az OMBKE
Egyetemi Osztályának megalakulásakor 1972-1976 kö-
zött az Osztály titkára, majd egy ciklusban elnöke (1981-
1985). 1967-tõl kõzetmozgások, majd a kõzet- és gázkitö-
rések kõzetmechanikai alapjai, okai és más kõzet-
mechanikai, geomechanikai témakörökben rendszeresen
publikál. Az 1985-ben kiadott Hansági: �Gyakorlati kõ-
zetmechanika az ércbányászatban� c. könyv lektora és II.
részének szerzõje. 1987-ben a Geomechanika I., 1989-
ben a Geomechanika II. egyetemi jegyzete jelent meg.

1976-ra kialakította egy új tantárgy, a geomechanika
tárgykörét, majd 1979-tõl a kõzetmechanika tárgy elõ-
adója is õ lett. A tárgy tematikáját a képlékeny állapotú
kõzetkörnyezet és a biztosítószerkezetekméretezése té-
makörökkel fejlesztette. 1978-1988 között egyetemi do-
cens, majd 1988-tól egyetemi tanár, 1987-tõl a mûszaki
tudomány doktora.

1986-1987-ben a Bányamérnöki Kar dékánhelyette-

se, 1987-1994 között két ciklusban dékánja. Ebben az
idõszakban a szilárdásvány-bányászat leépülésével
szükségszerûvé vált az oktatási profil jelentõs átalakítá-
sa, amelynek irányítója volt. Az elmúlt két évtized ta-
pasztalatai alapján megállapítható, hogy ez a váltás a
Bányamérnöki Kart új fejlõdési pályára állította, a kép-
zési struktúra 2006-ig, a Bologna-rendszerû lineáris
több-ciklusú képzés bevezetéséig változatlan formában
fenntartható volt.

1989-tõl elnöke az Igazságügyi Mûszaki Szakértõi
Bizottság Bányamérnöki Albizottságának. 1995-tõl el-
nöke azMTABTBGeotechnikai Munkabizottságának.
2001-tõl két ciklusban társelnöke az MTA Bányászati
Tudományos Bizottságnak. 2002-2008 között elnöke a
Miskolci Akadémiai Bizottság Bányászati, Föld- és Kör-
nyezettudományi Szakbizottságának.

1993-1994 között a Környezetgazdálkodási Intézet
igazgatója. 1994-2006 között a Geotechnológiai és Tér-
informatikai Intézet (késõbb Bányászati és Geotech-
nikai Intézet) igazgatója. 2000-2002 között a
MECSEKÉRC Rt. Felügyelõ Bizottságának elnöke.
1995-tõl kiegészítõ foglalkozásban a GEOCON-
SULT�95 Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetõ igazgatója, szá-
mos szakvélemény készítõje a kõzetmechanika, kõzet-
mozgások-bányakárok, geomechanika, geotechnika te-
rületén.

Az ünnepi konferencia megnyitójaként dr. Lakatos
István egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, az MTA �
MAB elnöke és a konferencia levezetõ elnöke röviden
köszöntötte az ünnepeltet és megnyitotta a rendez-
vényt. A Miskolci Egyetem vezetõi, szenátusa, profesz-
szorai, oktatói, hallgatói, illetve minden munkatársa ne-
vében dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes tolmácsolta
dr. Patkó Gyula rektor szavait. Beszédében kiemelte az
ünnepelt életének fõ állomásait, hangsúlyozva a már
ifjú éveiben megmutatkozó mûszaki tehetségét.

A köszöntéseket a Mûszaki Földtudományi Kar

A köszöntõ elnöksége. Dr. Bõhm József, dr. DobrókaMihály,
dr. Lakatos István, dr. Tihanyi László, dr. Molnár József Dr. Somosvári Zsolt visszaemlékezését tartja

A bányászat kõzetmechanikai kérdései
Dr. Somosvári Zsolt köszöntése
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jelenlegi dékánja, dr. Tihanyi László folytatta, aki az ün-
nepelt szakmai-tudományosmunkájánakméltatásán túl
a kar dékánjaként végzett tevékenységét emelte ki.
Megemlékezett róla, hogy Somosvári professzor elsõ in-
tézkedései között létrehozta a Tanszékvezetõk Tanácsát,
ezzel a testülettel a kart érintõ minden lényeges kérdést
megbeszélt. A korábbi gyakorlathoz képest újszerû volt,
hogy a Borsodi Szénbányákhoz, a Nagyalföldi Kõolaj-
és Földgáztermelõ Vállalathoz, és többmás jelentõs bá-
nyavállalathoz kihelyezett kari tanácsüléseket kezdemé-
nyezett. Ezek az ülések jelentõsen szélesítették és erõsí-
tették a Kar és az iparág vezetõ vállalatai közötti kap-
csolatot. Dékánná választása idején még nem sejthette,
hogy elsõ dékáni idõszaka végén õ fogja átvezetni a Kar
közösségét a rendszerváltozáson.

A köszöntõk sorát folytatandó dr. Bõhm József, a kar
elõzõ dékánja méltatta kollégája munkásságát és vissza-
emlékezett a dékánhelyettesként Somosvári professzor
mellett eltöltött évekre, kiemelve a derûs pillanatokat.

A Bányászati és Geotechnikai Intézet munkatársai
és hallgatói nevében dr. Molnár József intézetigazgató
zárta a köszöntõk sorát, és mint a professzor úr egykori
tanítványa felelevenítve hallgatóként átélt élményeit.

A köszöntõ beszédeket követõen maga az ünnepelt
emlékezett vissza a maga mögött hagyott igen gazdag
évekre.

Rövid kávészünetet követõen dr. Tihanyi László el-

nöksége mellett a konferencia szakmai elõadásait hall-
gathattuk végig, amely Somosvári Zsolt geomechanikai
� kõzetmechanikai téren elért munkásságának a gya-
korlatban történõ felhasználását, illetve az ünnepelt
ipari tevékenységét, szakértõi munkásságát helyezte a
középpontba.

Dr. Nyers József a mecseki szénbányák és a Miskolci
Egyetem kapcsolatáról tartott érdekes beszámolót, dr.
Somosvári Zsolt munkássága kapcsán. Ezt követõen
Berta Józsefmutatta be a Bátaapátiban létesülõ radioak-
tív hulladéktároló munkáit, majd Kovacsics Árpád az
ünnepelt bauxitbányászat kapcsán végzett munkáját vá-
zolta fel. Legvégül dr. Debreczeni Ákos a kõzetek szilárd-
sági és rugalmassági jellemzõinek meghatározásáról
tartott elõadást.

A szakmai konferenciát állófogadás és közben ba-
ráti beszélgetés zárta.

Minden résztvevõ kézhez kapta az erre az alkalom-
ramegjelent �Bányászat és geotechnika� c. kiadványt (a
Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat,
80. kötet), mely tartalmazza a köszöntõket, dr.
Somosvári Zsolt életútját, munkásságát, a �Csaknem
ötven év a kõzetmechanika-geotechnika kutatásának és
oktatásának szolgálatában� c. visszaemlékezését, a kon-
ferencián elhangzott elõadásokat, továbbá néhány más
tudományos közleményt.

Tompa Richárd

Német erõfeszítések ritkaföldfémekért

Angela Merkel német kancellár, hogy felhajtsa a német
ipar számára a kimerülõfélben lévõ nyersanyagokat, Ázsia és
Afrika nyersanyagban gazdag országainál kénytelen kilincsel-
ni, miután Kína betette az ajtót a külföldi cégek elõtt. A mo-
dern technológiákhoz, a mobiltelefonokhoz és LCD
képernyõkhöz nélkülözhetetlen, szinte csak Kínában termelt
ritkaföldfémek hiányamiatt fõ a feje Európának, Amerikának
és Japánnak is, miközben a stratégiai fontosságú cégek sorra
kénytelenek Kínába költöztetni a modern technológiák
gyártósorait.

A Spiegel címû német hetilap szerint Merkel az utóbbi
idõben nemcsak a mongoloknál, de Angolában és Nigériában
is elõnyös nyersanyagszerzõdésekért kilincselt.

Ritkaföldfémeket évtizedeken át termeltek másutt is, az
1980-as évektõl azonban Kína olyan olcsón és nagy tömegben
kezdte bányászni és értékesíteni õket, hogy Kínán kívül gya-
korlatilag mindenhol leállították a kitermelést, és mostanra a
föld éves ritkaföldfém-termelésének 95 százaléka Kínából
származik. A kínai kormány azonban az elmúlt két évben lát-
ványosan korlátozni kezdte a fontos nyersanyagok kivitelét, és
hatalmas adókat is kivetett az exportra, így a ritkaföldfémek
ára idén a korábbi 5-20-szorosára emelkedett.

Tíz német cég � köztük a BASF, a Daimler, az Evonik és
a ThyssenKrupp � összefogott a ritka nyersanyagok biztosítá-
sára, közösen fektetnek be külföldi kutatási és bányászati pro-
jektekbe, hogy új lelõhelyeket tárjanak fel. A szövetség erõs
támogatást kapott az ország politikai vezetésétõl is.

A veszélyt az Európai Unió is felmérte, amely szeptem-
berben úgy döntött, hogy stratégiai tartalékokat fog felhal-
mozni a létfontosságú ritkaföldfémekbõl.

A kínai intézkedéseknek vanmég egy fontos hatása; egyre
többmodern technológiát alkalmazó cég telepíti gyárait Kíná-

ba. Ha ugyanis ott készítik a termékeiket, nem kell megfizet-
niük a ritkaföldfémek kivitelét sújtó adókat. Ez azonban azt
jelentheti, hogy Kína területén kívül fokozatosan elsorvadnak
a modern elektronikai iparágak, az ipari kémkedésben rend-
kívül aktív kínaiak pedig sokkal könnyebben megszerezhetik
maguknak a legmodernebb technológiákat.
www.origo.hu/nagyvilag/ 2011. 11. 07. KF

A német nukleáris erõmûvek bezárása elõnyös a CEZ-nek

A csehországi energetikai óriáscégnek jó hír, hogyNémet-
ország 2022-ig � egy adott menetrend szerint � bezárja összes
atomerõmûvét. Az erõmûbezárások hatására hosszú távon
emelkedni fog a villamos energia ára, és ezzel együtt a CEZ
növelheti villamosáram-exportját többek között Németor-
szágba is.

Németországgal ellentétben a cseh közvélemény nem
ellenzi az atomerõmûvek mûködését.

Dr. Horn János

A német �atomstop� veszélyei

A Nemzetközi Energia Ügynökség (International Energy
Agency � IEA) felhívta a figyelmet arra, hogy a németországi
atomerõmûvek bezárása évente mintegy 25 millió tonna szén-
dioxid kibocsátásával fogja megterhelni a légkört. A villamos-
áram-termelés 1990-hez képest világszinten 6%-kal több szén-
dioxidot bocsátott ki 2010-ben, elsõsorban a feltörekvõ ázsiai
országoknak köszönhetõen.

A fentiek a Wall Street Journal 2011. május 27-ei számá-
ban jelentek meg. Az interjút Varró László energetikai köz-
gazdász adta, aki jelenleg az IEA osztályvezetõje.

Dr. Horn János
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Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!

Szomolányi Tibor gépésztechnikus, a Vaskohászati Szakosztály tagja október 22-én töltötte
be 100-ik életévét.

Mester Györgyné okl. gépipari technikus szeptember 23-án töltötte be 75. életévét.
Molnár Imre okl. bányageológus mérnök szeptember 2-án töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Gál József okl. bányamérnök szeptember 9-én töltötte be 70-ik életévét.
Kárpáti Jenõ okl. bányamérnök szeptember 11-én töltötte be 80-ik életévét.
Benyõcs Ferenc okl. bányamérnök szeptember 17-én töltötte be 75-ik életévét.
Rausch József gépész technikus szeptember 17-én töltötte be 70-ik életévét.
Kulcsár Sándor technikus szeptember 22-én töltötte be 90-ik életévét.
Pogány Alfréd okl. vegyészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök szeptember 23-án
töltötte be 80-ik életévét.

Csermák Hugó bányagazdasági üzemmérnök szeptember 24-én töltötte be 80-ik életévét.
Gádori Vilmos okl. bányamérnök szeptember 26-án töltötte be 80-ik életévét.
Mészáros Zoltán okl. bányageológus mérnök szeptember 27-én töltötte be 75-ik életévét.
Veszprémi József okl. vegyészmérnök szeptember 28-án töltötte be 80-ik életévét.
Kiss Károly okl. geofizikus, okl. bányamérnök szeptember 30-án töltötte be 80-ik életévét.
Pálfy Attila okl. bányamérnök október 6-án töltötte be 80-ik életévét.
Pethõ Ernõ okl. bányamérnök október 7-én töltötte be 80-ik életévét.
Dr. Horsa Ottó állatorvos október 10-én töltötte be 75-ik életévét.
Pusztafalvi Gábor okl. bányamérnök, bányaipari gazdasági mérnök október 12-én töltötte be
75-ik életévét.

Bíró Lajos okl. bányamérnök október 15-én töltötte be 70-ik életévét.
Simon Kálmánné közgazdász október 16-án töltötte be 90-ik életévét.
Dörömbözy Árpád bányagépész � bányavillamos technikus október 16-án töltötte be 80-ik életévét.
Stuhl József okl. gépészmérnök október 16-án töltötte be 75-ik életévét.
Krauter György technikus október 16-án töltötte be 75-ik életévét.
Szabó József okl. bányamérnök október 20-án töltötte be 75-ik életévét.
Gyenes István bányatechnikus október 22-én töltötte be 80-ik életévét.
Pálfy Gábor okl. bányamérnök, tiszteleti tag október 24-én töltötte be 85-ik életévét.
Kerner József okl. bányagazdasági mérnök október 26-án töltötte be 85-ik életévét.
Demeter Ferenc okl. bányagépész mérnök november 1-jén töltötte be 80-ik életévét.
Szabados László bányatechnikus november 1-jén töltötte be 70-ik életévét.
Loysch Imre okl. bányamérnök november 3-án töltötte be 85-ik életévét.
Csonka György út-vasút mérnök, közgazdász november 5-én töltötte be 80-ik életévét.
Kiss László okl. bányamérnök november 9-én töltötte be 70-ik életévét.
Konyha Béla építész technikus november 16-án töltötte be 70-ik életévét.
Záhorszki László bányamûvelõ mérnök, bányaipari gazdasági mérnök november 17-én
töltötte be 80-ik életévét.

Dr. Siposs Zoltán okl. geológus november 18-án töltötte be 85-ik életévét.
Kertai József okl. villamosmérnök november 24-én töltötte be 75-ik életévét.
Takácsi-Nagy András okl. bányamérnök november 27-én töltötte be 70-ik életévét.
Farkas Miklós okl. bányagépész mérnök december 4-én tölti be 70-ik életévét.
Mayer Lajos közgazdász december 7-én tölti be 90-ik életévét.
Horváth János okl. kohómérnök december 12-én tölti be 75-ik életévét.
id. Lamos Jenõ okl. bányamérnök december 22-én tölti be 80-ik életévét.
Solymár Judit okl. gépészmérnök december 24-én tölti be 80-ik életévét.
Horváth Szilveszter bányatechnikus december 31-én tölti be 70-ik életévét.

Ezúton gratulálunk tisztelt Tagtársainknak, kívánunk még
sok boldog születésnapot, jó egészséget és jó szerencsét! Molnár Imre

Szomolányi Tibor

Mester Györgyné
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Horváth Szilveszter

Farkas Miklós

Konyha Béla

Horváth János

Kertai József Takácsi-Nagy AndrásDr. Siposs Zoltán

Mayer Lajos

Szabados László Csonka György Kiss LászlóLoysch Imre

Záhorszki László

id. Lamos Jenõ Solymár Judit

A BKL Bányászat 2010. évi nívódíja
ABKLBányászat Szerkesztõ Bizottsága évenként hagyományosan nívódíjat ítél oda a Bizottság által legjobb-

nak tartott cikknek. A bizottság tagjainak szavazatai alapján a 2010-ben megjelent cikkek közül Nívódíjat nyert:

Verbõci József: A mélymûvelésû bányászat újraindításának elõkészületei
a megkutatott mecseki feketekõszén-vagyon bázisán c. cikke.

(Megjelent a 2010/6. számban.)

A díj átadására a 2011. október 19-ei szerkesztõbizottsági ülésen került sor.
A díjátadás után Podányi Tibor felelõs szerkesztõ ismertette a megjelent hírek statisztikáját is, mely szerint a

legtöbb tudósítást 2010-ben Bogdán Kálmán küldte be, mellette további 47 tagtársunk segítette a szerkesztõség
munkáját tudósításokkal, híranyagokkal.

Nívódíjas cikkírónknak, szorgalmas tudósítónknak � és rajtuk keresztül valamennyi cikkírónknak, tudósítónknak
� ezúton is gratulálunk, köszönjük értékes munkájukat!

BKL Bányászat Szerkesztõbizottság
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Tanévnyitó a Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi
Karán

2011. szeptember 2-án került sor aMiskolci EgyetemMû-
szaki Földtudományi Kar évnyitó ünnepélyes Kari Tanács ülé-
sére.

Az elsõéves hallgatók fogadalomtétele után a Kar dékán-
ja, prof. dr. Tihanyi László kézfogással fogadta a Kar hallgatói-
vá azt a 178 fõt, akik sikeres felvételi vizsgát tettek:
a mûszaki földtudományi alapszakra 78,
a környezetvédelmi alapszakra 23,
a földrajzi alapszakra 26,
a hidrogeológus-mérnöki mesterszakra 15,
az olaj- és gázmérnöki mesterszakra 14,
a bánya- és geotechnikai mesterszakra 8,
az elõkészítés-technikai mesterszakra 9,
a geográfus mesterszakra 5 fõ nyert felvételt.

