
Sandvik Rock Processing

1103 Budapest, Gyömrõi út 31. Tel.: 1/431-2765, Fax: 1/431-2760; 
e-mail: janos.mizser@sandvik.com

SAANNDDVVIIKK BEEREENNDDEEZZÉÉSEEKK 
AA KKÕÕ- ÉÉS KKAAVVIICCSBÁÁNNYYÁÁSZZAATBAANN,

AAZZ ÉÉPÍÍTÕÕAANNYYAAG-IIPAARBAANN

SANDVIK



BÁNYÁSZATI 
ÉS KOHÁSZATI LAPOK

138.
évfolyam22000055//55.. sszzáámm

A tartalomból:
Tanulmány a Nemzeti Fejlesztési Terv 

természeti erõforrások fejezetéhez
A bányaegészségügy kezdetei
Köszöntjük vas-, gyémánt- és aranyokleveleseinket

AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA
ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN



MMEETTSSOO  MMIINNEERRAALLSS  ((HHUUNNGGAARRYY))  KKFFTT..  VV..  AA..  
11114466  BBUUDDAAPPEESSTT,,  HHUUNNGGÁÁRRIIAA  KKÖÖRRÚÚTT  116622..
Telefon: 1-471-9201, 06-20-9514-799
Fax: 1-471-9200
e-mail: laszlo.gaszner@metso.com

� Törés, osztályozás (természetes kõzetek, beton- és építési
törmelék feldolgozása)

� Fixen telepített törõberendezések (pofás, kúpos, röpítõ)
� Osztályozó berendezések, sziták különbözõ teljesítményre és
szemcseméretre

� Lánctalpas (dízel-hidraulikus) mobil (Nordberg LT, ST soro-
zat) és gumikerekes (Nordberg NW) félmobil (hálózati vagy
generátoros megtáplálású) törõ- és szitaberendezések

� Szitabetétek, malombélések, kopóelemek (Trellex termékek)
� Száraz vagy nedves osztályozáshoz gumi vagy poliuretán szi-
tabetétek

� Örlõmalmok korszerû gumibélelése
� Bunkerek/silók, betonkeverõk, anyagátadási felületek védel-
me: kopásálló gumi-, poliuretán- és kerámiabetétes elemek;
betapadás-csökkentõ mûanyag lemezek

� Szállítószalag anyagátadási helyekre ütközõ gerendák
� Gumi zagytömlõk
� Hevedertisztítók

�Ömlesztett anyagok szállí-
tása

� Textilbetétes és nagy szakí-
tószilárdságú Trellamid he-
vederek

� Speciális hõálló, olajálló és
élelmiszeripari hevederek

� Kazettás hevederek (Flexo-
well, Pocketlift), amelyek
képesek akár 90°-os szög-
ben is szállítani

� Zagyszivattyúk: centrifugál
és tartályos típusok (fém és/vagy gumival borított kopóré-
szekkel)

Az új berendezések értékesítésén és szervizelésén túlmenõen
használt gépek forgalmazásával is foglalkozunk.

Fõbb termékeink



� Vízkútfúrás
� Vízföldtani kutatás, értékelés
� Földtani kutatás, értékelés
� Szakhatósági engedélyekhez szükséges
dokumentációk elkészítése

Érdeklõdjön telefonon vagy e-mailben!
Megkeresés után térítés nélkül írásos

szakvéleményt készítünk a megjelölt feladat
kivitelezhetõségérõl.
Részletes árajánlat.

Telephely: Halimba, bányaüzem
Tel./Fax: 88/503-408
(munkanapokon 05:00 � 14:00)
mobil: 30/9570-136
E-mail: geoasz@geoasz.axelero.net

VÍZ- ÉS
FÖLDTANI
KUTATÓ,
FÚRÓ KFT.

Termékeink:
� Feszítõperemes fém és mûanyag rosták

� Mûanyag rosta/rendszerek
(CLIP�TEC, UNIPLANK, UNISTEP

Vibro�Elastic, Síkrosta)
� Hárfa rosták, préshegesztett rosták, perforált lemezek
� Ipari drótszövet (vibrátor fonatok) osztályozó gépekhez,

magas kopás- és rezgésálló rugóacélból, rozsdamentes kivitelben is
� Allgaier szitabetétek javítása, felújítása

� Hullámrácsok tetszõleges rácsosztással, jól hegeszthetõ
anyagból, rozsdamentes kivitelben is

� Mûszaki szövetek, szitaszövetek 0,04 mm-tõl rozsdamentes,
rugóacél, horganyzott és szénacél anyagokból

� Szúnyoghálók szélein szegett, szõtt kivitelben (barna, fehér,
szürke, zöld színekben; 1,0; 1,2; 1,5 m széles tekercsekben)

� Vadhálók tûzi horganyzott kivitelben
� Kerítéselemek, kerítésmezõk
3000 Hatvan�Nagygombos

Tel./Fax: 06-37/341-231; 06-37/540-213
Mobil: 06-20/3131-612

E-mail: hutter@h-s.hu Weboldalunk: www.h-s.hu

GÕZTECHNIKA
KFT.

gõzrendszerek

a gyorsgõzfejlesztõtõl a nagykazánig.
Rendszerek�szerelvények�szerviz
www.goztechnika.hu 62/553-950
6724 Szeged, Vértói út 18/c



Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 138. évfolyam, 5. szám 1

A szerkesztõség címe:
Postacím: Tapolca � Pf. 17 � 8301

Felelõs szerkesztõ:
Podányi Tibor

(tel.: 30-2955-718)
e-mail: bkl.banyaszat@axelero.hu

A szerkesztõ bizottság tagjai:
Bagdy István (szerkesztõ)

dr. Csaba József (olvasó szerkesztõ)
G. Molnár Ferencné (szerkesztõ)

dr. Gagyi Pálffy András
(hírszerkesztõ)

Antal István
dr. Dovrtel Gusztáv

Erdélyi Attila
dr. Földessy János

Gyõrfi Géza
dr. Horn János

Jankovics Bálint
Kárpáty Erika

Lívó László
Lois László

Mara Márta-Éva
dr. Mizser János
dr. Sümegi István

dr. Szabó Imre
Szilágyi Gábor
dr. Tóth István
dr. Turza István

Vajda István

Kiadja:
Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület
Budapest, II., Fõ utca 68.
Telefon/fax: 1-201-7337

Felelõs kiadó: dr. Tolnay Lajos

Nyomdai elõkészítés:
Vorákné Szecsei Mónika

Nyomda:
Press+Print Nyomda, Kiskunlacháza

TARTALOM

DR. HC. MULT. DR. KOVÁCS FERENC: Természeti erõforrások,
ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony
fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás . . . . . 2
Potential developments in the efficient utilization of natural
resources and mineral commodities, energy and environment
management (Study for the National Development Project)

LÁDAI ANDRÁS DÉNES, TÓTH ZOLTÁN: Egy bányamûvelési
térkép korszerûsítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Modernization of a mining map

DR. SZALAI LÁSZLÓ:A bányaegészségügy kezdetei . . . . . . . . . . . . . . . 16
Initial stages of mine-health

DR. KAMARÁS BÉLA, LÍVÓ LÁSZLÓ: Kalandozásunk az Unióban... 21
Our errantry in the Union

DR.MATYI-SZABÓ FERENC:Radikális, hosszú távra szóló módosítások
szükségessége Magyarország villamosenergia-politikájában . . . . . 25
Necessity of radical changes in the Hungarian energy policy

RÉTHY KÁROLY: Máramaros sóbányászata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Salt mining activity of Máramaros

DR. SASVÁRY ZOLTÁN: Az esztergomi Bányagépészeti és
Bányavillamossági Felsõfokú Technikum . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Mine Mechanical and Electrical High School in Esztergom
(contribution)

Megemlékezés Gál Istvánról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Egyesületi ügyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Köszöntjük a 2005-ben vas-, gyémánt- és aranyoklevéllel
kitüntetett kollégáinkat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Hazai Hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 42, 43
Külföldi Hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 31, 33, 37
Gyászjelentés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Dr. Ládai Jenõ Tamás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Dr. Botos László . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Speckhardt János . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Nemes Sándor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Somlói György . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Eck Ferenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Doma István . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Törõcsik István . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Helyreigazítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20, 56
Könyv- és folyóiratszemle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 55
Közlemények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Megjelenik 2005. október 30.

Bányászati
és Kohászati Lapok

Belsõ tájékoztatásra, kereskedelmi
forgalomba nem kerül

HU ISSN 0522-3512



2 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 138. évfolyam, 5. szám

Ásványi nyersanyagok, energia- és
környezetgazdálkodás

Minden társadalom gazdasági tevékenységének és
az emberek mindennapi életének a feltételeit, környe-
zetét alapvetõen két nemzetgazdasági ágazat határozza
meg: a mezõgazdaság és a bányászat (a hasznosítható
ásványi nyersanyagok kitermelése és hasznosításra tör-
ténõ elõkészítése). Nem véletlenül nevezik ezt a két
ágazatot õstermelõ ágazatnak, a mezõgazdasági és bá-
nyászati termékek nélkül a mindennapi élet lehetetlen-
né válik. Ezen két ágazat nemzetgazdaságon belüli súlya
és jelentõsége a gazdaság fejlettségének különbözõ sza-
kaszában eltérõ, de mind az extenzív, mind az intenzív
gazdaságfejlõdési szakasz igényli kiegyensúlyozott
mûködésüket.

A világ ásványi nyersanyag termelése
évrõl évre (2-3%-kal) növekszik, annak
ellenére, hogy az alapanyagok terén az újra-
hasznosítás, az energiahordozók terén a
megújuló energiaforrások használata �
helyeselhetõen � erõteljes támogatást élvez
és terjed. Amennyiben az elmaradott orszá-
gok minimális szintû felzárkózását a világ el
kívánja érni, a nyersanyagok kitermelésének
ütemét a jövõben is fokozni kell.

Annak ellenére, hogy a kitermelés tech-
nikai feltételei javulnak, a természeti
körülmények, a kitermelés feltételei távlati-
lag óhatatlanul romlanak, ami tendenciá-
jában a termelési költségek növekedését
eredményezi. Ezt a tendenciát erõsíti az a
tény is, hogy a termelés zömét csaknem vala-
mennyi nyersanyag esetében néhány ország
(érdekszövetség) adja, akik a világpiaci ára-
kat is képesek befolyásolni � esetenként ki-
számíthatatlanul.

Magyarország természeti erõforrások tekintetében
közepesen ellátott ország. A világméretû globalizáció
következtében mamár nincs termelési kényszer számos
hazai ásványi nyersanyag tekintetében, de a természeti
erõforrások a nemzeti vagyon részét képezik, azok hasz-
nosítása vagy felkutatása, számbavétele és megõrzése a
nemzetgazdaság hosszú távú érdeke. Minden kor gaz-
daságfejlesztési stratégiájának biztosítani kell a hazai
természeti erõforrások hasznosíthatóságának feltéte-
leit, a nyersanyag kitermeléséhez és feldolgozásához
kapcsolódó gazdasági vállalkozások támogatását. A
nyersanyagvagyon döntõ hányada nem a rövid távú cé-
lok és keresletek kielégítését szolgálja, hanem stratégiai
jelentõségû gazdasági hátteret biztosít. A hasznosítható
elõfordulások túlnyomó részben felszín alatt, fedve ta-

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának
hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás
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1. ábra: A hazai termelés alakulása 1989�2003
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lálhatók, paramétereiket kutatási információk révén
tudjuk becsülni. Ezek módszerfüggõek, s ezért a tech-
nológia fejlõdésével gyorsan elavulnak � a 10-15 éve
megszerzett nyersanyag információk gyökeres újraérté-
kelésre szorulnak.

Hazai nyersanyagtermelésünk (1. ábra) az elmúlt
másfél évtizedben a rendszerváltáshoz kapcsolódó gaz-
dasági visszaesést kiheverve, közelítõleg az 1990-es
szintre tért vissza, szerkezetében azonban jelentõsen át-
alakult.

A hazai nyersanyagtermelés szerkezetében jelentõs
átalakulás a mélymûvelésû széntermelés visszaesésében
és a bauxit kivételével az érctermelés megszûnésében
mutatkozik. Az ipari beruházásoknak és az útépítések-
nek köszönhetõen az építõipari nyersanyagok termelé-
se elérte az 1989-es szintet.

A villamos energia termelésére és felhasználására is
jelentõs hatással volt a társadalmi-gazdasági rendszer-
váltás, az ezzel együtt járó gazdasági visszaesés. Ugyan-
ezmondható el a villamos energia felhasználásáról is (2.
ábra), ami csak 2002-ben érte el az 1989. évi szintet, is-
mét meghaladva a 40 TWh-át.

Magyarország ásványvagyon helyzete

Az energiahordozók esetén jelentõs földtani készle-
tekkel rendelkezünk, amelyeknek azonban többnyire ki-
csi a gazdaságosan kitermelhetõ hányada (pl. kõolaj ese-
tén 222/20,8 Mt, feketeszén esetén 1597/199 Mt). Kivé-
tel ez alól a lignit, amely külszíni fejtésekkel termelhetõ
és a közel 6Mrd t-ás készletbõl csaknem 3Mrd t az ipa-
ri vagyon.

Ércek esetén jelentõs készletekkel Recsken rendel-
kezünk (Cu és Zn), bauxit, ólom, cink, mangán és ne-
mesfémek esetén csak a földtani készleteink jelentõsek,
az ipari vagyon viszonylag csekély.

Ásványbányászati és építõipari nyersanyagok terén
a kitermelhetõ készleteink is évszázados távlatokra ele-
gendõek.

A Magyar Geológiai Szolgálat (MGSZ) nyilvántar-
tása alapján a hazai nyersanyag készleteink nominál ér-
téke közelíti a 7000 Mrd Ft-ot (2003. évi adat). Ebben
azonban a potenciális értékeink nincsenek benne, mint
pl. a recski rézérc, amely a világpiaci áringadozások

függvényében hol fel-, hol pedig leértékelõdik. (Becslé-
sek szerint a jelenlegi rézárakon (~3000 USD/t) 300
Mrd Ft körüli a nominál gazdasági értéke.)

Összegezve a helyzetet, megállapítható, hogy jelen-
tõs ásványvagyonnal és gazdasági értékkel rendelke-
zünk, amelynek a kitermelési lehetõségeivel indokolt
foglalkozni.

A szilárd energiahordozók területén a helyzet nagyon
leegyszerûsödött. A korábbi egyenlõtlen gazdasági fel-
tételek, valamint a szenes erõmûvek fejlesztéseinek
(füstgáztisztítás) elmaradása miatt ma a mátraaljai lig-
nit (MERT) és az oroszlányi barnaszén (VÉRT)mellett
csupán néhány kisebb külfejtés és kéregbánya termel
szenet. A lakossági igény minimálisra csökkent. A teljes
szénkészletünk, amint már említettük, jelentõs, barna-
szénbõl is 3 Mrd t feletti a földtani készlet.

A 2002. és 2003. évi rendelkezésre álló adatok alap-
ján megállapítható, hogy a hazai villamos energia fel-
használásunk kb. 64%-a import forrásokból származik.
Ha Paks fûtõelem behozatalát is figyelembe vesszük,
akkor a villamos energia importfüggõségünk 75%.

Figyelembe véve, hogy a teljes energiaellátás terén
kb. 70%-ban importra szorulunk, és ez csak romolhat,
távlatilag foglalkozni kell a hazai források kihasználási
lehetõségeinek növelésével. Ezt a látszólagos nemzet-
közi energia túlkínálat mellett is állítjuk, mivel az ener-
getikai fejlesztések az utóbbi két évtizedben szinte kizá-
rólag földgázra irányultak. Ez a piac ingatag, az európai
ellátás döntõen kelet-európai és afrikai forrásokra tá-
maszkodik, ahol a politikai instabilitás veszélyezteti a
folyamatos ellátást. Komoly kockázatot vállal az ország
ilyen mértékû és ennyire kevéssé diverzifikált energia
importtal.

A helyzet javítása érdekében indokolt megkezdeni
azokat a kutatásokat, amelyek a hazai energiahordozók és
egyéb nyersanyagok hatékonyabb és gazdaságos kiaknázá-
sát teszik lehetõvé.

A kutatásoknak ki kell terjedni:
� a hagyományos kitermelési eljárások, módszerek,
technológiák fejlesztésére,

� új módszerek kidolgozására, amelyekkel a földtani
készleteink gazdaságosan kitermelhetõvé tehetõk,

� új hasznosítási módok kialakítására, amelyekkel a faj-
lagos felhasználás csökkenthetõ.
Külön hangsúlyozzuk a lignit alapú energetikai

hasznosítás fontosságát, mivel hosszú távon ez az egyet-
len olyan primer energiahordozónk, amellyel az import-
függõségünket gyorsan, gazdaságosan tudjuk csökken-
teni, s ellensúlyozhatjuk a földgáz túlzott mértékû hasz-
nálatát. (A 6 Mrd tonna lignitvagyon hosszabb távlat-
ban vegyipari nyersanyagként is hasznosítható.)

A feketeszenek kitermelési lehetõségeinek vizsgála-
tánál figyelembe kell venni azt a nagy mennyiségû me-
tánt, ami a szénhez kötve fordul elõ, s amelynek a kiter-
melésével érdemes foglalkozni (120Mrdm3-re becsülik
a mennyiségét).

A recski bánya termelésbe állítása csak olyan szak-
mai befektetõvel képzelhetõ el, aki hosszú távú megté-
rülésben gondolkodik. Ugyanakkor nem szabad olyan

2. ábra: A hazai villamosenergia-fogyasztás
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lépéseket tenni, amelyek a késõbbi hasznosítási lehetõ-
ségeket kizárják, vagy lehetetlenné teszik. (Ezért helye-
seljük azt a döntést, hogy az akna nem került betöme-
dékelésre, hanem a természetes vízzel való feltöltõdés,
elárasztás valósult meg, ezáltal szükség esetén a víz
kiszivattyúzásával bármikor újranyitható a bánya.)

Az ország természeti erõforrásai között jelentõsek,
de kellõen fel nem ismert súlyúak más további földtani
eredetû erõforrások, a földtani szerkezetekhez, korábbi
nyersanyagkutatáshoz és kitermeléshez köthetõ gazda-
ságfejlesztési lehetõségek. Ezek közül a fontosabbak:

� ásványvagyon
� földtani folyamatok
� földtani szerkezetek
� bányászattörténeti, technikatörténeti emlékek
Az ásványvagyon adja az ország építõiparának (be-

leértve az út- és vasútépítést is), kisebb részben vegyipa-
rának, mezõgazdaságának nyersanyagbázisát. (Így alap-
vetõ szerepe van a Strukturális és Kohéziós Alapok fel-
használása fõ célkitûzéséhez, az egy fõre esõ jövedelem
tekintetében országunk felzárkóztatásához az EU15 or-
szágok csoportjához.) Felhasználásuk igen sokoldalú, és
többségében nem helyettesíthetõ alternatív nyersanya-
gokkal vagy import anyagokkal. A hazai nyersanyagva-
gyonmeg nem újuló, de kutatásokkal bõvíthetõ. Fontos az
ásványi nyersanyagtermelés hozzájárulása a nemzeti jö-
vedelemhez, emellett az energiahordozó, építõipari,
nem-érces ásványi nyersanyagaink termelése importtal
gazdaságosan ki sem váltható.

Ismerünk egyéb, igen jelentõs, de ki nem használt
gazdasági potenciállal, alkalmazási területtel rendelke-
zõ ásványi nyersanyagokat � pl. a biogazdálkodásban ta-
lajjavításra alkalmas alginitet, speciális agyagásványo-
kat. Környezetvédelmi hasznosításra (pl. szennyvíztisz-
tításra), az ember- és állatgyógyászatban kiválóan hasz-
nosítható a zeolit.

Ezekhez a technológia fejlõdésével újabb, korábban
nem vizsgált ásványi erõforrások csatlakoznak � pl. a
geotermális energia, amelynek fokozott hasznosítási le-
hetõsége a közelmúltban került ismét elõtérbe.

Az ásványvagyon gazdálkodásnak jelentõs szerepe
van a területhasználat, regionális fejlesztés, környezet-
gazdálkodási technológiák fejlesztése terén. A nyers-
anyagvagyon optimális kihasználását az biztosítja, ha
minél magasabb feldolgozottságú (és hozzáadott érté-
kû) termékekké sikerül a kitermelt ásványi nyersanya-
got feldolgozni. Ma országunkban nincs kialakított és
egyeztetett hosszú távú ásványvagyon politika, s a nyers-
anyagkutatás és -kitermelés (bányászat) olyan mérték-
ben szorul háttérbe a területhasználatért folyó verseny-
ben, amimár a nemzetgazdaság hosszú távú biztonságát
is veszélyezteti.

A fenntartható fejlõdés érdekében szükséges ezért az
ásványi nyersanyag vagyonunk korszerû szempontok sze-
rinti átértékelése és az értékelés folyamatos karbantartása,
valamint:

� az ásványvagyon figyelembe vétele a regionális fej-
lesztési tervekben;

� a kapcsolódó K+F tevékenységek ösztönzése a
hozzáadott érték növelése érdekében.

Az ásványi nyersanyagok kitermelésének gazdasági
keretei csak lassan és csak részben követték a tulajdon-
ban bekövetkezõ változásokat. Nem alakult ki megfele-
lõ kis- és középvállalati szektor, illetve ezek aránytala-
nul nagy, a korábbi nagyvállalatok teherbírásához mért
adminisztratív és pénzügyi terheket kénytelenek viselni.
A hazai ásványvagyonmegoszlás sajátosságainak sokkal
jobban megfelelõ kis-középvállalkozási szektor létreho-
zása, kezdeti támogatása igen jelentõsen növelhetné a
nemzetközi viszonylatban kicsinek, közepesnek tekint-
hetõ elõfordulásaink gazdaságos termelésbe állítását.

Jelentõs és a jövõben kiemelten fontos új feladat a
földtani szerkezetekben való anyagtárolás. Elég itt em-
lítést tenni a radioaktív hulladék elhelyezésrõl, ami az
ország villamos energiájának 40%-át termelõ paksi
atomerõmû hosszabb távú üzemeltetésének és a majda-
ni leszerelési hulladék biztonságos elhelyezésének felté-
tele. Várható a földgáz és LPG cseppfolyósított gáz
föld alatti tárolására alkalmas területek iránti növekvõ
igény is. Erre egyre nagyobb igény van a felszíni földte-
rületek bevonásának növekvõ nehézségei és költségei
miatt is. E téren fel kell (és lehet) készülni például a
szén-dioxid föld alatti tárolási lehetõségeinek vizsgála-
tára � és az ezzel kapcsolatos CO2 emissziós kvóta (mint
egyfajta új bányászati termék) forgalmazására.

A CO2 befogás, elkülönítés és elhelyezés bányászati
megvalósítása érdekében (szinkronban az EU célkitû-
zéseivel):

� megfelelõ tárolókapacitások felkutatása
� kiürült gázmezõk ilyen irányú hasznosítása
� tároló sziklaüregek felkutatása
A földtani kutatások támogatására egyre nagyobb

szükség van a tartós klímaváltozások okozta egyre szél-
sõségesebb idõjárási események miatt. Mind a nedves,
mind a száraz extrém idõjárási helyzetek igen komoly,
és csak földtani-kutatási, részben bányászati eszközök-
kel végzett tevékenységgel elhárítható veszélyeket
okozhatnak � pl. talajcsúszások, gátszakadások, süllye-
dések. Ezek hatásaira való felkészüléshez szükséges a
pillanatnyi gazdasági igényekkel nem alátámasztható,
földtani K+F munka.

A bányászat és az egyéb földtudományok, illetve a
földi eredetû természeti erõforrásainkkal való gazdál-
kodás hosszú távú gondolkodást követel meg, és jól il-
leszkedik a NFT eddig meghirdetett Operatív Program-
jaihoz:

GVOP KKV-ok érdekeltségének, technológiai fejlesz-
tésének támogatása. A hozzáadott érték, fel-
dolgozottsági fok növelése. A társadalom jobb
tájékoztatásának elõsegítése.

HEFOP Szakképzési területek fenntartása. Meglévõ
szakemberállomány továbbképzése. Leszaka-
dó, egykori bányavidékek átfogó átképzési
programjai.

KIOP A folyó ásványi nyersanyagtermelés környeze-
ti fenntarthatóságának megteremtése. Kör-
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nyezettechnológiai, ún. öko-ásványok ter-
melésének ösztönzése. Bányászati/földtani
eredetû veszélyforrások vizsgálata, tartós fi-
gyelése, veszélyelhárítási módok kidolgozása.

AVOP Környezetterhelõ vegyi anyagok kiváltása kör-
nyezetbarát természetes ásványi nyersanya-
gokkal.

ROP Egykori bányászati régiók szerkezeti átalakí-
tása.

Néhány külön kiemelhetõ, jövõt megalapozó
fejlesztési programjavaslat

I. Fejlesztési program: energia és környezet

Általánosan elfogadott, az ENSZ munkacsoportja
és az USA Energiaügyi Minisztériuma által közreadott
elõrejelzés szerint a világ globális energiaigénye a XXI.
század végére megnégyszerezõdik és a jelenlegi 400 EJ-
ról 1600 EJ-ra nõ. A növekedés mellett jellemzõ lesz az
energiaforrások diverzifikációja, amelyen belül a fosszi-
lis energiahordozók relatív aránya jelentõsen mérséklõ-
dik. Így például a szénhidrogének jelenlegi 60%-ot
meghaladó aránya a század közepére 25%-ra, 2100-ra
pedig 15% alá csökken. A relatív csökkenés azonban
megtévesztõ abból a szempontból, hogy például a kiter-
melendõ kõolaj mennyisége 250 Mrd t-ra nõ az elmúlt
150 év alatt kitermelt alig 100 Mrd t-val szemben. Ha-
sonló, vagy még nagyobb arányú növekedési igény vár-
ható a földgáz esetében, sõt a széntermelés növekedése
is meg kell haladja az évi 2-3%-ot.

Európa, ezen belül is az EU tagországai különösen
jelentõs kihívásokkal néznek szembe. Az EUmár ma is
a fosszilis energiahordozók felét importálja, és ez az
arány EU szakértõi becslés alapján 2030-ra eléri a 70%-
ot (kõolaj esetében a 90%-ot). Mindehhez társul az
energiahordozók nem elég hatékony kitermelése és fel-
használása (különösen az új belépõ országokban).

Más oldalról a rendkívüli arányú energiafelhaszná-
lás-növekedés � a hatalmas gazdasági kihívások mellett
� igen jelentõs környezetvédelmi következménnyel jár:
nõ (különösen az erõmûvek, cementgyárak és a köz-
lekedés révén) a CO2 kibocsátás, valamint a hányókba
lerakott pernye-salak mennyiség. Becslések szerint az
EU-ban évente 50-60 Mt pernye keletkezik.

Az EU által meghirdetett �Intelligens energiát Euró-
pának� program e helyzet energia-ellátási és gazdasági,
valamint környezetvédelmi gondjait kívánja megoldani.
Ehhez a program által kijelölt út az energiahatékonyság
jelentõs javítása (különösen az épületeknél), megújuló
energiaforrások fokozott felhasználása (évi 1%-os
növekedést kívánnak elérni: a mai 14%-ról 2010-re
22%-ra növelve arányukat a teljes energiaforrásban), a
közlekedés területén az energiaforrások diverzifikálása
és jobb hasznosítása, valamint a kooperáció a fejlõdõ
(energiahordozókban gazdag) országokkal.

Hazai vonatkozásban a fosszilis energiahordozók je-
lentõsége a jövõben változatlan marad (jelenlegi ará-
nyuk a 60%-ot meghaladja). Az ország kedvezõtlen fel-

színi morfológiája, vízrajzi és klimatikus viszonyai miatt
a megújuló energiaforrások az energiaigények kielégí-
téséhez csak kisebb részben tudnak hozzájárulni. A je-
lenlegi helyzetet jól illusztrálja, hogy a megújuló ener-
giaforrások hozzájárulása a hazai energiatermeléshez
mindössze 3,4%, és ezen belül 84%-ot képez a fa fel-
használása. Optimista becslés szerint a megújuló ener-
giaforrások aránya 2010-re megduplázódik.

Ebbõl következik, hogy a szénhidrogéneknek és a
szénnek, mint energiahordozóknak a felhasználásához
az elkövetkezendõ évtizedekben is változatlanul alapve-
tõ nemzetgazdasági érdek fûzõdik. A magyar gazdaság
importfüggõsége is nagy; az energiahordozókon belül
az import eléri a 70%-ot.

Az energiatermeléssel szemben a legnagyobb kihí-
vást tehát egyrészt a globális igények maradéktalan ki-
elégítése, másrészt az energiatermelés globális és regio-
nális (fõként CO2 és pernye) környezeti hatásai jelentik.

Mindez erõteljesen igényli az energia hulladékokból
másod-tüzelõanyagok (alternatív tüzelõanyagok) kinye-
rését is. Az ipari és a lakossági hulladékból több millió
tonna, 15-30 MJ/kg fûtõértékû tüzelõanyag elõállítása
reális lehetõség, amely a barnaszén erõmûvek (Oroszlá-
nyi Erõmû, Bánhidai Erõmû) fûtõanyag igényét, az ott
elégethetõ szén mennyiségét is meghaladhatja.

Fontos K+F feladatot jelenthetnek ebbõl a szem-
pontból a szennyvíztisztító telepek ülepített iszapjának
energetikai célú hasznosításátmegalapozó kutatások ill.
a gyakorlati megvalósításra való felkészülés is.

A fentiekbõl kitûnik, hogy az országos és regionális
energiaellátási és környezeti kihívásokra csak akkor ad-
ható helyes válasz, ha e kérdéseket egymással kölcsönös
összefüggésben vizsgáljuk és a választ átfogó koncepció
keretében fogalmazzuk meg.

Az innovációs program céljai:

� az ország és a régió energiaellátása biztonságának ja-
vítása érdekében a megújuló energiaforrások és má-
sod-tüzelõanyagok fokozott igénybevételével az ener-
giaellátás hazai források diverzifikálása és részará-
nyuk növelése;

� az energiakitermelés és -hasznosítás hatékonyságának
javítása, különös tekintettel a bányászati ásványva-
gyon-kitermelés és a tüzelõberendezések hatásfoká-
nak növelésére;

� az energia eddigi termelési viszonyaival összefüggés-
ben a környezet állapotának javítása, különös tekin-
tettel a CO2 és pernyekibocsátás mérséklésére (vala-
mint pernye hasznosítására);

� vállalkozói és munkavállalói esély javítása, amely ré-
vén a vállalkozó több munkához, a munkanélküli pe-
dig álláshoz juthat.
A fenti célok elérésének tennivalói négy egymással is

összefüggõ feladatcsoportba sorolhatók:
� hatékony energiatermelés és -felhasználás
� megújuló energiaforrások és
� másod-tüzelõanyagok hasznosítása
� a környezetterhelés mérséklése a kibocsátott CO2
befogásával és letárolásával
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I/1. Program: Energiahordozók hatékony
kitermelése, felhasználása

(nem megújuló energiahordozók)

I/1.1. Energiahordozók hatékony kitermelése
A szénhidrogén-termelés legnagyobb kihívását tehát

a globális igények maradéktalan kielégítése jelenti,
amely a hozzá kapcsolódó tudományos és mûszaki tevé-
kenység fejlõdése, paradigma váltása nélkül nem válhat
valóra.

A globális és a hazai szénhidrogén-termelés, az igé-
nyeknek megfelelõ ellátottság fenntartása kettõs, egy-
mással szoros összefüggésben lévõ feladatot ró a kuta-
tás-fejlesztésre és a termelésre (valamint az oktatásra):
a feltárási tevékenység révén növelni kell a földtani
készletet és javítani kell a feltárt készletek kitermelési
hatásfokát. E két terület magában foglalja továbbá a
földfelszín alatti és feletti technológiák (elõkészítés, tá-
rolás, szállítás, feldolgozás) minõségi megújítását, to-
vábbá a racionális, takarékos és környezetbarát eljárá-
sok kidolgozását.

E részprogram legfontosabb fejlesztési irányai, fela-
datai:
� Olaj- és gázkutak fúrásának korszerûsítése, kiemelt
tekintettel a vízszintes és irányított fúrással létesített
kutakra.

� Az ország szezonális gázellátásának biztosításához
feltétlenül szükséges földalatti gáztárolók létesítésé-
nek, üzemeltetésének rezervoármechanikai és terme-
léstechnikai fejlesztése.

� A hazai, kimerülés elõtti olajtelepekben (brown
fields) a folyadék-kiemelés korszerû, a jelenleginél
gazdaságosabb módszereinek vizsgálata és üzemi al-
kalmazása.

� A kitermelési hatásfokot javító korszerû (intenzív) el-
árasztási módszerek üzemi alkalmazásának bevezeté-
se.

� A termelõ és besajtoló kutak stimulálását, produktivi-
tását, illetve injektivitását javító réteg- és kútkezelési
eljárások bevezetése az ipari gyakorlatban.

� Globális és hazai szénhidrogén termelési/fogyasztási,
illetve szénhidrogén alapú energia prognózisok készí-
tése, stratégiai trendek elõrejelzése a biztonságos ellá-
tás biztosítása, közép- és hosszú távú tervezése érde-
kében.

I/1.2. Energiahordozók hatékony felhasználása

Nemzetközi tendenciák:

Az energiahordozók ára egyre nagyobb, a nemzet-
közi tendenciák szerint a fejlõdõ országok (Kína, India)
gazdaságának növekedése és a motorizáció további in-
tenzív növekedése az energiahordozó világpiaci árának
magas szinten való stabilizálódásával fog együtt járni.
Hazai helyzetkép:
� hazánkban az iparilag fejlett országokéhoz képest át-
lagosan 45%-kal nagyobb az ipari termelési folyama-
tok fajlagos energia felhasználása;

� hazánk szénhidrogén készletei � és ebbõl eredõen a
kitermelés � erõsen csökkennek, a felhasznált energia-
hordozók 70%-a importból származik;

� a termelési költségekben az energiaköltségek jelentõs
növekedése várható.

Célkitûzés:
� hatékonyabb energiafelhasználás, a fajlagos energia-
igény csökkenése;

� energiaköltségek csökkentése;
� versenyképesebb termékek elõállítása;
� új munkahelyek teremtése
Fejlesztési feladatok:
� a termelõ és a szolgáltató vállalkozások energiafel-
használási veszteségeinek feltárása;

� az energiaveszteségek csökkentésére alkalmasmûsza-
ki fejlesztések elvégzése:
� új, hatékony, energiatakarékos nagyhõmérsékletû
berendezések (ipari kemencék, kazánok), vala-
mint

� energiatakarékos termelési technológiák, termé-
kek kifejlesztése

� erõmûvek hatásfokát növelõ fejlesztések
A bevonható partnerek:

� hazánkban mûködõ kis-, közepes- és nagyüzemek pl.
cementgyárak, üveggyárak, durvakerámiai üzemek,
tégla- és cserépgyárak, finomkerámiai üzemek, kohá-
szati vállalatok (metallurgiai üzemek, öntödék, csa-
var- és húzottáru gyárak, drótgyárak, hengermûvek),
szolgáltató vállalkozások (pl. távhõ);

� nemzetközi együttmûködés környezõ országok és ki-
emelten Németország mûszaki egyetemeivel

I/1.3. A hazai szénlelõhelyek ásványvagyonának
kihasználása

Az EU-ban elérni kívánt �tiszta szén� koncepció je-
gyében a meglévõ szénvagyon kutatása, kitermelése és
hasznosítása, kiemelten az alábbi tématerületekre:
� a korábban megkutatott és részben feltárt kedvezõ
természeti adottságokkal rendelkezõ (közel 50Mt-ás)
dubicsányi szénvagyon kitermelése fontos magyar-
szlovák regionális fejlesztéssel jelentõs elõrelépést
hozhat az elmaradott borsodi térség felzárkóztatásá-
ban.

� A huminsav tartalmú barnaszenek kitermelésének
fejlesztése Balinka és Dudar térségében. A mezõgaz-
daságban talajjavítóként, növényvédõ-szerek, gyógy-
szeripari, kozmetikai alapanyagként lenne az így ki-
termelt szén hasznosítható.

� A Mecsek hegységben a Máza-Dél közel 300 Mt-ás
szénvagyon többcélú hasznosításával jelentõsen javít-
ható lenne az ország energiamérlege. Elsõsorban a
szénhez kötött metán kinyerésével, a feketeszén föld
alatti elgázosításával érhetõk el jelentõs, a gyakorlat-
ban hasznosítható eredmények.

� az erõmûi hasznosítás mellett a lignitvagyon mezõ-
gazdasági célú (bio-agrárgazdálkodás) hasznosítása
talajjavító anyagként jelentõsen csökkenthetné a mû-
trágya felhasználást.
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I/2. Program: Megújuló energiaforrások
részarányának növelése

Európai Uniós helyzetkép, célkitûzések
� Az EU országai a megújuló forrásokból származó
energia részarányát a 2000. évi 5,3%-ról 12%-ra
kívánják emelni 2010-re,

� 2001/77/EK Irányelv: a 2000-ben 13,9%-os megújuló
forrásból termelt villamos energia részarányát 2010-
re 22,1%-ra tervezik növelni.

Magyarországi helyzetkép:
� hazánk szénhidrogén készlete, és ebbõl eredõen a ki-
termelés erõsen csökken, a felhasznált energiahordo-
zók 70%-a importból származik;

� a termelési költségekben az energiaköltségek jelentõs
növekedése várható;

� Kyotói Egyezmény:Magyarország 2010-ig az 1985-86.
évi bázisadathoz képest 6%-kal csökkenti a CO2
egyenértékben mért üvegházhatást kifejtõ gázok ki-
bocsátását.

Célkitûzések:
� 1107/1999. (X. 8.) kormányhatározat, 2010-ig terjedõ
energiatakarékossági program elõirányzata szerint:
� a 2000. évi 3,6%-ról 7,2%-ra kell növelni a meg-
újuló energiafelhasználási részarányt 2010-ig;

� 2010-ig a 2000. évi 0,5%-ról 3,6%-ra emelni a
megújuló forrásokból termelt villamos energiát.

I/2.1. A geotermikus energiatermelés fejlesztésének
kérdései és lehetõségei

A Föld belseje nagy hõmérsékletû (≈6000 oC), és ez
a hatalmas tömeg kimeríthetetlen energiamennyiséget
tárol: ez a geotermikus energia. A Föld forró magja és
a köpeny szakadatlanul fûti a külsõ, szilárd kérget,
amelyben vezetéssel terjed a hõ. Ennek teljesítménysû-
rûsége regionálisan változik. Magyarországon a földi
hõáram az átlagnak csaknem kétszerese, 0,095 W/m2.
Ez, bár kicsinek tûnik, a 93 000 km2 területen 8835
MW teljesítményû permanens fûtést jelent. A felfûtött
kéregben a mélységgel lineárisan nõ a hõmérséklet, ki-
lométerenként mintegy 50 oC-kal. Ez a geotermikus
gradiens közel kétszerese az átlagnak, így 2 kmmélység-
ben már legtöbbször 100 oC fölötti hõmérsékletet talá-
lunk. Ez a tartomány mélyfúrású kutakkal jól elérhetõ,
a geotermikus energia kitermelésének, hasznosításának
természeti feltételei Magyarországon igen kedvezõek.

Magyarország legjelentõsebb hévíztárolója a mint-
egy 40 000 km2 területû, átlagosan 250 m vastagságú
felsõpannon korú homokköves üledékes összlet a
Dél-Alföldön és a Kisalföldön. Az ezekben a tározók-
ban 2400 m-es mélységig tárolt hévíz térfogata 2500
km3-re becsülhetõ. A földtani készletre adott külön-
bözõ becslések értékei között nagy a szórás, a gazda-
ságosan kitermelhetõ készletre viszont jól harmonizá-
ló, 3,43-4,09·1017 kJ értékek adódtak. Ez közel 10 Mrd
tonna olaj hõegyenértéke.

Magyarországon 2004-ben 408 hévízkútból termel-
hetõ 50 oC-nál melegebb víz. Legértékesebb az a 48
kút, amelyek kútfej-hõmérséklete nagyobb mint 90 oC,
sõt 3 kúté 100 oC-nál melegebb. A ma hazánkban álta-

lános hévíztermelési módmellett a tárolt hévíz csak na-
gyon kis része termelhetõ ki. Ez az érték búvárszivaty-
tyúk beépítésével jelentõsen, akár tízszeresére is növel-
hetõ.

A perspektivikus megoldás a lehûlt hévíz visszasaj-
tolása a tárolóba. Ez a költségeket növeli, de a kõzetváz
melege is felszínre hozható. A visszasajtolást egyébként
környezetvédelmi szempontok is indokolják.

A kitermelt energiamennyiséget elsõsorban közvet-
len hõszolgáltatásra használhatjuk fel. Ez lehet kom-
munális fûtés, használati melegvíz, üvegházak, más me-
zõgazdasági létesítmények fûtése, ipari hõszolgáltatás
és gyógyfürdõk, strandfürdõk mûködtetése. Az alkal-
mazás gazdaságosabbá tehetõ a különbözõ hõmérsék-
let-igényû fogyasztók sorba kapcsolásával: a radiáto-
rokból távozó víz még jó padlófûtésre, utána istállók,
üvegházak fûtésére, végül halastavak, fürdõk melegíté-
sére. Minél nagyobb hõmérséklet-intervallumot hasz-
nosítunk, annál jobb a rendszer hatásfoka. Ennek érde-
kében a hévíztermelõknek és a felhasználóknak rend-
kívül rugalmasan kellene együttmûködniük, nemcsak a
forró víz felszínre hozása, hanem a hasznosítás spektru-
mának szélesítése, adott esetben a hévíz hõmérséklet-
határaihoz igazodó technológiai megoldások kifejlesz-
tése is a cél. Ebben kiemelt szerepet játszhatnak a hõ-
szivattyúk. Viszonylag kis hõmérsékletemelés esetén
ezek igen jó hatásfokkal mûködtethetõk. Pl. az élelmi-
szeripar gyakran kíván 105-110 oC-os forró vizet. Ez
egy 90 oC-os hévízkútra dolgozó hõszivattyúval köny-
nyen elérhetõ.

Nagy jelentõsége van a hõveszteségek csökkentésé-
nek is. Ez a kutak hõszigetelésével javítható.

A geotermikus iparág jelenleg legdinamikusabban
fejlõdõ ága az ún. fúrólyukban kiképzett hõcserélõk hõ-
szivattyúval kombinált alkalmazása. Ezekben zárt ku-
takban cirkulál a folyadék, víztermelés nélkül hozzák
felszínre a hõt 150-300 m mélységtartományból. Az
USA-ban, Svájcban, Ausztriában, Svédországban töme-
gével létesítenek ilyen kis, individuális fûtõrendszereket
családi házak számára egyenként mintegy 8-10 kW tel-
jesítménnyel. Svájc 547, Svédország 377, Ausztria 250,
az USA 2000 MW összteljesítményben alkalmazza eze-
ket a berendezéseket. A fenti európai országok termé-
szeti adottságai sokkal gyengébbek Magyarországénál.
A mi összes geotermikus teljesítményünk a gyógyfür-
dõkkel együtt 472 MW.

Magyarországon további potenciális lehetõség az
olajipar által fúrt meddõ szénhidrogén kutak hasznosí-
tása. Több mint 4000 olyan kutunk van 1800-2200 m
talpmélységgel, amelyeket hévíztermelésre vagy zárt
ciklusú hõbányászatra lehetne hasznosítani. Ezek gya-
korlati megvalósítását kutatásokkal kell megalapozni.

Az elektromos energiatermelés esélyeit sem hagy-
hatjuk teljesen figyelmen kívül. A geotermikus energia-
termelésben rejlõ lehetõségek megkívánják egy átfogó
fejlesztési program indítását. Ezt elõsegítené egy átgon-
dolt pályázati rendszer kidolgozása és bevezetése, a
megfelelõ jogszabályi keretek összehangolása, a kiter-
melt víz és energia kötelezõ mérésének elõírása, a geo-
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termikus beruházások költségvetési támogatása, a geo-
termiával kapcsolatos kutatások állami finanszírozása.

I/2.2. Biomasszák fokozottabb felhasználása
Hazánk éghajlati és talajviszonyai kiválóan alkalma-

sak energianövények termelésére. A fejlesztõ tevékeny-
séget célszerû két nagy jelentõségû területen folytatni:
� A biomassza szilárd fázisú hatékony hasznosítása érde-
kében új technológiák és berendezések kifejlesztése.

� A biomassza lebontásával kapott gázfázis hatéko-
nyabb felhasználására integrált hasznosítási módsze-
rek kidolgozása.

Biomassza-hasznosító technológiák és berendezések
fejlesztése

Célkitûzés:
� megújuló energiahordozók részarányának jelentõs
növelése, különösen az iparilag kevésbé fejlett és
gyenge mezõgazdasági adottságú régiókban

� káros légszennyezõk (SO2, NO2, pernye, CO) emisz-
sziójának csökkenése

� CO2 kibocsátás csökkentése
� mezõgazdasági területek hatékonyabb hasznosítása
� új munkahelyek teremtése
Feladatok:
� az energetikai célokra hasznosítható biomasszák
(mezõgazdasági melléktermékek, különösen a szal-
ma, fahulladékok, energia növények) tüzeléstechni-
kai jellemzõinek (fûtõérték, égésmeleg, éghetõ kom-
ponensek tömegaránya, nedvesség- és hamutarta-
lom, illótartalom, elméleti és gyakorlati égési hõmér-
séklet, égési levegõ, füstgáz mennyisége, összetétele,
hamu lágyulási és olvadási hõmérséklete) meghatá-
rozása;

� a biomassza tüzelésre történõ elõkészítése technoló-
giájának (aprítás, homogenizálás, brikettezés) kidol-
gozása az állandó minõségû tüzelõanyag elõállítása
érdekében, különös tekintettel

� biobrikett (szén-biomassza, szén-biomassza-hulla-
dék) elõállítása technológiájának kidolgozására és
megvalósítására;

� hatékony biomassza, biomassza-szén brikett tüzelõ és
hõhasznosító berendezések kifejlesztése és üzembe
helyezése.

I/2.3. Megújuló gázforrások integrált hasznosítása

Célkitûzés:Új módszer kidolgozása, a megújuló gáz-
energiák (a földgázzal) egységes szemléletû kezelésé-
nek és hasznosításának megoldása.
Fejlesztési feladatok:
�Módszer kidolgozása, aminek segítségével értékelni
lehet a megújuló gázenergiák közé sorolható biogáz,
szennyvíztisztítók gáza, hulladéklerakók gáza és a
szénhez kötött metánforrások �mûrevalóságát�.

� A feladatok második csoportját a megújuló gázfajták
hasznosítására szolgáló technológiák (gázmotor, gáz-
turbina, tüzelõanyag cella, hõtermelés, betáplálás a
földgázrendszerbe) fejlesztése jelenti.

� Kiemelt fejlesztési feladat a megújuló gázenergiák
hasznosítására � az egyedi technológiai létesítmények
helyett � tipizált rendszerek alkalmazásának beveze-
tése.

I/3. Másod-tüzelõanyagok elõállítása hulladékból
Nemzetközi tendenciák:
� az energiahordozók fokozatos kimerülése;
� energiahordozók világpiaci árának tendenciózus nö-
vekedése;

� viszonylag széles körben elterjedt technológiák má-
sod-tüzelõanyagok elõállítására és hasznosítására

Hazai helyzetkép:
Hazánkban is jelentõs azon hulladék mennyisége,
amely értékes � megfelelõ feldolgozás mellett � má-
sod-tüzelõanyagként feldolgozható. Például: csak a
lakossági hulladékból � jelentõs szelektív gyûjtés
mellett � évi 1Mt 15-22MJ/t fûtõértékû tüzelõanyag
elõállítást tenne lehetõvé. Ehhez társulhat jelentõs
mennyiségû más hulladék feldolgozásából (mû-
anyag, fa, gumi, textil, bõr stb. anyagokból álló elekt-
ronikai hulladék, autóroncsok, építési hulladék,
lomok, maradékanyagok) és az iparból származó
(papír-, fa-, textilipari stb.) energetikai hasznosításra
alkalmas maradékanyag.

Célkitûzés:
� a hazai másodtüzelõanyag-források számbavétele
(minõségi, mennyiségi kataszter);

� a hulladékok másod-tüzelõanyaggá történõ feldolgo-
zására alkalmas technológiák kidolgozása, az ipari
gyakorlatba történõ bevezetése;

� másod-tüzelõanyag termékek fejlesztése a minõség
biztosítása céljából.
Itt három fõ fejlesztési terület emelhetõ ki:

� Másod-tüzelõanyag elõállítása szilárd települési hul-
ladékból

� Másodtüzelõanyag-hibridtermékek elõállítása szilárd
települési és ipari hulladék kombinálásával.

� Másod-tüzelõanyagok együttégetése primer nyers-
anyagokkal.

I/3.1. Másod-tüzelõanyag elõállítása szilárd
települési hulladékból mechanikai-biológiai

stabilizálással
Magyarországon jelenleg a begyûjtött szilárd telepü-

lési hulladékok legnagyobb része válogatás és elõkeze-
lés nélkül kerül a lerakókba. A keletkezõ mintegy évi
20-21 millió m3 (4-5 millió t) háztartási hulladék és a
háztartásihoz hasonló ipari hulladék megfelelõ helyen
történõ elhelyezése, és a környezetvédelmi elõírások-
nak megfelelõ lerakással történõ ártalmatlanítása azon-
ban hazánk egyik legjelentõsebb környezetvédelmi
gondja. Ugyanakkor a nemzetközi és hazai kutatási-fej-
lesztési (nagyüzemi kísérleti) tapasztalataink szerint a
szilárd települési hulladékok másodlagos tüzelõanyag-
ként történõ hasznosításával az energiaellátás folyama-
tosan keletkezõ, magas fûtõértékû nyersanyaghoz jut-
hat, melyek egyéb tüzelõanyagokkal történõ együttes
égetése csökkenti az erõmûvek üzemeltetési költségeit.
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A települési szilárd hulladékok heterogenitásukból
és viszonylag magas nedvességtartalmukból kifolyólag
energetikai hasznosításra csak a megfelelõ elõkezelés
után válnak alkalmassá. Az elõkezelésnek többféle
technológiája létezik, a termék-elõállítás szempontjából
azonban mindegyik rendszer lényege a nedvességtarta-
lom jelentõs csökkentése, az inert anyagok leválasztha-
tóságának elérése, és a magas fûtõértékû frakció
(másodlagos tüzelõanyagok) kinyerése. A települési szi-
lárd hulladékokból különbözõ elõkezelési technoló-
giákkal � mechanikai, mechanikai-biológiai stabilizálás,
fizikai stabilizálás, száraz
stabilizálás � átlagosan 16-
18 MJ/kg fûtõértékû frakció
nyerhetõ ki.
Célkitûzés: szilárd települési

hulladékokból történõ
másodtüzelõanyag-elõ-
állítás széleskörû ma-
gyarországi bevezetése.