A tanszékek javaslatára Pro Facultate Rerum Metallicarum
emlékérmet vehetett át: dr. HahnGyörgy okleveles geológus, dr.
Havelda Tamás okleveles bányamérnök, Gilyén Elemér okleve-
les vízépítõmérnök, Zöldi Mariann okleveles bányamérnök.

Tihanyi László dékán tájékoztatást adott arról, hogy a
2011. szeptember 2-ai központi bányásznapi ünnepségen dr.
Benke László tudományos munkatárs 40 éves és dr. Pethõ
Gábor tudományos fõmunkatárs 35 éves szolgálati ideje elis-
meréséül Bányász Szolgálati Oklevélben részesült; 2011.
augusztus 26-ánMiskolcon, nyilvános ünnepi egyetemi szená-
tus ülés keretében került sor a 65, illetve 50 éve végzett
mérnökök jubileumi oklevelének átadására. Ebben az évben
1 fõ 1946-ban végzett gyémántokleveles bányamérnök vasok-
levelet és 30 fõ 1961-ben végzett egykori hallgató aranyok-
levelet vehetett át � köztük két, közelmúltban elhunyt kol-
légánkét a családjuk. (Az 1951-ben végzettek gyémántok-
levelüket Sopronban vették át. Lásd alább. � Szerk.) A kar a
tiszteletdiplomás mérnök életútját, szakmai munkásságát
külön kiadványban foglalta össze és adta közre.

A tanácsülésen � mint minden évben � megemlékeztek a
Bányásznapról is.

Dr. Horn János

2011. évi gyémántoklevél kitüntetések átadása

A 60 esztendõvel ezelõtt végzett bányamérnökök gyé-
mántoklevelüket Sopronban, a Nyugat-magyarországi Egye-
tem (NymE) Erdõmérnöki Karának ünnepélyes tanévnyitó
nyilvános kari tanácsülésén vették át, 2011. szeptember 13-án.

A NymE Közgazdaságtudományi Kar Erzsébet utca 9.
számú épületének aulájában a rendezvény zászlós felvonulás-
sal kezdõdött. AHimnusz eléneklése után tiszteletbeli doktor-
rá avatták prof. dr. Németh Tamást, az MTA fõtitkárát. Az Er-
dõmérnöki Kar elõterjesztése alapján átvették ösztöndíjaikat
az erdõmérnök hallgatók. Az ünnepi aktusok fényét szavala-
tok és zeneszámok emelték.

A tiszteletdiplomák átadását a bányamérnökökkel kezd-
ték.

Prof. dr. Faragó Sándor, az NymE rektora szeretettel kö-
szöntötte a jubilánsokat és megható szavakkal emlékezett
Selmec � Sopron �Miskolc testvéri kapcsolatára, amely össze-
köti a diákságot és az oktatókat. Prof. dr. Patkó Gyula, a Mis-
kolci Egyetem (ME) rektora elismeréssel szólt a bányászok
munkásságáról, és az õsi köszöntéssel: Vivat, crescat, floreat
Akadémia! Vivant Pofessores! adott jelt a tiszteletdiplomák
átadására.

A gyémántoklevelek átadói, Faragó Sándor, Patkó Gyula
rektorok és Tihanyi László, a ME Mûszaki Földtudományi
Kar dékánja az emelvényrõl leszállva, a terem közepén fogad-
ták az elébük járulókat. A dékán úr a gyémántdiploma mellé

átadta a Kar által szerkesztett kiadványt, amely az ez évi
jubilánsok rövid szakmai életrajzát tartalmazza.

A gyémántdiplomás bányamérnökök nevében Molnár
Lászlómegköszönte az ünnepség rendezését, és emlékezett a
bányászat korabeli viszonyaira és máig érezhetõ hatására:

�Magnificus Rektor Urak, Dékán Urak, Professzor Urak,
kedves Hozzátartozók, Évfolyamtársak, Hölgyeim és Uraim!

A hatvan évvel ezelõtt diplomát nyert bányamérnökök nevé-
ben köszönetet mondok a megtisztelõ jubileumi ünnepség meg-
rendezéséért. Külön köszönjük a Miskolci Egyetem hozzájárulá-
sát, hogy a kitüntetés átadására nem az Egyetem székhelyén, ha-
nem a Hûség Városában kerülhetett sor, és hálásak vagyunk a
Nyugat-magyarországi Egyetem vezetõinek, hogy vendéglátásuk-
kal mindezt lehetõvé tették.

Az 1951. esztendõben a Bányamérnöki Karon 46-an végez-
tünk, 14-en élünk, most tizenketten vagyunk jelen.

Negyven éven át mi voltunk különbözõ szinten irányítói, ve-
zetõi a magyar bányászatnak, annak az iparágnak, amely a 80-
as évek végéig a termelés mennyiségét tekintve soha nem látott
ütemet produkált. A széntermelés a diplomaszerzésünk évében,
1951-ben 13 millió tonna, 15 év elteltével, a csúcson 31,5 millió
tonna volt. A bauxitbányászat és az olajkinyerés hasonló fejlõdést
ért el. A mûszaki fejlesztés terén a legfontosabbak voltak: a csillés
szállítást kicseréltük szalagrendszerekre; a csákányt követte a
széngyalus majd maróhengeres jövesztés és rakodás; a szénfron-
tok fás biztosítását acéltámokra, majd elektrohidraulikus paj-
zsokra váltottuk át. Küzdöttünkmetánnal, omlásokkal, oltottunk
bányatüzeket és megfékeztük a vízbetöréseket.

A felsoroltak eredményeként hazai szénnel mûködtek az erõ-
mûveink, számtalan iparágunk és a távfûtés.

A bányászat révén alakult meg és növekedett a kulturális inf-
rastruktúra, melyet iskolák, kultúrházak, könyvtárak fémjeleztek.
Egy ez évi kiadvány szerint még ma is 120 fúvós- és szimfonikus
zenekar, 65 színjátszó csoport, 48 tánccsoport, 20 énekkar és 12
múzeum mûködik a volt bányász településeken. Sportlétesítmé-
nyek épültek, a nemzeti bajnokság elsõ osztályában néha egyszer-
re négy bányász csapat is játszott, köztük például Dorog, Tata-
bánya, Salgótarján, Komló és Pécs.Abányászat nem csakmun-
kát adott, de az élet minõségét is meghatározta a vonzási kör-
zeteiben!

Úgy véljük, megtettük a magunkét. Egykori európai szintû
professzoraink � Bolemann, Esztó, Faller, Stasney, Tarján,
Tárczy-Hornoch, Tettamanti, Vendel, Walek és a többiek � emlé-
ke elõtt nem kell szégyenkeznünk. Jelen lévõ kiváló utódaiktól há-
lával és köszönettel, emelt fõvel vehettük át a gyémántdiplomát.

A komoly és meghatónak szánt visszaemlékezésem végén egy
kis vidámságot becsempészve meg kell említenem egy soproni
diplomatársunkat: Nagy Károly, évtizedek �Dzseki bácsija� 1920-
ban iratkozott be Sopronban, és rekordot jelentõ 31 év fõiskolás
lét után velünk fejezte be � a valóbanmajdnemminden tantárgy-
ból kitûnõ jegyû � tanulmányait. A professzor urak is átérezték ezt
a jelentõs eseményt, és nem volt bukás azon a végszigorlati
napon. Ezután Dzseki bácsi még 34 éven át volt a város � min-
denki által ismert � nevezetessége.

Köszönöm, hogy meghallgattak, Jó szerencsét!�

Az ünnepségen adták át a jubiláló erdõmérnökök tiszte-
letdiplomáit is: 1 fõ rubinoklevélben, 4 vasoklevélben, 18 gyé-
mántoklevélben és 42 aranyoklevélben részesült.

A 120 fõ elsõ évfolyamos hallgató eskütételét prof. dr.
Náhlik András dékán vezette le, ezzel egyetemi polgárrá fo-
gadta õket.

A Bányász- és az Erdészhimnusz közös eléneklése utáni
fogadáson a 60 éve nem találkozott bányászok és erdészek
örömmel köszöntötték egymást és idézték fel egykori
emlékeiket.

Molnár László

Tanévnyitók és tiszteletdiplomák átadása
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Vasoklevelet kapott

Mátrai Árpád gyémántokleveles bányamérnök

1923-banDorogon született több-
generációs bányász családban.Magá-
tól értetõdött, hogy õ is a bányász hi-
vatást választotta. Édesapja kívánsá-
gára némi bányászati ismeret meg-
szerzése érdekében 14 éves korától
minden nyáron két hónapot fizikai
munkán dolgozott: volt palaválogató
szénosztályozón, föld alatti urasági-,
majd csapatcsillés.

Az esztergomi bencés gimná-
ziumban megszerzett érettségi után, 1941-ben iratkozott be a
soproni egyetemre, ahol 1946-ban szerzett bányamérnöki ok-
levelet, jeles minõsítéssel.

Az oklevél megszerzése után 1946-47-ben a várpalotai
szénbánya bányamérési részlegét vezette, majd az ugyancsak
várpalotai székhelyû Közép-dunántúli Szénipari Központhoz
helyezték át az üzemgazdasági osztályra, ahol fõleg az ekkor
bevezetett üzemi szakmai tervek készítésével és végrehajtásuk
ellenõrzésével foglalkozott 1949-ig. Ekkor Tatabányára he-
lyezték át, ahol a IX., majd az összevont IX-XI-es aknák
üzemvezetõ fõmérnöke és emellett a Központi Bányamentõ
Állomás parancsnoka volt.

1952-ben Komlóra küldték, ahol 1957-ig bánya üzemveze-

tõ-fõmérnökként, majd a tröszt központjában dolgozott kü-
lönbözõ beosztásokban. 1963-ban a komlói és pécsi széntrösz-
tök összevonásakor a termelési osztály vezetõje lett.

1963 õszén elvállalta a Pécsi Uránbánya Vállalat fõmérnö-
ki munkakörét, és innen 20 év múlva, a 60 éves kort betöltve
kérte nyugdíjaztatását.

1983-banmegbízást kapott, hogy állítson össze egy szakér-
tõi csoportot a paksi radioaktív hulladékoknak az uránbánya
felhagyott üregeiben történõ elhelyezési lehetõségének vizs-
gálatára. Nyugdíjasként 1988-ig a Bányászati Technológiai
Társulásnál a vágathajtás-korszerûsítés feladataival és a
bányászati üregek biztosításának fejlesztésével foglalkozott.

Részt vesz a radioaktív hulladékok elhelyezésére 1994-
ben a MÉV aknáiból a föld alatt megkezdõdött, majd az ak-
nák bezárása után a külszínen folyó kutatásban.

A 60 éves bányamérnöki tevékenységét jelzik:
� Az újonnan épített komlói Béta-akna feltárási és fejtési

rendszerének bevezetése, illetve kialakítása, a széntermelés
rövid idõ alatti felfuttatása.

� Az uránércbányáknál az 1000 m mélységû aknaüzemek
tervezésének és kivitelezésének irányítása és sok, hazánkban
elõször alkalmazott módszernek rendkívül rövid idõ alatti
megvalósítása. E munkát a magyar kormány aMunka Érdem-
rend arany fokozata, a szovjet kormány pedig a Népek
Barátsága Érdemrend adományozásával ismerte el.

� A hazai bányászatban a korszerû fúrókocsik általános
alkalmazásának a bevezetése.

Köszöntjük a 2011-ben vas-, gyémánt- és aranyoklevéllel
kitüntetett kollégáinkat*

A Miskolci Egyetem szenátusa ebben az évben is vas-, gyémánt- és aranyokleveleket adományozott. A Mûszaki
Földtudományi Kar általMiskolcon 2011. augusztus 26-án a vas- és az arany-, ill. Sopronban aNyugat-magyarországi Egyetemen
szervezett rendezvényeken szeptember 13-án a gyémántokleveleket vették át ünnepélyes keretek között az alábbiak:

Vasoklevelet:
Mátrai Árpád bányamérnök

Gyémántoklevelet:
Bakos Péter bányamérnök
Bérces László bányamérnök
Csath Béla bányamérnök
Horváth Róbert bányamérnök
Kiss Béla bányamûvelõ szakmérnök
Kobolka Alajos bányamérnök
Markó Imre bányamérnök
Molnár László bányamérnök
Nagy Lajos Szilárd bányamérnök
Reményi Viktor bányamérnök
Szabados György bányamérnök
T. Kocsis István bányamérnök
Varga József bányamérnök

E helyrõl is tisztelettel gratulálunk valamennyi kitüntetettnek! Közülük a Bányászati Szakosztály tagjainak rövid életútját a
következõkben ismertetjük.

Szerkesztõség

* Összeállításunk a Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar által kiadott �A 2011. évben jubileumi diplomában részesült bánya-,
bányamûvelõ-, bányagépész-, bányageológus- és olajmérnökök rövid szakmai életrajza� c. kiadvány alapján készült. Engedélyüket és segít-
ségüket ezúton is köszönjük! � Szerkesztõség

Bányamûvelõ mérnökök
Balás László
Cserba Elemér
Gerentsér Imre
Kiss Tamás
Kramár Tibor
Lossos Miklós
Lovas Dénes
Novák Sándor
Pruzsina János
Szakál Antal
Tóka István
Vicze János
Dr. Zsákay János

Bányagépészmérnökök
Aszódy Tamás
Matolcsi Miklós
Nagy Zoltán

Bányageológusmérnökök
Dr. Deres János
Dr. Egerer Frigyes
Katona Zsigmond
Dr. Matyi Szabó Ferenc
Dr. Molnár Pál
Rozslay István
Szalay István
Tóth Lajos

Olajmérnökök
Dr. Csákó Dénes
Gombos Zoltán
Iváncsics Sándor
Kelemen József
Pruzsina Jánosné sz. Hoffmann Irén
Udvardi Lakos Géza

Aranyoklevelet:
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� A bányabeli �in situ� kõzetmechanikai mérési módsze-
rek kidolgozásában, rendszeres megfigyelések végzésében és
kiértékelésében való közremûködés. Az ehhez szükséges vál-
lalati technikai és szellemi kapacitás létrehozása.

� Közremûködés az elsõ hazai munkahelyi hûtési rend-
szer üzemszerû bevezetésében.

� A kõzethorgonyzásos biztosítás általános alkalmazása a
hazai uránbányászatban.

A hazai bányászatban végzett tevékenységét az illetékes
miniszter 1978-ban az Eötvös Loránd-díj adományozásával is-
merte el.

Az OMBKE 1967-ben �a bányászat és kohászat fejleszté-
séért� a Péch Antal-emlékérmet adományozta neki, az egyesü-
let közgyûlése 2003-ban tiszteleti tagjai közé választotta.

Gyémántoklevelet kapott

Bakos Péter aranyokleveles bányamérnök

1929. augusztus 21-én született
egy Zala megyei faluban, Dióskálon.
Az elemi iskola négy osztályát a
Nagykanizsához közeli Újudvar köz-
ségben � ahol apja néptanító volt �
végezte el. A középiskolai tanulmá-
nyokat a nagykanizsai Piarista Gim-
náziumban folytatta, és 1947-ben
érettségizett. Még ugyanebben az év-
ben felvették és beíratkozott az akko-
ri József Nádor Mûszaki és Gazda-

ságtudományi EgyetemBányamérnöki Karára, ahol 1951-ben
jeles eredménnyel szerzett bányamérnöki oklevelet.

Az akkori gyakorlatnakmegfelelõen a központi �elosztás�
alapján a Zagyvai Szénbányákhoz került (Nógrádi-medence).
Szûk egy év elteltével már felelõs mûszaki vezetõi megbízást
kapott, amelyet két üzemben töltött be 1956 végéig, amikor
átszervezésre hivatkozva elbocsátották. Az itteni munkája so-
rán felkutatta a medencében fellelhetõ, régi Schwarz típusú
acéltámokat, melyekkel sikerrel kísérleteztek a frontfejté-
sekben.

1957 februárjától a nemrégiben alakultOroszlányi Szénbá-
nyákhoz vették fel a XVIII. aknára üzemmérnöki, majd rövi-
desen felelõs mûszaki vezetõi beosztásba. 1959. augusztusban
az ún. �feddhetetlenségi rendeletre� hivatkozva felmentették
és a XIX-es aknára helyezték üzemmérnöki, majd fõmérnök-
helyettesi munkakörbe. Mindkét üzemben a frontfejtési tech-
nológia továbbfejlesztésével, az acéltámos frontfejtés, majd a
gépi jövesztés bevezetésével sikerült a teljesítmények jelentõs
növekedését elérni.

1963. július 1-jétõl a Nógrádi Szénbányák kezdeményezé-
sére a több aknaüzembõl és kiszolgáló létesítményekbõl
(központi mûhely, osztályozó stb.) szervezett Nagybátonyi
Bányaüzemben fõmérnökhelyettesi beosztásba került. Itt
elsõsorban mûszaki fejlesztési munkákkal foglalkozott. Az
acéltámos biztosítással sikeresen megoldották a �merev�
fedõjû telepben a frontfejtések üzemeltetését. Radikálisan
csökkentek a balesetek, és a teljesítmények is jelentõsen
emelkedtek. A technológia bevezetése érdekében két évig a
ménkesi aknaüzemben felelõs mûszaki vezetõként dolgozott.
Az elért eredmények a továbbiakban lehetõvé tették a gépi
jövesztés alkalmazását.