A fejlesztés feladatai:
� A települési szilárd hul-

ladék mechanikai-bio-
lógiai kezelésével és a
másodlagos tüzelõ-
anyagokkal kapcsolatos
nemzetközi feltétel-
rendszerek összehason-
lító elemzése, különös
tekintettel a hulladé-
kokból készült tüzelõ-
anyagok minõségbizto-
sítási rendszerére.

� Tüzelõberendezés (kazán) fejlesztése, megépítése,
amely az optimális tüzelési viszonyok elérését lehe-
tõvé teszi.

� A települési szilárd hulladék (TSZH) mechanikai-
biológiai kezelése (aprítás, osztályozás, fizikai sze-
parálás, aerob lebontás) technológiája mintarend-
szerének kifejlesztése és széles körû üzemi méretû
bevezetése.

I/3.2. Másodtüzelõanyag-hibridtermékek elõállítása
szilárd települési és ipari hulladékból

A települési szilárd hulladékok heterogenitásukból
és viszonylag magas nedvességtartalmukból kifolyólag
energetikai hasznosításra csak a megfelelõ elõkezelés
után válnak alkalmassá. A mechanikai-biológia stabili-
zálási technológiával 3-6 MJ/kg fûtõértékû és 30-45%
nedvességtartalmú nyershulladékból 15-20 MJ/kg fûtõ-
értékû és 10% körüli nedvességtartalmú másod-tüzelõ-
anyagot állíthatunk elõ. A szélesebb körû hasznosítást
korlátozza, hogy az ipar számos területén (pl. cement-
gyártás) nagyobb fûtõérték (>20 MJ/kg) és kisebb
szennyezõ-tartalom lenne kívánatos.

Ebbõl a célból korszerû elõkészítõ rendszereket ala-
kítanak ki, ahol aprítással, a ballasztanyagok (víz, kõzet,
fémek) leválasztásával, homogenizálással-keveréssel,
pelletezéssel (vagy brikettezéssel) állandó minõségû tü-
zelõanyagot állítanak elõ.

E rendszerekbe nemcsak háztartási hulladékanya-
gokat (papíriszap, papír-, textil-, mûanyag-, fahulladék
stb.), hanem más ipari hulladékokat is bevisznek (ld. az
alábbi ábrát). Az elõkészítõ rendszerek képesek a min-
denkori silókban rendelkezésre álló hulladékokból �
számítógépi menü-program alapján kiválaszthatóan � a
kívánt tüzelõanyagot elõállítani.

E program célkitûzése: hazai mintarendszer kidol-
gozása és bevezetése
Fejlesztési feladat: A lakossági hulladékokból hibrid má-

sod-tüzelõanyag termékek elõállítását szolgáló tech-

nológiák kutatása, hazai mintarendszerének kidol-
gozása és üzemi méretû bevezetése.

I/3.3. Másod-tüzelõanyagok együttégetése primer
ásványi energiahordozókkal

Célkitûzés: A hulladékok másodlagos tüzelõanyagként
történõ feldolgozásával és hasznosításával az ener-
giaellátás folyamatosan keletkezõ, magas fûtõérté-
kû nyersanyaghoz juttatása, amelyek egyéb tüzelõ-
anyagokkal történõ együttes égetése csökkenti az
erõmûvek, a cementgyárak üzemeltetési költségeit.
Elõkészítéssel a hulladék szekunder tüzelõanyaggá

lesz. Ha ez a tüzelõanyag a fosszilis tüzelõanyaggal kö-
zel azonos fûtõértékû, úgy ez a fosszilis tüzelõanyag tel-
jes értékû pótlását jelenti. Ha a szekunder tüzelõanyag
nagy fûtõértékû hulladékokból származik, pótolják az
import primer tüzelõanyagot. Ez a pótlás azt jelenti,
hogy kevesebb primer tüzelõanyagot használunk fel, és
mivel a szekunder tüzelõanyag olcsóbb, ezért ez a he-
lyettesítés költségmegtakarításhoz is vezet.

Az alábbi táblázat a fontosabb hulladékok együtt-
égetéses hasznosítási területeit szemlélteti.
Fejlesztési feladat:A hulladékok elõkezelési (aprítás, ke-

verés, homogenizálás, esetleg pelletezés, porlasz-
tás) és együttégetési technológiáinak és berendezé-
seinek kutatása és fejlesztése.

Másodtüzelõanyag-hibridtermékek elõállítása

Papír maradék-
anyagok

Szõnyegek

Mûanyagok

Faipari maradék-
anyagok

Biostabilizálás
éghetõ maradék-
anyaga

Silók

Víztelenítés

Örvényáramú
szeparálás Szélosztályozás Pelletezés

Mágneses
szeparálásAprítás

Víz

Vas

Pellet

Alternatív
tüzelõanyag

Inert anyag

Nemvas-fém
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II. Fejlesztési program: Primer ásványi
nyersanyagok termelésének fejlesztése minõségi és

környezetbarát ásványtermékek elõállításával

Hazánk jelentõs nemfémes ásványi nyersanyagkész-
letekkel rendelkezik. Mindemellett az ásványi nyers-
anyagok kitermelése során egyaránt tekintettel kell len-
ni a környezetvédelem, a fenntartható fejlõdés, vala-
mint a környezetgazdálkodás (különösen is a mezõgaz-
daság) szempontjaira és az alapanyag- és késztermék-
gyártás fokozódó minõségi követelményeire.

Mindez arra ösztönzi a társadalmat, hogy az ásvá-
nyok kitermelését a környezetbe való lehetõ legkisebb
beavatkozással és közvetlen környezetét kímélõmódon,
nyersanyagokkal való ésszerû takarékossággal folytassa,
és a kitermelt nyersanyagokat legnagyobb társadalmi
hatékonysággal hasznosítsa. Alapvetõ nemzetgazdasági
cél a meglévõ hazai nyersanyag-kitermelés versenyké-
pességének fenntartása és növelése, mind a hazai fel-
használás, mind az exportlehetõség vonatkozásában.

Ez egyik oldalról bányamûvelési kérdés: olyan (pl.
kis meddõarányt, letakarást igénylõ) lelõhely kiaknázá-
sát és olyan mûveléstechnika (pl. kulisszás mûvelés, kis
zajú gépek) alkalmazását igényli, ami a környezetet leg-
inkább kíméli. Másik oldalról a kitermelt primer ásvá-
nyoknak (a relatíve kisebb tömegigényû) a lehetõ legna-
gyobb társadalmi, technikai minõségû termékek elõállí-
tását kell szolgálnia:
� a korszerû intenzív, kis területigényû (kis területen
nagy hozamok, pl. perlit-táptalajos melegházak, ben-
tonittal javított termõtalajok), talajkímélõ és egészsé-
gesebb állattartást megvalósító mezõgazdaságot (ta-
lajjavító ásványok és ásványkeverékek, tápanyagok,
állati tápok);

� az energiamegtakarítást eredményezõ építõipari és
kriotechnikai termékek (pl. hõszigetelõ vakolatok,
mélyhûtéstechnika);

� minõségi (különlegesen finom, nagytisztaságú, gyak-
ran felületkezelt) töltõanyagok gyártását, különös te-

kintettel az építõanyag-, a mûanyag-, a papír- és a gu-
miipari felhasználásra;

� élelmiszer-, gyógyszer- és kozmetikai ipari minõségi
(nagytisztaságú) ásványtermékek

� környezetvédelmi célú termékek termelését (ásványi
szûrõanyagok, adszorberek).
A fejlesztés szükségessége két példával is illusztrál-

ható:
1. Hõszigetelõ (duzzasztott perlites) vakolatok alkal-
mazása

Lakások megoszlása a hõszigetelésük mértéke sze-
rint:
átlagos hõátbocsátási tényezõ /k / lakás (db)
gyenge k > 1,3 (W / m2K) 2,08 millió
közepes 0,8 < k < 1,3 (W / m2K) 1,46 millió
elfogadható k < 0,8 (W / m2K) 0,40 millió
összesen: 3,94 millió

Feltételezve, hogy országos szinten a gyenge és kö-
zepes hõszigetelõ 3 millió lakásból 1 millió lakás hõszi-
getelését felújítjuk, akkor ezzel egy átlagos magyar fosz-
szilis erõmû (200�250 MW) energiáját takarítjuk meg.
Mindehhez a hazai szigetelõanyag, pl. a duzzasztott per-
lit felhasználást többszörösére kell növelni.
2. Töltõanyagok alkalmazása

Magyarországon 1000 kt az éves mûanyag-, 500-600
kt a papírtermelés. Az egyéb területekkel (pl. gumiipar,
festékipar) együtt 350 t/év (távlatban 500 t/év) töltõ-
anyag finomõrlemény (<1-5 µm) szükséglettel számol-
hatunk. A mai termelés (és kapacitás) ezen igények fe-
lét sem éri el.

Nagytömegû ásványtermékek

Ez a megközelítés ugyanakkor megköveteli, hogy a
nagytömegû, kevésbé igényes ásványtermékek elõállí-
tását korlátozni célszerû, és hulladékkal történõ he-
lyettesítésükrõl kell gondoskodni. Például a cement-
gyártást, az útépítõipart és részben az építõipart (a
szükségletet messze meghaladó mennyiségû) az ipari
melléktermékek � erõmûi pernyék és gipsz, továbbá a
mésziszapok, kohászati salakok, bányameddõk � hasz-
nosítására kell ösztönözni annak érdekében, hogy a
környezetbe való nagymértékû beavatkozást, az ásvá-
nyi anyagokkal való gondatlan gazdálkodást elkerül-
jük.

E program célkitûzése tehát az intenzív, a nyersanya-
gokkal való ésszerû takarékosságot biztosító, a környe-
zetbe való lehetõ legkisebb beavatkozással járó és köz-
vetlen környezetet kímélõ ásványkitermelés és nagy
társadalmi hatékonyságú ásványhasznosítás meg-
valósítását szolgáló technológiai rendszerek létre-
hozása.

A fenti célok két fejlesztési irány kitûzését teszik
szükségessé:
� minõségi és környezetbarát primer ásványi nyers-
anyagtermelés általánossá tételét;

� másodnyersanyagok ipari melléktermékekbõl és más
hulladékokból történõ elõállítását szolgáló technoló-
giai rendszerek kifejlesztését és bevezetését.

Hulladék Erõmû Cementmû
Fáradt olaj x x
Gumifélék x
Derítõ iszap x
Szekunder tüzelõanyag szilárd
települési hulladékból x x
Olaj pellet x
Fa x
Mûanyag hulladékok x x
Desztillációs maradék x
Organikus vegyszerek,
oldószerek x x
Hulladékok organikus eljárásból x
Papíripari maradékanyagok x x
Autotextíliák x

Hulladékok együttégetési lehetõségei
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II/1. Primer ásványi nyersanyagok termelésének
fejlesztése

Fejlesztési feladatok:
� azEU szintjén is fontos nyersanyagok (perlit, üvegho-
mok, zeolit)

� a magyar gazdaságban kiemelt jelentõségû minõségi
ásványtermékek termelésének fejlesztése, különös te-
kintettel a környezetbarát mûvelésre és a fejlett ásvány-
feldolgozási eljárástechnikára, az alábbi területeken:

� vegyipari termékek (gumik, mûanyagok, festékek, ra-
gasztók), fõként mészkõ és dolomit töltõanyagai,

� papíripari töltõanyagok (kaolin, különleges mészkõ
és márvány finomõrlemények � ez utóbbiak röviden
GCC =Ground Calcium Carbonate),

� mesterséges töltõanyagok (mészkõbõl égetéssel-ol-
dással-kicsapatással-víztelenítéssel elõállított kalcium
karbonát: PCC = Precipitated Calcium Carbonate)

� nagytisztaságú üveghomok, víztisztítási homokok,
� automata öntödéket (pl. autóipari öntödék) szolgáló
minõségi homoktermék,

� minõségi építõipari termékek (nemesvakolatok (ha-
barcsok), hõszigetelõ nemesvakolatok, diszperziós
festékek, csemperagasztók stb.) elõállítását szolgáló
alapanyagok (mészkõ, dolomitõrlemények, nagytisz-
taságú finomhomokok);

� mezõgazdaságot (táptalajok, talajjavítás, talajminõ-
ség-megõrzés, állattartás) szolgáló ásványok, ásvány-
keverék (tápok) gyártásának alapanyagai (duzzasztott
és nyers perlit, bentonit, mészkõ, zeolit õrlemények)

� környezetvédelmet szolgáló ásványtermékek: nyers
és duzzasztott perlit, szûrõperlit, zeolit (adszorbens)
és bentonit (adszorbens és szigetelõanyag).

II/2. Másodnyersanyagok, alapanyagok elõállítása
ipari melléktermékekbõl, hulladékokból

Nemzetközi tendenciák:
� nyersanyagok, ásványi kincsek minõségének
folyamatos romlása, fokozatos kimerülése;

Hazai helyzetkép:
� a nyersanyagok nemzetközi tendenciáinak hatása
mellett hazánkban az elmúlt évtizedekben nagy-
mennyiségû meddõ, salak és ipari melléktermék
(vörös-iszap, erõmûi hõcserélõk fémtartalmú ta-
padványai) halmozódott fel, ezek egy része érté-
kes nyersanyagként feldolgozható.

Ezek közül a pernye hasznosítása tekinthetõ a leg-
fontosabb feladatnak. Ma Magyarországon évi 4-5 Mt

pernye keletkezik, a lerakott pernye mennyisége 184
millió m3, ugyanakkor hazánkban a pernyehasznosítás,
szemben a fejlett EU országok 60-80% hasznosítási
arányával, kb. 1%. A hasznosítás területeit az ábra
szemlélteti.

II/2.1. Pernyealapú kötõanyag-elõállítás
útépítési célra

A szilárd ásványi tüzelõanyagok fontos szerepet töl-
tenek be a hazai energia-termelésben. A hazai szénerõ-
mûvekben az évente keletkezõ pernyét és salakot táro-
lókban helyezik el. E hulladék amellett, hogy kockáza-
tot jelent a környezõ felszíni és felszín alatti vizekre, ér-
tékes földterületeket von el a gazdaságtól. A hányók
ugyanakkor értékes építõipari nyersanyagforrások. Az
1960-as években megindult, és az útépítésben jelentõs
eredményeket felmutató pernyehasznosítás a 90-es
évekre (a cementipart kivéve) elhalt. Ennek, a jogi sza-
bályozatlanság és a megfelelõ gazdasági érdekeltség hi-
ánya mellett, alapvetõ oka a pernye-bázisú kötõanyag
minõségi bizonytalansága volt, amelyet csak e kötõ-
anyag valódi gyártási folyamatban történõ elõállításával
lehet kiküszöbölni.
Célkitûzés:
� nyersanyag- és energiaigények és költségekmérséklése;
� importból származó kötõanyagok kiváltása;
� eddig felhalmozódott ipari melléktermékek tárolási
és környezetvédelmi gondjainak csökkentése;

� versenyképesebb termékek elõállítása;
� új munkahelyek teremtése.

Fejlesztési feladat: kis költségû, különösen az útépítés
céljait szolgáló, minõség-garantált pernye-bázisú kötõ-
anyag elõállítása, amely lehetõvé teszi a gazdaságosabb
szerkezetek tervezését és építését (hosszabb távon a
mélyépítés, vasútépítés, magasépítés területén is), vala-
mint hidraulikus kötõanyagok gyártásában a primer ás-
ványi nyersanyagokkal és energiával való takarékosabb
gazdálkodást.

II/2.2. Hulladékok (kiemelten az elektronikai
hulladékok) feldolgozása

A projekt megvalósítását az alábbi okok ösztönzik:
� Életünk kényelmesebbé tétele érdekében egyre több
területen vesznek minket körül elektromos és elekt-
ronikai berendezések. Ennek azonban ára van: a hul-
ladékká vált berendezések mennyisége folyamatosan
nõ, és szakszerû kezelés híján egyre nagyobb veszélyt
jelent a környezetre és az emberi életre.

� Az elektromos és elektronikai beren-
dezések hulladékaiból (HEEB)
évente képzõdõ hulladék mennyisége
jelenleg 130-135 kt. Ennek várható
növekedési üteme évi 5-10%, amely
nagymértékben függ a társadalom
anyagi helyzetének alakulásától. A
HEEB-hulladékok kezelt mennyisé-
ge 6-8 kt/év.

� A múltból felhalmozott hulladék
mennyisége 300-400 kt, amely az
utóbbi évtizedben halmozódhatott fel.

Betonadalék
27,8%

Cementkeverék
12%

Üregkitöltés
3,5%

Betonblokkok
6,4%

Útépítés
21,6%

Egyéb
3,4%

Cement nyersanyag
25,3%
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� Háztartási elektromos készülékek mennyisége, jelleg-
zetessége: elektromos hulladék legnagyobb mennyi-
ségben a háztartásokban (kb. 100 kt) keletkezik. Az
ártalmatlanítás a méret csökkenésével egyre nehe-
zebb feladat. A nagyobb terjedelmû termékekhez,
mint pl. mosógép, hûtõgép, mikrohullámúsütõ) kézi
bontással könnyen hozzá lehet férni, a különbözõ
anyagfajták szétválaszthatóak. A kisebb készülékek
feldolgozása csak gépi úton valósítható meg.
Egyetlen járható útnak az elhasznált eszközök kom-

ponenseinek fizikai feltárása aprítással és a feltárt kom-
ponensek megfelelõ fizikai-mechanikai (elektromos,
mágneses, sûrûség szerinti stb.) szeparálási eljárásokkal
egymástól való elválasztása látszik. A kézi szétszerelés
csupán a veszélyes komponensek (pl. higanykapcsolók,
elemek, akkumulátorok, stb.) eltávolítását végzi el.

Célkitûzés: a háztartásokban hulladékká váló elekt-
ronikai készülékekbe beépített igen értékes szerkezeti
anyagoknak � vas, színesfémek (Cu, Zn, Sn, Pb�) és
nemesfémek (Au, Ag, Pt), mûanyagok � a termelési fo-
lyamatba való visszaforgatása.

Az elõzõ pontban megfogalmazott célok érdekében el-
végzendõ feladat:
� a kutató-fejlesztõmunka keretébenmintaként szolgá-
ló technológiai rendszer kialakítása, majd széles körû
bevezetése az ipari gyakorlatba.

ÖSSZEFOGLALÁS

A fentiekben röviden összefoglalt, nem részletezett
javaslatok, beépítve a készülõ Nemzeti Fejlesztési Terv-
be, hozzájárulhatnak az ország gazdasági versenyképes-
ségének növeléséhez, hazai és nemzetközi regionális
gazdasági együttmûködések kialakulásához és megerõ-
södéséhez, a hazai kis és közepes vállalkozások fejlõdési
lehetõségeinek megteremtéséhez, az elmaradott régiók
gazdasági felzárkóztatásához, valamint fokozott bekap-
csolódást és részvételt biztosíthatnak a hazai és nemzet-
közi kutatási-fejlesztési együttmûködésekhez.

A természeti értékek megvédése, természeti erõfor-
rások hasznosítása, a környezetközpontú kiegyensúlyo-
zott gazdaságfejlesztés az elkövetkezõ évtizedek ki-
emelt feladata kell, hogy legyen.

Jelen anyaggal segíteni kívánjuk a Nemzeti Fejlesz-
tési Terv összeállítását, a fenti célok megvalósulását.

A tanulmány aláírói:
Dr. Kovács Ferenc

egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Valaska József

a Magyar Bányászati Szövetség elnöke
Dr. Esztó Péter

a Magyar Bányászati Hivatal elnöke

Az ásványi nyersanyag megnevezése Mûrevaló Elõzõbõl 2003. évi Ellátottság a Remény- NGE****
(ipari) va- mûködõ termelés* 2003. évi termelés beli 2003. I. 1.
gyon össz. bányákkal szintjén az vagyon

lekötve összes ipari (ipari)
vagyon alapján

Mt Mt % Mt év Mt Mrd Ft
1. Kõolaj 20,8 18,2 88 1,13 18 10-58 791,9
2. Földgáz** 68,9 57,7 84 3,13 22 29-93 1248,8
3. Szén-dioxidgáz*** 30,9 21,7 70 0,10 > 100 - 10,2
4. Feketekõszén 199,0 8,8 4 0,67 > 100 37 29,6
5. Barnakõszén 186,7 66,7 36 4,13 45 78 106,9
6. Lignit 2941,6 602,0 20 8,56 > 100 - 1557,1
7. Bauxit 38,6 5,7 15 0,71 54 28,8 50,7
8. Nemesfémércek 1,1 - - - Igénybevétel nincs - 2,8
9. Rézérc 0,0 - - - Igénybevétel nincs - 0,1
10. Mangánérc 2,5 2,5 100 0,05 5 2 0,2
11. Ásványbányászati nyersanyag 1061,5 620,0 58 2,90 > 100 16004 866,4
12. Cementipari nyersanyag 1155,5 568,9 49 5,83 > 100 17307 299,4
13. Építõ- és díszítõkõipari nyersanyag 2081,4 1177,6 57 10,09 > 100 99549 867,3
14. Homok- és kavicsipari nyersanyag 3756,3 2190,3 58 42,03 94 203648 370,7
15. Finom- és durvakerámiaip. nyersa. 1007,4 436,1 43 6,33 > 100 141131 195,8
16. Tõzeg, lápföld, lápimész 111,0 4,9 4 0,12 > 100 - 539,0
1-16. Mindösszesen 12663,2 5781,1 46 85,8 6936,9

A 2004. I. 1-jei ásványvagyon helyzet

* Nyers bányatermék ** 1000 m3 földgáz = 1 t kõolaj *** 1000 m3 gáz = 1t
****NGE=NominálGazdasági Eredmény= az ipari ásványvagyonmennyiségének a fajlagos árbevétel (költséghatár)
és a fajlagos ráfordítás (reálköltség) különbségével való szorzata, mely nincs diszkontálva
Megjegyzés: A reménybeli ipari földgázvagyon 120 Mt szénhez kötött metánt is tartalmaz



A kiindulási adatok

Több, különbözõ eredetû adatot kell felhasználnunk
digitalizálás során, s azokat együtt kezelnünk. A külön-
bözõ eredet egyszersmind különbözõ minõséget is je-
lent. Mielõtt nekiállunk a feladatnak, már látnunk kell
elõre, hogy miként tudjuk eltérõ minõségû adatainkat
összefûzni, s a továbbiakban milyen minõségû munká-
kat enged meg az azokból elkészített állomány.

Nekünk két különbözõ alapadatunk volt: egy bánya-
mûvelési térkép és a bánya egy megadott területén vég-
zett geodéziai felmérésbõl származó eredmények. Ez
utóbbi pontosságát ismerhetjük, hiszen magunk végez-
tük az �iskolában tanultaknak� és az ide vonatkozó
elõírásoknak megfelelõen. A mérésekhez egy mérõál-
lomást és egy RTK GPS vevõpárt alkalmaztunk.
Elõször alkalmaztuk külfejtésben az RTK vevõpárt s
kíváncsiak voltunk, beválnak-e! Féltünk a bányafalakról
visszaverõdõ többutas terjedéstõl s attól, hogy a rézsû
alján a mûholdak többsége takart. Kellemesen csalód-
tunk: a mérési terület nagy részén a középhiba 1 cm
alatt maradt, csupán néhány különleges helyen kellett
mérõállomással kiegészítenünk a felmérést.

A térkép esete már kissé összetettebb. Mindenek-
elõtt lássuk annak mûszaki adatait! A térkép pausz
alapanyagú, méretaránya 1:2000, vetületi rendszere
Henger � Középsõ (HKR), magassági alapszintje Balti
felett értendõ. Az adatok között szerepel még a készítõ,
dr. Ládai Tamás, valamint a készítés (1996) és a legutol-
só módosítás dátuma (elõzõ év decemberi idõpont,
ahogy az illik, hiszen minden évben megújítandóak a
bányaüzemi térképek).

A digitalizálás elsõ lépése a szkennelés. 300 dpi-re
választottuk a felbontást, s így megfelelõen finom pixel-
méretet, ugyanakkor a mai számítógépek teljesítménye
mellett még kezelhetõ fájlméretet kaptunk.

Ezt követi a transzformáció, mellyel a térképet a
geodéziai koordinátarendszerbe helyezzük. Az EOV
rendszert választottuk, így elkerülhetõ a további mun-
kák során az EOV-ból HKR-be való transzformálás. Az
illesztõpontok HKR koordinátáit EOV rendszerbe át-
számítottuk, s ezután illesztettük be a raszterképet Mic-
rostation Descartes szoftver segítségével. A beillesztés-
hez affin transzformációt alkalmaztunk, összesen 18
azonos ponttal. A maradék ellentmondás középértéké-

re 0,16 m-t kaptunk. Nézzük meg, hogyan alakult a
transzformált állományunk pontossága!