A szénmedence visszafejlesztésekor elfogadta azOrszágos
Érc- és Ásványbányák megkeresését, és az egri Kutató és Ter-
melõMûveknél területi fõmérnökként a beruházási és kutatá-
si munkákat irányította 1970 és 1976 között.

1976. február 1-jétõl a Tatabányai Szénbányákhoz kérte

áthelyezését, ahol a nemrégen alakult távlati fejlesztési fõ-
osztályon az eocén-program elõkészítési és indítási mun-
káiban vett részt a bányászati osztály vezetõjeként. 1977 vé-
gén megbízást kapott a tervezõ iroda fõmérnöki munkakör
betöltésére. Elsõsorban a régi medence rekonstrukció, illetve
az új bányák és létesítmények tervezési munkáinak irányí-
tását végezte. Legnagyobb feladat a szénmosó terveinek elké-
szítése volt, melyet a kitûnõ gárdának köszönhetõen sikere-
sen megoldottak.

Az 1983-as átszervezések után az 1988. február 1-jei nyug-
díjba vonulásig a beruházási osztály munkáját irányította, ahol
egyik kiemelkedõ feladata a �kis� mányi bánya kiviteli tervei-
nek gyors és szakszerû elkészítése volt.

Szakmai életútja során többször kapott miniszteri dicsére-
tet, kiváló dolgozói okleveleket. Megkapta a Bányászati Szol-
gálati Érdemérem valamennyi fokozatát.

Bérces László aranyokleveles bányamérnök

1926-ban született Vasas bánya-
telepen. Elemi iskolái után Pécsen
járt középiskolába. Ezt követõen
1947-ben Sopronban folytatta tanul-
mányait, ahol 1951-ben okleveles
bányamérnökként végzett.

Az egyetem befejezése után elsõ
munkahelye Tokodaltárón volt, ahol
kezdõ mérnökként dolgozott. Innen
a dorogi szénbányákhoz került, ahol
elsõ beosztásában felelõs mûszaki

vezetõ volt. Majd ezt követte területi fõmérnöki és tröszt-
fõmérnöki beosztás 1967-ig. Ez idõ alatt egyéves idõtartamra
igazgatói megbízást kapott. Közben a bányamentõ szolgálat
vezetõje is volt.Mûködési ideje alatt kiemelkedõmunkája volt
a karsztvízvédelem, melyrõl több tanulmánya is megjelent.
Számos vízbetörés következtében elfulladt bányatérség és
akna újranyitásának tervezése és kivitelezése is feladata volt.
Több mûszaki újítást hajtott végre, illetve abban részt vett.
Tevékenységei során az összes bányászati érmet megkapta, és
közben aMunka Érdemrendet is.

1967-ben a Tatabányai Szénbányákhoz került, ahol több
felelõs mûszaki beosztást kapott. Közben megszerezte a
bányakárok elhárítására a szakmérnöki végzettséget. Itt is
több vállalati újításban vett részt. Nyugdíjba vonulása elõtti
utolsó évbenmûszaki tanácsadói munkakört látott el. 1987-tõl
nyugdíjasként mûszaki tanácsadói tevékenységet folytatott,
majd tevékenyen részt vett a Tatabányai Szabadtéri Bányászati
Múzeum kialakításában és fejlesztésében.

Az OMBKE-nek 1951-tõl tagja.

Kiss Béla aranyokleveles bányamûvelõ szakmérnök

1926. május 5-én született Tata-
bányán. Alapfokú iskolái és a gimná-
ziumi érettségi után tanulmányait az
Állami Mûszaki Fõiskola Bányamér-
nöki Karán és párhuzamos képzéssel
a Budapesti Mûszaki Egyetem Had-
mérnöki Karán folytatta. 1951-ben
bányamûvelõ szakmérnöki és utász
hadmérnöki oklevelet szerzett.
Ezután mérnök fõhadnagyi rangban
a BME Hadmérnöki Kar Utász Tan-

székéhez tanársegédi beosztást kapott. 1964-ben elvégezte a
bányaipari gazdasági mérnök szakot.
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A bányászat intenzív fejlesztése következtében több bá-
nyamérnökre volt szükség. A Bánya- és EnergiaügyiMiniszté-
rium kikérésére az egyetem hozzájárulásával a bányászatban
különbözõ beosztásokban dolgozott Komlón, Nógrádban, a
Nehézipari Minisztériumban és Tatabányán (bányakörlet-ve-
zetõ, aknavezetõ mérnök, felelõs mûszaki vezetõ, osztályveze-
tõ, a nagyegyházi bányaüzemben biztonsági fõmérnök).

1982-ben vonult nyugállományba.
Rövid pihenõ után, mint nyugdíjas vállalkozó homok-, ka-

vics-, mészkõ- és dolomitbányákban felelõs mûszaki vezetõ-
ként tevékenykedett, ahol 80 éves korában átadta helyét a fia-
tal kollégájának.

A tanszéki munkája idején föld alatti létesítmények építé-
se volt a témaköre. A bányaüzemi tevékenysége során közre-
mûködött, irányított többek között: a nógrádi csigakúti lejtõs-
aknában a széleshomlokú frontfejtés kialakításánál, majd a
Tiribes aknában az elsõ Schwarz típusú ékes acéltámok üzem-
szerû alkalmazásánál.

A Tatabányai Szénbányák XV. aknájában a hidraulikus
könnyûfém (alu) támok és süvegek kísérleteit és alkalmazásu-
kat irányította száraztömedékeléses frontfejtésben, valamint
omlasztásos frontfejtések vágatkeresztezõdéseiben. Továbbá
különleges kiképzésû acélsüvegekkel történõ biztosításokkal
foglalkozott, amit más bányában fõteszénomlasztásos fejté-
sekben is biztonságosan alkalmaztak. Részt vett nagynyomású
sûrített levegõvel történõ szénjövesztéses kísérletekben.

A tatabányai Mûszaki Élet címû újságban néhány cikke is
megjelent.

Kitüntetései: Kiváló Dolgozó (6 alkalommal), Bányász
Szolgálati Érdeméremmindhárom fokozata. AzOMBKE-tõl a
40, 50 és 60 éves tagságért megkapta a Sóltz Vilmos-emlékér-
met. AMagyar Mérnöki Kamara �Örökös tagja�.

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Tanácsától 2001-ben, a Miskolci Egyetem Szenátusától 2002-
ben kapott arany jubileumi oklevelet.

Kobolka Alajos aranyokleveles bányamérnök

Érsekújvárott született 1921.
augusztus 3-án, ahol az elemi iskoláit
és a gimnáziumot végezte. A háború
befejezése után, 1945-ben iratkozott
be Sopronban a Bányamérnöki
Karra.

1949-51 között az egyetem
Földtan-teleptani Tanszékén már de-
monstrátorként dolgozott, a bánya-
mérnöki oklevelét 1951-ben szerezte
meg. Még ez évben a Szuhavölgyi

Szénbányák alberttelepi üzemébe került bányamérnöki beosz-
tásba, majd áthelyezéssel a Bányászati Kutató Intézetbe. Ezt
követõen az akkor alakult Bányagépalkalmazási Kísérleti Kutató
Intézetbe került. Üzemvezetõként az akkor erõteljesen induló
munkahelyi gépesítés bevezetési munkálatainak irányításában
vett részt. Számos újítással és módosítással segítette elõ a gé-
pek hazai alkalmazhatóságát.

1955-tõl 1960-ig a Szénbányászati Minisztérium bányászati
fõosztályán csoportvezetõ fõmérnöki beosztásban dolgozott.
1960-ban aBányagépgyártási Trösztbe helyezték át, elõször osz-
tályvezetõi, majd fejlesztési trösztfõmérnöki kinevezéssel. A
tröszt megszûntével 1964-ben aMagyar Alumíniumipari Tröszt
bauxitbányászati fõosztályára mûszaki-fejlesztési osztályveze-
tõi beosztásba került. Bevezette az ún. LHD rendszert, a táv-
vezérléses Cavo típusú gépekkel és számos más intézkedéssel
elõsegítette a bányamûvelés korszerûsítését. 1982. november
30-án vonult nyugdíjba.

Nyugdíjasként 1983-1988 között a Bányászati Techno-
lógiai Társulás nyugdíjas fõmunkatársaként dolgozott.

Munkásságát kétszer Munka Érdemrend, Kiváló Dolgozó,
a Bányászat Kiváló Dolgozója, Kiváló Munkáért Érdemérem, a
Bányász Szolgálati Érdemérem három fokozatával, valamint a
Munka Érdemrend ezüst fokozatával ismerték el.

Az OMBKE-nek 1951-tõl 1968-ig, majd 1976-tól tagja.

Markó Imre aranyokleveles bányamérnök

1924. augusztus 9-én született
Újudvaron. Szakmai pályáját a me-
cseki szénbányászat területén töl-
tötte.

1951-1952 között István-akna ke-
leti bányamezõ vezetõ mérnöke.
Részt vett a széleshomokú 60° dõlésû
1,2 m széntelep dõlés menti fejtésé-
ben a ciklusos munkamódszer kidol-
gozásában és alkalmazásában. Majd
megszervezte a diszpécser szolgálatot.

1953: a Béke-akna vezetõmérnöke. Elkezdte a táróbányá-
szat koncentrációját.

1953-1961 között: Vasas bányánál üzemi fõmérnök. Több
évre kidolgozott mûszaki fejlesztési terv alapján a 10 nyitott
bányaszint 3 db-ra, a 17 db üzemelõ fejtés 2 db-ra történõ fo-
kozatos csökkentésével foglalkozott. A szintosztás növelésé-
vel, továbbá a fejtési és vágathajtási technológia, valamint a
gázkitörés és por elleni védelem korszerûsítésével foglalko-
zott. Részt vett a sújtólégbiztos mozdonyok és a metán-
védelemmel ellátott folyamatos szállító berendezések teljes
körû alkalmazásának kidolgozásában. Több éves munkával
sikerült Vasas bányaüzemet a liász viszonyok engedte korsze-
rû üzemmé alakítaniuk.

1961-1963 között: Szabolcs bányánál üzemi fõmérnök.
István II. akna beruházásának befejezését irányította. Ezen
belül irányította István akna, Újhegy, a szénelõkészítõ és a kö-
télpálya üzembe helyezését, István és Béke akna külszíni lánc-
pálya szállítás üzem közbeni reverzálását.

1963-1974 között: Vasas-Béta bányaüzemek területi fõ-
mérnöke. Sikeresen bevezette a KB125Z maróhengeres,
komplex gépesítésû, fémbiztosítású fejtési technológiát Vasas
bányaüzemben.

1974-1980 között: Pécsbánya, Vasas, Szászvár bányaüze-
mek kerületvezetõ fõmérnöke. Mivel 1974. december 31-ével
a Mátraaljai Szénbányák megszüntette a külfejtésben végzett
tevékenységet, ezért 1975. január 1-jével megalakult a külfej-
tési üzem a tevékenység teljes körû vitelére. Az elhasználódott
géppark a termelési feladatok teljesítésére alkalmatlan volt.
Beruházási programok kidolgozásával és teljesítésével a med-
dõletakarítás, fúrás, robbantás, szállítás teljes gépparkját kor-
szerûsítették, a javító-karbantartó bázist kialakították. A Kül-
fejtési Üzem a Mecsek területén az egyetlen gazdaságos
üzemmé vált.

Az OMBKE-nek 1952-tõl tagja.

Molnár László aranyokleveles bányamérnök

Zalaegerszegen született 1924. június 15-én. Sopronban
érettségizett. A Ludovika Akadémián 1944. augusztus 20-án
avatták hadnaggyá. Háborús sebesülés és hadifogság után,
1945-ben kezdte egyetemi tanulmányait. Sopronban
bányamérnöki oklevelet (1951), Miskolcon ipari-gazdasági
mérnöki oklevelet szerzett (1964).
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Szakmai tevékenységét a Bányá-
szati Aknamélyítõ Vállalatnál Brenn-
bergbányán kezdte, innen Tatabá-
nyára, késõbb Várpalotára került
üzemvezetõként, majd az általa
lemélyített és kialakított S/II bánya-
üzem vezetõje a Várpalotai Szénbá-
nyáknál. A forradalomban tanúsított
magatartása miatt elbocsátották,
több hónapra letartóztatták, lefokoz-
ták honvéddé. 1957 novemberétõl

Salgótarjánban a Nógrádi Szénbányáknál beruházó, tervezõ,
majd a szervezési és üzemgazdasági csoport vezetõje. Két évig
a Bányászati Kutató Intézet tudományos fõmunkatársa. 1975-
tõl 1999-ig, nyugdíjazásáig a soproni Központi Bányászati
Múzeum igazgatója.

58 hazai és külföldi könyvrészlet, 179 folyóiratcikk szerzõ-
je. Kiadta Agricola �De remetallica� mûvénekmagyar nyelvû
fordítását, elnyerte a szép könyv pályázat 1986. évi díját.

Az OMBKE tagja 1956 óta, 1972-ben Budapesten a tit-
kárság vezetõje, 1981-1996 között a Bányászati Szakosztály
vezetõségének és a BKL Bányászat szerkesztõbizottságának
tagja. Munkásságát az Egyesület Delius- (1982), Mikoviny
Sámuel- (1986), Sóltz Vilmos- (1996 és 2006), Centenáriumi-
(1992), Péch Antal- (1999) emlékérmek adományozásával és
tiszteleti tagsággal (1994) ismerte el.

Társadalmi szervezetekben is aktív szerepeket vállalt. A
TIT soproni szervezetének alelnöke (1982-1999). A Honvéd
Hagyományõrzõ Egyesület soproni alapítója és elnöke (1991-
2000). A honvédelmi miniszter 1991-ben rehabilitálta, és
nyugállományú rangját fokozatosan emelte alezredesig
(1998). Tevékenységeiért Szent Borbála-emlékérem (1994), a
Honvédelemért (1995),ProUrbe Sopron (1998) és Sopronért-díj
(2004) elismerésekben részesült.

Reményi Viktor aranyokleveles bányamérnök

1928. június 14-én született
Brennbergbányán, a soproni Bencés
Gimnáziumban érettségizett 1946-
ban, 1951-ben Sopronban bányamér-
nöki oklevelet szerzett.

1950-1951-ben a miskolci egyete-
men tanársegédként dolgozott, majd
a borsodi szénbányáknál üzemmér-
nök (Sajókazinc, 1951-1952) és
üzemvezetõ (Bánfalva, 1951-1954),
az Ózdi Szénbányászati Trösztnél

üzemmérnök (Farkaslyuk, Somsály, 1955-1956), fõmérnök
(Királd, Somsály, 1956-1960) volt. 1964-ben bányaipari gazda-
sági mérnöki oklevelet szerzett.

Ezt követõen az Oroszlányi Szénbányáknál a vállalat köz-
pontjában csoportvezetõi (1961-1970), osztályvezetõi (1971-
1982), fõosztályvezetõi beosztásban dolgozott nyugdíjaztatá-
sáig. Nyugdíjasként azOrszágos Érc- ésÁsványbányák (Buda-
pest, 1991-1994), majd a Központi Bányászati Múzeum felü-
gyelõ bizottsági tagja (Sopron, 1998-2004) volt.

Szakmai munkája során részt vett az F-5-ös gépi vágathaj-
tás elsõ eredményes alkalmazásában az ózdi szénmedence te-
rületén, továbbá a somsályi bányamezõ addig ismeretlen szén-
vagyonának megkutatásában és feltárásában, a szénosztályo-
zás fejlesztésében (Somsály, bolyki szénosztályozó), a szénbá-
nyászat gazdaságosságának vizsgálatában (az oroszlányi szén-
bányák nemzetközi összehasonlításának mintáján bemutat-
va). Nyugdíjasként részt vett a Magyar Bányászat Évezredes

Története II. kötetének szerkesztési munkájában, valamint a
brennbergi bányászat utóhatásait vizsgáló kutatási anyag
összeállításában.

Publikációi száma 13, ebbõl egy könyvrészlet, 6 folyóirat-
cikk és egy kutatási zárójelentés.

Kitüntetései: Bányászati Szolgálati Érdemérem bronz,
ezüst és arany fokozatai (1969, 1980, 1985), aBányászat Kiváló
Dolgozója (miniszteri, 1973), a Kiváló Munkáért (miniszterta-
nácsi, 1985) kitüntetõ jelvények, aMunka Érdemrend arany fo-
kozata (1987), a Lengyel Népköztársaság Bányász Érdemrend
bronz fokozata (1987).

Az OMBKE tagja 1956 óta, 1981-2000 között a BKL Bá-
nyászat szerkesztõbizottságának tagja volt. Megkapta a
Wahlner Aladár-emlékérmet és a Sóltz Vilmos jubileumi emlék-
érmeket.

Nagy Lajos Szilárd aranyokleveles bányamérnök

1927. november 29-én született a
Komárommegyei Felsõgallán. Édes-
apja a Magyar Általános Kõszénbá-
nya alkalmazottja volt bányamérnöki
beosztásban.

Iskolai tanulmányait (elemi isko-
la) Felsõgallán végezte, a középisko-
lai tanulmányait pedig a szekszárdi
Garai János Állami Gimnáziumban
és a tatai Kegyes Tanítórendi Gimná-
ziumban. 1946-ban iratkozott be az

egykori József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Bányamérnöki Karára, ahol 1951-ben szerzett diplomát.

Szakmai pályafutását a tatabányai XI. aknán kezdte. To-
vábbimunkahelyei és beosztásai: 1951-ben azOroszlányi Szén-
bányákhoz került, ahol 1954-ig beosztott bányamérnökként
dolgozott, késõbb az oroszlányi XI.-XX. aknák fõmérnökének
nevezték ki. 1957-tõl 1974-ig az igazgatóságon dolgozott ter-
melési és mûszaki fejlesztési osztályvezetõként. 1974-tõl az
újonnan alakult Magyar Szénbányászati Tröszthöz helyezték
mûszaki fejlesztési fõosztályvezetõnek. Amikor a tröszt meg-
szûnt, a Bányászati Technológiai Társulás ügyvezetõ igazgató-
ja lett, s 1989-ben innen ment nyugdíjba.

Az OMBKE-nek 1950-tõl tagja

Szabados György aranyokleveles bányamérnök

Pécsett született 1928. február 9-
én. Az elemi iskola, majd a gimnázi-
umi érettségi után Sopronban a
Bányamérnöki Karon 1951-ben sze-
rezte meg bányamérnöki oklevelét.

1951-1953 között Sopronban
(akkori nevén) az Érc- és Szénelõké-
szítéstani Tanszéken volt tanársegéd.
Innen áthelyezéssel került a pécsi
(késõbb mecseki) szénbányákhoz és
itt töltötte le a teljes szolgálati idejét.

1954-1963 között a pécsi szénelõkészítõ üzem technoló-
gusa volt. Fõ feladata az 1914-ben épült üzem teljes rekonst-
rukciójának � elõtervi szinten való � megtervezése, majd az át-
építés során a folyamatos üzemvitel biztosítása volt. A Dunai
Vasmû létesítésekor a jól kokszolható mecseki szénbõl az
ottani kokszmû számára kokszszenet kellett elõállítani. Ehhez
újabb technológiaváltásra volt szükség. Nehézszuszpenziós
szénmosásra készített tervjavaslatot, majd ugyanazon épületen
belül kellett az építkezést a napi üzemvitellel összehangolni.
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1963-1974 között a vállalat igazgatóságára helyezték át te-
rületi fõmérnöknek, majd osztályvezetõ-helyettesnek. Itt a pé-
csi és a komlói szénelõkészítõmû felügyeletét látta el. Erre az
idõre esett a komlói elõkészítõmû korszerûsítésének techno-
lógiai tervezése.

1974-1988 között visszakerült a Szénelõkészítõ Üzembe
fõmérnöki beosztásba. Akkor kezdõdött a �Liász-program�
beindítása, valamint a Dunai Vasmûben a III-IV. kokszoló
blokk tervezése. A több mint kétszeres kokszszén igényt nem
a nyersszéntermelés megduplázásával, hanem a szénelõkészí-
tés korszerûsítésével, a kihozatal megduplázásával tudták el-
érni. A nehézszuszpenziós mosómûvet 120 t/óra teljesítményû
flotálómûvel egészítették ki. Nagyüzemi szinten az országban
elsõnek valósították meg a széniszap derítõszeres ülepítését,
majd a flokkulált iszap centrifugálását. Az így kialakított üze-
met automatikus szalagmérlegekkel, izotópos hamu-, zagysû-
rûség- és áramlásmérõkkel szerelték fel.

Az iszapok derítése és a mosóvíz tisztítása terén elért
eredményeikrõl több konferencián tartott � írásban is megje-
lent � elõadást, hozzászólást.

1988-ban vonult nyugdíjba. 36 éves szolgálati ideje alatt
ötször Kiváló Dolgozó, kétszer Kiváló Munkáért, a Bányászat
Kiváló Dolgozója és a Bányász Szolgálati Érdemérem fokoza-
tait, Kiváló Újító és a Honvédelmi Érdemérem arany fokozatát
kapta meg.

Az OMBKE-nek 1968-tól tagja.

Varga József aranyokleveles bányamérnök

Sopronban született 1927-ben.
Az elemi iskola 4. osztályának elvég-
zését követõen a soproni bencés gim-
náziumban tanult, majd érettségizett
1946-ban. Egyetemi tanulmányait
ugyanezen évtõl Sopronban folytatta
1950-ig. Bányamérnöki oklevelét az
1951. február 10-én tartott harmadik
szigorlat letételével szerezte meg.

Utolsó egyetemi tanulmányi éve
befejeztével azonnal munkába állt.

1950. augusztus 1-jétõl közel négy hónapig üzemmérnökként
dolgozott az ormospusztai, majd a sajószentpéteri bányánál.
Ezt követõen két évig Miskolcon a Nehézipari Mûszaki Egye-
temMechanikai Tanszékén, majd 1952 novemberétõl egy évig
a soproni egyetem Bányagéptani Tanszékén volt tanársegéd.

1953 decemberétõl 1961 áprilisáig a Közép-dunántúli
Szénbányászati Tröszthöz tartozó Ajkacsinger székhelyû ajkai
szénbányáknál (Ármin akna, Kossuth akna) helyezkedett el
üzemmérnöki, majd körletvezetõi beosztásban.

Ezt követõen aVeszprémi Kerületi Bányamûszaki Felügyelõ-
ségnél 22 éven át, 1983. február végéig fõmérnökként egyaránt
foglalkozott a szén-, érc- és bauxitbányászat feladataival.

1983 februárjától az 1985. augusztus 1-jei nyugdíjazásáig a
Közép-dunántúli Szénbányák Várpalotai Bányaüzeménél volt
mûszaki csoportvezetõ. Nyugdíjasként további négy évig dol-
gozott még ugyanennél az üzemnél üzemvitellel kapcsolatos
feladatok megoldásában.

Az OMBKE-nek 1999-tõl tagja.

T. Kocsis István aranyokleveles bányamérnök

1927. január 2-án született Budapesten. A mezõtúri refor-
mátus gimnáziumban érettségizett 1944-ben. Bányamérnöki
oklevelét Sopronban szerezte meg 1951-ben.

1951 novemberében került felvé-
telre a Vértes-Bakonyi Szénbányák
N. V. kisgyóni üzemébe. 1952. január
1-jétõl az akkor alakult Balinkai
Szénbányák Vállalat mûszaki-techno-
lógiai csoportvezetõjének nevezték
ki. 1953-tól termelésirányítói munka-
körökben dolgozott Kisgyónbányán.
Elõször körletvezetõként, majd
1960-tól egészen az üzem befejezé-
séig, 1972-ig aknavezetõként. Mint

közvetlen termelésirányító, részt vett a helyi szénbányászat
felfejlesztésében, a korszerû technológiák (rakodógépes kon-
centráció, széleshomlokú fejtések kialakítása stb.) kikísér-
letezésében és gyakorlati alkalmazásában. A kisgyóni üzem
befejezése után Balinkabányán dolgozott 1972-tõl 1976-ig,
ugyancsak aknavezetõi beosztásban. Mindkét üzemben
betöltötte a bányamentõ parancsnoki tisztet is. 1976-ban
nevezték ki a Dudari Szénbánya üzemigazgatójává. Ezt a
feladatot látta el 1984. évi nyugállományba vonulásáig. Mint
nyugdíjas 1986-tól 1990-ig a Földgép Vállalat alkalmazásában
tevékenykedett a kisebb, külszínhez közel fekvõ bányák
lemûvelésénél.

Munkája elismeréseképpen megkapta a Bányász Szolgá-
lati Érdemérem (bronz, ezüst, arany) fokozatait, 1963-ban a
Szocialista Munkáért, 1971-ben a Kiváló Bányász, 1984-ben a
Kiváló Munkáértminisztertanácsi kitüntetéseket.

Az OMBKE-nek 1950 óta tagja, és tulajdonosa a 40, 50 és
60 éves egyesületi munkáért adományozott Sóltz Vilmos-em-
lékérmeknek.

Aranyoklevelet kapott

Gerentsér Imre okl. bányamûvelõmérnök

1938. január 25-én született
Budapesten. A bányaipari techni-
kum elvégzése után felvételt nyer a
NehézipariMûszaki Egyetemre, ahol
bányamûvelõ mérnöki oklevelet ka-
pott 1961-ben. 1977-ben szintén a
Nehézipari Mûszaki Egyetemen bá-
nyaipari gazdasági mérnök, 1978-ban
a KSH Nemzetközi Számítástech-
nikai Oktató és Tájékoztató Köz-
pontban rendszerszervezõ oklevele-

ket szerzett, majd 1976-1980 között ACTIMösztöndíjjal Fran-
ciaországban bányamûvelési eszközök, módszerek tanulmá-
nyokat végzett.

Szakmai pályafutásának helyei, eseményei: Tanulmányai
közben nyaranta érc- és szénbányák elõkészítõmûveinél,
mélyfúrásoknál, geológiai kutatásoknál, térképészeti vállalat-
nál végzett munkát.

1961-tõl a Pécsi Szénbányászati Tröszt (ill. jogutódja a
Mecseki Szénbányák) központjában kezdett dolgozni mûsza-
ki fejlesztési, majd távlati fejlesztési elõadóként, 1965-1973-
ban a Szabolcs Bányaüzemben üzemmérnök, robbantásveze-
tõ, mûszaki fejlesztési, majd tervezési vezetõ volt. Ezzel pár-
huzamosan a bányaipari technikum esti tagozatán mérnök-ta-
nárként tanított. 1973-1974-ben a Mecseki Szénbányák Köz-
pontjában volt szervezési tanácsadó.

1974-1991 között a Magyar Szénbányászati Trösztnél és
jogutódjainál mûszaki-gazdasági tanácsadó, szervezési osz-
tályvezetõ, majd koordinációs fõosztályvezetõ-helyettes be-
osztásokat töltött be, majd 1991-2005-ben a Szénbányászati
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Szerkezetátalakítási Központban dolgozott szakértõként, ez-
zel egyidejûleg a T&TGenerál Kft. ügyvezetõjeként tanulmá-
nyok kidolgozásával, könyvírással foglalkozott.

Számos cikke, tudósítása jelent meg elsõsorban bányásza-
ti lapokban. Francia, angol, német és orosz nyelvismerettel
rendelkezik. Az OMBKE tagja 1963-tól.

Kiss Tamás okl. bányamûvelõmérnök

1936. március 23-án született Ta-
polcafõn. Középiskolai tanulmányait a
tatabányai Péch Antal Bányaipari
Technikumban végezte, majd a a mis-
kolci Nehézipari Mûszaki Egyetem
Bányamérnöki Karán 1961-ben bá-
nyamûvelõ-mérnöki, 1967-ben bánya-
ipari-gazdasági mérnöki oklevelet
szerzett. A technikum befejezése után
egy hónapig a gyöngyösi XII. aknán
dolgozott,mint fronti robbantómester.

A bányamûvelõmérnöki oklevelének megszerzését köve-
tõen aVárpalotai Szénbányászati Trösztnél kezdtemeg szakmai
tevékenységét, majd 1981-tõl aVárpalotai- és aKözép-dunán-
túli Szénbányák egyesítésével létrejött Veszprémi Szénbányák
Vállalatnál dolgozott (gyakorlatilag ugyanazon cégnél) az
1993. évben történt nyugdíjazásáig.

1961-ben Ferenc Bányaüzemben kezdte mérnöki pályafu-
tását, majd a tröszt központjába helyezték át a biztonságtech-
nikai ügyek intézõjének, ahol hozzá tartozott a tröszt közpon-
ti mentõállomásának gyakorlati irányítása és ellenõrzése is.
Az 1960-as évek középén áthelyezték a mûszaki fejlesztési
osztályra, majd 1964. évben kinevezték Bánta Bányaüzem gé-
pesítési fõmérnökének.

1967 októberétõl tíz éven keresztül a vállalati központ
üzemgazdasági osztályát, majd közel négy évig a bér-, munka-
ügyi és munkaszervezési osztályt vezette.

A két közép-dunántúli nagyvállalat fenti egyesítését köve-
tõen a vállalat veszprémi központjában 13 éven át különbözõ
osztályok irányítására kapott megbízatást (szervezési, igazga-
tási, humánpolitikai stb.).

1993. évben történt nyugállományba helyezése után a felszá-
moló bizottságmég több éven keresztülmegbízta � a vállalat fel-
számolásával kapcsolatos � különbözõ feladatok elvégzésével.

A mindenkori munkaköri leírásában foglaltakon túlme-
nõen kapott fontosabb feladatai:

1976-ban megbízást kapott a Várpalotai Thuri Várban ki-
alakított 4 terembõl álló, közel 300 m2 alapterületen a várpa-
lotai szénbányászat megkezdésének 100 éves évfordulójára
egy bányászattörténeti gyûjtemény anyagának felkutatására,
összegyûjtésére, megrendelésére, rendszerezésére, illetve
azok kiállító helyiségekben történõ szakszerû elhelyezésének
irányítására.

Nyolc (elsõsorban bányászattörténettel foglalkozó) könyv-
nek szerzõje, társszerzõje, illetve szerkesztõje (öt vonatkozá-
sában már mint nyugdíjas). Több mûszaki-gazdasági tárgyú
cikke jelent meg különbözõ hazai folyóiratokban.

AzOMBKE-nek 1959 óta tagja. A Bányászati Szakosztály
három helyi szervezetében volt vezetõségi tag. Több alkalom-
mal tartott szakmai elõadást (helyi, területi, hazai, illetve kül-
földi szakmai hallgatóság elõtt).

Tagja volt a VEAB bányászati munkabizottságának (1983-
1987), valamint az MTA OTB rehabilitációs és informatikai
albizottságainak

Tizenöt � vállalati, miniszteri, szakmai, különbözõ intézmé-
nyek, szervezetek által adományozott � kitüntetés birtokosa.

Kramár Tibor okl. bányamûvelõmérnök

1936. október 21-én született
Nagykanizsán. A Tatabányai Bánya-
ipari Technikumban érettségizett
1955-ben. 1961-ben szerzett bánya-
mûvelõmérnök oklevelet a miskolci
Nehézipari Mûszaki Egyetemen.

Érettségi után egy évet Komlón
(501. sz. MTH Vájáriskola) mester-
tanárként dolgozott.

Mérnöki tevékenységét az Ózd-
vidéki és a Borsodi Szénbányászati

Tröszt bányáinál kezdte (Borsodnádasd, Lyukóbánya, Fekete-
völgy, Ormosbánya). Kezdetben üzemmérnök, majd 1965-
1970 között aknavezetõ Feketevölgyön, 1970-74 között az or-
mosbányai VII-es aknán aknavezetõ, majd ezt követõen 1977-
ig a többaknás Ormosi Bányaüzem fõmérnöke volt.

A szénbányászatban eltöltött évek alatt a széleshomlokú
fejtések korszerûsítésével foglalkozott (acélbiztosítás beveze-
tése, gépi jövesztés beindítása, komplex gépesítésû frontfej-
tések).

1977 végén áthelyezték a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat-
hoz. Itt egy évig a nyírádi bányaüzem mûszaki csoportvezetõ-
je, majd 1979 elejétõl Halimba III. Bányaüzem üzemvezetõje
(felelõs mûszaki vezetõje) volt.

A halimbai bányaüzemben lényeges feladata volt a terme-
lés maximális szintjének megtartása mellett a bánya mélyszin-
ti rekonstrukciós feltárása, a külszíni üzemtér jelentõs átalakí-
tása és korszerûsítése, továbbá a különbözõ kiemelt mûszaki
fejlesztések megvalósítása.

1987 elején a Magyar Alumíniumipari Tröszt (MAT) a
Fejérmegyei BauxitbányákVállalat igazgatójává nevezte ki. A
vállalat megszûnéséig ezt a feladatot látta el. Ezt követõen
kérte nyugdíjazását.

Az OMBKE tagja 1963-tól.
(Tisztelt tagtársunk az aranyoklevelét személyesen már nem

vehette át, mivel 2011. május 16-án elhunyt. � Szerk.)

Novák Sándor okl. bányamûvelõmérnök

1937. június 10-én született
Felsõbrányban.

Munkahelye mindvégig Kincses-
bányán, a Fejérmegyei Bauxitbá-
nyáknál volt. 1961-tõl üzemmérnök,
majd bányamester. 1967-tõl 1970-ig a
mélymûvelési fejtésmódok, a ter-
meléssel kapcsolatos tevékenységek
felmérésével, a szervezési problémák
megoldásával foglalkozott. 1970-
1973-ig külfejtési üzemvezetõ, a téli

termelési szünetekben a termelési osztályon dolgozott.
1973-tól a József III. és a beinduló Rákhegy II., majd Bitó

II. bányaüzemeknél szellõztetési felelõsként és szellõztetési-
tûzvédelmi csoportvezetõként dolgozott 1990-es korkedvez-
ményes nyugdíjba vonulásáig.

A bányaüzemeknél a kamrafejtésbõl, majd a 70-es évek
közepétõl a dízel szállító-rakodó gépek üzembe állításából
adódó, szerteágazó parciális szellõztetési feladatok megoldá-
sán dolgozott. A bauxittelep feletti pirites-agyagos-szenes
réteg következtében az omlasztott térségekben, valamint a
vágatkeresztezõdések fellazult fõtéjében kialakuló endogén
bányatüzekmegelõzésén, tûzgátakkal, ill. injektálással történõ
elfojtásán tevékenykedett.

1978-tól ameleg karsztvizû (átlag 30 °C-os) Bitó II. bánya-
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telep feltárása, majd mûvelése során a klimatikus kérdések és
az összekapcsolt fõszellõztetõ rendszerek problémáinak meg-
oldása volt a feladata. Ezek közben bányamentõ állomás ve-
zetõi posztot is betöltött.

Tevékenyen részt vett az új bányanyitások � Fenyõfõn, Ba-
konyoszlopon � feltárási-mûvelési terveit készítõ munkacso-
portokban.

Az 1980-as évektõl foglalkozott a bányák karsztvízszint
felengedésével járó felhagyásával, a hideg és meleg karsztvíz
leválasztásával, a meleg víz kihozatalával és hasznosításával.
Az e célból alakított kft. 2003-ban fúratta meg a 142 m-es
hévíz kutat.