A 300 dpi felbontásból és a 2000-es méretarányból
egy pixel mérete 0,17 m-re adódik. Ezek szerint a
transzformáció átlagos ellentmondása egy képpont mé-
rete alatt van, ami a papírtérképünkön kevesebb, mint
0,1 mm-t jelent! Ez megfelel a szokásos elvárásoknak.
Az egyes rajzi elemek vonalvastagsága természetesen
több képpontból adódik össze, azonban szerkesztések-
kor könnyen követhetjük a vonalak középvonalát, hi-
szen a pozicionálás közel egy pixel pontosságú. A vekto-
rizálás során tehát megfelelõ pontossággal tudjuk visz-
szaadni a térkép tartalmát.

A pontossági jellemzõk bemutatásánál el kell mon-
danunk azt is, hogy bár mûszaki térképrõl van szó, bizo-
nyos fokon ezt is egyszerûsítették. Az, hogy milyenmér-
tékben, s mely területeken történtek az egyszerûsítések,
csak a késõbbi ellenõrzõ mérésekbõl derülhet ki. Az
egész térképre érvényes egyszerûsítésbõl kiderült: a ma-
gassági adatokat csupán deciméter pontossággal jelölte
a térkép, s ez mindenképpen adatvesztésnek minõsül.

A vektorizálás

A vektorizálás szempontjából két részre kell bonta-
nunk a térkép tartalmát: síkrajzi elemek, valamint ama-
gassági adatokkal is ellátott háromdimenziós elemek.
Fontos elkülöníteni õket, hiszen a magassági adatokból
megszerkeszthetjük a bánya 3D-s modelljét, ami a ké-
sõbbiekben hasznunkra lehet. A síkrajzi elemek: utak,
telekhatár-pontok, épületek, egyéb mûszaki létesítmé-
nyek alaprajza. A térbeli adatok: szintvonalak, a dom-
borzat szerkezeti vonalai, rézsûalj, rézsûtetõ, tereppon-
tok.

A 2D-s vektorizálás a megszokott módon történik,
törésponttól töréspontig újrarajzoljuk az objektumokat.
A térbeli digitalizálásnál külön esetet képviselnek a
szintvonalak. Ezek fél-automatikus módszerrel átalakít-
hatóak, vagyis a kijelölt rasztervonalon a vektoros vo-
nallánc automatikusan végigfuttatható, meggyorsítva
ezzel a digitalizálás folyamatát. Amûvelt területek szer-
kezeti vonalainak vektoros átalakítása több idõt vesz
igénybe, itt minden egyes töréspontban külön-külön be
kell vinni a magassági értékeket.
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Egy bányamûvelési térkép korszerûsítése
LÁDAI ANDRÁS DÉNES doktorandusz � TÓTH ZOLTÁN doktorandusz (Budapesti Mûszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék)

E munkánkban a Basalt-Középkõ Kõbányák Kft. által üzemeltetett uzsai bányaüzem
példáján mutatjuk be, miként lehet egy külszíni bánya bányamûvelési térképét korszerûsíteni,
vagyis az analóg technikáról a digitálisra áttérni. Elsõként a kiindulási adatokkal
foglalkozunk, szót ejtünk az alkalmazott technikákról, azok pontosságáról, nehézségekrõl,
valamint arról, hogy milyen elõnyöket s további lehetõségeket rejt magában a bányászat és a
térinformatika házasságából születendõ �virtuális bányavilág�.



A kapott �spagetti modellbõl� már egyszerûen meg-
kapjuk a felületmodellt: a TIN (Triangulated Irregular
Network) modell figyelembe veszi a szerkesztett éleket,
így pontosan a megszerkesztett felületet kapjuk, inter-
poláció nélkül. Az 1. ábrán jól látszik, hogymiként kény-
szeríti a rézsûalj s tetõ a háromszögek elrendezõdését.
Ugyanezt a nézetet találjuk árnyékolással a 2. ábrán.
Ebbõl igény szerint tovább készíthetõ rácsmodell, vagy
raszteres domborzatmodell. A TIN modell az ArcInfo
3D analyst moduljával készült, a megjelenítés pedig
ArcScene környezetben történt.

A 3D elõnyei

A bányatérkép e korszerûsített, vektoros formátu-
mának az általános elõnyein túl (könnyebben felújítha-
tó, sokszorosítható, adatkezelése egyszerû) jelentõs eré-
nye a háromdimenziós tulajdonságában van. Ami pa-
píron lehetetlen volt: az összes mért pontunk magassá-
gát is tárolhatjuk, s a következõ munkák során egysze-
rûbben végezhetünk térfogat- és tömegszámításokat,
valamint minden olyan számítást, amelyben a magassá-
gi adat is fontos szerepet játszik.

A mindenkori felmérésekbõl származó nagypon-
tosságú adatokból (letakarítás- és egyéb elõfelvételek) a
késõbbi állapotok felméréseit kivonva megkaphatjuk a
kitermelt kõzet, vagy a letakarított fedû térfogatát. E
módszer gyorsabbá és lényegesen megbízhatóbbá teszi
a negyedéves és az év végi felméréseket. A bányaterület
földtani szerkezete is könnyen digitalizálható a fúrólyu-

kak adataiból, valamint amár korábban elkészített föld-
tani térképekbõl. Ezt összevetve a bánya térbeli modell-
jével kiszámolhatjuk a még kitermelhetõ ásványva-
gyont, a meddõ kõzetek még letakarítandó fedû térfo-
gatait, valamint a negyedévenkénti termelést. S tovább
finomítható a rendszer az ásványvagyon osztályba soro-
lásával. A térinformatika egyszerûen tervezhetõvé teszi
az üzem életét! További hasznos alkalmazások: lefolyás-
vizsgálat a bányavíz elvezetéséhez, összelátás-vizsgálat a
késõbbi mérések tervezhetõségére.

Egy Uzsabánya bányaüzemi térképének korszerûsí-
tésébõl született modellt láthatunk a 4. ábrán.ABasalt-
Középkõ Kõbányák Kft. megkezdte a korszerûsítési
munkálatokat, melyet a székesfehérvári székhelyû Geo-
montanKft. és a BMEÉpítõmérnöki Karának Fotogra-
metria és Térinformatika Tanszéke közösen végez. Az
üzem lépésenkénti befektetéssel, melyeket az aktuális
feladatok amúgy is megkívánnak, tervezhetõbbé és
megbízhatóbbá teszi a termelés munkálatait. Így költ-
ségkímélõ módon, a legkorszerûbb technika segítségé-
vel szervezheti a mindennapok életét, a befektetés pe-
dig megtérül. Ez a technológia pedig már bármely bá-
nyaüzem számára elérhetõ.
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1. ábra: A TIN modell háromszögei

3. ábra: Bevágott út látképe a TIN modellben

4. ábra: Bányaüzem korszerûsített látképe

2. ábra: Árnyékolással megjelenített 1. ábrán látható
modell
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Múzeumok majálisa

1996-ban a Magyar Nemzeti Múzeum vállalta � a múze-
umkertet hasznosítva �, hogy otthont adó szervezõje lesz a ha-
zai múzeumok bemutatkozásának. Így lehetõség nyílott a mú-
zeumi szakma szélesebb körû találkozására. Közelebb hozta
egymáshoz a közgyûjteményt, a látogatót és a szakmabeli kol-
légákat. Az idén május 21-22-én a �tizedik� majálison a mú-
zeumkertben felállított sátrakban az ország minden részérõl
több mint kilencven múzeum volt jelen.

A találkozón a Nógrád Megyei Múzeum második alka-
lommal a salgótarjáni bányamúzeum anyagával jelent meg.
Az írásos anyagok, szakkönyvek, szórólapokmellett a bányász
szakma szerszámait � mûszereket, lámpákat � állították ki. A
látogatók kézbe vehették a kézifúrókat, csákányokat, szívla-
pátot. Felvehették a kobakot, fejlámpát, önmentõ készüléket.
A fiatalok és a gyerekek lelkesen próbálgatták az eszközöket.
Sok családi fotó készült az ifjú �bányász� jelöltekrõl.

A színpadi mûsorok sorában, a kiállítás vendégeként, az
OMBKE nógrádi szervezetének amatõr bányász-kohász dal-
köre szombaton délután harminc percben hagyományos bá-
nyászdalokkal szórakoztatta a nézõket nagy sikerrel.

A kiállítás szervezõi a nógrádi és a tatabányai múzeum
sátrait egymás mellé telepítve lehetõvé tették, hogy a nagy
múlttal rendelkezõ tatabányai �Rozmaring� bányász énekkar-
ral közösen � a sátrak elõtt � szebbnél szebb bányászdalokkal
szórakoztassuk a nagyszámú nézõközönséget, akik vastapssal
jutalmazták az éneklést.

Vajda István

Múzeumok éjszakája

2005. július 25-én Salgótarjánban, a múzeum épületében
elsõ alkalommal rendezte meg a Nógrádi Történeti Múzeum
a �Múzeumok Éjszakája� rendezvényt. A színes elõadássoro-
zat a Nemzeti Kulturális ÖrökségMinisztériuma támogatásá-
val jött létre.

A népes közönség láthatta a salgótarjáni tavaszi tárlatot, a
József Attila emlékkiállítást, valamint jól szórakozott a táncos
vigadalom és a salgótarjáni kamarazenekar elõadásain.

A mûsor a bányamúzeumban folytatódott. Az este beáll-
tával a bányász-kohász dalkör hagyományos bányászdalokkal
fogadta a látogatókat. Utána dr. Kovács Anna, a Nógrád Me-
gyei Múzeumi Szervezet igazgatója köszöntõjében elmondta,

hogy Salgótarjánban elõször rendezték ezt a rendezvénysoro-
zatot. A cél azt volt, hogy a nyár elején izgalmas, érdekes, mi-
nél több nézõt vonzómûvészeti programokat nyújtsunk a ven-
dégeknek. Beszélt arról, hogy a Szent Iván-éj hagyománya
visszanyúlik a pogány idõkig, a nap és a tûz imádatáig. Jó len-
ne, ha a szellem erejével a sötétséget tudnánk oszlatni ma is.
Amûvészetekmelegemellett azonban amunka tüze is fontos
� emelte ki az igazgatónõ, aki hozzátette: a bányamúzeum éj-
szakai mûszakja a korábbi idõket hivatott feleleveníteni; mi-
lyen hangulatban,munkaeszközökkel, hogyan dolgoztak a bá-
nyászok. Reméljük, a szellemi, mûvészeti tûznél egyre többen
melegednek majd. A köszöntõ után a tárlatvezetõk folyama-
tosan vitték a látogatókat �éjszakai bányajárásra�. Az utolsó
�mûszak� jóval éjfél után ért véget. A �sikta� után minden lá-
togató paprikás-paradicsomos zsíros-kenyeret és egy kis po-
hár bort kapott.

A bányász emlékparkban az elhunyt bányászok emlékére
mécsesek sokasága adott fényt. Késõbb a múzeum parkolójá-
ban fellobbant a Szent Iván-éji tûz, és a vidám hangulatot a
salgótarjáni zenekar fokozta.

Az idõ múlásával elcsendesült a múzeum, a tárlatvezetõk
kissé elfáradva, de örömmel nyugtázták, hogy 530 fölött volt a
vendégek száma. Eredményes volt az elõkészítés és a lebo-
nyolítás.

Vajda István

Gyermeknap a bányamúzeumban

Salgótarjánban, a gyermeknap alkalmából a Megyei Mú-
zeumi Szervezet � a hagyományoknak megfelelõen � ismét a
bányamúzeum kertjébe hívta a hátrányos helyzetû bányatele-
pi gyerekeket.

A szórakoztató gyermekmûsor � bábjáték, rajzverseny,
mesemondás �mosolyt csalt a gyerekek arcára.Minden részt-
vevõnek jutott apró ajándék, üdítõ, csoki, cukorka, lufi stb.
Rövid idõn belül birtokba vették az udvaron kiállított szállító-
gépeket, villamosokat. Természetesen nem maradt el a cso-
portos bányajárás sem.

A kipirult arcú gyerekek egymás szavába vágva mesélték
az élményeket a szüleiknek. Sokan jelezték, hogy õk majd
�igazi bányászok� lesznek. A tárlatvezetõk szomorúan jegyez-
ték meg egymás közt, hogy nyolc-tíz év múlva már csak törté-
nelem lesz a mélymûvelésû bányászat.

Vajda István
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Elsõ lépések

Az Árpád-házi magyar királyok az államalapítástól
kezdve a királyi jövedelmek nagyobb hányadát jelentõ
bányászatra és a bányászatot mûvelõ szakemberekre
különös gondot fordítottak. A bányászat szakemberei
döntõ többségét a földesúri joghatóság alól közvetlen
királyi fennhatóság alá rendelték.

Ezt bizonyítja, hogy az l245. évi selmeci bányajog
megerõsítésével egyidejûleg a tatárjárás alatt teljesen
lerombolt selmeci bányakórház (ispotály) építéséhez
kincstári támogatást is rendeltek. Ezt a bányakórházat
Péch Antal szerint 1224-ben, tehát a tatárjárás elõtt
kezdték építeni [1]. Feltételezhetjük, hogy a korábbiak-
banmár valamilyen �társláda� is mûködött itt, olyan va-
lóságos jól zárható láda, amelybe az aktív dolgozók
rendszeresen betettek valamennyi összeget, hogy bale-
setük esetén anyagi támogatást biztosítsanakmaguknak
és társaiknak. A tatárjárás alatt az ilyen �ládák� meg-
semmisültek. Azt is tudjuk, hogy Selmec város lakóinak
jelentõs hányada nem élte túl a tatárjárást, és IV. Béla az
elhunytak pótlására német bányászokat is hívott az or-
szágba [2]. Az eredeti selmecbányai bányászok korábbi
szokásjogi rendjét azért kellett írásban is megerõsíteni,
mert a behívottakat a régi bányászokkal azonos jogok il-
lették meg; e jogokat tehát ki kellett hirdetni [3].

Több másodlagos írásos forrás utal arra, hogy a sel-
meci szokásjogok királyi megerõsítésével, a selmeci bá-
nyajog születésével egyidejûleg a király a romos selmeci
ispotály és templom újjáépítését anyagilag is támogatta.
A királyi támogatás következménye, hogy e kórházat IV.
Béla nõvérérõl, a thüringiai Szent Erzsébetrõl nevezték
el. Az építkezés nagy valószínûséggelmár 1246-ban kez-
dõdhetett. Pontos adatot az építés befejezésérõl nem ta-
láltunk: de bizonyos, hogy 1271-ben már mûködött. A
késõbbiekben domonkos szerzetesek látták el a kórház
szakmai, orvosi feladatait. Ezt a tényt azért tarthatjuk
fontosnak, mert tudjuk, hogy ebben az idõbenmind Itá-
liában, mind sok más országban, így aMagyar Királyság
országaiban is, a domonkosok kolostori iskoláikban ok-
tatták az �ars medicinae� ismereteit.

Napjainkban az 1245. évet tekintjük az önálló magyar
bányaegészségügy kezdetének, amelynek a kialakulását
azonban � elõzményeivel együtt � a XI. század elejétõl
folyamatosnak kell tekintenünk.

Nagy valószínûséggel az 1245. évet kell a világ bánya-
egészségügy kezdetének is tekintenünk. Ezt azért nem

merjük biztosan állítani, mert az ez idõben és elõtte sok
önálló országban és országocskában lévõ német és a X-
XII. században több országot felölelõ frank (francia)
(ezen belül pl. Burgundia vagyNormandia), valamint az
ír és brit (angol, skót, wellsi) bányaegészségügy kezde-
teirõl nincsenek megbízható adataink.

A selmeci kórházról dr. Magyary-Kossa Gyula 1931-
ben megjelent orvostörténeti könyvében az alábbiak ta-
lálhatók [4]:

��a selmecbányai városi kórház valószínûleg már
az Árpádok alatt fennállott.

A kórháznak nemcsak kiterjedt mezõgazdasága, ha-
nem egyéb jövedelmei is voltak: harangdíjak, persely-
adományok, a bányatársaságok, kamara deputátumai.�

A harangdíjak, perselyadományok � kórházi költsé-
gek kiegészítésére � a mai napig szokásosak; legfeljebb
most elektronikus átutalással és az adókedvezmények
érdekében igazolásokkal tarkítva. Az egészségügyi in-
tézményeknek, kórházaknak azonban a folyamatos mû-
ködését � akkor sem és ma sem � e bizonytalan forrá-
sokból nem lehet biztosítani. A selmeci kórházat tehát a
�bányatársaságok�, lényegében a bányatulajdonosok
szervezeteként mûködõ bányaváros és a bányakamara
(ez utóbbi az urbura egy hányadának az átengedésével)
tartották fenn.

Több forrásból tudjuk, hogy a �selmeci bányatör-
vény� szabályainak alkalmazását több más bányaváros
is kérte és kapta meg IV. Béla királytól. Ez alapján a bá-
nyavárosok a vármegyei és földesúri közigazgatástól
függetlenek voltak, és csak a királytól és saját városi elõ-
írásaiktól függõ jogokkal rendelkeztek. �Szabad királyi
bányaváros� volt a XIII. századra többek között Besz-
tercebánya (1255-ben), Gölnicbánya (1287-ben), Rima-
bánya (1268-tól). A XIV. századra, amikorra a völgyfe-
néknél magasabban fekvõ, de csak az oxidos ércelõfor-
dulásokat, ezüst-, arany- és rézteléreket vagy tömzsöket
termelték ki, és helyben kohósították, már szabad bá-
nyavárosok sora alakul ki; pl. Körmöcbánya, Bakabá-
nya, Börzsöny, Igló, Rozsnyó, Abrudbánya, Rózsabá-
nya, amelyek nagyrészt a selmeci bányajogot követték.
Ezekben a bányavárosokban ispotály vagy gyógyház �
nem egyszer a plébániához vagy egy kolostorhoz csatol-
tan � mûködött, bár a betegellátás szakmai szintjét ille-
tõen erõs kétségeink is lehetnek. Ispotály épült
Besztercebányán 1334-ben, Újbányán 1391-ben és
Telkibányán 1369-ben [5].
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Abányászat-kohászat sajátos egészségkárosító hatá-
saira már Kr.e. 1800 körül egyiptomi, késõbb görög és
római feljegyzések is rámutatnak. Így például Hippok-
ratesz már ismerte a bányászok nehézlégzését, hasgör-
csökkel is járó betegségét (az ólommérgezést). Plinius
egyes ércekbõl felszabaduló gõzök, a higany, valamint a
�vörös ólom� termelését és feldolgozását tartotta veszé-
lyesnek .

Sok hasonló utalást, többé-kevésbé pontos leírást ta-
lálhatunk mind a betegségekrõl, mind a bányászat bale-
setveszélyérõl nemcsak a szakirodalomban, hanem az
irodalmi alkotásokban, az egyes népek mondáiban is.
Mindezekkel azonban nem sokat törõdtek addig, amíg
és ahol a veszélyesebb bányákat rabszolgákkal � késõbb
az oroszok, az angolok rabokkal � mûvelték. A mûszaki
haladás azonban egyre nagyobb szakismeretet követelt
mind az ércek kitermeléséhez, mind azok kohósításá-
hoz, ércolvasztásához.

A Magyar Szent Korona országaiban azonban a bá-
nyászok szabad költözésének jogát már kezdettõl fogva
és általánosan elismerték. A selmeci bányajogban ez ki-
emelt szerepet is kapott, hiszen e nélkül nem lehetett
volna a tatárjárás során elpusztult, hiányzó szakembere-
ket máshonnan pótolni.

Ahhoz azonban, hogy a szabad költözés jogával ren-
delkezõ bányász-kohász szakemberek szükség esetén az
adott város szakemberhiányát pótolják, a bányavárosok
polgárainak intézményekre is szükségük volt: kereske-
delemre, pékre és takácsra, a tanítást is vállaló, a közös-
séget is összetartó papra, gyógyító személyekre. (És van
napjainkban is, amint azt az amerikai bányavárosok
avagy a szibériai hatalmas szénhidrogénvagyon kiter-
melését kiszolgáló jelentõs, de az ásványvagyon kiter-
melését követõen feleslegessé váló szerteágazó infra-
struktúra ma is bizonyítja.)

Hasonlóan fejlõdnek amárGéza fejedelem és István
király idejében is virágzó, a tatárjárás elõtt már bizonyí-
tottan �korszerû� mûszaki színvonalú sóbányák is; mint
például Nagybánya, Torda a Maros mentén, valamint
Dés (Désakna) és Szélakna, illetõleg a Barcaságban
(Brassói medence) Vízakna. A magyar sóbányák váro-
sainak, településeinek társadalmi és egészségügyi intéz-
ményeirõl közvetett képet nyerhetünk Árpád-házi
Kinga (Kunigunda) krakkói és wielicskai ténykedései ré-
vén. Amikor e királylány 1239-ben feleségül mentV. Bo-
leszláv lengyel nagyfejedelemhez, az ifjú királyné � a ha-
gyományok szerint � magyar bányászok segítségével
alapította Wieliczka sóbányáját is. Feltehetõen Erdély-
bõl vitte az ispotályok, szegényotthonok és a szerzetesi
kolostorokhoz kapcsolt gyógyító központok emlékeit,
amely révénKrakkó elsõ kórházalapítójaként is tisztelik
a napjainkban (1999-ben) szentté avatott Árpád-házi
királylányt, IV. Béla elsõszülött gyermekét.

A folytatás

Thurzó János váltóvízkerekével megteremtette a
völgyfenekeknél mélyebben található ércek, ásványok
kitermelésének lehetõségét, annak hasznosítására Má-

tyás királytól engedélyt (mintegy �szabadalmat�) kapott
[6]. Ebbõl meggazdagodva megvette 1490-ben, Mátyás
halála után, Corvin János gróf Besztercebánya és Kör-
möcbánya környéki (elsõsorban rézérc-) bányáit. Majd
megszerezte a szepességi bányák többségét is. Ahhoz,
hogy a bányáiban kitermelt nagyobb mennyiségû rézér-
cet ne kelljen messzebbre szállítania, engedélyt kért és
kapott II. Ulászló királytól (1496-ban) az akkor újszerû
�csurgató rézkohók� létesítésére. Fugger Jakab augsbur-
gi pénzváltóval (bankárral) György fia házassága révén
szorosabb kapcsolatba is kerül, és együttesen létrehoz-
zák a Thurzó-Fugger Bankházat, az európai elsõ nem-
zetközi, nagy tekintélyû pénzintézetet. (E pénzintézet
alapját a Thurzó család réz-, ezüst- és aranybányái, a réz
nemzetközi kereskedelme jelentette.) Kölcsönei, támo-
gatása fejében II. Ulászló 1505-ben Zólyom várát és sa-
ját bányáit is zálogba adja Thurzó János grófnak.

Technikai újításai mûködtetésére azonban a koráb-
biaknál jobban képzett, ezeket az eszközöket kezelni is
képes dolgozókra, szakemberekre volt szüksége. Ezzel
együtt a nagyobb termelés és a völgyfenék alatt létesí-
tett, sokszor néhány kilométer hosszú vágatrendszer ne-
hezebb szellõztetési, világítási, közlekedési és szállítási
viszonyaimindenmás szakmánál, még a katonaságnál is
veszélyesebbé, kockázatosabbá tették a bányamunkát.

Ahhoz tehát, hogy az erdõk mélyén eldugott bánya-
városokban a bányáihoz, kohóihoz kellõen képzett és e
munkát szívesen végzõ munkásokat tudjon találni, a na-
gyobb kockázatot is ellensúlyozni kellett, és dolgozóit
családostól saját bányáihoz kellett kötni; le kellett ott te-
lepíteni. Amagyar (selmeci) bányajog szerint a bányász-
kohász szakembereket a szabad költözés joga illette
meg; szabad városi polgárok, nem jobbágyok, egyálta-
lán nem rabszolgák voltak. Európában ebben az idõben
még sok országban elítélt rabok dolgoztak a bányákban;
de ilyen bányákban nem is voltak képesek a magyar bá-
nyászatban ekkor már rendszeresen alkalmazott techni-
kai berendezéseket, szállító és vízemelõ, ércfeldolgozó
gépeket használni.

Ezek indokolták, hogy Thurzó János a bányáiban
dolgozók számára a már két évszázados bányaegészségi
gyakorlatra támaszkodva készítette el a világ egyik leg-
elsõ társadalombiztosítási szabályzatát, amikor 1496-
ban megalapította az elsõ bányatárspénztárat [7],
(�Kernschaft�-ot), amelyet körmöci bánya-kamaragróf-
ként jóvá is hagyott. A szabályzat elveit II. Ulászló tör-
vényben is megerõsítette [8].

Sokrétû bányászati-kohászati korszerûsítései közül
már említettük a �csurgató kohók� létesítését. Az 1496.
április 6-án kelt, majd május 17-én megerõsített okleve-
lében II. Ulászló király engedélyt adott Thurzó Jánosnak
és fiának Besztercebányán vagy másutt fémkohók felál-
lítására, amely(ek)ben a birtokában lévõ rezet � tetszése
szerint az ezüstöt is elválasztva vagy szétválasztás nélkül
� szabadon feldolgozhatja. Az engedély alapján, Besz-
tercebányán majd Besztercebánya vidékén, Mosztenic
mellett létesítenek a Thurzók �csurgató-kohókat�.