Már nyugdíjasként errõl, valamint a dízel gépekmunkahe-
lyi szellõztetésérõl írt tanulmányát a Bányászati és Kohászati
Lapokban tette közzé.

Az 1990-es években foglalkozott (környezetvédelem és
szellõztetés felelõsi múlt) a fosszilis energiahordozók növekvõ
elégetése és a légköri CO2-változás globális felmelegedés kap-
csolatával. Erre vonatkozó tanulmányát � egyetemi tanárok
véleményét kikérve � 2001-ben eljuttatta a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztériumhoz.

1962-tõl tagja az OMBKE-nek.

Szakál Antal okl. bányamûvelõmérnök

1938. május 6-án született Buda-
pesten, és 1956-ban ott is érettségi-
zett. Egyetemi tanulmányait Miskol-
con végezte, ahol 1961-ben bánya-
mûvelõmérnöki oklevelet szerzett,
majd 1967-ben elvégezte a bányaipa-
ri-gazdasági mérnöki szakot.

Munkáját a Várpalotai Szénbá-
nyászati Tröszt Beszálló Bányaüzem-
nél kezdte, ahol gyakorló mérnöki
munkakörökben dolgozott. Ez idõ

alatt felkért elõadóként szakmai tanfolyamokat vezetett és a
Tatabányai Bányaipari Technikum Várpalotára kihelyezett
esti tagozatán óraadó tanárként szaktantárgyakat tanított.
1964-1975 között a tröszt központjában mûködõ termelési,
majd üzemgazdasági osztályon végezte munkáját.

1975-ben a Magyar Szénbányászati Tröszt távlati tervezési
és beruházási fõosztály állományába került. 1980-ban a tröszt
megszûnése után alakult Szénbányászati Koordinációs
Központban, majd 1983-tól aBányászati Egyesülésnélmint mû-
szaki-gazdasági tanácsadó dolgozott.

1990-tõl aMininvest Rt. alkalmazottja volt 1992. évi koren-
gedményes nyugdíjazásáig.

Munkája során � többek között � üzemi és vállalati szintû
termelésirányítási, munkaszervezési feladatokra tett javaslato-
kat, vállalati szintû éves, közép- és hosszú távú tervezési mun-
kák koordinációjával, beruházási döntések elõkészítésével, új
bányatelepítési lehetõségek vizsgálatával, a megvalósítások
programba illesztésével, szakmai pályázatok szervezésével, le-
bonyolításával, távlati és középtávú koncepciók elkészítésével
foglalkozott.

Szakmai munkájának elismeréseként Kiváló Ifjú Mérnök,
Kiváló Dolgozó kitüntetésekben részesült.

Nyugdíjasként a SZÉSZEK és a MEH egyedi megbízásai
alapján vagyonértékesítési és árfelülvizsgálati feladatokat
oldott meg.

Az OMBKE Bányászati Szakosztályának 1962 óta tagja,
egy ciklusban csoporttitkári és szakosztályvezetõségi tag
megbízásokat teljesítve. A Sóltz Vilmos-emlékérem tulaj-
donosa.

Tóka István okl. bányamûvelõmérnök

Bátaszéken született 1937. már-
cius 14-én. Pécsett járt általános isko-
lába. A pécsi Bányaipari Technikum-
ban szerzett bányatechnikusi kép-
zettséget. 1956-ban felvették a mis-
kolci NME Bányamérnöki Karára,
ahol bányamûvelõmérnökként vég-
zett 1961-ben.

Az egyetem elvégzése után a me-
cseki uránércbányászatban helyezke-
dett el. Dolgozott a vállalat bánya-

üzemeiben és a Kísérleti-Kutatási Üzemben aknászi, techno-
lógusi, kutatómérnöki munkakörben. Feladatai közé tartozott
a napi feladatokon túl a kitermelési technológiák fejlesztése,
kísérleti munkákban való közremûködés.

1963-tól a Bányászati Aknamélyítõ Vállalat Heves és Bor-
sod-Abaúj-Zemplénmegyékre kiterjedõmunkáihoz került, és
beosztott mérnöki beosztásban dolgozott.

1964-tõl a borsodi szénmedence mákvölgyi és ormosi bá-
nyaüzemeiben volt beosztott mérnök, frontfejtést irányítómér-
nök, majd üzemszervezõ mérnök. Közremûködött acéltámos,
egyedi hidraulikus támos és önjáró hidraulikus biztosítás, va-
lamint maróhengeres gépi jövesztés alkalmazásának elõkészí-
tésében, üzemeltetésében.

1977-tõl aBorsodi Szénbányák Vállalat központjába került,
ahol a vállalat számítástechnikai eszközeinek beszerzését, al-
kalmazását segítette, mint rendszerszervezõ, majd mint cso-
portvezetõ.

1984-tõl a Miskolci Bányakapitányságon bányafelügyeleti
fõmérnöki beosztásban föld alatti és külszíni bányák mûszaki
felügyeletét látta el. 1996-ban vonult nyugdíjba.

Szakmai tevékenysége elismeréséül többször részesült Ki-
váló Dolgozó kitüntetésben, megkapta a Bányászati Szolgálati
Érdeméremmindhárom fokozatát.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület-
nek 1963 óta tagja.

Dr. Zsákay János okl. bányamûvelõmérnök

1938-ban született Tiszafüreden.
Általános iskolába Tiszaörsön járt,
majd 1952-tõl a karcagi Általános
Gimnázium tanulója volt. 1956-ban
érettségizett, és ugyanebben az év-
ben nyert felvételt a miskolci Nehéz-
ipari Mûszaki Egyetem Bányamér-
nöki Karára.

1961-ben itt vette át bányamûve-
lõmérnöki oklevelét, amelynek birto-
kában kezdett dolgozni az Ózdvidéki

Szénbányák Somsályi Bányaüzeménél üzemmérnökként,
majd 1964-tõl az üzem felelõs mûszaki vezetõjeként,
fõmérnökeként. 1967-ben helyezték át az Egercsehi Bánya-
üzemhez, ahol 1972-ig volt üzemi fõmérnök. Idõközben
elvégezte a bányaipari � gazdasági mérnöki szakot, 1971-ben
védte meg diplomatervét és szerzett oklevelet.

1972-ben az Egyesült Magyar Szénbányákhoz helyezték át,
ahol mûszaki-gazdasági tanácsadó volt. Fontos feladatköre
volt a földtani kutatás, ásványvagyon-értékelés és a távlati ter-
vezés-fejlesztés koordinációja. 1974-ben megszûnt az EMSZ,
egyúttal megalakult aMagyar Szénbányászati Tröszt tatabányai
székhellyel, ahol osztályvezetõ-helyettes, majd fõosztályveze-
tõ-helyettes volt. Többszöri átszervezés után 1984-ben alakult
meg a Bányászati Egyesülés, ahol 1986-ban igazgatóhelyettes-
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sé nevezték ki. E beosztása mellett 1988. október 1-jétõl 1989.
december 31-ig a Nógrádi Szénbányák miniszteri biztosaként
a vállalat szanálási, valamint fejlesztési feladatainak
megoldását irányította.

Az 1990-es évek elején az akkori Ipari Minisztériumhoz
tartozó OKTÁV-nál szakmai továbbképzési, konferenciaszer-
vezési munkákat végzett.

Az OMBKE tagja 1962-tõl.
(Tisztelt tagtársunk az aranyoklevelét személyesen már nem

vehette át, mivel 2011. június 2-án elhunyt. � Szerk.)

Katona Zsigmond okl. bányageológus-mérnök

Nyíregyházán született 1937-ben.
1952-tõl 1956-ig elvégezte a Szabó
József Geológiai Technikumot. Jó
eredménnyel érettségizett és szerzett
technikusi oklevelet. A technikumi
tanulmányok befejezése után a mis-
kolci Nehézipari Mûszaki Egyetem
Bányamérnöki Karán tanult és szer-
zett bányageológus-mérnöki okleve-
let 1961-ben.

Az oklevél megszerzése után a
Külszíni Szénbányászati Vállalatnál helyezkedett el. A vállalat
különbözõ üzemeiben (Mizserfa, Szépvízér, Bódvarákó, Pécs-
Vasas) végzett termelésirányítási és bányamérési feladatokat.
A Külszíni Szénbányászati Vállalat és a Mátra-vidéki Szénbá-
nyászati Tröszt összevonásával 1963-ban megalakult a Mát-
raaljai Szénbányák. Ezután az új vállalat földtani osztályán
dolgozott 1969-ig. Közben a Nehézipari Mûszaki Egyetem
Bányamérnöki Karán külfejtési szakmérnöki oklevelet szer-
zett.

1969-tõl a vállalat visontai bányaüzemében dolgozott. El-
sõsorban termelésirányítási feladatokat látott el, fõdiszpé-
cseri, szakvezetõ-fõmérnöki beosztásokban folyamatos üzemi
munkarendben. Az 1980-as évek végén a visontai bányaüzem-
ben a bányamûvelési osztály vezetõje, majd a termelési osz-
tályt vezette, míg 1993-ban a Mátraaljai Szénbányák és a
Mátrai Erõmû összevonása bekövetkezett. Az új szervezetben
a visontai bánya üzemfelügyeleti irodáját vezette, és a meddõ-
letakarítási munkákat végzõ társaságok (alvállalkozók) felelõs
mûszaki vezetõhelyettesi teendõit is ellátta az 1995 szeptem-
berében történt nyugdíjazásáig.

Földtani szakértõként (szakterület: szilárd ásványi nyers-
anyagok, földtan) 1985-tõl a környékben nyíló termelõszövet-
kezeti homok- és kavicsbányák kutatásával, a kutatások kiér-
tékelésével foglalkozott.

1995-tõl a Mátrai Erõmû Rt. visontai és bükkábrányi bá-
nyaüzemeiben a meddõletakarításban és széntermelésben
résztvevõ alvállalkozók felelõs mûszaki vezetõhelyettese volt
2007-ig, és amai napig is felelõsmûszaki vezetõ a TarnócaKõ-
bánya Kft. kisnánai bányájában.

Az OMBKE-nek 1981-tõl tagja.

Dr. Matyi Szabó Ferenc okl. bányageológus-mérnök

Pályafutását 1961 nyarán kezdte a Bakonyi Bauxit-
bányáknál üzemi geológusként. 1963 februárjában a balinkai
szénbányákhoz ment vezetõ geológusnak. Itt kezdte a pub-
likációs tevékenységét, melyet aztán egész pályafutása során
folytatott.

1969 õszén állami kiküldetésben Algériába utazott, ahol
Sidi-Kamber ólom-cinkérc bányáihoz helyezték geológiai

szakértõnek. Itt bõvítette az érctelé-
rekre vonatkozó addigi ismereteket,
jelentõsen megnövelve a mûrevaló
ércvagyont. Nagyon fontos barit-
teléreket is felfedezett a térségben.
Eredményeit, javaslatait számos ta-
nulmányban és jelentésben írta le.

Három év után hazatérve a ba-
linkai bányaüzem MEO-labora-
tóriumának vezetésével bízták meg.

1975 januárjában újabb külföldi
kiküldetést kapott, ezúttal Marokkóba, ahol öt szénterületen
irányított kutatási munkálatokat, és két olajpala-lelõhelyet is
értékelt. Sikereinek köszönhetõen öt évig maradt
Marokkóban.

Hazatérve 1980 februárjában felvették a Magyar Szénbá-
nyászati Tröszthöz mûszaki-gazdasági tanácsadónak. Egy év
múlva a tröszt átszervezése révén alakult Szénbányászati
Koordinációs Központ szénelõkészítési osztályának vezetõ-
jévé nevezték ki. Két év múlva újabb átszervezés következett.
Az ekkor megalakult Bányászati Egyesülésnél ásvány-elõkészí-
tési osztályvezetõi címet kapott.

1986 májusában az algériai Institut de Formation
Hydraulique de Ksar-Chellala vendégprofesszora lett. Itt ja-
vaslatára létrehozták a hidrogeológia-mélyfúrás szakot, mely-
nek kidolgozta a tematikáját és megszervezte a szakmai kép-
zésért felelõs tanszéket, melynek vezetésével is megbízták.
Geológiai és archeológiai kutatást is végzett: nagykiterjedésû
márvány elõfordulást talált, miocén kori nagytestû állatok
csontjait tárta fel és kõkorszaki emberek barlangjaira buk-
kant. Leleteit az intézetben állította ki.

Módja nyílt Sidi-Kamber-i ismereteinek aktualizálására is,
és megírta �Az Északkelet-algériai Sidi-Kamber ólom-cinkérc
és barit elõfordulásainak geológiai viszonyai és kitermelésük
lehetõségei� c. doktori értekezést, amit 1988-ban védett meg
a Nehézipari Mûszaki Egyetemen.

1989 nyarán végleg hazatért. Ekkor a Bányászati Egyesülés
termelési osztályvezetõje, majd a szénbányászat fõgeológusa
lett. Nem sokkal ezutánmegkezdõdött a szénbányászat felszá-
molási folyamata, így elõbb a MININVEST Rt.-hez került,
majd 1992 õszétõl a Magyar Villamos Mûvek Rt. bányászati
szakértõje volt 2002-ben történt nyugdíjazásáig. Francia nyelv-
tudásának köszönhetõen delegálták az ENSZ Európai Gaz-
dasági Bizottsága több energetikai tárgykörû szakbizottságába
és munkacsoportjába, amelyeknek tevékeny résztvevõje volt
1990 és 2002 között.

Nyugdíjazása után is aktív maradt. Bányászati és villamos
energetikai küldöttségeknek tolmácsolt Franciaországban, va-
lamint bányageológiai, bányagazdasági szakvéleményeket ké-
szített szerbiai és boszniai szénerõmû tervekhez.

Publikációinak és fontosabb tanulmányainak száma meg-
haladja a százat. Ezek több mint harmadát francia nyelven
írta.

AzOMBKE-nek 1959-tõl, a BKLBányászat szerkesztõbi-
zottságának 1990-2000 között tagja.

25%-kal növelik a széntermelést

Az Xstrata Coal, a BHP Billiton és az Anglo American �
a kolumbiai El Cerrejón energetikai szénbánya egyenlõ
arányú tulajdonosai � 1,3 Mrd USD beruházással a jelen-
legi 32 Mt/évrõl 40 Mt/évre növelik a termelési és export
kapacitásukat.
E&M Newsletter 2011. 08. 30. PT
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XV. Bányászati Szakigazgatási Konferencia Zalakaroson

A Bányavállalkozók Országos Egyesülete (BOE), a
Bányavállalkozók Mûszaki Egyesülete szervezésében és több
szervezet � Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH),
Magyar Bányászati Szövetség (MBSZ), MOL Nyrt., valamint
a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft.
� támogatásával 2011. május 18-20-án � tizenötödik alkalom-
mal � került sor Zalakaroson, a Hotel Karos Spa szállodában
a Bányászati Szakigazgatási Konferencia megrendezésére.

A résztvevõket Kozma Sándor, a Dolomit Bányászati és
Kereskedelmi Kft. ügyvezetõ igazgatója, a Bányavállalkozók
Országos Egyesületének elnöke, a rendezvény elnöke és
Üsztöke Botond vezérigazgató (Hotel Karos Spa) köszöntötte.

Ezt követõen dr. Tamaga Ferenc elnökhelyettes (Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal) köszöntette a hallgatóságot és
elõadást tartott �Az MBFH helye a változó közigazgatási
rendszerben� címmel. Elõadásában a következõkrõl esett szó:
a bányafelügyelet 2011-ben tervezett feladatai, az állam tulaj-
donosi szerepének erõsítése az ásványvagyon-gazdálkodás-
ban, az európai uniós jogszabályok harmonizálása, a nemzeti
jogszabályok változásából eredõ kötelezettségek.

A következõ elõadást Tóth János igazgató (Magyar Olaj-
ipari Múzeum) tartotta �100 éves az 1911. évi VI. törvénycikk
az ásványolaj-félékrõl és a földgázakról� címmel. A program
délután kulturális rendezvénnyel folytatódott.

2011. május 19-én a következõ elõadásokat hallgatta meg
a több mint 180 résztvevõ:
Dr. Szöllõsi László vállalkozásért és iparért felelõs helyettes
államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Új Széchenyi
Terv. Az elõadó elemezte a jelenlegi helyzetet nemzetközi
összehasonlításban, szólt az Új Széchenyi Tervrõl (kitörési
pontok, vállalkozások, bányászat, zöld gazdaságfejlesztés), a
Széll Kálmán Tervrõl és a kilátásokról.
Dr. Zoltay Ákos ügyvezetõ fõtitkár (MBSZ) ismertette a mun-
káltatói érdekképviselet elõtt álló feladatokat.
Volter György hatósági és társadalmi kapcsolatok vezetõ (MOL
Nyrt. KTD): Partneri együttmûködés a jogszabályok tükrében
Cseh Zoltán ügyvezetõ igazgató (COLAS-ÉszakkõBányászati
Kft.: Kõ-, kavics- és homokbányászat hazai és EU-s kérdései
vállalkozói szemmel
Pál Gábor engedélyezési igazgatóhelyettes (Dél-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõ-
ség): A bányászat környezetvédelmi kérdései, döntés egy bá-
nyabõvítésrõl (esettanulmány)
Dr. Földesi János ügyvezetõ igazgató (Detonet Kft.): Bányá-
szati robbantásokkal kapcsolatos közérdekû bejelentések, ha-
tósági határozatok és bírósági ítéletek

Ilon Gábor régész, régióvezetõ (Magyar Nemzeti Múzeum
Nemzeti Örökségvédelmi Központ II. régió): Tõzegbányászat
és régészet. Lehetséges eredmények
Dr. Káldi Zoltán bányakapitány (Veszprémi Bányakapitány-
ság): A bányászati hulladékok kezelésére vonatkozó jogszabá-
lyok változása
Dr. Füst Antal okl. bányamérnök, címzetes egyetemi tanár rö-
viden bemutatta a bányászatot érintõ jogszabályok visszássá-
gait, majd ismertette a bányatörvény szerinti kivett helyen tör-
ténõ bányanyitás lehetõségeit.