Nem tekinthetjük véletlennek, hogy II. Ulászló enge-
délye is, az elsõ társláda-szabályzat is 1496-ban született.
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��..a megsérült, keresetképtelen és elaggott bánya-
munkásokról valamint hozzátartozóikról részint már a
Miksa-féle rendtartás elõtt az egyes bányavidékek ú. n.
társládái gondoskodtak. A legrégibbet maga Thurzó
János alapította 1496-ban Besztercebányán. A befize-
tendõ járulékok és a kifizetett járandóságok helyenkint
és idõnkint módosultak ugyan, ez azonban mit sem vál-
toztat azon a tényen, hogy hazánkban a nyolcórai mun-
kaidõ, az ifjúmunkások alkalmazásának a korlátozása,
az öregség, özvegység, árvaság, betegség és rokkantság
esetére szóló kötelezõ biztosítás a bányászat terén nem
az utolsó évtizedek, hanem aXV. század vívmánya� � ír-
ta 1942-ben Tárczy-Hornoch Antal és Vendl Miklós [9].

�Thurzó elsõként ismerte fel, hogy az életveszélyek-
kel járó föld alatti bányamunka megköveteli a gondos-
kodást amunkaképtelenné vált, elaggott bányászokról.�
�Elhatározásában bizonyára annak felismerése vezette,
hogy fokozott termelés csak olyan bányászoktól várha-
tó, akik magukat és családjukat baleset vagy halál ese-
tén valamennyire védve érezhették.�

Thurzó János 1508-ban hunyt el, de mind vállalatai-
nál, mind a körmöci bányakamara grófi székében fia,
György, folytatta mûvét; így további társpénztárak szer-
vezését is, a bányák mûszaki, tervezési korszerûsítését is.

Magyar nyelvû bányatárspénztári szabályzatról az
1581. évben Felsõbányáról van tudomásunk.

Ezek az elsõ társládák fõ célként a bányászatban �
baleset és/vagy a bányászatra jellemzõ betegségek révén
� megrokkant illetve bányaszerencsétlenségben elhunyt
bányászok, illetve családjaik megsegítését tartották. Így
ezeket elsõsorban balesetbiztosító, bányaszerencsétlen-
ség-biztosító társaságoknak kell tartanunk. Viszonylag
hamar kiderült azonban, hogy ez nem elegendõ a bányá-
szok és családjaik megfelelõ életviteléhez.

A bányatárspénztárak mûködését segítõ intézkedé-
seknek köszönhetõ, hogy II. Lajos király (1525-ben)
megerõsítette a társulás alapszabályait; ezzel a király � a
törvény � oltalmával védetté váltak a társpénztárak.

A bányatársláda kezelésére mind a városi tanács,
mind a Fuggerek tisztjei, de fõként az érdekelt bányá-
szok is igényt tartottak. Végül kezdetben a Thurzó-Fug-
ger Társaság jóváhagyásával a bányászok kezelése való-
sult meg, a bányakamara ellenõrzése mellett.

1573. február 16-án II. Miksa királyi rendelettel élet-
be kívánta léptetni az Ausztriában már ismert (részben
éppen a korábbi selmeci bányajogi tapasztalatokat is ál-
talánosítani óhajtó) bányarendtartást. A �Maximilia-
nische Bergordnung� több rendelkezésével a magyar ki-
alakult jogrendet sértette � ezért nagyszámú perre is
adott lehetõséget �, másrészt a bányarendtartás egyes
elõírásai nem vették figyelembe amagyar bányavárosok-
ban korábban kialakult szociológiai, kulturális és egész-
ségügyi feltételeket. Ekkorra már pl. Selmecbányán,
Besztercebányán és több más bányavárosban a selmeci
jogok révén biztosított belsõ városi társadalmi fejlõdés a
bányászati kultúra olyan ágacskáit és kisebb közösségeit
is megteremtették, mint a bányaegészségügy, a bányá-
szok társládái, társpénztárai, a bányász vallási közössé-
gek (egyházközségek, gyülekezetek) és ahhoz kapcsoló-

dó iskolák, sõt, a városi bányakórházak egyikében-mási-
kában már a mai értelmezés szerinti orvosi (és orvos-se-
gédi, valamint �gyógyszerészeti�) szakmai csoportot,
mintegy �szakmai iskolát� is találhatunk [10].

Az 1573. évi Miksa-féle jogrendben az 1496-tól már
mûködõ bánya-társpénztári háttér, valamint pl. Beszter-
cebányán a XVI. században már mûködõ és kutató bá-
nyaorvosok közössége nélkül a királyi rendeletnek ez a
vitathatatlanul hasznos, ma is korszerû elõírása azon-
ban csak lassan valósult meg. A bányászati kötelezõ biz-
tosítás elterjesztése és ellenõrzése, sõt, késõbb ahhoz
minden bánya- kohó-, pénzverõ üzemnél a bányaorvos-
nak a bányászat (vagy kohászat) területén szerzett isme-
retei ellenõrzése is a bányahatóságokra hárult, ismere-
teim szerint egészen az 1960. évi III. tc., tehát az 1960.
évi bányatörvény hatályba lépéséig.

AXVI. századramár több bányakórházról is vannak
ismereteink. Ezek egy része kisebb felszereltségû �ispo-
tály� volt, de olyan intézményt is találunk, amelyben a
kor átlagát felülmúló szakmai mûveltségû orvos (vagy
orvosok) is dolgoztak. A betegeket fekvõbetegként ez
idõben akkor, és csak akkor ápolták, ha távolabbi csa-
ládjuk, otthonuk a házi ápolást nem tette lehetõvé; de a
házi ápoláshoz szükséges szerek, gyógyszerek és felsze-
relések, és kiemelt fontossággal a kornak megfelelõen
kiképzett gyógyító személyzet is e kórházakhoz, ispotá-
lyokhoz tartozott. A bánya vagy a bányatárspénztár tu-
lajdonában, avagy jelentõs pénzügyi támogatásával mû-
ködött bányakórházak pénzügyi és mûködési feltételeit
a bányakamara illetékesei felügyelték, az orvosi szak-
mai mûködést a legtöbb esetben a bányaváros �városi
orvosa� munkakörét is ellátó (de ugyancsak a bányaka-
mara által elfogadott és felügyelt) bányaorvos irányítot-
ta. Hangsúlyoznunk kell e helyen is, hogy a középkor-
ban, a bányászatban, a bányakórházakbanmûködött or-
vosok mineralógiai (ásványtani) és bányászati technoló-
giai ismeretekkel is rendelkeztek. Az egyetemek is álta-
lában ebben az idõben �az emberi ismeretek egyete-
mességét�, universitását, összességét igyekeztek oktatni.

Úgy véljük, feltétlenül meg kell emlékeznünk Spi-
lenberg Dávid orvos és bányász (1627-1684) mûködésé-
rõl is. A Leydában, Baselben, Vittenbergában és Pado-
vában tanult Spilenberg Dávidot 1653. december 18-án
avatták �in philosophia et medicina� doktorává, amely
után Lõcsére tért haza, ahol � felesége vagyona révén is
� bányászattal foglalkozott az orvosi praxisa megtartása
mellett. Bevezeti a felvételi orvosi vizsgálatot � valószí-
nûleg zömmel saját bányáinál [11]. KésõbbmindDávid,
mind János fia jelentõs selmeckörnyéki bányász lett,
akik III. Károlytól fõnemesi rangot és �királyi asztalnok�
címet is nyertek.

Újabb szlovák kutatásból tudjuk, hogy a bécsi udvari
kamara 1601. március 31-i leiratábanmár szerepel a sel-
mecbányai bányaorvosi beosztás [12]. Ez a munkakör
egészségügyi hatósági feladatokat is takar jelentõs mér-
tékben. A selmeci irattárban azonban csak 1612-ben
található Puch Mátyás kinevezésérõl adat. Úgy látszik,
11 évig erre az egyébként jól fizetett állásra � mint nap-
jainkban is sok esetben � szakmailag is megfelelõ jelent-
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kezõt nem találtak.Már aXVIII. századra esik J. J. Hof-
finger bányaorvos tevékenysége, aki az ekkor bevezetett
új foncsorozás (amalgámozás) miatt megjelenõ új
betegség, tulajdonképpen a higanygõzök toxikus hatá-
sainak kutatásával foglalkozott, és a mérgezõ tünetek
elkerülésére több eljárást is kidolgozott.Hoffinger e be-
tegséget �siligsbergi kór�-ként írja le, mert a selmeci
Szél-aknai siligsbergi körlet dolgozóinál tapasztalta el-
sõsorban. A selmecbányai bányakórházban emellett
bevezette a betegek kórházi étkeztetését, a közházi
ágyak számozását, és az akkori bécsi katonai kórház
szervezési tapasztalataiból is sokat meghonosított. Elõ-
ször említi a bányászaszályt betegségként, de annak
semokát, sem részletesebb kórleírását, jellemzõ tünete-
it nem tudja megállapítani: azokra csak Tóth Imre
(1844-1928) � a selmeci fõbányakamara mellett szerve-
zett Bányaorvosi Fõhivatal fõorvosa �mutat rá az 1880-
as évek után, az ún. ancylostomiasis leírásával, a kór-
okozója mikroszkópi bizonyítása révén. Ismereteink
szerint kutatásai hasznosításával a belga és francia bá-
nyászatban is sikerült ezt a késõi középkorban jelentõs,
a nemzetközi szakirodalomban jellemzõ bányász kór-
ként leírt egykor tömeges betegséget leküzdeni. Szüksé-
gesnek tartom megjegyezni, hogy Tóth Imre a selmeci
Bányászati és Erdészeti Akadémia bányaegészségügy
oktatója is volt.

A bányahatóságok alapmûködésük keretében rend-
szeresen ellenõrizték, hogy a bányák állandó alkalma-
zottai valamilyen betegség- és balesetbiztosítással ren-
delkeznek-e, valamint, hogy a munkaadó biztosítási
pénzügyi kötelezettségeinek hogyan tett eleget. 1573-
tól a bányatárspénztárak szabályait, mûködését, pénzü-
gyi elszámolását a bányahatóságnak évenként kellett jó-
váhagynia az arany-, az ezüst- és a rézbányáknál, a só-
bányáknál és a vasérceknél, valamint ezek kohóinál és
pénzverõ mûveinél; éppen úgy, mint a technológiai, bá-
nyamûvelési elõírásokat, azaz a mûszaki üzemi terve-
ket. II. József a szén- és vasércek bányászatánál, a �pet-
róleum és kísérõi� kutatásánál és termelésénél helyezi a
bányahatóság ellenõrzése alá a bányaegészségügy szer-
veit és személyeit. Péch Antalmár ennek jegyében szer-
vezi meg a diósgyõri vasgyárat és a hozzá kapcsolódó
perecesi-parasznyai szénbányászatot, amelynek Diós-
gyõr-Vasgyárban létesített bányatárspénztári kórháza
(igaz, Miskolc város tulajdonában) ma is mûködik.
Nem mûködik azonban ma már a Dorogon épült bá-
nyatárspénztári kórház, amely 1952-tõl � amikor a ma-
gyar bányatárspénztárak évszázadok alatt felhalmozott
javait Rákosi Mátyás idejében egy tollvonással elvették
a bányász-kohász közösségtõl � Dorogi Városi Kórház
néven mûködött.

A bányatárspénztárak elterjedésének és már II.
Ulászlótól kezdve állandó bányahatósági ellenõrzésé-
nek köszönhetõen a XIX. század második felére a bá-
nyászok és a kohászok számára mindhárom társada-
lombiztosítási ág (úm. a baleset-, az egészség- és a nyug-
díjbiztosítás) mûködött; ezek keretében a dolgozók csa-
ládtagjai is kisebb-nagyobb mértékben kaptak ellátást.
Semmi más szakma, foglalkozási ág számára nem állt

rendelkezésre mindhárom biztosítási ág egészen addig,
amíg Baross Gábor miniszter a bányász-kohász példa
mintájára az állami vasutak (az akkor alakult MÁV)
dolgozói számára azt nem szervezte meg. Még az álla-
mi alkalmazottak, a köztisztviselõk is 1861-ben csupán
nyugdíjbiztosítást élveztek meghatározott idejû szolgá-
lat után.

A bányatárspénztárak és a Kárpát-medence bánya-
egészségügyének fejlõdése � a mûszaki fejlõdés és az is-
meretek növekedése függvényében � külön fejezeteket
igényel.

A foglalkozás-egészségügy bevonul a tudományokba

Annak, hogy 1245-ben a selmeci bányakórház újjá-
építését részben �állami� (királyi, kincstárnoki) feladat-
tá is tette, a jelentõs mértékben szokásjogon alapuló
középkori társadalomban általános európai következ-
ményei is voltak. A XIII-XVI. századi Európában a
pénz számára megfelelõ arany, ezüst és réz több mint
60%-át Magyarország, Ausztria és Csehország bányai
termelték ki. A magyar szokásjog különösen jelentõs
hatásúvá vált az Anjou-ház, Mátyás és II. Ulászló idején
az egész európai bányászatban; hiszen ezen országok-
ban nemcsak saját pénzeiket verték, hanem pl. a
�velencei tallér�-t (Körmöcbányán), sok német állam
pénzét is, mert itt volt hozzá ásványvagyon, kohászat,
pénzverde és szaktudás. Törvényszerû, hogy e régióban
kellett a sok tapasztalatot tudományos szinten is
összegezni [13]. A Joachimstahl-ban praktizált Georg
Bauer (1494-1555) bányaorvos e régió technológiai és
foglalkozás-egészségügyi, társadalom- és munkaszerve-
zési, bányászati-kohászati ismereteit tudományos igé-
nyességgel írta le latinul Agricola szerzõi néven [14].
Könyvében a Kárpát-medence bányászatáról a bányák
szellõztetése és a föld alatti munkahelyek porveszélye
leírásakor megállapítja: ��egyes bányavárosokban a
Kárpátok hegyei között olyan asszonyok is élnek, akik
hétszer özvegyültek meg, mert férjüket korán elpusztí-
totta ez a (porveszély okozta) senyvesztõ betegség.�

Philippus Auerolus Paracelsus � eredetileg
Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541)
az ausztriai Villach-ban lett bányaorvos, miután Bázel-
ben és Ferrarában befejezte tanulmányait. Az akkori
hivatalos szemlélettel ellentétben a vegyületekkel kí-
vánt gyógyítani; ehhez alaposan tanulmányozta a kü-
lönbözõ kõzeteket, ásványokat � többek között Bör-
zsönyben (Nagybörzsönyben) és a Garam völgyi bá-
nyáknál is. A bányászok-kohászok betegségeirõl szer-
zett tapasztalatait �Von der Bergsucht� címmel foglalta
össze [15].

Egyetemi hivatalos tantárgyként a foglalkozás-
egészségügy az orvosképzésben 1713-ban jelent meg
Ramazzini professzor könyvének megjelenésével [16].
Ekkor már a magyar (Kárpát-medencei) gyakorlatban
568 éve ismert, 1525-tõl (288 éve) törvényben elõírtmó-
don ellenõrzött volt a bányaegészségügy.

Napjainkban, amikor fiatalabb, 1965-1970 után szü-
letett szakembereink az ún. fejlett ipari államokban



mûködõ megoldásokat rendszeresen tanulmányozzák,
feltétlenül szükséges, hogy a korábbiakban, a Kárpát-
medencében kialakult és a XX. században a szeren-
csésebb sorsú országok által jól-rosszul átvett, de koráb-
ban a magyar évszázados gyakorlatban kiválóan
mûködött alapvetõ rendszerekrõl a szakmákat, de talán
közvéleményünket is rendszeresen tájékoztassuk.

Azoknak pedig, akik a bányászatot vagy az egészség-
védelmet hivatásuknak tekintik, szükséges ismerniük és
napjaink követelményeihez adaptálniuk a közel nyolc
évszázados magyar (a Magyar Királyság területén mû-
ködött) � az adott korszakban világviszonylatban élenjá-
ró � bányászati egészségvédelmi, társadalombiztosítási
eredményeket.

IRODALOM

[1] Péch Antal: Alsó-Magyarország bányamívelésének törté-
nete. I. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest,
(1884)

[2]Dr. Fejes Béla: Selmeczbánya története. Selmecbánya, (1937)
[3] Dr. Izsó István: Magyar bányajog. Miskolci Egyetemi

Kiadó, (2004)
[4] Dr. Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. III.

kötet. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat,
Budapest, p. 5. 38-39. (1931)

[5] Benke István: Telkibánya bányászatának története. Közle-
mények amagyarországi nyersanyagok történetébõl.
Miskolc-Rudabánya p. 76. (2001)

[6] Dr. hc. dr. Faller Gusztáv � dr. Kun Béla � dr. Zsámboki
László szerk. (Fõszerk.: Benke István): A magyar
bányászat évezredes története. I. kötet. OMBKE.
Budapest, (1997)

[7] Dr. Árvay József szerk.: A magyar ipar. Halász Pál
Könyvkiadó Vállalata, Budapest, p. 160-174. (1941)

[8] A bányaegészségügy kialakulása, bányatársládák- és pénz-
tárak ezredéves története a Magyar Szent Korona
országaiban. Szerk. és összefoglalta: Dr. Szalai

László. Témafelelõs: Dr. Horn János. Kéziratos je-
lentés. Bányaegészségügy-Bányabiztonság Alapít-
vány, Miskolc-Budapest, (2002)

[9] A MAGYAR IPAR. Szerk.:Dr. Árvay József. Kiadja Halász
Pál könyvkiadóvállalata, Budapest, p. 159-174.
(1941)

[10] Pallas Nagy Lexikona, II. kötet (Arafale-Béklaen), Buda-
pest, (1893) és XII. kötet (Magyar-Nemes) Buda-
pest, p. 99-100. (1986)

[11] Dr. Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. III.
kötet. Adattár 1000-tõl 1700-ig. Magyar Orvosi
Könyvkiadó Társulat, Budapest, (1931)

[12] Krchnáková Mgr., Lucia: A selmecbányai bányaorvosok a
XX. század elejéig. n: A Kárpát-medence bánya-
egészségügyének története és az újabb kutatási ered-
mények. MTA Bányászati Ergonómiai és Bánya-
egészségügyi Tudományos Bizottság és a Bá-
nyaegészségügy-Bányabiztonság Alapítvány kiadása,
Miskolc, (2002)

[13]Mándi András: Foglalkozási légzõszervi betegségek a ma-
gyar bányászatban a XIX. és XX. században. In: A
Kárpát-medence bányaegészségügyének története
és az újabb kutatási eredmények. MTA Bányászati
Ergonómiai és Bánya-egészségügyi Tudományos Bi-
zottság és a Bányaegészségügy-Bányabiztonság Ala-
pítvány kiadása, Miskolc, (2002)

[14] Agricola, Georgius: De re metallica libri XII. Basileae,
(1556) ~ Magyarul: Tizenkét könyv a bányászatról
és kohászatról, ford.: Brecht Rezsõ, szerk. és
kiegészítette:Molnár László, Budapest, (1985)

[15] Paracelsus, T.: Von der Bergsucht. In: Sigerist, H.E. ed
Four Treatties of Paracelsus. Johns Hopkin res,
Baltimore, (1941)

[16]Ramazzini, B.:DeMorbis ArtificumDiatriba, Genf, (1713)
[17] Dr. Janáky Gyula:A dorogi Szent Borbála Bányakórház �

A kórház keletkezése és fejlõdése (1941)
[18] Dr. Kovács Gabriella:ADiósgyõri Bánya-társpénztár kór-

háza: a Diósgyõri Vasgyári Kórház (kézirat, 2004)
[19] Dr. Tahin Emma:Bányaegészségügy a középkoriMagyar-

országon (kézirat, 2005)

20 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 138. évfolyam, 5. szám

DR. SZALAI LÁSZLÓ 1956-ban végzett bányamérnök a bauxitbányászatban (Bauxitkutató Vállalat), a szénbányászat-
ban (Közép-dunántúli Szénbányászati Tröszt, Borsodi Szénbányák) szerzett tapasztalataival, az utóbbi munka- és üzem-
szervezési, számítástechnikai vezetõjeként 1974-ben védte meg kandidátusi disszertációját. 1976-1981 között a Nehéz-
ipari Minisztérium Mûszaki Fejlesztési Fõosztályának fõmérnöke, 1981-tõl 1990 végén történt nyugdíjba vonulásáig a
Borsodi Szénbányák mûszaki-gazdasági tanácsadója volt. A miskolci Ipargazdaságtani Tanszék (jelenleg Vezetéstudo-
mányi Intézet) kutatásaiban 1963-tól, oktatási-továbbképzési feladataiban 1971-tõl vett részt. 1984-tõl egyetemi docens.
AzMTABányaegészségügyi és Bányászati Ergonómiai Tudományos Bizottságának 1976. évi megalakulásától 1990-ig tit-
kára, jelenleg alelnöke, az MTA Bányászati Tudományos Bizottság és a MAB illetékes szakbizottságának tagja.

Helyreigazítás
A BKL 2005. évi 4. (közös) számában a 40 éves egyesületi tagságért

Sóltz Vilmos Emlékéremmel kitüntetett tagtársaink között a 20. oldalon
Kutasi Károly bányamérnök helyett Kuzsmicky Sándor bányagépészmérnök
fényképe jelent meg (Kuzsmicky Sándornál pedig saját régebbi képe van).

Ugyanitt a 21. oldalon dr. Takács István kohómérnök (Vaskohászati
Szakosztály) fényképe helyett Takács István bányatechnikus (Bányászati
Szakosztály) fényképe jelent meg.

Kutasi Károly és dr. Takács István fényképét itt adjuk közre, ezúton is
gratulálunk Nekik!

A hibánkért az érintett Tagtársaink és valamennyi Olvasónk elnézését
kérjük.

Podányi Tibor, a lapszám szerkesztõjeDr. Takács IstvánKutasi Károly



Küldöttségünk � a kiránduláson eltöltött nyolc nap-
ra � óramû pontossággal kidolgozott és megvalósult
programot kapott, melyet elsõsorbanGünter Henschnek
köszönhetünk. Õmindvégig velünk volt és biztosította a
feszített ütemû ismeretszerzést.

A kirándulás célja az Európai Unió mûködésének
tanulmányozása mellett a Maas-Rhein minta eurégió
részletes megismerése. Köztudott, hogy ezen a terüle-
ten a szénbányászat megszûnt, és a foglalkoztatásban a
hazaihoz hasonló problémák ma is léteznek.

Az Európai Unió felépítése, mûködése

Hensch úr adott e témában általános ismertetõt.
Isabelle Trautmann az EU bizottságok feladatát ismer-
tette. Klaus Harald Käding és Hercegfalvi Judit az EU
Parlament munkájáról számolt be.

Az elõadásokat Brüsszelben a bizottsági teremben,
az EU Parlament melletti tárgyalóban hallgattuk (1.
kép). Megtekinthettük az EU Parlament tanácstermét
is. Jólesõ érzés volt, amikor a magyar tolmácsok fülké-
jét is megtaláltuk.

Az elsõ európai megállapodás 1958-ban volt, ami-
kor aláírták az �acélszerzõdés�-t, melynek résztvevõi:
Németország, Franciaország, Olaszország és a Benelux
államok voltak. Az elõadók részletesen ismertették azt
az utat, melynek eredményeként 2004-ben már 25 tagra
bõvült a közösség. Ezzel a világ egyik legnagyobb gazda-
sága született meg.

A közösségben élõ 450millió ember gazdag nemzeti
kultúrát képvisel, és ezzel teszi színessé uniónkat. A

tagállamok létszáma, területe jelentõsen eltér egymás-
tól, míg Németország lélekszáma 82 millió fõ, addig a
legkisebb tagország még az 1 millió fõt sem éri el. Az
EU feladata, hogy az eltérõ tulajdonságokkal rendelke-
zõ országok közösségében is lehetõvé tegye a demokra-
tikus mûködést.

A 15 állam 1995. 10. 29-én fogalmazta meg az EU
KARTA-t, mely ma is az akkor elfogadott alapelveket
tartalmazza:
� A nemzeteket összefogásra szólították fel,
� az értékrend védelme mellett döntöttek,
� kis és nagy országok együttmûködését határozták el,
� a további fejlõdést biztosító nagy gazdaságmegterem-
tését tûzték ki célul,

� fontosnak tartották az identitás elvének elfogadását
(pl. európai ember � magyar gyökerekkel).

A közös gazdaságban lehetõvé kell tenni:
� A szabad mozgást, munkavállalást,
� a közös szolgáltatási rendszer kiépítését (bank, bizto-
sítás, kommunikáció),

� a szabad áruforgalmat és
� a szabad tõkeáramlást.

Az unió felépítése hármas tagozódású:
Tanács - miniszterelnökök tanácsa (25 tagállam).
Parlament- országok által választott képviselõk.
Bizottság - többen az EUkormányának is nevezik.

EU Bizottság(ok) mûködése

A bizottsági ülés munkanyelvei a francia, a német és
az angol. Azonban mindenki a saját nyelvén is felszólal-
hat, hiszen a tagok véleményüket pontosan, érzelmileg
kifejezve a saját anyanyelvükön tudják elmondani. A bi-
zottság feladata a törvények elõkészítése, a bizottságon
belül a viták lefolytatása, a parlamentben annak elõter-
jesztése. Az igazi munka tehát a bizottságokban folyik.

A bizottságok vezetõi a komiszárok � nálunk �bizto-
sokként� ismertek � (25 fõ), akiket 5 évre választanak
meg. A bizottságokban jól felkészült szakemberek is
dolgoznak, mint tanácsadók (kellõ nyelvismerettel). A
bizottság tagjai nem nemzetet képviselnek, hanem az
EU érdekeit tartják szem elõtt. A bizottság felépítése
igen szerteágazó, több vezérigazgatósága mûködik,
mely igazgatóságokra, osztályokra tagozódik. A vezér-
igazgatókat és az igazgatókat 5 évre választják, az osz-
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Kalandozásunk az Unióban
DR. KAMARÁS BÉLA okl. gépészmérnök, nyugalmazott vezérigazgató helyettes, Pécsi Erõmû Rt.

LÍVÓ LÁSZLÓ okl. bányamérnök, ügyvezetõ, Marketinfo Bt.

Tanulmányutunk szponzorálásában részt vett a Rajna-Westfalia tartomány, támogatta az
evangélikus egyház és magánszemélyek is. A hazai szervezést a Bányagépészet a Mûszaki
Fejlõdésért Alapítvány vezetése végezte. A résztvevõk népes csapatát alapítványunk tagjai,
üzemi szakemberek, vállalkozók, polgármester alkották. Az út során tapasztalatokat
szereztünk nemzetek, emberek együttélésérõl és együttmûködésük alkotó és összetartó ere-
jérõl.

1. kép: Csapatunk a bizottsági teremben



tályvezetõi és szakértõi beosztásokat lehet nyugdíjas ál-
lásként betölteni.

EU Parlament mûködése

A bizottságok elõterjesztéseit a parlament vitatja
meg és fogadja el. A parlamentben a munka politikai
csoportokban (frakciókban) folyik. Az ülésrendet is en-
nek megfelelõen alakították ki. A jelenlegi képviselõk
száma 732 fõ, melybõl a magyar képviselõk száma 24. A
legnépesebb párt a Néppárt 238 képviselõvel.

A plenáris üléseket Strassbourgban tartják, azonban
a tényleges részletes munka Brüsszelben folyik. A par-
lament hatásköre kiterjed a jogalkotásra, az EU költ-
ségvetésének elfogadására, a politikai ellenõrzésre.

Az EU Parlament hazánk részére a következõ aján-
lást (javaslatot) fogalmazta meg:

� Az államháztartás hiányának csökkentése,
� új munkahelyek teremtése,
� kutatás � fejlesztés támogatása,
� a fiatalság helyzetének javítása,
� a szabad piaci verseny támogatása.

EU Tanács mûködése

Aparlament a tagországok felé ajánlásokat tesz. Be-
vezetésük az egyes országok parlamentjének jóváhagyá-
sával történik. Az EU Tanács tagjai a tagországok mi-
niszterelnökei, illetve megbízottaik. Ebbõl következik,
hogy a miniszterelnökökbõl álló tanács egy-egy téma
erejéig ülésezik. Az EU Tanács az egyetlen fórum, ahol
a miniszterelnökök a nemzet érdekeit képviselhetik.

Maas-Rhein eurégió

AzEUmûködésével, problémáival kapcsolatos álta-
lános ismereteken túl az egyes kérdések konkrét megol-
dása is érdekelt bennünket. A gondok a régiókon belül
egyértelmûen jelentkeznek. Ezért volt számunkra fon-
tos, hogy a megszerzett tapasztalatokat megismerjük.
Az EU eddig 41 régiót alakított ki, ezek között a Maas-
Rhein eurégiót mintarégióként kezeli. A régiómûködé-
sérõl tájékoztatást adottHeinz Kaulen, a régió szakszer-
vezeti elnöke és dr. Malis úr a kereskedelmi és ipari ka-
mara képviseletében.

A mintarégióban lévõ területeket a történelem sod-
rában hol az egyik, hol a másik szomszédos országhoz
csatolta a politika. Az egész régió területére jellemzõ a
szén- és ércbányászat visszavonulása, új ipar telepítésé-
nek szükségessége, a foglalkoztatás elõsegítése. A min-
tarégióban jelentkezõ gondok (kicsiben) az EU-ban is
fellelhetõ problémákat tárják fel.

A régió három ország öt provinciáiból tevõdik össze:
Nemzetállam Központja

Régió Aachen német Aachen
Provincie de Liege belga Liege
Provincie Limburg belga Hasselt
Deutschsprachige Gerneinschaft belga Eupen
Provincie Limburg holland Maastricht

A mintarégió központja Maastricht (3. kép). Az öt
provincia együttmûködését 1995-ben írták alá. A régió-
ban négy bizottságmûködik: gazdasági, természetvédel-
mi, egészségügyi-szociális, ifjúsági-kulturális. A tanács
81 tagú, melybõl 51 fõ a népképviselet. Amintarégió je-
lentõs EU támogatással mûködik, jelenleg a III. prog-
ram (2000-2006) feladatait hajtják végre, mely 53 millió
euró költségkeretû.

Az együttmûködést a turisztika, a rendõrség, a tûz-
oltóság, az oktatás és az egészségügy területén kívánják
elsõsorban kialakítani. A program keretében már meg-
épült egy korszerû kórház a három ország határán. Ez a
létesítmény hasonlít a párizsi Pompidou-központra,
ugyanis a technológiai csatornákat az épületen kívül he-
lyezték el. Az együttmûködést több apró tényezõ zavar-
ja, mint eltérõ népszokások, ünnepek stb.

A régió határt átlépõ gazdasági közösségben tevé-
kenykedik. A 3,7 milliós lakosságból 1,5 millió munka-
vállaló. A régió területe 10.000 km2, éves termelési érté-
ke 71.400 millió euró. Az egyes provinciák gazdasági
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szerkezete eltérõ, a holland területen nemzetközi tõké-
vel az acélipar még mûködik, Aachenben jelentõs a ku-
tatás-fejlesztés, a papíripar, a belga területen az autói-
par, vegyészet ad munkalehetõséget.

Fontos feladat az oktatási rendszer összhangjának
megteremtése. Nemzetenként eltérõ az oktatásban az
elmélet-gyakorlat aránya. A németek a gyakorlati okta-
tásra helyezik a hangsúlyt, míg a hollandok az elméleti
ismereteket tartják fontosnak.

A régióban a közlekedést hátráltatja, hogy még
nincs közösmenetrend, közös jegy az autóbuszokon. Je-
lenleg ennek megoldásán dolgoznak.

Az Aachen-i provinciában meghatározó a kutatás-
fejlesztés. 81.000 diák tanul az egyetemen, évente 2000
mérnök végez.

A beilleszkedésükre 1982-ben technológiai centru-
mot létesítettek, ahol a fiatal mérnökök indulását elõse-
gítik támogató projektek ajánlásával stb. A munkában
részt vesz a helyi kamara is.

A tanulmányutunk során lehetõségünk volt egy kor-
szerû külfejtéses széntermelésre alapozott közel 10.000
MW összteljesítményû bánya-erõmû rendszert megis-
merni. A mintarégió határán Kölnhöz közel épült ez a
négy erõmûbõl álló létesítmény. A külfejtést (4. kép)
részletesen bemutatták, ahol 200-400 m fedõréteg eltá-
volítása után válik lehetõvé a 80-100m vastag barnaszén
kitermelése (elõvíztelenítéssel szén-tonnánként 2 m3 vi-
zet is eltávolítanak).

A hatalmas gépek (5. kép) lenyûgözõen hatottak
ránk, melyeket korszerû vezérléssel mûködtettek, mini-
mális létszámmal. Az RWE tulajdonában lévõ létesít-
mény évi 100 millió tonna barnaszenet hoz felszínre,
melybõl 60.000 GWh kondenzációs villamosenergiát
termelnek. Ez a mennyiség hazánk villamosenergia igé-
nyének közel másfélszerese.

A régióban fontos feladat a munkahelyteremtés, a
munkanélküliség visszaszorítása. Aachentõl keletre
korszerû italcsomagoló dobozokat gyártó üzem létesült
(SIG). Ezzel már megvetették lábukat a világpiacon.
Dichter Jansen, az üzemi tanács vezetõje kísért végig
bennünket a gyártósorokon. Érdekesség, hogy a �német
földön� lévõ gyárban fõként belga munkavállalók dol-
goznak.

A dús szakmai program mellett sajnos kevés idõnk
maradt a városok megtekintésére. Esõs idõben voltunk
Maastrichtban, a régió központjában. Útba ejtettük
Kölnt, ahol a dóm bejárása különleges élményt jelentett
számunkra. Aachen ésmúltja �mint a FrankBirodalom
fõvárosa � nagy kihívást jelentett. Az aacheni PalotaKá-
polnában szakszerû idegenvezetést is kaptunk (6. kép).
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A történészek szerint ez az egyetlen régészeti emlék
Nagy Károly császár birodalmáról. Egyes mûvészettör-
ténészek véleménye, hogy a centrális térelrendezésû ro-
mán stílusú építmény Nagy Károly halálát követõen
mintegy 100 évvel épülhetett. Talán a szentélyben elhe-
lyezett csontok sem egyértelmûen a császár csontjai. A
Palota Kápolna mûvészeti szempontból mindenképpen
különlegesség.

E helyen is szeretnénk köszönetet mondani � kül-
döttségünk nevében � a német precizitással megszerve-
zett program lebonyolításáért személy szerint Günter
Hensch úrnak. A program érdeme, hogy a mintarégió-
ban szerzett tapasztalatok segítségével megismerhettük
az unió mûködését és annak demokratikus jellegét. A
helyiek õszintén feltárták az összefogás eredményeit és
problémáit is.
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Az arab államok alumíniumipara

A Perzsa-öböl menti arab államok 2010-ig összesen 1,8
Mt/év alumíniumkohó kapacitást építenek ki. Dubaiban már
2005-ben belép egy 760 kt/év kapacitású, Bahrainben pedig
épül egy 1,1 Mt/év kapacitású kohó. Szaúd-Arábia, Kuvait,
Katar és Oman további 6,5 Mrd USD összeget ruház be az
alumíniumiparba.

A fejlesztéseket a területükön lévõ olaj- és gázmezõkbõl
elõállítható nagymennyiségû olcsó villamos energiára alapoz-
zák, de emellett nem elhanyagolható az olcsó munkaerõ sem.
Három nagy vevõ � Japán, Dél-Korea és Kína � sürgeti a
fejlesztéseket és további energiaigényes petrolkémiai/vegyipa-
ri beruházásokra is buzdítják ezen arab államokat.

Engineering and Mining Journal, 2004. szeptember
Bogdán Kálmán

Az ALCOA növeli timföldgyártó kapacitásait

AzALCOA (Kanada) világszerte növeli timföldgyárai ka-
pacitását, ill. új üzemeket létesít:

Jamaicában a kormánnyal kötött szerzõdést, hogy a meg-
lévõ 1,5 Mt/éves kapacitású timföldgyárat 2,8 Mt/év-re bõvíti.

Guineában 1,5 Mt/év kapacitású timföldgyárat épít.
Surinameban a jelenlegi 250 kt/éves üzemet 2,2 Mt/évesre

bõvíti a hozzá tartozó bauxitbányákkal együtt.
Ausztráliában a Pinjarra timföldüzemet 3,4 Mt/évrõl 4,0

Mt/évre bõvíti.
Brazíliában, Sao Luis-ban egy 2 Mt/éves kapacitású tim-

föld üzemet épít a hozzá tartozó Juruti bauxitbányákkal
együtt.

Engineering and Mining Journal, 2005. január-február
Bogdán Kálmán

Oroszország német frontfejtési berendezést vásárolt

A szibériai kuznyetszki szénmezõ 7. számú bányaüzemé-
be a Siberian Coal Energy Company a német DBT vállalattól
egy 300 m-es fronthosszra és 4,7 m-es telepvastagságra alkal-
mas, komplett frontfejtési berendezést vásárolt fronti és gyûj-
tõvágati átfedõ láncos vonszolókkal, valamint hevederes szál-
lítószalag végállomással együtt. A pajzsegységek távmûköd-
tetésû PM 4 típusú vezérléssel vannak ellátva. A frontfejtés

helyzete a külszínen, a diszpécsernél a képernyõn is követhe-
tõ. A DBT ezen szénmezõ további két bányájához � Kotis-
kaya és Toldinskaya/Zapadnaya � a frontfejtések meghosz-
szabbításához is szállít pajzsegységeket.

World Mining Equipment, 2004. december
Bogdán Kálmán

Nagyarányú fejlesztések a kínai szénbányászatban

A fõteszén-omlasztásos frontfejtési rendszerhez a német
DBT cég új láncos vonszolókat fejlesztett ki. A kínai szénbá-
nyák a fõteomlasztásos technológiát 30 m telepvastagságig ter-
vezik alkalmazni. A hagyományosmaróhenger 3m-es szeletet
vág ki a pajzsos biztosítás elõtt, az erre a célra tervezett fõte-
omlasztásos pajzs nyitható-csukható eleme alá, hátra pedig
egy második láncos vonszolót szereltek. A kínai szénbányák
85%-a igényli ezt a fõteomlasztásos technológia alkalmazást
(Kína széntermelése 1300 Mt/év).

A német DBT cég a kínai Datong Szénbányászati Csoport
Tashan bányaüzemének 239 m-es fõteszén-omlasztásos front-
fejtéséhez tervezett és szállított láncos vonszoló rendszert, el-
sõ-, hátsó- és szállítóvágati láncos vonszolókkal, széntörõvel
és állítható végállomású hevederes szállító berendezéssel. A
frontfejtési láncos vonszolókat CST típusú meghajtással lát-
ták el.

A DBT cég a Shenhua Shendong új bányájába � Hala-
gouba � 147 db 1500 t teherbírású hagyományos pajzsberen-
dezést is szállított.

A Ninaxia Coal Group 3000 t/óra kapacitású láncos
vonszolót vásárolt az amerikai Joy-tól az egyik 257 m hosszú,
4 m-es telepvastagságú, 11°-os dõlésû frontfejtésébe. A von-
szoló 42 mm átmérõjû lánccal 2×700 kW-os (iker) hajtással
van felszerelve. A szállító vágatba egy 38 mm-es láncú átfedõ
vonszolót, törõt ésMatilda tipusú hevederes végállomást szál-
lított a Joy.

A svéd ABB vállalattól a Huainan Mining Group Co. 24
millió dollár értékben aknaszállító berendezéseket vásárol 8
szénbányája részére 2005-ben és 2006-ban. A rendelésben öt
új bánya aknaszállító berendezései szerepelnek (11 új beren-
dezés komplett fékberendezéssel, 13 aknaszállító berendezés-
nél pedig a fékrendszereket cseréli ki az ABB).

World Mining Equipment, 2005. január-február
Bogdán Kálmán



Az elmúlt mintegy 20 év balszerencsés, hibás vagy
megkésett energiapolitikai döntései és a világgazdasági
folyamatok összejátszása (beleértve a környezetvédelmi
szempontok fontosságának megnövekedését is) oly
mértékben megváltoztatták Magyarország villamos-
energia-termelési, -ellátási szerkezetét, hogy az már
mind önköltségi, mind ellátásbiztonsági szempontból
igen távol került az optimálistól.

A hazai szénbányászat túlnyomó része ellehetetle-
nült. A szénerõmûvek jórészét leállították vagy más tü-
zelõanyagra alakították át. A nehéz-fûtõolaj (pakura)
tüzelésû erõmûveket és fûtõmûveket szinte általánosan
földgáztüzelésûvé módosították, az új építésûek pedig
csaknem kizárólag földgáztüzelésûek.

A földgáz elõretörése ésszerû volt, hiszen használa-
ta kényelmes, rugalmas és tiszta, alkalmazásának gya-
korlatilag nincsenekméretkorlátai. Ára az 1986-ban be-
következett árzuhanástól kezdve 1999-ig rendkívül ked-
vezõ volt. Ráadásul a gázerõmûvek fajlagos beruházási
költsége minden más potenciális tüzelõanyagra létesí-
tett erõmûnél kisebb, és a környezetvédelmi elõírások-
nak is könnyebben, olcsóbban meg tudnak felelni.

Nálunk azonban a földgáz nyújtotta gazdasági elõ-
nyöket lényegében nem sikerült kihasználni, mire ezek
a '90-es évek vége felé igazán felfutottak, már látható
volt, hogy a világviszonylatban óriási mértékbenmegnö-
vekedett földgázigény újabb, soha nem látott mértékû
árrobbanáshoz vezet. Ez az ezredfordulón megindult,
és ma is tart. A földgázból termelt villamos energia na-
gyon megdrágult, és csak egyre növekvõ állami dotáció-
val lehet olyan belsõ árszintet biztosítani, amely még
nem haladja meg a lakosság, a közületek és a vállalko-
zások teherbíró képességét.

Nálunk a földgáz fogyasztói ára csupán harmada,
negyede a mértékadó nyugat-európainak. Vajon med-
dig lesz képes fizetni a magyar állam az egyre növekvõ
dotációt a befolyó adókból anélkül, hogy gazdaságunk
súlyos válságba kerülne? A kilátásokat illetõen nem le-
hetünk optimisták.

A villanyáram rendkívüli fontosságú a gazdaság, a
közélet és a lakossági szektor minden egyéb területén is.
Olcsóbb és biztonságosabb áramellátásra lenne szük-
ségünk. Sajnos a hazai villamos energetikai fejlesztési
politika az 1990-es évek közepe óta olyanmegrögzöttség

jeleitmutatja, amely egyre kevésbé felelmeg a hosszú tá-
vú energiahordozó-hozzáférés lehetõségeinek, az ener-
giahordozók áralakulásának és a villamosenergia-ellátás
biztonsága kívánalmainak. Erõsen földgázalapúvá vált
villamosenergia-iparunkban olcsóságról ma már nem
beszélhetünk, és a biztonságos ellátás is megkérdõjelez-
hetõ. Magyarország földgázigényének csak mintegy a
negyede származik hazai termelésbõl. A többi szinte tel-
jes egészében orosz importból ered. Ez az egyoldalú,
rendkívüli mértékû függõség igen veszélyes lehet szá-
munkra, hiszen a forrásoldal véletlenszerû vagy tudato-
san elõidézett zavara egész gazdaságunkat gyorsan tönk-
reteheti. Oroszország ma stabil szállítónak tekinthetõ
ugyan, de számos megrendelõje van, amelyek felé a rob-
banékony Közel-Keleten esetleg bekövetkezõ súlyos
szállítási kieséseket biztosan nem tudná gyorsan és
hiánytalanul pótolni a lelõhelyek gyakran igen nehéz
földrajzi-éghajlati viszonyai, a kutatási-feltárási tevé-
kenység adottságai és a szállítási kapacitás korlátaimiatt.
Szállítási korlátozó intézkedéseket kellene tehát beve-
zetnie, ami feltétlenül együtt járna újabb tetemes árnö-
vekedéssel és fogyasztási korlátozásokkal. Így hiány lép-
ne fel, és belsõ korlátozó intézkedéseket kellene fogana-
tosítanunk.

A lakossági és a kommunális szektorban az elmúlt
évtizedekben állami vagy az állam által támogatott in-
tézkedésekkel hozták létre e szektorok óriási mértékû
földgázfüggõségét. Ha itt jelentõs fogyasztáskorlátozást
vezetnénk be, az kiszámíthatatlan társadalmi és belpoli-
tikai következményekkel járna. Hol lehetne akkor ko-
moly korlátozó intézkedéseket tenni? Elsõsorban a vil-
lamos energetikában. A gázerõmûvek földgázfalók. Le-
állításuk akár többmilliárd köbméterrel is csökkenthet-
né az évi földgázigényt. Akkor viszont áramhiány lépne
fel, amit fõként a gazdaság sínylene meg. Az áramhiány
veszélyét tehát legalábbis erõteljesen csökkenteni, de
még inkább kiküszöbölni kellene. Lehet-e arra hagyat-
kozni, hogy egy ilyen vészhelyzetben az áramhiányt im-
portból pótolnánk? Ugyan honnan és vajon mennyiért,
amikor a vészhelyzet a környezõ országokban is többé-
kevésbé fennállna? (Azt hiszem, itt fölösleges mélyebb
fejtegetésbe belemennem.)

Ebbõl a csapdából csak nagyon következetes, széles
társadalmi konszenzuson alapuló, hosszú távú, de gyor-
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Radikális, hosszú távra szóló módosítások szükségessége
Magyarország villamosenergia-politikájában

DR. MATYI-SZABÓ FERENC okl. bányageológus-mérnök, okl. külkereskedelmi üzletkötõ,
földtani és gazdaságföldtani szakértõ, nyugdíjas (Székesfehérvár)

A szerzõ, látva a magyarországi villamosenergia-politika súlyos zavarait és sorozatos
tévútra jutását, közreadja a fenti címû értékelõ és kiútkeresõ tanulmányát, amely hasznos
lehet a kiigazítási folyamat megtervezésénél és gyakorlati végrehajtásánál.*

* A szerzõ tanulmányát elküldte Kóka János gazdasági és közlekedési miniszternek is.



san beindítandó villamosenergia-politikával lehet kime-
nekülni. Ha ilyet nem sikerül kialakítani a pártok, az il-
letékes hatóságok és a kompetens társadalmi szerveze-
tek között, akkor kiszolgáltatottságunk egyre jobban el-
mélyül, és egyre inkább retteghetünk egy kiszámíthatat-
lan energetikai katasztrófától.

Alapvetõ kérdés, hogyan tudnánk a földgázbehoza-
taltól való villamos energetikai függõségünket nagyon
jelentõsen csökkenteni. Legbiztonságosabb mindenkor
a hazai forrás, vagyis az ország területén kitermelhetõ
energiahordozó-tömeg, nagyon kiemelten a fosszilis
energiahordozók mennyisége (kõolaj, földgáz, szén). A
többi energiahordozónk (szél, nap, víz, biomassza, föld-
hõ) nyújtotta lehetõség az elõbbiek mellett eltörpül.

Szénhidrogénkészleteink kimerülõben vannak. Új,
jelentõs telepek feltárására nincs remény, így import-
függõségünk ezek vonatkozásában elkerülhetetlenül
növekszik. Csak az import növekedési ütemének mér-
séklésére van lehetõség egy ésszerû energiapolitika ki-
dolgozásával és következetes végrehajtásával.

Egyetlen potenciális hazai energiaforrásunk a szén.
Hasznosításának gazdasági elviselhetõsége azonban ma
számos elõforduláson kétséges, vagy kifejezetten rossz.
Különösen vonatkozik ez barna- és feketeszéntelepeink-
re, melyekbõl jóformán csak csekély teleprészek lenné-
nek gazdaságosan kitermelhetõk akkor, ha épülnének
újabb szénerõmûvek, melyek számára hasznos lenne e
kis kapacitású, várhatóan rövid élettartamú bányák ter-
melvényének átvétele és eltüzelése. Nem vonatkozik
azonban a lignitre, melybõl hatalmas, könnyen és bizton-
ságosan hozzáférhetõ elõfordulásaink vannak (Visonta,
Kápolna, Füzesabony, Bükkábrány, Nagyréde, Erdõ-
tarcsa, Torony stb.) és továbbiak feltárása is lehetséges.

Amára kialakult és igen tartósnak ígérkezõ energia-
világválság következtében e telepek nemzetközileg ala-
posan felértékelõdtek. Gazdaságosan, illetve a gazdasá-
gosság komoly reményében kiaknázható lignitvagyo-
nunk tekintélyes erõmûvi kapacitást szolgálhatna ki;
akár 5-6 ezer MW-ot is 35-40 éven át. (A hasznosítást
természetesen csak akkor tekintem elfogadhatónak, ha
az maradéktalanul megfelel a környezetvédelmi nor-
máknak is.) E lehetõség kihasználásával igen komoly
mértékben csökkenthetnénk az import földgáz erõmûvi
felhasználását, mérsékelve a villamosenergia-termelés
átlagos önköltségét és növelve annak biztonságát.

Persze a fenti igen nagy léptékû lignithasználat a ki-
alakult energetikai helyzet által megkívánt mértékben
és gyorsasággal teljes egészében aligha valósulhatna
meg, kiegészítõ geológiai kutatások szükségessége, öko-
lógiai problémák, lakossági és társadalmi szervezeti til-
takozások, környezetvédelmi akadályoztatások, vala-
mint egyéb, ma még nehezen meghatározható okok
miatt. Éppen ezért nem látszik elkerülhetõnek a fekete-
szénimport sem. Mire ez aktuálissá válik, gyakorlatilag

csak tengerentúli behozatalról lehet majd szó. A poten-
ciális szállítók (Ausztrália, Dél-Afrika, Indonézia, Kína,
USA, Kolumbia, Kanada) általában stabilak, hatalmas
készletekkel és nagy tartalékkapacitásokkal rendelkez-
nek, így mennyiségi hiánnyal nem kellene számolnunk.
E szenek világpiaci ára alacsony, áringadozásai is igen
csekélyek a szénhidrogénárak mozgásához képest. A
biztonsági készletezés hosszú (akár évtizedes) távra is
megoldható.

A majdani feketeszén-tüzelésû erõmûveket termé-
szetesen a Duna mellé kellene telepíteni, mind az olcsó
vízi szénszállítás, mind a frissvízhûtés mûszaki és gazda-
sági elõnyeinek kihasználása miatt.