A rendezvény következõ részében a Rohr Bagger GmBH
képviselõi ismertették a különbözõ típusú úszó munkagé-
peket.

A konzultáció elõtt Farkas Zsuzsanna (KÖH) kért szót,
majd kiemelve a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kul-
turális örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl és eljárá-
saikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII.
27.) Korm. rendeletet, röviden ismertette az átalakult kul-
turális örökségvédelmi hatóság intézményrendszerét.

A délutáni program részeként elõször konzultációra ke-
rült sor, ahol a résztvevõk kérdéseket tehettek fel a hatóságok
képviselõinek. Itt felmerült a bányászati hulladékok, a kon-
cessziós eljárások és a környezetvédelmi engedélyeztetési
ügyek kérdésköre.

A vacsorát követõen elõször a tapolcai Bányász Ifjúsági
Fúvószenekar koncertjét hallgathattuk meg, majd a selmeci
hagyományok alapján tartott �A jogban virágba boruló bá-
nyavállalkozók szakestélye� zárta a nap programját. A szakes-
tély elnöki tisztét Kiss Csaba, alias Balhés Charley töltötte be.
A szakestély többi tisztségviselõje: háznagy: Károly Ferenc,
alias Lexikon, kontrapunkt: Vígh Tamás, alias Vadászkürt, ba-
lekcsõsz: dr. Katona Gábor, alias Kintalszom és Mihalecz
József, alias Golyó, cantus preases (nótafa): dr. Riedl István,
alias Ormányos Kormányos ésMihalecz József, alias Golyó, a
konzekvencia: Jáger Zoltán, alias Jagger, garatõr: Szirányi
Zoltán, alias Pincepenész és Varga Gusztáv, alias Pocak.

A �komoly pohár� megtartására a szakestély elnökétõl
dr. Tamaga Ferenc � alias Tabex � kapott felkérést. A szakest
fényét emellett a firmák humoros felszólalásai, hozzászólásai,
valamint a balekok vizsgáztatása és megkeresztelése emelték.
Humoros formában felelevenedtek napjaink hírei mellett az
elõadásokon elhangzottak is.

A rendezvény harmadik napján a következõ elõadások
hangzottak el:
Szabados Gábor bányakapitány (Budapesti Bányakapitány-
ság): A hatályos bányajogi szabályozás egyes garanciális ren-
delkezései, mint a zavartalan mûködés egyes akadályai.

Hogyan egyszerûsíthetõk és gyorsíthatók a bányászati
igazgatási eljárások?
Vereczkeyné Pál Gabriella EBK szakértõ (MOL Nyrt.
KTD): Kármentesítés vagy kockázatkezelés � kockázat-
alapú kármentesítések gyakorlata a MOL Nyrt.-ben
Kaleta Jánosné fõmérnök (Progressio Mérnöki Iroda
Kft.): Bányászati hulladékkezelés a gyakorlatban
Nõs Bálint irodavezetõ (Radioaktív Hulladékokat Kezelõ
Közhasznú Nonprofit Kft.): Radioaktív anyagok tárolása
a föld alatt

Az elõadások után a második konzultáció
következett, melyet dr. Ihász Lajos ügyvéd (BOE)
vezetett. A rendezvény e részében kérdéseket tettek fel a
bányavállalkozások képviselõi és a tervezõk a hatóságok
jelen levõ szakembereinek. Itt a környezetvédelmi
eljárási kérdésekmellett ismét felmerült a bányászati hul-

Hazai hírek

Dr. Szöllõsi László Dr. Földesi János
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ladékok kérdésköre, szó esett arról, hogy a radioaktív hul-
ladékokat miért nem az egykori mélymûveléses uránbá-
nyászat területén helyezték/helyezik el.

A korábbi rendezvényeken merült fel annak igénye, hogy
a konferencián több lehetõség is legyen konzultációra. Ennek
ellenére sajnos a két konzultáción a résztvevõk egy része nem
volt jelen, az aktivitás sem volt magas. A szervezõk feladata
lesz, hogy a konzultációkat más formában szervezzék meg, pl.
elõre össze kell gyûjteni a bányavállalkozókat és a tervezõket,
szakértõket érintõ kérdéseket, felkészülést hagyva ezáltal a
válaszolóknak is.

A konzultáció után dr. Ihász Lajos zárszavával ért véget a
konferencia, melyben értékelte a konferenciát és megkö-
szönte a résztvevõk aktivitását, a házigazdák segítõ hozzáállá-
sát. Reményét fejezte ki, hogy ez a hagyomány tovább folyta-
tódik, és jövõre is megrendezésre kerül a konferencia.

A rendezvényen több szervezet is élt a rendezõk által fela-
jánlott lehetõséggel: reklámanyagok felhasználásával termék-
bemutatót tartottak.

A szervezõk az eddigi gyakorlatnakmegfelelõen aMagyar
Mérnöki Kamaránál kezdeményezték, hogy a konferenciát,
mint szakmai programot fogadják el. Ezáltal a szakmagyakor-
ló tervezõk, szakértõk teljesíthetik továbbképzési lehetõségei-
ket, a szükséges pontértéket megszerezhetik.

A rendezvényt szervezõ egyesületek (Bányavállalkozók
Mûszaki Egyesülete, Bányavállalkozók Országos Egyesülete)
létrehoztak egy honlapot � www.bme-boe.hu �, amelyen a
mostani és korábbi konferenciák eseményei is szerepelnek.

A rendezvény szervezése és sikeres lebonyolítása a már
nagy gyakorlattal rendelkezõ csapat � Horváthné Kozma
Orsolya, dr. Ihász Lajos, Jankovics Bálint, Károly Ferenc, Kovács
Béla, Kozma Sándor, Szántó András, Szirányi Zoltán, Varga
Gusztáv, Volter György � érdeme.

Károly Ferenc

Megújul a bányászati utókezelõ szanatórium

2011. szeptember 29-én Sikondán, a bányászati utókezelõ
szanatóriumban rendezett ünnepségen került sor az új
Széchenyi terv keretében a 100 százalékos Európai Unió tá-
mogatás mellett induló projekt bemutatására. A 248millió fo-
rintos projekt megújítja a sikondai bányászati utókezelõ sza-
natóriumot, amely 1955 óta tradicionálisan a bányászok reha-
bilitációs és regenerációs kezelését végzi. A beruházás rész-
leteirõl a projektindító rendezvényen Giliczéné Sándor Judit,
az intézmény fõigazgatója számolt be.

Az ünnepségen Bencsik János, az NFM klíma- és energia-
ügyekért felelõs államtitkára, Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke és
Polics József, Komló város polgármestere értékelte a beruhá-
zást.

Örömmel hallhatták a résztvevõk Bencsik Jánosnak azt a
mondatát, hogy fontosnak ítéli egy mátraihoz hasonló szén-
erõmû létesítését, ehhez azonban szükséges a tiszta szén tech-
nológiájára való átállás.

Dr. Horn János

Újabb gázerõmû hazánkban

2011. június 27-én ünnepélyes keretek között átadták az
E.ON új, környezetbarát, kombinált ciklusú, bruttó 433 MW
teljesítményû erõmûvét a Gyõr-Moson-Sopron megyei
Gönyûn, amelyen többek közöttmegjelent dr. Schmitt Pál köz-
társasági elnök és Bencsik János, az NFM klíma- és energia-
ügyekért felelõs államtitkára.

A mintegy 400 millió eurós beruházás 2009 januárjában
kezdõdött el, a több mint 59%-os nettó hatásfokú erõmû ter-
melését a magyar átviteli hálózatba táplálják, így az a teljes
magyar villamoshálózat számára elérhetõ lesz.

Dr. Horn János

Új elnökhelyettes a Magyar Energia Hivatal élén

Az új elnökhelyettes kinevezésére Kovács Csaba, korábbi
elnökhelyettes 2011. március 31-i lemondása miatt került sor.
2011. június 1-jei hatállyal hat éves idõtartamra a miniszterel-
nök dr. Grabner Pétert nevezte ki a Magyar Energia Hivatal
elnökhelyettesének, aki 2001-tõl dolgozik a hivatalban.

Dr.Grabner Péter aBudapestiMûszaki EgyetemVillamos-
mérnöki és Informatikai Karán végzett. 1994-1997 között a
posztgraduális doktori képzésen vett részt, majd 1998-ban a
Pénzügyi és Számviteli Fõiskolán közgazdasági szakokleveles
mérnök diplomát vehetett át. Meghívott elõadó a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki
és Informatikai Karán, valamint a Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok
Mesterképzési Szakán.

Dr. Horn János

A szén, ezen belül a tisztaszén-technológia szerepe
a nemzeti energiastratégiában

2011. szeptember 16-án a Bánya-, Energia- és Ipari Dol-
gozók Szakszervezete (BDSZ) székházában rendezte meg
igen nagy szakmai érdeklõdés (azMTA több tagja, az Energia
Világtanács magyar képviselõi, emeritus professorok, egyete-
mi tanárok, egyetemek képviselõi, szakmai társaságok vezetõi,
képviselõi, szakmai tudományos és társadalmi egyesületek
képviselõi, szakszervezetünk tagjai, a média képviselõi) mel-
lett �A szén, ezen belül a tisztaszén-technológia szerepe a
nemzeti energiastratégiában� c. szimpóziumát.

Az OMBKE-t dr. Nagy Lajos elnök és Erõs György, a Bá-
nyászati Szakosztály elnöke képviselte. A moderátori felada-
tokat dr. Horn János, a BDSZ elnöki fõtanácsadója látta el.

Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke nyitottameg a szimpóziumot.
Megfogalmazta a szimpózium célját, azt, hogy lehet-e olyan
feltételeket biztosítani, amelyek megõrzik a munkahelyeket, a
fejlesztési lehetõségeknek milyen feltételek mellett van lehe-
tõsége, hiszen a foglalkoztatás egyik legfontosabb eleme a
kitermelõ iparágak fejlesztése.

Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klíma-
és Energiaügyekért felelõs államtitkára látványos ábrákkal
mutatta be a jelenlegi helyzetet és azt, hogy a klíma és energia
területén �forradalmi� a hangulat és nagy versenyfutás van e
téren. Elõadásában részletesen foglalkozott a kormány által
2011. júliusban elfogadott �Nemzeti energiastratégia 2030�
anyagról, melyet az országgyûlés õszi ülésszakára terjesztettek
be. A stratégia világosan, egyértelmûenmutatja be a lehetõsé-
geket és a hazai energiahordozók reális jövõképét. Ebben
megfogalmazásra került az ország biztonságos energiaellátá-
sa, a környezetvédelmi szempontok és amegfizethetõség össz-
hangjának lehetõsége.

Dr. Árki Pál, a Freibergi Bányászati Akadémia e területen
dolgozó vezetõ szakértõje elõadásában részletesen ismertette
az ott folyó munkát, a szén szerepét a kõolajkorszak után, az
ott folyó kísérleti projekteket. Tájékoztatást adott arról, hogy
az akadémián egyhetes angol nyelvû képzést tartanak e témá-
ban, melyre a világ minden tájáról lehet jelentkezni (részletes
érdeklõdés e sorok írójánál).
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Az elõadások után két korreferátum hangzott el.
Dr. Fancsik Tamás, a Magyar Állami Földtani Intézet és a

Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet igazgatója
bemutatta az intézetekben folyó munkát.

Derekas Barnabás, a Mátrai Erõmû Zrt. bányászati straté-
giai igazgatója bemutatta a visontai és bükkábrányi bányászat
jelenlegi helyzetét és hogy milyen gondokat fog jelenteni a
várható kvóta-rendelkezés, mely veszélyezteti a foglalkoz-
tatást és veszélybe hozhatja a szakmakultúrát.

A témához dr. Faragó Tibor címzetes egyetemi tanár,
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke és dr. Reményi
Gábor okleveles bányamérnök szóltak hozzá, Kerényi A.
Ödön, az MVM Rt. ny. vezérigazgató-helyettese hozzászó-
lását írásban küldte meg.

Rabi Ferenc a zárszóban kiemelte, hogy a szakszervezet
több évtizede képviseli a bányászati munkahelyek megõrzését
és fejlesztését. Ennek alapja a tudás, a tapasztalat, és azért is
nagy örömmel és köszönettel fogadta, hogy a szakma kiválósá-
gai tisztelték meg a szakszervezet által kezdeményezett és
lebonyolított szimpóziumot. Kiemelte az állami szabályozó
munka fontosságát, ami segítheti a folyamatokat, és fontosnak
ítélte meg a kedvezményes kvótajuttatást � az új technológia
bevezetéséig � az átmeneti idõre. Kezdeményezte az ilyen jel-
legû munka tovább folytatását a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal vezetésével, és felajánlotta, hogy szakszer-
vezetünk kész további szimpóziumokat tartani.Már (Freiberg,
Drezda, Szászország) kezdeményezõ lépéseket is tett.
Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a �Magyar Energetika�
szakmai lap 2011. évi 3. és 4. számában számos e témában
szereplõ írás jelent meg.

Bencsik János és dr. Fancsik Tamás elõadásának ábrái a
www.banyasz.hu/aktualitások honlapon megtalálhatók.

Dr. Horn János

Sikereink a geotermiában

címmel rendeztükmeg 4. szakmai napunkat ez év március
25-én az MBFH elõadótermében.

A MMK Geotermikus Szakmai Kollégiuma ezzel útjára
indított egy rendezvénysorozatot. Mely arra hivatott, hogy az
érdeklõdõk, a jövõbeni alkalmazók és természetesen az alkotó
szakemberek számára bemutassa azt, hogy az elmúlt években
hol és milyen geotermiát alkalmazó mûszaki megoldások szü-
lettek. Az elõadók számot adnak arról, hogy a geotermikus
adottságok használata milyen energetikai és munkalehetõsé-
geket hoz a felszínre, milyen megtakarításokat biztosít a fel-
használók, önkormányzatok számára. Téma van bõven, mint
azt az ábránkon (Szita Gábor gyûjtésébõl) is látjuk, például a
településfûtések esetében is. A programot Jászai Sándor, az
MBFH elnöke házigazdaként nyitotta meg.Majd elmagyaráz-
ta a Bányatörvény geotermiát érintõ aktuális változásait is.

Ezután két esettanulmányt láthattunk, hallhattunk. Az el-
sõt SzitaGábor, azMGtE elnöke elõadásában. Aki bevezetõül
Bóly város fûtését mutatta be. Prezentációjából megismerhet-
tük azt a nagyszerû munkát, melynek eredménye a város köz-
intézményeinek fûtése. Háromcsöves távvezeték rendszer al-
kalmazásával oldotta meg ezt a feladatot az elõadó vezette
gazdasági társaság. A módszert hazánkban úttörõ jellegûnek
tekinthetjük.

Az elõadás második része inkább problémafelvetés, is-
mertetés volt. SzitaGábor ezt azMGtEmájus elejére tervezett
szakmai napja (egy vitafórum) bevezetõjéül szánta. Hiszen a
törvényi szabályozás általa negatívnak ítélt változásai és nyi-
tott kérdései mellett az Új Széchenyi Terv finanszírozási ne-
hézségeit ecsetelte a geotermikus lehetõségek pályázása
szempontjából. Ugyanígy a Megújuló Energia Felhasználás
Nemzeti Cselekvési Terve tárgyában is tett megfontolandó és
megvitatandó felvetéseket.

A második esettanulmányt Cservenyák Gábor, az MMK
Épületgépészeti Tagozatának alelnöke mutatta be. Ebben egy
nagy kiterjedésû intézmény fûtés-hûtés korszerûsítésérõl,
energia racionalizálásáról volt szó. Az elsõdleges költségmeg-
takarítási cél nemcsak földgázkiváltással, talajszondás hõszi-
vattyú alkalmazásával, hanem az épületek tájolásából,
szerkezetébõl, az árnyékolási lehetõségekbõl és a passzív
hûtés alkalmazásából épül fel. Az energia racionalizálásba a
közösségi terek szellõztetését is bevonták, mely a hõigény
minimalizálásának kiváló eszközévé vált.

Az elõadás külön erénye � igazi esettanulmány � hogy a
megvalósuláson túl az elért eredményeket is tényadatokon
szemlélhettük meg.

A szünet után alapító elnökünk, dr. Bobok Elemér profesz-
szor emelkedett szólásra. A geotermikus energiatermelés
fenntarthatósági kérdéseit mutatta be. Kiemelte, hogy nagy
hazai készleteink ellenére � vagy éppen ezért � átgondolt kész-
letgazdálkodásra van szükség. A kitermelés hatásossága tech-
nológiafüggõ, melyben igencsak jelentõs a víz visszasajtolásá-
nak szerepe. Ez teszi ugyanis lehetõvé a nyomáscsökkenés
nélküli többszörös kitermelést!

Felvillantotta a felszínközeli hõcserélõ kutak túlterhelhe-
tõségi gondjait. Kiemelte a szaktudás, a tervezés és a monito-
ring szerepét.

A következõkben Kujbus Attila szólt a fõvárosunkban
2011. május 5-6-án megrendezésre kerülõ 2. Nemzetközi
Geotermikus EnergiaWorkshop ésRHCéves konferenciáról.
Ahol hazánk bemutatja eredményeit, terveit az EU, az
EGEC, az AEBIOM, az UREC, az ESTIFMegújuló Energia
Fûtés-Hûtés Technológia Platform tagjainak és tagszerveze-
teinek, valamint a hazai szakmai közönségnek. A konferencia
angol nyelvû, és azon minden érdeklõdõ részt vehet. Az elõ-
adók sorában Szakmai Kollégiumunk tagjait üdvözölhetjük.Termálvizes városfûtési rendszerek Magyarországon

Jászai Sándor elõadása
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Végezetül dr. Tóth Anikó számolt be az elmúlt szakmai
nap óta történt eseményekrõl. Így a geotermikus aktualitások
kapcsán szólt az oktatásról, az MMK által szervezett hõszi-
vattyúzási tanfolyamról, a tervezett Mesteriskoláról, aMiskol-
ci Egyetemen alakuló Geotermikus Kutató Mûhelyrõl és a
tervezett e-learning lehetõségeirõl.

Az eseménydús szakmai nap zárásaként konzultáció és
vita következett. Itt számos hozzászólás elõremutatóan sür-
gette a geotermikus szakma ma még nem mûködõ szabályai-
nak és jogi környezetének, kormányzati támogatásának egyér-
telmûsítését.

Livo László

Tanulmányút Petrozsényben

A Bányagépészet a Mûszaki Fejlõdésért Alapítványunk
kuratóriumának régi vágya vált valóra július végén, amikor ta-
nulmányi kirándulás keretében meglátogattuk a Petrozsényi
Bányászati Egyetemen dolgozó tagtársainkat.

A kirándulás öt napja tele volt különleges élményekkel,
melyek közül felvillantunk néhányat.

Az ország minden tájáról származó csapatunk autóbusza
délutánra érkezett Aradra, ahol képzett idegenvezetõ csatla-
kozott hozzánk. A városnézés fénypontja az évtizedekig féltve
õrzött és végre felállításra került Szabadság-szobor volt. Tisz-
teleghettünk és elhelyezhettük az emlékezés koszorúját az
Aradi Vértanúink hamvait õrzõ obeliszknél. A rögtönzött kis
ünnepségen Forgács László barátunk felidézte a szabadságért
haltak utolsó szavait.

Másnap Déván álltunk meg. Megtekintettük a felújítás
alatt álló várat. Egy elmés kis felvonó vitt fel bennünket a
magaslatra, ahol szakmai élményként megtekintettük az
egyszerû szállítógépet.

Vajdahunyadon helyi történész kolléga mutatta be a várat,
történetét és a kapcsolódó szájhagyományt. A várból letekint-
ve, majd továbbutazva a buszból is beavatást nyertünk az
Osztrák-Magyar Monarchia idején kezdõdött vaskohászat sa-
nyarú jelenébe.

A vidéken sajnos � ahogyan az itthon is történt � a bányá-
szati és a kohászati infrastruktúra használatának mintegy �va-
rázsütésre� történõ megszüntetése nemcsak az addig stabil
egzisztenciájú emberekben, de a természetben is komoly sok-
kot váltott ki. Amelynek eredménye és következménye egy-
szerûen nem számolható fel. Viszont azt is láttuk, hogy vannak
biztató kezdetek, melyek a jövõbe mutatnak.

Másnap a kedvezõ változás jeleit tapasztalhattuk a Bá-
nyászati Egyetemen, ahol ma már bölcsészeti képzés is folyik.
Dr. Emil Pop rektor úr (aki bányagépész mérnök) fogadott
bennünket. Méltatta a Miskolci és a Petrozsényi Egyetemek
sok éves együttmûködését, külön kiemelve az alapítványunk-

kal való 15 éves kapcsolat és a konferenciáink jelentõségét.
Rövid tájékoztatást adott az általa vezetett egyetem jövõképé-
rõl. Kollégái, dr. András József, dr. Kovács József és dr. Nan
Marin-Silviu bemutatták az egyetem létesítményeit, és megte-
kintettünk néhány tanszéket is.

Majd a városházán a polgármester-helyettes rövid fogadá-
son az önkormányzat üléstermében adott tájékoztatást a né-
pességének közel 30%-át elveszített bányaváros múltjáról, je-
lenérõl és a jövõjét szolgáló tervekrõl. Ezután rövid városné-
zés keretében megtekintettük a még üzemelõ bányát is magá-
énak mondó várost, ismerkedtünk magyar vonatkozásaival és
a Bányamúzeummal. Délután kirándulást tettünk a Páring
hegységben, mely a közeljövõ egyik kitörési pontja gyönyörû
ésmagasra törõ csúcsaival, lankás sípályáival, vadászatra és tú-
rára csábító erdeivel, vizeivel és színes élõvilágával.

A következõ napot a kultúrának és a történelemnek szen-
teltük. Látogatást tettünk Zsilvásárhelyen, sétáltunk gyönyörû
parkjában. Nem törõdve az esõvel megcsodáltuk a �Hallgatás
asztalát� és az égig érõ �Végtelen oszlopot�, mely 15 modul-
ból áll, magassága 29,35 m. Statikai és öntészeti remekmû,
ami Petrozsény ipari üzemeiben az egyetem szakértésemellett
készült szürke nyersvas kéregöntvény kazettákból.

További utunkon Tismanában egy önellátó történelmi
apácarend birtokát és ezer éves hagyományait, Lájnicsban egy
ortodox templom köré települt modern kolostort csodálhat-
tunk meg. Ez utóbbi érdekessége, hogy vezetõje építészmér-
nök � természetesen õ az apát �, aki a kolostor épületeit saját
maga tervezte, illetve a kivitelezést ma is irányítja.

A visszaúton újra megcsodálhattuk a Zsil folyó völgyének
természeti szépségeit, a hirtelen jött zápor által megdagasztott
mérges folyócskát, valamint az épülõ vízlépcsõk és szivattyús
tározó, a készülõ vízi erõmûvek már látható létesítményeit.

Újra átutazhattunk a monarchia és ezzel Magyarország
1000 éves déli határainak egyikén, ahol e tényt emlékmû is
õrzi.

Sok szép élménnyel gazdagabban indultunk hazafelé más-
nap a Buta-völgybõl. Ki-ki saját otthona felé. Természetesen
útba ejtve Temesvárt, ezt a csodálatos európai várost, fejet
hajtva Dózsa György emlékhelye elõtt, csodáltuk Temesvár
szépen rendben tartott történelmi és építészeti emlékeit.

Livo László

Megrendeztük a 44. konferenciát

Az idén lett �nagykorú� a Bányagépészet a Mûszaki Fejlõ-
désért Alapítvány; 18 éve, 1993-ban alapítottuk. Ezt az évfordu-
lót is ünnepeltük a hagyományos Bányagépészeti és Bányavilla-
mossági Konferencián Balatongyörökön szeptember utolsó
napjain. A csodálatosan kellemes õszi idõben a Balaton ölelé-
sében álló Aranyhíd Panoráma Wellness Hotelben került sor
az eseményre.

Alapítványunk kuratóriuma szeptember 27-én este tartot-
ta az utolsó szervezõ megbeszélést, majd 28-án 10 órakor kez-
detét vette a 44. konferencia, melynek központi témája a �Bá-
nyagépészet az új energiaszerkezet szolgálatában� címet
viselte.

A megnyitó köszöntõt � immár hagyományosan � dr.
Havelda Tamás, a Vértesi Erõmû Zrt. bányászati igazgatója
mondta. Megnyugvással hallhattuk, hogy a sok törõdést, ne-
hézséget megélt Márkushegyi Bányaüzem folytathatja mûkö-
dését, és ma már nemcsak természet adta lehetõség van akár
a további üzemelésre is!

A bevezetõ elõadást felkérésünk alapján Zarándy Pál, a
Magyar Mérnöki Kamara alelnöke tartotta, aki érdekfeszí-
tõen taglalta hazánk lehetséges energetikai jövõképeit. Felvá-
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zolta a három jelentõsebb energiastratégiai lehetõséget, me-
lyek mögött ma az energetikai szakemberek felsorakoznak.
Bemutatta jellemzõ vonásaikat, érvelve erõsségeik és gyenge-
ségeik mellett. Saját véleményét is megosztotta a hallgatóság-
gal.

A következõkben dr. JoachimWitzel elnökhelyettes mutat-
ta be aMátrai Erõmû és hazai lignitbányászatunk jövõjét a je-
len és a jövõ világ- és európai energetikai helyzetképébe
ágyazva. Szavait kitûnõ tolmácsolásban hallhattuk, mely a fi-
gyelemfelkeltõ adatsort még inkább kiemelte.

A szünetben a résztvevõk megtekinthették az Alapítvá-
nyunk elmúlt 18 évét megörökítõ kiállítást, és részt vehettek
két szakcég bemutatkozásán.

Az elõadásfolyam Sava Radulovic igazgató úr bemutatójá-
val folytatódott, aki a föld alatti gáztárolás új technológiai
részletérõl, a tervezett Déli Áramlat gázvezetékrõl, illetve
Szerbia földgáziparáról tájékoztatott bennünket. Ezután
dr. Káldi Zoltán veszprémi bányakapitány a bányászati hulla-
dékok kezelésével kapcsolatos szabályozásról és a vörösiszap
katasztrófa hatásairól adott érdekes információkat.

Ebéd után elsõként elektro-hidrodinamikus kõzetaprítás-
sal ismerkedhettünk a lengyel dr. Krzysztof Kotwica elõadásá-
ban, melyet dr. Ladányi Gábor közvetített számunkra. Ezután
Konkoly Ádám, aMátrai Erõmû szakembere aGPS-szel segí-
tett külfejtési kompakt kotrógép üzemi tapasztalatait mutatta
be, mely elõsegíti minden bányagépész szíve vágyát, a szint- és
iránytörések nélküli szalagpályát, ami az új technika alkalma-
zásának egyik jelentõs eredménye. Harmadiknak dr. Ladányi
Gábor, a ME docense a külfejtési gépek járómûvének erõtani
vizsgálatára kifejlesztett modell rejtelmeibe avatta be a hallga-
tóságot.

A délután folyamán további elõadások hangzottak el a
dél-romániai külfejtési kotrógépek emelõ szerkezetének kor-
szerûsítésérõl, a hazai földhõ-felhasználásunk fejlõdésének jo-
gi környezetérõl, a földgáz és a mecseki kõszén elégetése
során felszabaduló CO2- és H2O-kibocsátás összehasonlító
elemzésérõl, majd az �Életünk az energia� elõadássorozatban
a szén új energetikai szerepérõl és az energetikai hulladékhõ
globális felmelegedést elõsegítõ hatásáról hallhattunk. Dr.
Deák Endre jóvoltából beavatást nyertünk aMiskolci Egyetem
vállalati kapcsolataiba is.

A szokásos közgyûlés után � ahol az alapítványtevõk az el-
múlt évet értékelték, és a 2010-ben csatlakozott tagok átve-
hették a Hell-Bláthy-emlékplakettet � a baráti találkozó kö-
vetkezett. Itt adta át a szigorló bányamérnökök számára kiírt
pályázatunk díját a kuratórium elnöke Pántye Péternek, aki azt
a �Máza-Dél 18-as telepének lemûveléséhez kapcsolódó
frontfejtés szállító berendezéseinek kiválasztása� c. tanulmá-
nyával nyerte el. A 2011. éviHell-Bláthy-díjat � Alapítványunk

kitüntetését � dr. Ladányi
Gábor és Horváth Károly kol-
légák érdemelték ki sok éven
át folytatott szakmai és ok-
tatási, valamint Alapítvá-
nyunk sikeres mûködése ér-
dekében kifejtett tevékenysé-
gükkel.

A konferencia zárónap-
ján hallhattunk a Zsil-völgyi
kõszénbányákban üzemelõ
frontfejtési gépekrõl, a Bako-
nyi Erõmû új zagykezelési
technológiájáról, munkaegészségügyi ismeretekrõl, valamint
automatizált kenéstechnológiáról.

A résztvevõk megkapták a 44. konferencia kiadványát,
mely az elhangzott elõadásokon kívül az idõkeretbe be nem
fért további elõadás anyagokat is tartalmazza.

A tartalmas rendezvényt dr. Võneky György zárta be,
összegezve az elõadások mondanivalóját és a konferencia
üzenetét.

Livo László

Uránbányász emlékút

Elkészült a �Jó szerencsét� Mecseki Bányász Emlékútnak az
uránércbányászat emlékeit összekötõ 24 km-es szakasza, ame-
lyet a Mecsek-ÖKO Környezetvédelmi Zrt., a Mecsekért Zrt.
és a Baranya megyei Természetbarát Szövetség közösen ala-
kított ki.

Az emlékutat 2011. július 2-án avatták fel. A túra 8 órakor
kezdõdött, majd avató ünnepséget tartottak az I. sz. Bánya-
üzem Kutatóaknája Emlékkövénél. Az avató után a gyalogtúra
útvonala a kialakított bányász emlékút � I-es üzem � III-as
üzem � Kõvágószõlõs � Tótvári-légakna � II-es üzem � IV-es
üzemi légakna � V-ös üzem � volt. A túrát Varga Róbert, a
Mecsek-ÖKO munkatársa vezette.

A túra közben felavatták a Tótvári akna helyén álló em-
lékkövet, melyet a Mecsek-ÖKO Környezetvédelmi Zrt., a
Mecsekért Zrt. és a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány állít-
tatott.

Mecsek-ÖKO

Zarándy Pál elõadása

A Hell-Bláthy-díj

A Tótvári-légakna emlékkövénél
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Gyászjelentés

Gálfi (Göbl) István okl. bányamérnök 2011. június 28-án, életének 77. évében Pécsett elhunyt.

Garamvölgyi János, a Mecseki Szénbányák volt vezérigazgatója 2011. augusztus 22-én, életének 92. évében
Pécsett elhunyt.

Zentai Kálmán okl. bányamérnök 2011. október 17-én, életének 77. évében Salgótarjánban elhunyt.

Sztraka János okl. bányamérnök 2011. október 14-én, életének 88. évében Budapesten elhunyt.

Kubus István okl. bányagépészmérnök 2011. október 24-én, 71 éves korában Kazincbarcikán elhunyt.

Túri Elemér bányatechnikus 2011. október 25-én, életének 87. évében Gyöngyösön elhunyt.

Fecskés Mihály okl. bányamérnök 2011. október 30-án, életének 87. évében Tatabányán elhunyt.

Martin Roland bányaipari technikus 2011. november 2-án, életének 84. évében Székesfehérváron elhunyt.

Gáspárfalvi Eszter okl. bányamérnök 2011. november 6-án Miskolcon elhunyt.

(Tagtársaink életútjáról késõbbi lapszámunkban fogunk megemlékezni.)

Fájó szívvel vettük tudomásul a szomorú hírt, hogy Kutasi Károly okleveles bányamûvelõ mérnök, az Oroszlányi
Szénbányák nyugalmazott osztályvezetõ-helyettese életének 75. évében, 2011. március 28-án váratlan hirtelenséggel

elhalálozott.
1936. szeptember 8-án Pósfán � egyVasmegyei kis községben � született. Az elemi

iskoláit a szomszéd faluban, Hegyfalun, a középiskoláit Tatabányán, a Péch Antal Bá-
nyaipari Technikumban végezte. Jó tanuló, jó sportoló volt. A tanulmányi szünetek-
ben a tatabányai bányákban dolgozott, így gyakorlatban is elsajátította az elméletben
tanultakat. Az érettségi után, 1956-ban a Nyirádi Bauxitbányánál helyezkedett el gya-
korló bányatechnikusként. Futballtudására felfigyelve 1957 júliusában Oroszlányba
vitték, ahol az akkorNB-II-es futballcsapat betonkeménységû hátvédjeként lett város-
szerte ismert. Munkahelyén, a XX. bányaüzemben bányafelmérõként dolgozott,
1960-tól 10 éven keresztül az üzemmérnökség vezetõje volt. Közben levelezõ tagoza-
ton elvégezte a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemet, ahol a bányamérnöki okle-
velét 1967-ben szerezte meg.

1970-tõl 1982. december 16-ig körletvezetõ mérnök, majd bányamester, 1974 júni-
usától pedig felelõs mûszaki vezetõhelyettesként dolgozott a XX-as, a XVI-os és a

majki aknán. A XX-as bányaüzemnél eltöltött több mint negyedszázad alatt munkaköri feladatait � idõt és fáradt-
ságot nem kímélve � becsületesen, a legjobb tudása szerint végezte. A bányában a biztonságos munkavégzést tar-
totta a legfontosabbnak.

1982. december 16-tól a vállalat termelési osztályán termelési fõmérnökként, majd 1984. december 1-jétõl 1992.
október 1-jén történt nyugdíjazásáig osztályvezetõ-helyettesként dolgozott. Az 1983-as márkushegyi bányaszeren-
csétlenség után több hónapon keresztül az üzem felelõs mûszaki vezetõjeként óriási szerepet vállalt az üzem bizton-
ságos termelésének újraindításában. Nyugdíjazása után 1997. április 1-jéig nyugdíjasként dolgozott a Vértesi Erõmû
Rt.-nél, ahol a központi ügyeletes diszpécserszolgálatot látta el szintén nyugdíjas munkatársaival.

Munkája elismeréseként 1980-ban és 1984-ben Kiváló Munkáért, 1991-ben a Bányász Szolgálati Érdemérem
gyémánt fokozatának kitüntetésében részesült.