Ezeknek az elképzeléseknek a megvalósítása hatal-
mas és igen nehéz feladat, de aligha lesz elkerülhetõ.
Bedughatjuk a fejünket a homokba, reménykedve, hogy
majdcsak jobbra fordul a helyzet, addig pedig állami do-
tációkkal, kompenzációkkal, látszatintézkedésekkel el-
fedjük a valóságot. A világ energiaínsége azonban ro-
hamléptekkel növekszik, ugyanakkor egyes energiahor-
dozókban gazdag, a világellátásban nagyon fontos ré-
giók politikai, ezzel együtt gazdasági stabilitása romlik.
Ilyen körülmények között van helye a csodavárásnak?

Számos energetikus a nukleáris energetikai fejlesz-
tésektõl várja amegoldást. Vajon joggal-e? Az atomerõ-
mûvek hulladékainak végsõ tárolása még sehol sincs
megnyugtatóan megoldva. Ennél is nagyobb veszélyt je-
lent azonban a terrorizmus. Egy ilyen létesítmény felrob-
bantása (tudjuk, hogy terveztek és terveznek ilyeneket)
a katasztrofális károkozás mellett az egész iparágat világ-
szerte súlyos válságba sodorná. Bízzunk abban, hogy a fú-
ziós erõmûvek majd megoldják a világ energiagondjait?
De hiszen azok kifejlesztéséhez a szakma legnagyobbjai
szerint is még legalább 50 év kell! És addig mi lesz?

Nos erre az �addig�-ra adhatnának választ hazai vo-
natkozásban a javasolt lignit- és feketeszén-erõmûvi fej-
lesztések. Igaz, a �szén� nem cseng jól a lakosság tekin-
télyes részének, közte számos politikusnak a fülében.
Elsõdlegesen fontos tehát bizonyítani, hogy a gazdasági
és ellátásbiztonsági elõnyöknek való megfelelés mellett
az új szénerõmûvek úgy épülnének meg, hogy minden-
kor be tudnák tartani a környezetvédelmi elõírásokat és
az európai uniós károsanyag-kibocsátási normákat, be-
leértve a CO2-emissziót is.

Ráadásul a szénerõmûvek alkalmassá tehetõk a ház-
tartási-kommunális hulladékok éghetõ részének, vala-
mint a szikkasztott szennyvíz- és csatornaiszapoknak az
elégetésére is oly módon, hogy környezetterhelésük
sokkal csekélyebb lenne a jelenleg széles körben alkal-
mazott válogatás nélküli lerakásnál. E hulladékoknak
jelentõs fûtõértékük van, így a felhasználó erõmûvek
szenet takaríthatnának meg, az égetési díj pedig ösztö-
nözhetné a beruházókat az erre való tehcnikai-techno-
lógiai felkészülésre.
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A só, amely oly nélkülözhetetlen az emberiség min-
dennapi életében, õsrégi idõktõl fontos kereskedelmi
cikk. A Kárpát-medencében a sókitermelés már az
ókorban elkezdõdött, ahol Erdély mellett sóban egyik
leggazdagabb terület az egykori Máramaros vármegye
volt, melynek neve írott formában 1199-tõl szerepel.

Ma ez a térség részben Románia, részben pedig Uk-
rajna területén található. A változatos földtani felépítés-
nek köszönhetõen igen jelentõs ásványi nyersanyag-le-
lõhelyekkel rendelkezett: nemesfém- (Au, Ag) és szí-
nesfémtelepek mellett vas, kõsó, valamint szénhidro-
génnel. Mindezekhez évszázadokon keresztül jelentõs
bányászati és kohászati tevékenység kapcsolódott. Egyi-
ke a Kárpát-medence azon területeinek, ahol az arany-,
ezüst-, réz-, vas- és sóbányászat az õstermelés fogalom-
körébe sorolható.

A terület sókészletei a magas hegyekkel övezett és
erõsen felszabdalt Máramarosi-medencében (Bazinul
Maramuresului), Máramarossziget környékén a Tisza
és mellékfolyóinak völgyeiben találhatók. Ezek az Er-
délyi-medence földtani felépítésével hasonló (bádeni
korú) rétegtani szintekben és megjelenési formában
(tömzsökben) voltak jelen. Pallaggal (sóagyaggal), ka-
viccsal és helyenként piroxénandezit-tufával fedve.
Ezek közül legjelentõsebbek az aknaszlatinai (Solotvi-
na, Ukr.), az aknasugatagi (Ocna Sugatag, Ro.) és a ró-
naszéki (Costiui, Ro.) elõfordulási helyek. Amai Ukraj-
na területén kisebb sóaknák (sóbányák), sóelõfordulá-
sok voltak még Bedõháza (Bedevija) és Técsõ (Tyacsiv)
mellett Nyereszenen, Úrmezõnél (Ruszke Pole), vala-
mint Husztbaranyánál (Boronyava). Innen keletre, il-
letve délkeletre Husztsófalva (Danilova), Ósándorfalva
(Olekszandrovka), Talaborfalva (Tereblja), Kerekhegy
és Gánya (Ganici) közelében a �Királyvölgyben�, ahol
1852-ben még volt sókitermelés, de 1882-ben már szü-
netelt, valamint Aknarahón (ma Rahó). A mai Romá-
nia területén Alsóróna (Rona de Jos) és Dragomérfalva
(Dragomiresti) közelében Felsõszelistyén (Selistea de
Sus), ahol régi sóbányák nyomaival lehetett találkozni,
valamint tõle nyugatra Jód (Ieud) s Budfalva (Budesti)
vidékén. Ezek a Máramarosi-medence kisebb elzárt ré-
szein egy idõben, de külön-külön képzõdtek. [1]

Mivel a történelem igencsak megtizedelte az írásos
emlékeket, az itteni sóbányászat kezdetére és korai ki-
termelésére vonatkozóan csupán feltételezések és uta-
lások vannak. Az aknaszlatinai Ferenc-bánya mélyén
1896-ban a millennium emlékére elhelyeztek egy em-

léktáblát, amelyen ez állt: �Emlékül: 896-1896�. Ez arra
utal, hogy ezen a területenmár a honfoglalástól folyt só-
kitermelés, vagy folytatódott. Erre utal a XI. századi só-
vám is, amely az ország egész területére kiterjedt, és az
1233-as beregi egyezmény a pápai követ és András ki-
rály között. Ez tíz pontban szabályozta az egyház sójá-
randóságát, illetve a sómennyiség beváltásának módját.
Az elsõ írásos emlék 1262-benZeleus névenNagyszõlõs
�korona várost� említi, amely István ifjabb királytól ka-
pott kiváltságokat, amelyeket I. Károly és I. (Nagy) La-
jos is megerõsítettek. Mint tudott, itt is volt sókiterme-
lés, habár a kiváltságlevélben ezt nem említik.

Különösebb bizonyítékok nélkül a máramarosi só-
bányászat kezdetét egyesek a XII. századra teszik, ami-
kor megkezdõdött a német bányászok bevándorlása,
mígWenzel Gusztáv [2] és Szilágyi István [3] a XIII. szá-
zad elejére. Pedig a helyi megfigyelések több évezredes
sóbányászatra utalnak, mint azok az ókori külszíni fejté-
sek nyomai és régi római bányamûvelések, amelyek Al-
sóróna és Dragomirfalva közelében voltak jelen [4,1]. A
bronzkori és a római, bizánci pénzleletek is arra utal-
nak, hogy ez a területmár a honfoglalás elõtt lakott volt.
A honfoglalás után Máramaros vármegye területén ki-
rályi-fejedelmi sóbányák voltak. Igaz, a sókitermelés
adatokkal csak a XIV. századi újraindulással és fellen-
düléssel támasztható alá. Ekkor I. Károly király (1308-
1342) a feudális anarchia idején szétesett országos ka-
marai rendszert újjászervezte, és amáramarosi sókama-
ra is létjogosultságot kapott. Ez 1329-ben történt, ami-
kor Nagyszõlõs (Vinohragyiv, Ukr.) mintájára Huszt
(Ukr.), Visk (Viskove, Ukr.), Hosszúmezõ (Cîmpulung
la Tisa, Ro.) és Técsõ (Tyacsiv, Ukr.) közös kiváltságle-
velet nyert.

Ezen települések privilégiumait 1352-ben Márama-
rossziget is megkapta. Ez alapoztameg városi fejlõdésü-
ket. Azonban az itteni sóvidék felvirágzását I. Lajos
(1342-1382) király azon rendelete hoztameg, amely sze-
rint a szatmári (Satu Mare, Ro.), tokaji és várkonyi
(Szolnok vm.) lerakatokkal rendelkezõ máramarosi só-
kamara (Camera salium), ahonnan a kõsót a Tiszán
szállították, decentralizálta a magyarországi sóügyeket
és egyenletesebbé tette az ország sóellátását. Rendelke-
zései szerint külön ispán irányította a máramarosi sóbá-
nyák, sóbányavárosok ügyeit és a sóbányászokat. Ezt a
sókamarai rendszert Zsigmond király 1397-ben megre-
formálta, amely 1526-ig volt érvényben.

Bonfini Antonio (1434-1503)Mátyás és II. Ulászló ki-

Máramaros sóbányászata
RÉTHY KÁROLY geológus, közgazdász (Budapest)

A szerzõ a Máramarosban található egykori sóbányákról összefoglaló ismertetést ad.
Történelmünkbõl igen érdekes adatokat ismerhetünk meg, amelyek a sóbányászattal, a só
szállításával és Magyarország kõsó szükségletével kapcsolatosak.

,

,
,

, ,

,



rály olasz származású humanista történetírója, aki több
évet töltöttMagyarországon, aRerumHungaricumDe-
cades címû mûvében többek között már azt írta: �A sót
legnagyobbrészt Máramarosban bányásszák. Itt annyi
volt a só, hogy a máramarosi bányák hozama ellátta az
egészMagyarországot. A kivágott kõsót a Tiszán úsztat-
ták lefelé, s úgy hordták aztán szerteszét az országban�.
Azonban a XVI. századtól a só szállítása már nemcsak
vízi úton történt, amit sokan túlhangsúlyoznak, hanem
szárazföldi utakon is. 1523-ban a nagyfalusi kalmárok
Zsigmond lengyel királytól szabadalmat kaptak, hogy
lengyel sót szállítsanak Árvába és Lipótba. Ezt II. Lajos
és 1548-ban I. Ferdinánd is engedélyezték, mivel Mára-
marosban az utak olyan rosszak voltak, hogy csak nagy
nehézségek árán lehetett kijutni. Késõbb már csak úgy
engedélyezték, haMáramarosból is elég sót szállítottak.
Az 1635-ös soproni országgyûlés naplójából pedig kitû-
nik, hogyMáramarostól Galgócig (Hlohovec, SK.) a só-
szállítók 160 sókõbõl (sótömbbõl) vám (harmincadok)
fejében többmint 50-et kénytelenek voltak leadni. Ami-
kor a máramarosi sókitermelés az erdélyi fejedelemség
kezébe került, a szárazföldi szállítási útvonal fejlesztése
folytatódott. Ebbõl az idõbõl ismert a �via ad fodinas sa-
lium ducens�, vagy Rákóczi-útja, amelyen Rónaszéktõl
Máragyulafalva (Giulesti) határán s a Gutin-hegységen
keresztül Felsõbánya ésNagybánya irányába szállították
a sót. A sóbányákat a kamara mûvelte, de a sót saját
nyereségükre a Huszton, Visken, Hosszúmezõn és Szi-
geten lakó máramarosi sóárusok (kalmárok) szállítot-
ták az ország minden vidékére [5].

A magyarországi sóbányászat és sóügyek rendezése
(regale, szállítás stb.) III. Károly uralkodása idejére
(1711-1740) tehetõ. Ebben az idõben került Habsburg
kamarai igazgatás alá a magyarországi és erdélyi sóbá-
nyászattal amáramarosi sóbányászat is. Ekkor szorult ki
Magyarország területérõl a XVII. századtól beözönlõ
ausztriai só, és épült ki az országban a teljes sókereske-
delmi, szállítási hálózat, s teremtõdtek meg a sómono-
pólium feltétel nélküli érvényesítésének lehetõségei.
1743-ban, amikorMária Terézia amagyar kamara hatás-
körébe utalta a magyarországi sóügyeket és a sóregálé
egész szervezetét, a magyar kamarának már csak a mû-
ködtetést kellett biztosítani [6]. Ebben az idõben a róna-
széki bánya volt a legjelentõsebb, az aknaszlatinai és ak-
nasugatagi számos nehézségekkel küszködött (1750).
1711-1780 között az itteni sókitermelés és kereskede-
lem szinte teljes egészében a sókamara kezében volt. A
XVIII. század végére az országban már 80-90 sólerakat
(sóház) mûködött, ahová vízi és szárazföldi utakon, bér-
fuvarosok szállították a sót, s innen vásárolhattak a kis-
kereskedõk. A XVIII. században a máramarosi sókiter-
melés elég kicsi és hullámzó volt. Azonban a XVIII-
XIX. század fordulóján az aknaszlatinai és aknasugata-
gi bányákat korszerûsítették. Így a XIX. század elsõ fe-
lében a kitermelés már jelentõs növekedést mutatott.

A XVIII-XIX. században a máramarosi sókiterme-
lés részesedése a Magyarországon és Erdélyben kiter-
melt sómennyiségbõl a következõképpen alakult: 1700-
ban 29,4%, 1744-ben 8,6%, az 1830-as években 45,0%,

1860-ban 49,0%, 1866-ban már 56,2% volt, amibõl Ak-
naszlatina 26,4%, Rónaszék 16,0% és Aknasugatag
13,8% arányban részesült [7]. 1884-ben Magyarorszá-
gon 14 sóbánya volt mûvelésben, amelybõl 6 Márama-
rosban, Aknaszlatinán 3, Aknasugatagon 2 és Rónaszé-
ken 1. A XIX-XX. század fordulóján az ország sókiter-
melésének 50%-át Máramarosban termelték ki, amibõl
27%-ot Aknaszlatinán [7]. Az 1910-es években a kiter-
melés valamelyest visszaesett, így az ország sókitermelé-
sébõl Máramaros már csak 35%-ban, 1913-ban pedig
32%-ban részesedett. A trianoni békeszerzõdést köve-
tõen Magyarország az összes sóbányáit, köztük a mára-
marosi sóbányákat is elveszítette. Azonban 1939 már-
ciusában Aknaszlatina és 1940 szeptemberében Akna-
sugatag sRónaszék is visszakerültMagyarországhoz [1].
A terület visszacsatolása után Telegdi Roth Károly 1941.
évi jelentése szerint az aknaszlatinai és a még üzemben
lévõ aknasugatagi bányák ellátták Magyarország só-
szükségletét. A rónaszéki ekkor már üzemen kívül volt.
A II. világháború utánMáramaros területét az itteni só-
bányákkal részben Romániához, részben pedig Ukraj-
nához (Szovjetunióhoz) csatolták, és Magyarország só-
behozatalra szorult.

Alsóróna (Rona de Jos), Felsõróna (Rona de Sus) és
Rónaszék környékén találhatók Máramaros legrégebb-
rõl ismert sóbányái. Alsóróna közelében régi római bá-
nyaaknák voltak [4]. Rónaszék pedig a vidék egyik leg-
gazdagabb sóképzõdményének mondható. Ezeket
1355-tõl tartják számon, 1373-banRohina, 1431-ben Sa-
lifodinaRona, 1479-benCastellenus inRonazeék néven
említik, ahol 1498-ban már jelentõs sókitermelés folyt.
A XV-XVI. század fordulóján II. Ulászló a többi mára-
marosi sóbányákkal II. Lajos nejének adományozta.
1672-ben I. Apafi Mihály (1661-90) erdélyi fejedelem
tulajdonába került, amit késõbb a magyar állam vissza-
váltott. 1703-tól II. Rákóczi Ferenc kezelésében volt, ami
1726-ban újból visszakerült amagyar állam tulajdonába.

A rónaszéki sóképzõdmény, az itt talált õsmaradvá-
nyok, mint a Globigerina sp., Glandulina sp., valamint
paleobotanikai leletek (Dycotyledonae levelek) alapján,
amely azonos a Krakkó melletti wieliczkai leletekkel,
bádeni korúnak mondható. A fedõkõzete agyag, kavics
és piroxénandezit-tufa, a feküben gipsz és anhidrit volt
jelen, amit csak a Ferenc-bánya egyes részein észleltek.
Ez egy 1327x470 m területû és 114 m vastag sótelep volt
[4].

Máramaros legrégibb bányái a Therézia és Kurucz.
Az Apafi-bánya 1674-tõl állt mûvelés alatt, amely 136m
mélységig ment le. Késõbb pedig a Rákóczi-bányát mû-
velték. Ezeket a kör vagy ellipszis szelvényû aknákat
1766-ban elöntötte a víz. A XVIII. század végétõl a Jó-
zsef- és Ferenc-bányát mûvelték. Ezek már az 1777-tõl
bevezetett, a wieliczkai bányáknál alkalmazott kamra-
vagy csarnok-vájás szerint kerültek mûvelés alá. 1866-
ban a magyarországi sónak 16%-át ezekben a bányák-
ban termelték ki. 1893-ban a Ferenc-bányával már 110
m mélyen voltak [4]. 1913-ban a Magyarországon kiter-
melt sónak 7,7%-át Rónaszék adta. A trianoni béke-
szerzõdés után a Romániához csatolt rónaszéki bányát
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az 1930-as évek elején a román Monopol-Társaság üze-
men kívül helyezte [1].

Az aknasugatagi sóképzõdmény, amely 5,0 x 2,1 km
területû és 152 m vastag, mint sóbánya (fodinae solium)
Máragyulafalva határában 1355-tõl ismert. Mint telepü-
lés, amely Máramarosszigettõl délre a Mára és a Kaszó
közötti fennsíkon található, Swgathakfalva vagy Sugat-
hagh néven 1360-tól szerepel. Egy 1522 februárjában
kelt dokumentum szerint ezt a sóbányát a többi mára-
marosi sóbányával együtt II. Lajos felesége,Mária király-
né kapta meg. 1799 elõtt az Albert-bányát, 1802-tõl a
Mihály-bányát mûvelték. 1777-ben, 1803-ban és 1809-
ben az elhagyott bányákat elöntötte a víz, és a kiterme-
lés jelentõsen lecsökkent. A XVIII-XIX. század forduló-
ján a mûvelésben lévõ bányát korszerûsítették, és 1821-
tõl a Gábor-bányát mûvelték. Így 1866-ban az itt üzeme-
lõ bányák a magyarországi sótermelésnek már a 13,8%-
át adták. 1880 és 1900 között a kitermelés újból jelentõ-
sen csökkent. 1913-ban aMagyarországon kitermelt só-
nak Aknasugatag 8,0%-át adta. A kitermelt só minõsé-
ge: 98,9%NaCl, a fennmaradt részarányt CaSO4,MgSO4,
MgCl2 és CaCl2 képezte. Aknasugatag 1941-ben még
üzemben volt [9], ma már csak mint sósfürdõ mûködik.

Az aknaszlatinai 2,1 x 1,7 km területû és 152 m vas-
tag sótömzsöt, amely a Tisza kavicsterasza alatt feküdt,
1773-ban kezdték el kutatni és 1778-ban tárták fel a
Krisztina-aknával [10]. 1781-ben az Albert-akna (bá-
nya) került megnyitásra. A Krisztina- és Albert-akna,
amelynek mélysége 1876 körül 25 m volt, 1788-ban víz
alá került. 1789-ben a Kunigunda-Miklós egyesített ak-
na kitermelése folyt. Késõbb pedig a Lajos- (amely

1809-ben még mûvelés alatt állt), a József- (1804) és a
Ferenc-akna (1809) került megnyitásra. 1852-ben ezt a
bányátFerenc József õfelsége ismeglátogatta [11]. AKu-
nigunda-Miklós aknát, amely 1891-benmár 720 x 227m
területû és 129 m magas volt, mivel a fedõrétegbõl
hiányzott a pallag (sósagyag), 1905-ben elöntötte a víz.
A kitermelés alatt álló Ferenc-aknát ebben az idõben
modernizálták, és a sóvágáshoz már réselõgépeket
alkalmaztak. 1913-ban Aknaszlatina a magyarországi
sókitermelésnek 16,3%-át adta. 1940-ben a Ferenc-ak-
na felsõ fõkamrájának magassága már 110 m volt [12].
A bécsi döntés után Telegdi Roth Károly 1941. évi beszá-
molójában azt írta: �Aknaszlatina már egymagában is
ellátjaMagyarország sószükségletét�. Az itt kitermelt só
minõsége: 99,85% NaCl, a fennmaradt részarányt
CaCO3,MgCO3 ésMgCl2 képezte. 1947-tõl Aknaszlati-
nán nemzetközi hírû asztmakórház mûködik.
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RÉTHY KÁROLY 1935-ben született Margittán (Marghita, Románia). 1963-ban szerzett kutató-geológusi diplomát a
Kolozsvári Tudományegyetemen, 1969-ben közgazdasági szakvizsgát tett. 1963-tól Miszt- és Láposbányán volt geológus
1967-1986-ig fõmérnöki beosztásban. A kolozsvári, a bukaresti egyetemek és a nagybányai fõiskola megbízásából egye-
temisták nyári gyakorlatait vezette, ill. diplomamunkáik tudományos irányítója volt. Több könyv, tudományos és isme-
retterjesztõ cikk szerzõje, társszerzõje.

Az aknaszlatinai Kunigunda-akna
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Jómagam közel 43 éven keresztül a bányászati szak-
oktatásban mûködtem közre (egyetemi adjunktusként,
felsõfokú technikumi tanszékvezetõ tanárként, majd
szakoktatási tanácsadóként), ezért is örömmel kezdtem
olvasni a Bányászat 2005/3. számában közölt tanul-
mányt amagyarországi bányaiskolákról. Annál nagyobb
volt a meglepetésem (és jogosnak vélhetõ elszomorodá-
som), hogy egy közel 9 évig jól mûködõ felsõfokú okta-
tási intézményrõl, nevezetesen az akkori Esztergom-
Kenyérmezõn létesített Bányagépészeti és Bányavilla-
mossági Felsõfokú Technikumról egy sor megemléke-
zést sem olvashattam. Az 1963-ban nappali és levelezõ
tagozattal egyaránt induló, de a Nehézipari Minisz-
térium által 1972-ben méltatlanul megszüntetett intéz-
ménytõl hét éven keresztül számos hallgató kapott 6, il-
letve 7 szemeszteres tanulmánya és államvizsgája alap-
ján felsõfokú technikumi bányagépész és bányavillamos
oklevelet. Közülük késõbb sokan � különbözeti vizs-
gákat letéve � az okl. bányagépész mérnöki oklevelet is
megszerezték a miskolci Bányamérnöki Karon.

Azt jóhiszemûen el tudom képzelni, hogy az említett
tanulmány szerzõje nem ismerte ezt az intézményt, s a
figyelmét sem hívták fel rá, de azt kevésbé, hogy a szer-
kesztõség szaklektora ne vette volna észre ezt a hiányos-
ságot. (Ha igen, ez annál szomorúbb!) A bányagépé-
szek szakoktatását én �bányaiskolai� oktatásnak tekin-
tem, s annak tekintik az egykori intézményben végzet-
tek is, akikkel rendszeresen összejövünk és a bányamû-
velõ kollegákkal együtt sajnáljuk szakmánk jelenlegi ha-
zai helyzetét. Ezért az alábbiakban szeretném ismertet-
ni az egykori intézményt.

A Bányagépészeti és Bányavillamossági Felsõfokú
Technikum

AFelsõfokú Vegyipari Gépészeti Technikumot 1962
õszén az esztergom-kenyérmezõi �Hell József Károly�
Bányagépészeti és Bányavillamossági Technikum bázi-
sán hozták létre. A felsõfokú technikumon a Bányagé-
pészeti és Bányavillamossági Szak a következõ évben,
1963 õszén kezdte meg mûködését nappali és levelezõ
tagozaton. Az oktatás a nappali tagozat részére az intéz-
ményben, míg a levelezõ tagozaté � kihelyezett formá-
ban � a budapesti Bányászati Kutató Intézetben volt. A
nappali tagozat hallgatói hat félév, míg a levelezõ tago-
zat hallgatói hét félév abszolválása után tehették le ál-
lamvizsgáikat.

A képzés célkitûzése az volt, hogy a mélymûvelésû
és külszíni bányászatnak olyan korszerû mûszaki felsõ-
fokú ismeretekkel rendelkezõ szakemberek álljanak
szolgálatába, akik képességeiket közvetlenül a terme-

lésben, a munkahelyi feladatok megoldásának irányítá-
sában tudják hasznosítani.

A célkitûzéseknek megfelelõen készült el a szak ok-
tatási terve, amely � többek között �már figyelembe vet-
te a hazai mélymûvelésû bányászat gépesített és részben
automatizált frontfejtéseinek, a külszíni bányászat nagy-
gép-láncos mûvelésének mûszaki ismereti igényeit is.

Az ismeretek elsajátításának, valamint a vizsgákra
való felkészülésének segítése érdekében igen gyorsan
készültek jegyzetek és más oktatási segédletek. Tanul-
mányutak és kötelezõ termelési gyakorlatok bõvítették
a gyakorlati ismereteket. A termelési gyakorlatok kere-
tében a hallgatók olyan feladatokat is elláttak, amelyek
keretében közremûködtek a Bányagéptani Tanszék ipa-
ri kutatási munkáiban.