Egyesületünknek 1965 óta tagja. Szakmai elõadásokon, összejöveteleken rendkívül aktív volt. Kitûnõ memóriá-
ja révén mindenféle témához hozzá tudott szólni. Negyven éves tagságért 2005-ben megkapta a Sóltz Vilmos-em-
lékérmet.

Az oroszlányi temetõ ravatalozójában 2011. április 4-én bányász egyenruhában díszsorfalat állva, a Bányászhim-
nuszt elénekelve búcsúztak tõle régi munkatársai, volt osztálytársai, közeli ismerõsei, kívánva utolsó Jó szerencsét!

Gyõrfi Géza

Kutasi Károly
(1936�2011)

Kutasi Károly
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2011. szeptember 21-én a tatai Almási úti temetõben a katolikus egyházi szertartás szerint megtartott temetésen
búcsúztak családtagjai, pályatársai és tisztelõi dr. Simon Kálmántól, a bányász szakma kiemelkedõ személyiségétõl.

A felravatalozott urna elõtt dr. Vojuczki Pétermondott beszédet.
�Megrendülten állunk dr. Simon Kálmán ravatala elõtt, aki életének 92. évében

hunyt el. Megtiszteltetés számomra, hogy barátjának fogadott, és most baráti bizalma
alapján búcsúzom tõle, az embertõl, a vasokleveles bányamérnöktõl, okleveles köz-
gazdász-mérnöktõl, a mûszaki tudományok doktorától. Szép kort élt meg egy viharos
változásokkal teli történelmi korszakban. 1920. május 21-én született Tapolcán. Meg-
élte az 1944-es, 1945-ös, 1956-os és 1989-es sorsfordulókat.

A tatai piarista gimnáziumban érettségizett. A bányamérnöki diplomát aMÁVAG
ösztöndíjasaként szerezte Sopronban.

Simon KálmánOrmospusztán kezdtemeg szolgálati éveit. Háború volt, a szén volt
a gazdaság alapja, a háborút követõ években pedig az újrakezdés feltétele, gyakorlati-
lag az egyetlen energiaforrás. A tehetséges fiatal bányamérnök karrierje a viharosan
változó politikai feltételek között dinamikusan ívelt felfelé. 1946-1950 között Orosz-

lányban körzetvezetõ és Tatabányán üzemvezetõ volt. Szorgalma intuícióval is párosult, sikeres volt ésmagas elisme-
résekben részesült. 1950-ben, 30 éves korában aMagyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozatát vehette át.

1951-ben a növekvõ széntermelés irányítására fiatalokat vezényeltek. A �fiatalítás� sodrábanOroszlányból a Bá-
nya- és Energiaügyi Minisztériumba került, és a szénbányászati fõosztály mûszaki vezetõjévé nevezték ki. A bányá-
szatban akkor 140 ezer fõ dolgozott, de hiányzott a korszerû technika, aminek pótlása hatalmas feladatot jelentett.

Devizahiány volt, hidegháborús, tekintélyuralmi közhangulat uralkodott. Bátor tett volt részérõl, hogy a mûsza-
ki színvonal növelésére nyugati együttmûködést kezdeményezett, amely a hidraulikus szerkezetek beszerzését, majd
kooperációs gyártást, végül a magyar pajzs-szerkezet kifejlesztését eredményezte. Elemzõ munkáján alapuló me-
rész megoldásokat ajánlott akkor, amikor a légkört ideologizált szakmai viták mérgezték. Ironikus humora segített
neki sok esetben a tekintélyuralmi megnyilvánulásokkal szemben. Simon Kálmánnak is sok kellemetlensége adó-
dott, mert a viták során soha nem volt közömbös, kerülte a fanatizmust, a szakma, a munkatársai érdekében nem
rejtette véka alá a meggyõzõdését.

1957-ben lett a Közép-dunántúli Szénbányászati Tröszt mûszaki osztályvezetõje. Közben külkereskedelmi köz-
gazdasági mérnöki oklevelet szerzett. 1959-tõl a Bányászati Kutató Intézetben dolgozott, megalakította a bányagaz-
dasági osztályt, és kezdeményezte a matematikai-statisztikai módszerek alkalmazását a bányagazdasági döntések
megalapozására.

1963-ban visszahelyezték a Nehézipari Minisztériumba mûszaki-fejlesztési fõosztályvezetõnek. Ismét iparveze-
tési feladatokat látott el és folytatta a szénbányászat mûszaki-gazdasági problémáinak kutatását.

Megszerezte a tudományok kandidátusa címet. Tudományos eredményeire támaszkodott a gyakorlatban. Ami-
kor az új módszerei zavarólag hatottak a konzervatív tervezési eljárások alkalmazóira, az ellenzõkkel szemben ud-
variasan megvédte az igazát, és jelentõs eredményeket ért el. Megtört az ellenállás a lignitvagyon igénybevételével
és a korszerû földalatti technológiák alkalmazásával szemben. Az 1970-es, 80-as évek hazai bányászatában korsza-
kos jelentõségû, szemléletformáló mûnek számított a dr. Tóth Miklóssal és dr. Faller Gusztávval közösen írt, piaci
szemléletû: �Mûszaki bányagazdaságtan� címû mûve, amely egyetemi tankönyv is lett.

1968-tól 11 éven át fõosztályvezetõ volt az OrszágosMûszaki Fejlesztési Bizottságban. Új helyén a korszerû ma-
gyar bányagazdasági iskola eredményeire támaszkodva az ország nyersanyagellátási koncepciójához olyan módszer
alkalmazását ajánlotta, amely a különbözõ reális lehetõségek között helyet követelt a hazai ásványvagyonnak és
-bányászatnak. 1977-ben megszerezte a mûszaki tudományok doktora címet, majd késõbb köztestületi tagja lett a
Magyar Tudományos Akadémiának.

1979-tõl nyugdíjba vonulásáig a Központi Bányászati Fejlesztési Intézet vezérigazgatójaként folytatta az ásványi
nyersanyagok optimális igénybevételére irányuló tevékenységet. Kiváló kapcsolatot tartott a magyar tudósokkal, a
KGST országok, az angol, a francia, a német bányászat szakembereivel, és nagy érdeklõdést mutatott a kínai bá-
nyászat iránt. Különösen nagy megtiszteltetésnek tartotta, hogy 1980-ban Eötvös Loránd-díjban részesült.

A bányász és kohász szakma tisztelete hatotta át tevékenységét az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesületben. Kezdeményezte a budapesti szervezet létrehozását, 1974-84 között annak elnöke is volt. 1964-75 kö-

Dr. Simon Kálmán
(1920�2011)

Dr. Simon Kálmán
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zött a BKLBányászat szerkesztõ bizottságának tagjaként segítette a színvonalas publikációkmegjelenését. Hazai és
külföldi szakmai lapokban több mint negyven folyóiratcikkben ismertette tudományos tevékenysége eredményeit.

Sikereit, érdemeit nehéz hiánytalanul felsorolni. Több évtizedes szakmai-tudományos tevékenységének elisme-
rését Állami Díj, Akadémiai Díj, a Bányászati Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst és arany fokozata, aMunka Érdem-
rend ezüst és arany fokozata, a Bányászat Kiváló Dolgozója kitüntetések fémjelzik. Az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület tiszteleti tagjának választotta, és az Egyesületi Munkáért-, a Wahlner-, a Sóltz-emlékérem-
mel jutalmazta. A Miskolci Egyetemen átvehette a vasoklevelet.

Simon Kálmán a XX. század második felében a sokadik fénykorát megért hazai bányászat vitathatatlanul emb-
lematikus alakja volt. A ravatala elõtt mégsem a kitüntetéseit, hanem emberségét, segítõkészségét, közvetlenségét,
és elõretekintõ szellemét szeretném kiemelni. Egy bonyolult korban lelkiismeretesen tette a dolgát.

A bányászatban bekövetkezõ változásokat aktívan követte nyugdíjba vonulása után is, de beavatkozásra már
nem volt lehetõsége. Tudta, hogy a magyar bányászat szakemberei az adott természeti és politikai viszonyok között
olyan szakmai eredményeket értek el, amelyeket külföldön is elismernek. Változatlanul úgy vélte, hogy tudományos
iparpolitikával a következõ évtizedekben is lehetséges a szénre alapozott villamosenergia-termelés, és szükséges az
érc- és az egyéb ásványbányászat. A szellememindvégig friss volt, a természet és az emberi élet rendje szerint, a tes-
te gyengült el. Visszatért Tatára, itt nyugszik majd, ahol tanult és készült az életre.

Kedves Simon Kálmán! Gyászol az egész bányász társadalom. Hosszú, tartalmas életet éltél, és számos eredmé-
nyed, emléked mindnyájunkban tovább él. Tisztelettel és szeretettel búcsúzunk. Kívánunk Neked utolsó Jó szeren-
csét! Isten veled!�

A sírnál dr. Kapolyi László, az MTA rendes tagja, mint szakembertõl és mint baráttól búcsúzott meleg hangú be-
szédében, majd a sírt beborították a koszorúk és a virágok.

Dr. Horn János

Szomorúan értesültünk, hogy rövid szenvedés után, életének 94. évében, 2011. szeptember 18-án, Tatabányán
elhunyt Kroszner László, a Dorogi Szénbányák nyugalmazott vezérigazgatója, Dorog város Díszpolgára.

1918. június 25-én született Nagybátonyban bányász család gyermekeként már
1932-tõl a bányánál dolgozott egészen 1948-ig. A közgazdasági technikumi érettségi
után Tanács Akadémiát, majd MSZMP Fõiskolát végzett.

Dolgozott a Tatabányai Szénbányák Vállalat pártapparátusánál, volt a Komárom
Megyei Tanács elnöke, azMSZMPmegyei pártbizottság és végrehajtó bizottság tagja,
a Hazafias Népfront megyei elnöke, és 1954-1958 között a dorogi pártbizottság elsõ
titkára.

1972-ben Dorogra helyezték, amikor is a Dorogi Szénbányák Vállalat vezérigazga-
tójának nevezték ki,mely funkciót tíz éven keresztül, 1982-ig, nyugdíjazásáig betöltötte.

Kroszner László felkészült, óriási hivatástudattal rendelkezõ, az emberek gond-
jaira, problémáira érzékeny, magas szintû vezetõi képességgel felruházott személyiség
volt. Nevéhez fûzõdik többek között a Kutatási és Bányaépítési Üzem alapítása, a lõtt-
betonos technológia honosítása, a Bányagépgyár fejlesztése, a kavicskitermeléshez
szükséges úszó-kotró technológia kifejlesztése, a Szolgáltató Üzem és a Tervezõ Iroda

tevékenységének bõvítése elsõsorban az építõipari beruházások kivitelezésére. Tevékenységéhez fûzõdik a
Lencsehegyi I. bányaüzemmegnyitása, a Lencsehegyi II. bányaüzem építésének elfogadtatása és az építéshez szük-
séges anyagi forrás megteremtése. Irányításával kezdõdött el Dorogon a régi bányászkolónia szanálása. A bányász-
lakás akció keretében lakónegyedek épültek nemcsak Dorogon, hanem Esztergomban is.

1972-tõl volt tagja az OMBKE-nek, több cikluson át a Dorogi Szervezet tevékeny elnöke. Nevéhez fûzõdõ ki-
emelkedõ OMBKE esemény a dorogi szénbányászat 200 éves jubileumi rendezvényeinek megszervezése és közöt-
tük az elsõ szakestély megtartása Dorogon 1981-ben. Tevékenységét az EgyesületWahlner Aladár-emlékéremmel ju-
talmazta.

Temetése 2011. szeptember 24-én volt a tatabánya-újtelepi temetõben. Volt munkatársai, a bányász szakszerve-
zet és az OMBKE Dorogi Szervezetének tagjai álltak díszõrséget ravatalánál. A munkásságát méltató búcsúbeszé-
det követõen a hamvait tartalmazó urnát a Dorogi Bányász Zenekar által megszólaltatott Bányászhimnusz hangjai
mellett helyezték végsõ nyughelyére és mondtak fájdalommal teli utolsó Jó szerencsét!

Glevitzky István

Kroszner László
(1918�2011)

Kroszner László
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Varró Tibor Kiskunfélegyházán született 1932. július 4-én, egy háromgyermekes család legkisebb fiaként. Édes-
apja gépészmester volt, aki távol a szûkebb pátriájától, Miskolc környékén dolgozott. Késõbb, a jobb megélhetés

miatt az egész család Miskolcra költözött. A középiskolát már Miskolcon fejezte be,
majd felvételt nyert Sopronba, ahol 1954-ben kitüntetéses (vörös diplomás) bányageo-
lógus mérnöki oklevelet kapott. Szakmáját az Ózdvidéki Szénbányászati Trösztnél,
Putnokon kezdte.

Mivel a trösztnél ekkor még nem volt üzemi földtani szolgálat, ezért a központban
tevékenykedõ többi kollégával együtt párhuzamosan kellett foglalkozni az összes üzem
valamennyi földtani feladatával, úgymint: kutatási tervek készítése, földtani kutatások
irányítása és mûszaki ellenõrzése, bányabeli kutatások tervezése, vágatszelvényezések,
vízföldtani problémák megoldása, készletmérlegek összeállítása, földtani zárójelenté-
sek készítése stb.

1964-1968 között a termelési osztályon dolgozott, mert ezen osztályon belül szer-
vezték meg a bányavízvédelmi csoportot. Itt a termeléssel szervesen összekapcsolva
tervezték és végezték a bányavízvédelmi tevékenységet. Ezen idõszak alatt a megelõzõ
(elsõsorban bányabeli fúrásos vízlecsapolási) tevékenység eredményeképpen az Ózdvi-

déki Szénbányászati Tröszt területén egyetlen vízbetörés sem fordult elõ.
1968-ban a földtani osztály állományába került, ahol továbbra is a bányavíz-védelem területén tevékenykedett.

Itt az összevonásig dolgozott. Miskolcra, a földtani osztályra 1974-ben helyezték át, az Ózdvidéki és a Borsodi Szén-
bányászati Trösztök egyesítésekor. Ekkor osztályvezetõ-helyettesi beosztást kapott. Itt ismerkedtünk meg az 1970-
es évek közepén, amikor tanácsaival hatékony segítséget nyújtott diplomatervem elkészítésében. Két év múlva köz-
vetlen munkatársi kapcsolatba is kerültünk, ugyanis megindult a Tervtárót bõvítõ Tardona-Peres terület kutatása. Õ
a kutatás mûszaki ellenõre volt, én pedig a térségben bányászkodó Bükkaljai Bányaüzem pályakezdõ geológusa.
Szakmai tanácsaira, a kutatások során szerzett tapasztalataira, kitûnõ emberismeretére mindig lehetett számítani.
Mindenkivel, mérnökkel, fúrómunkással, kollégákkal, ismerõsökkel jól megértette magát. Fanyar humorú, nyitott,
társasági és közösségi ember volt. Munkatársai szerették, megbecsülték.

A Borsodi Szénbányák földtani osztályán fõ feladata a kutatásirányítás volt, de a földtani kutatások mûszaki el-
lenõrzési tevékenysége is feladatai közé tartozott. Elõkutatási programok, kutatási tervek, kutatás-mûszaki számítá-
sok kerültek ki kezei közül. Hozzá tartoztak a bányavízzel és ivóvízzel kapcsolatos ügyek. Hét publikációja jelent
meg elsõsorban Ny-borsodi bányák vízvédelmével, vízlecsapolásával és elõvíztelenítésével kapcsolatosan. Tevéke-
nyen részt vett a Magyarhoni Földtani Társulat életében is, az Észak-magyarországi Területi Szervezet titkára volt
1990-1993 között. Több elõadást tartott az OMBKE és aMagyarhoni Földtani Társulat elõadó ülésein is. 1990. de-
cember 1-jén nyugdíjazták.

Munkahelyein végzett tevékenységéért a Bányászat Kiváló Dolgozója, a Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója (két
alkalommal), Kiváló Dolgozó (öt alkalommal), Kiváló Munkáért Oklevél (két alkalommal) kitüntetéseket kapta. A
bányászatban töltött hosszú munkássága során a Bányász Szolgálati Érdemérem ezüst, arany, gyémánt fokozatait is
kiérdemelte. AzOrszágosMagyar Bányászati és Kohászati Egyesület tagja 1959 óta, a Sóltz Vilmos-emlékérem tulaj-
donosa.

2011. augusztus 14-én hunyt el, súlyos, hosszantartó betegségben, amit méltósággal, türelemmel viselt. Hamvait
� egyházi szertartást követõen � 2011. augusztus 25-én helyezték végsõ nyughelyére, aMiskolci Nagyboldogasszony
Minorita Plébániatemplom kriptájának urnatemetõjébe. Temetésén egyetlen leánya, a közvetlen családja, rokonok
és ismerõsök vettek részt. A volt kollégák közül néhány idõsebb és több fiatalabb is lerótta kegyeletét és kívánt neki
utolsó Jó szerencsét! Kedves Tibor! Béke poraidra!

Kiss Péter

Varró Tibor
(1932�2011)

Varró Tibor

Északi áramlat

Hivatalosan is megnyitották a szibériai gázlelõhelyeket és Németországot összekötõ ÉSZAKI ÁRAMLAT vezetéket.
A 10 milliárd dollárba kerülõ, a tenger alatt futó vezeték csak részlegesen készült el, a második párhuzamos csövet 2012

végén adják át. Az ÉSZAKI ÁRAMLAT teljes kapacitása év 55 milliárd köbméter lesz. A projektben orosz, német, francia
és holland cégek vesznek részt.
hvg 2011. november 12. (p.: 95)

Dr. Horn János
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