A szakképzés tárgyi körülményeiben minõségi vál-
tozás következett be, amikor a hatvanas évek második
felében elkészült a régi iskolaépület folytatásaként az új,
kétszintes épületszárny a korszerû elõadóteremmel és a
tanszéki helyiségekkel. A tanszékek mellett szaklabora-
tóriumok, géptermek létesültek a gyakorlati oktatást
biztosító felszerelésekkel. Ilyen volt pl. az ásványelõké-
szítési laboratórium a mérlegszobával, a villamos gépek
oktatási terme, az irányítástechnikai laboratórium stb.
A középfokú technikum tanmûhelyében bányabeli jö-
vesztõ-, rakodó- és szállítógépek, valamint biztosító be-
rendezések szerelésére volt lehetõség, valamint itt foly-
tak a bányavillamossági gyakorlatok.

A Bányagéptani Tanszéken külön olvasóterem állt a
hallgatók rendelkezésére, ahol a bányagépkönyveken, a
bányászati berendezéseket ismertetõ prospektusokon
kívül hazai és külföldi bányászati és más mûszaki szak-
folyóiratokat lehetett tanulmányozni, illetve felhasznál-
ni a szakdolgozatok készítéséhez. Ezekmellett folyama-
tosan bõvült a felsõfokú technikum szakkönyv-állomá-
nya is.

Mind a Bányagépészeti és Bányavillamossági Sza-
kon, mind a Vegyipari Gépész Szakon nem csak a szak-
minisztérium, hanem az ipar által is elismert igen jó
színvonalú oktatás folyt.

A Bányagépészeti és Bányavillamossági Szak Esz-
tergom-Kenyérmezõn 1972-ig, tíz éven keresztül mûkö-
dött. Az évfolyamok számát tagozatonként az alábbiak-
ban mutatom be:

Nappali Levelezõ
tagozatok

Beiskolázások 1963 � 1967 1963 � 1968
Államvizsgák 1966 � 1971 1967 � 1972
Összesen: öt tagozat hat tagozat

Az esztergomi Bányagépészeti és Bányavillamossági Felsõfokú
Technikum

Hozzászólás Rónaki László �A magyarországi bányaiskolák� c. cikkéhez

DR. SASVÁRY ZOLTÁN okl. bányagépész mérnök (Budapest)
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Bányagépészeti és bányavillamossági felsõfokú
technikumi oklevelet nyert hallgatóink száma az alábbi-
ak szerint alakult:

Nappali Levelezõ
tagozaton

1966 14 -
1967 16 14
1968 13 15
1969 23 13
1970 14 7
1971 4 8
1972 5 7
Összesen: 89 fõ 64 fõ
Mindösszesen: 153 fõ

Az intézmény további mûködését, illetve mûszaki
fõiskolává történõ fejlesztését a Nehézipari Minisztéri-
um azért nem támogatta, mert ezen az oktatási bázison
kívánta aNIMTovábbképzõKözpontot létrehozni, azaz
a nehézipar területén dolgozó vezetõk és mûszaki szak-
emberek továbbképzését biztosítani. Az iskolarendsze-
rû felsõfokú szakképzés megszûnt, a tanárok nagy része
más oktatási intézményekhez, illetve egyéb munkahe-
lyekre távozott. Így a tíz év alatt itt kifejlõdött szellemi
tõke más helyeken hasznosult.

Szeretnénk remélni, hogy volt hallgatóink emberi
magatartásukkal és szakmai tevékenységeikkel egya-
ránt jó hírét keltették intézményünknek, s továbbra is
kellemes emlékezéssel gondolnak vissza az �alma ma-
ter�-ben töltött évekre.

Bányászat, környezet és biztonság a közép-kelet-európai
térségben és a Tisza-medencében

2005. május 12-13-án Kolozsváron került sor az UNEP
(ENSZ Környezeti Programja), UNDP (ENSZ Fejlesztési
Programja), az OSCE (EBESZ) és a NATO közös szervezé-
sében a szubregionális konferenciára, ahol számos régi és új
balkáni ország szakemberei mellett Szlovákiával együtt Ma-
gyarország is részt vett. A magyar delegációt Persányi Miklós
környezetvédelmi miniszter vezette. A konferencia annak a
felismerésnek a jegyében született, hogy a bányászat a térség
gazdasági felemelkedésének egyik záloga, de egyúttal olyan
környezeti állapotokat teremtett és teremthet, amelyek súlyos
környezeti, s ezen keresztül biztonsági kockázatot is jelente-
nek.

A konferencián részt vevõ országokat bemutató rövid elõ-
adások közül a magyarországi bányászat helyzetérõl Földessy
János (Miskolci Egyetem) számolt be. Az elõadások másik je-
lentõs csoportja esettanulmányokatmutatott be, amelyek vilá-
gossá tették, hogy a tõlünk délkeletre fekvõ térségben számos
sürgõs beavatkozást igénylõ (anyagi források híján csak diag-
nosztizált, de nem orvosolt) bányászati eredetû szennyezõdés
keletkezett.

Külön elõadássorozat foglalkozott a társadalmi hatások-
kal, az iparág által elvesztett bizalom újraépítésével, s ezzel
kapcsolatosan a kormányzat, az ipar és a lakosság összefogá-
sának szükségességével.

A konferencián a résztvevõk kerekasztal beszélgetés so-
rán próbálták egyeztetni nézeteiket a bányászat, s az okozott
környezeti hatásokmegítélésérõl. Amásodik napon rendezett
fórumon hasonlóan széles társadalmi és nemzeti spektrumot
képviselve amagyar és a román környezetvédelmi miniszter, a
rendezõ szervek képviselõi, illetve az Alburnus Major civil
szervezet elnöke válaszolt a résztvevõk kérdéseire.

A résztvevõk végül egy közös álláspontot fogalmaztak
meg, amelynek lényege az volt, hogy az új bányák megnyitásá-
nál a teljes életciklust, azaz a bezárás mûszaki és pénzügyi igé-
nyeit is vegyék figyelembe.

Dr. Földessy János

Egy szibériai szénbánya széngyalut vásárolt

A legnagyobb orosz széntermelõ vállalat, a Juzskuzbassu-
gol (JKBU) 6 bányaüzemének éves össztermelése több mint
20 Mt. A termelési feladataik megoldására évek óta vásárol-
nak bányagépeket a német DBT cégtõl.

A nagyon mély Abasevszkaja bányaüzemben (ez a bánya
aKuznyeckmedence déli részén fekszik) ameredekdõlésû vé-
kony telepben amaróhengerekkel elérték azok teljesítõképes-
ségének határát, ezért úgy döntöttek, hogy jövesztõgép rend-
szert váltanak és maróhenger helyett széngyaluval fognak dol-
gozni. A 300m hosszú, 1,35-1,75m telepvastagságú frontfejté-
sükbe 2005. májusban szintén aDBT-tõl egyGleithobel típusú
széngyalut vásároltak, 2×400 kW hajtással, komplett pajzsbiz-
tosítással és a hozzá tartozó vezérlõ rendszerrel. EzmaOrosz-
ország legmodernebb széngyalus frontfejtése.

Mining Journal, 2005. június

Bogdán Kálmán

Metángázt adnak el az ausztrál szénbányák

Az Enertrade és a BHP Billiton cég 300 millió ausztrál
dolláros szerzõdést kötött egy É-Queensland-i gázvezeték épí-
tésére, amelyen keresztül a szénbányákból kinyert metángázt
fogják szállítani a Yabulo cég Townsville városában lévõ nik-
kelfinomító üzeméhez. Terveik szerint 15 éven keresztül tud-
ják ellátni a finomítót bányabeli metángázzal, és így ki tudják
váltani az olajtüzelést, ami által egyúttal csökkentik a füstgá-
zok CO2 és kéntartalmát is. A széntelepek metánmennyisége
olyan nagy, hogy a nikkelfinomító termelését meg tudják dup-
lázni, továbbá a városban lévõ erõmûvet és a rézfinomítót is
erre az üzemre állítják át.

Engineering and Mining Journal, 2005. június

Bogdán Kálmán

Tervezett színesfém-érc bánya Iránban

Az ausztrál Union Resources vállalat 2,6 millió dollár ér-
tékben kötött szerzõdést, hogy IránbanMehdiabad városmel-
letti területen elvégezze a kutatásokat, elkészítse a tanulmá-
nyokat egy külszíni bányára. A bánya eddig ismert készlete
218Mt, 7,4% cink-, 2,4% ólom-, és 62 g/t ezüsttartalmú érc. A
külfejtést 30 éves élettartamra tervezik, majd ezt követõen
föld alatt folytatják a termelést. A bánya 23 km-re fekszik a
Teherán-Bandar Abbas autópályától, Bandar Abbas-ban
pedig a szállítási igényeket kielégíteni képes kapacitású kikötõ
van.

Engineering and Mining Journal, 2005. január-február

Bogdán Kálmán

Külföldi Hírek



2004. december 28-án emlékezett meg a tatabányai
bányásztársadalom és a város dr. Gál István, a Tatabá-
nyai Szénbányák Kossuth-díjas vezérigazgatója, Tatabá-
nya város díszpolgára halálának 25. évfordulójáról.

Budapesten, a Kozma utcai temetõben lévõ síron
Szabó László és Fekete Lajos � a vezetõtársak � helyez-
ték el a hálás emlékezet koszorúját. Közben a résztve-
võk az �Ímhol a föld alá megyünk� kezdetû bányászdalt
énekelték. A tiszteletadás a Bányász Himnusz eléneklé-
sével és néhány perc néma visszaemlékezéssel zárult.

Tatabányán aGál István lakótelep 536/a. számú épü-
letén elhelyezett dombormûnél volt koszorúzás, ahol a
tatabányaiak nevében Lévai Ferenc alpolgármester és
Szabó Csaba, azOMBKE tatabányai csoportjának elnöke
helyezte el a megemlékezés koszorúját.

Az évforduló és a tatabányai bányászkodás befejezé-
se alkalmából a Tatabányai Bányász Hagyományokért
Alapítvány kiadta a Gál István életmûvét bemutató
könyvet, dr. Ravasz Éva munkáját, amely a Gál István
1917-1979, Egy bányaigazgató portréja címet viseli. A
megemlékezési ünnepség és a könyv bemutatása egy
hangfelvétel lejátszásával kezdõdött, amely egy rövid
részlet volt Gál István 1978. november 24-én, az akkori
hatalom legmagasabb döntési fórumán mondott beszé-
débõl.

Dr. Csiszár István, az alapítvány kuratóriumának el-
nöke ezekre a mondatokra emlékeztetve mondta el,
hogy a 18 és fél perces hozzászólásnak az eredménye az
eocén program lett, melynek keretében nemcsak Tata-
bányán, hanem Oroszlányban, Dorogon és a Közép-
Dunántúlon is épültek bányák, ennek az eredménye,
hogy Mányon 2004-ig volt széntermelés, és Márkushe-
gyen még ma is több ezren szállnak le a bányába. Ezek-
nek a mondatoknak komoly része van abban, hogy Bor-
sodban korszerûsítették Lyukóbányát, Mecseken bein-
dult a liász program, de ennek a lakótelepnek a születé-
se is ezekhez a mondatokhoz köthetõ. Ezek a monda-
tok több tízezer ember életét érintették, munkát és ez-
zel kenyeret adtak a kezükbe és fedelet a fejük fölé.

Visszautalva a múltra, emlékeztetett arra, hogy 25
éve a reggeli órákban érkezett a hír, hogy meghalt Gál
István, aki amikor elment amûtétre, úgy gondolta, hogy
ezt a feladatot is meg kell oldania, aztán újra a szeretett
vállalat, a város, a szakma ügyei jönnek. Sok feladat várt
még Rá, még sok terve volt, talán ezek végét sem látta,
legalábbis nem tervezte. Egyszer már szembenézett a
halállal, akkor gyõzött. Másodszor már nem jött vissza,
így 25 éve az utolsó Jó szerencsét! mondva köszönt el
Tõle több ezer bányász.

A történelmet író vezetõ emléke azóta is töretlenül
él, nemcsak a tatabányai bányászatban, Tatabánya váro-
sában, hanem az egész országban. A napokban is felme-
rült a neve és tettei a Kossuth rádió egy hallgatott mû-
sorában.Munkásságameghatározómódon befolyásolta
Tatabányán számos ember munkáját, karrierjét, boldo-
gulását, életét. Tevékenységének eredményei nyomot
hagytak a város gazdaságában, szociális, kulturális, sport

berendezkedésében, de az emberek belsõ tartásában,
emberi magatartásában is. Megmutatta, hogy nem sza-
bad a hatalmat szolgai módon kiszolgálni, hanem azt a
köz javára ki kell használni! Az Õ korában rangot jelen-
tett tatabányai bányásznak lenni! Szellemisége óriási
hatással volt a tatabányai bányászatra, a vállalatot irá-
nyítók mindegyikében meghatározó nyomot hagyott,
évtizedek során befolyásolta cselekedeteiket. Az Õt kö-
vetõ vezetõk mindazt megvalósították, amit elkezdett,
megtanulták és alkalmazták azt, hogy az adott lehetõsé-
gek között meddig lehet elmenni, mikor kell kompro-
misszumot kötni, és miben nem lehet engedni. Állíthat-
juk, hogyGál István tevékenységének egyik elévülhetet-
len eredménye, hogy a medence az alapítók által 50 év-
re tervezett mûködése több mint dupla ideig, 110 évig
tartott.

Ma a méltatlan, de talán hálás utódok emlékeznek
Rá azzal, hogy megkísérlik bemutatni és megörökíteni
életútját. Választ adni arra a kérdésre, ami a könyv
munkacíme volt: �Ki volt Gál István?�. A könyv tétele-
sen nem válaszolja meg ezt a kérdést, de a benne foglalt
tényanyag, vélemények és elemzés az olvasót is véle-
ményalkotásra ösztönzi, segíti azt.

Mint az alapítvány képviselõje ajánlotta a könyvet
azoknak, akik ismerték Õt és van személyes tapasztala-
tuk. Vessék azt össze a tudományosan feldolgozott do-
kumentumokkal és más hiteles forrásokkal alátámasz-
tott életúttal. Ajánlotta azoknak, akik csak hírbõl ismer-
ték, hogy megalapozottabb legyen ismeretük Gál Ist-
vánról. Ajánlotta a tatabányai új generációnak, a fiatal-
ságnak, mint a város értékei létrehozásában jelentõsen
alkotó, példamutató egyéniséget. A szerzõ, a könyvet
kivitelezõk és az azt kiadó alapítvány elvégezte dolgát.
Az olvasók és a kritikusok dolga következik. No meg a
pedagógusoké, akiknek most már van anyaguk, hogy a
tanulóknak elmondják, hogy kirõl nevezték el a Gál Ist-
ván lakótelepet és miért Róla.

Befejezésül köszönetetmondott a könyvet létrehozó
alkotóknak, a szerzõnek, dr. Ravasz Évának, a lektor-
nak, dr. Gecsényi Lajos professzornak, azoknak, akik az
interjúkat adták, a nyomdai kivitelezésért az Alfadat-
Press Kft. dolgozóinak és a könyv megírását és kiadását
anyagilag támogatóVértesi Erõmû Rt.-nek, aMagyar Bá-
nyászati Hivatalnak és Tatabánya Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának. De mindenekelõtt azoknak a bányá-
szoknak, akik amai nehéz világban évek óta támogatják
adományaikkal az alapítvány tevékenységét.

Végül a könyv elsõ példányát átadta Veszprémi Ist-
vánnak, akinek brigádja 1982-ben felvette Gál István
nevét és Bognár Istvánné tanárnõnek, aki egy korábbi
írásában hiányolta a tatabányai fiatalság ismereteit a vá-
ros kiemelkedõ személyiségeirõl, nevezetesen Gál Ist-
vánról.

Lévai Ferenc alpolgármester Gál István tevékenysé-
gébõl azokat a mozzanatokat emelte ki, amelyek révén
a legendás bányaigazgatónak a cégvezetés mellett kiter-
jedt a figyelme a sport és a kultúra fejlesztésére és a vá-
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rosépítésre is. Emlékeztetett arra, hogy tudott dönteni,
ezeket kellõ idõben hozta, és döntéseit végre is tudta
hajtatni. Példaként a Tatabányai Városi Sportcsarnok
születését említette. 1974-ben a Bányász kézilabdacsa-
pata országos bajnokságot nyert, ezzel jogot szerzett
nemzetközi szereplésre, de a mérkõzések megrendezé-
sére alkalmas fedett játéktér akkor nem volt Tatabá-
nyán. Két év múlva már elkészült a sportcsarnok, a vá-
ros egyik reprezentáns csapata már itt küzdhetett a
nemzetközi sikerekért. Lévai Ferenc elismerõen nyilat-
kozott a könyv tartalmáról, az interjúk hiteles tényfeltá-
rásairól, de felhívta a figyelmet arra, hogymég sok olyan
szemtanú él a városban, aki újabb és újabb adalékokkal
gazdagíthatná Gál István portréját és a város bányász
történetének ismeretét. Az alpolgármester reményét fe-
jezte ki, hogy a könyv nemcsak a bányászok között lesz
olvasott, hanem nélkülözhetetlen olvasókönyvvé válik a
tatabányai iskolások és pedagógusok számára is.

A könyv szerzõje, dr. Ravasz Éva történész, a Tata-
bányai Levéltár igazgatója elmondta, hogy örömmel, de
némi szorongással tett eleget az alapítvány felkérésé-
nek. A közel kétéves munka során temérdek dokumen-
tum, számos interjú és személyes tapasztalat volt hiva-
tott hitelessé tenni a könyvet. A szerzõ beszélt arról a
problémájáról, hogy meg lehet-e írni egy 25 éve halott
ember pontos, valósághû életét. Egyrészt azért, mert a
személy érzelmei, indulatai nem mindig jönnek át a
lapokon, különösen olyan visszafogott, zárkózott
személyiségnél, mint amilyen Gál István volt. Másrészt
arról a korszakról, amikor alkotott � a Rákosi- illetve a
Kádár-korszak � azért is nehéz írni, mert egyrészt sok a
dokumentum, másrészt az igazán fontos dolgokról
szóló döntéseket gyakran nem foglalták írásba. Az élet-
rajz megírása ezen nehézségeken túl is érdekes kihívást
jelentett egy történész számára, hiszen a XX. századra
jellemzõ, hogy a politika, a történelem csaknemminden
ember életébe beavatkozott. Gál István életébe is, aki a
széncsaták sûrûjében, sokak számára ismeretlenül
érkezett Tatabányára. A széncsatát sikerre vezényelte,

ezt az eredményt kihasználva sokat tett a tatabányai
bányászok élet- és munkakörülményeinek javításáért.
1956-ban a központi munkástanács mégis elküldte.
Miután a minisztérium mégis visszahelyezte, a
Tatabányai Szénbányákat egy emberközpontú, a mûsza-
ki-gazdasági munka minden területét érintõ újító,
fejlesztõ szellemû, világra kitekintõ, sikeres nagyvál-
lalattá szervezte. Személyiségéhez fontos adalék, hogy a
sikereket megosztotta az egész kollektívával, nem a
gazdagodás vágya vezérelte, hajtotta, hanem a szûkebb
és a tágabb közösségért való állandó tenni akarás
ösztönözte. Ezért nem véletlen, hogy a 90-es években
lezajlott rendszerváltás sem érintette azt, hogy Gál
István bányaigazgató személyiségét és munkásságát
tiszteletben tartja a tatabányai bányásztársadalom és a
város kollektív emlékezete.

A méltatások után a tiszteletpéldányok átadására
került sor, és a szerzõ az érdeklõdõknek dedikálta a
könyvet. A bensõséges megemlékezésen részt vett Gál
István fia, Gál András és két unokája, számos korábbi
városi és megyei vezetõ és a tatabányai bányászat repre-
zentánsai.

Gál István emléktáblájának koszorúzása

Külföldi Hírek
Az USA-ban növelik a széntermelést

AConsol Energy 500MUSD értékû fejlesztést indított be az
Enlow Fork (Pennsylvania) bányaüzemében. Ezzel a beruhá-
zással mintegy 70%-kal növelik meg az üzem jelenlegi kapaci-
tását. Korszerûsítik a külszíni szénfeldolgozó üzemegysége-
ket, földalatti mezõcsatolásokat hajtanak végre, új lejtõsak-
nát, függõleges aknát építenek és modernizálják bányagépei-
ket. A Consol Energy vállalatnak összesen 17 bányaüzeme
van az USA hat államában.

Amerika legnagyobb nyugati föld alatti üzeme, Peabody
Energy konszern Twentymile bányája a vevõk igénye miatt
40%-kal növeli az alacsony kéntartalmú szenének termelését.
A 2004. évi 8,7Mt-áról 2008-ra évi 12Mt-ra akarják növelni a
kapacitást, amihez még ez évben 80 fõt kell felvenni, és 2006-
ban új frontfejtést kell felszerelni és beindítani.

Engineering and Mining Journal, 2005. június és augusztus
Bogdán Kálmán

India szénimportra kényszerül

Oly mértékben nõ az energiaigény Indiában, hogy a vil-
lamos erõmûvek kénytelenek szenet importálni, amivel vi-
szont együtt jár a villamos áram árának emelkedése. A jelen-
legi energiaigény szinten ez 145 %-os áremelést jelent. Az
egyre növekvõ szénhiány és a hazai szénbányák gyenge tel-
jesítõ képessége az erõmû szektort mindinkább a szén
behozatalára buzdítja.

A gondok enyhítését szolgálja Anil Ambani-nak, a
Reliance Energy elnökének bejelentése, miszerint 12 milliárd
dollár értékû széntüzelésû erõmûvet építenek az ország
keleti, Orissa államában közvetlen az ott lévõ bányaüzemek
mellé. Az erõmûvet a ma ismert legmodernebb technológiá-
val szerelik fel, és kapacitása is a 12.000 MW teljesítménnyel
jelenleg a legnagyobb széntüzelésû erõmû lesz a világon.

Engineering and Mining Journal, 2005. április és augusztus
Bogdán Kálmán
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Bányamérõ konferencia Salgótarjánban

A XLIV. Bányamérõ Továbbképzõ és Tapasztalatcserét az
OMBKE Bányamérõ Szakcsoportja és házigazdaként aGeofor
Föld- és Bányamérési Kft. szervezte 2005. május 18-20-án
Salgótarjánban. A komoly bányászati hagyományokkal ren-
delkezõ város már több alkalommal biztosított helyszínt szak-
mai programoknak.

A háromnapos rendezvény elõestéjén a Geofor Kft. kerti
partin fogadta a résztvevõket, melynek hangulata � a korábbi
tapasztalatoknak megfelelõen � pozitívan befolyásolta a kon-
ferencia további eseményeit.

Másnap a Vándorgyûlés szakmai elõadásokból álló érde-
mi részét dr. Barátosi Kálmán, a Bányamérõ Szakcsoport elnö-
ke, Abuczki János, a Geofor Kft. ügyvezetõ igazgatója és Kö-
vesi Tibor, a Magyar Mérnöki Kamara Nógrád-megyei elnöke
nyitotta meg. Az elõadások zöme a �változó bányamérés � bá-
nyatérképek� kerettémához igazodott. A színvonalas elõadá-
soknak köszönhetõen a hallgatók újszerû ismereteket szerez-
hettek, többek között a szakmai jogszabályok változásairól, a
bányamérõi becsületrõl, a távérzékelés alkalmazásáról, a digi-
tális bányatérképek készítésének korszerû lehetõségeirõl. A
korábbi gyakorlatnak megfelelõen, most is a hallgatók dönt-
hettek a �legszínvonalasabb elõadásért járó díj� odaítélésérõl.
A díjat ezúttal dr. Esztó Péter, a Magyar Bányászati Hivatal el-
nöke vehette át.

Az elõadásokkal párhuzamosan a geodéziai eszközöket,
szoftvereket forgalmazó cégek kiállításait is megtekinthettük.

A szûkmagyar bányamérõ közösség összetartozását a kel-
lemes hangulatú baráti vacsora és az ezt követõ � a szellemi
bölcsõként tisztelt Selmecbányai Akadémia hagyományait
ápoló � szakest erõsítette.

A rendezvény résztvevõi rövid kirándulás során ízelítõt
kaphattak Salgótarján bányászati múltjából és a környék ter-
mészeti szépségeibõl.

Abuczki Attila

A Budapesti Helyi Szervezet életébõl
Szakmai program Oroszlányban és Márkushegyen

2005. szeptember 6-án szakmai programot bonyolítottunk
le, melynek keretében elõször Balog Tibor bányabiztonsági
mérnök és Sztojkov István ny. fõaknász vezetésével megtekin-
tettük az Oroszlányi Bányászati Múzeumot, és azon belül is a
�Gépesített szénbányászat Magyarországon 1950�2000
Oroszlány XX-as akna� címû, megújított kiállítást, melyet
2005. szeptember 2-án nyitott meg dr. Esztó Péter, a Magyar
Bányászati Hivatal elnöke. A kiállítás osztatlan sikert váltott
ki tagjaink körében.

Ezt követõen a Márkushegyi Bányaüzemben Vicsai János
bányaüzemi vezetõ fõmérnökmagas színvonalú, nagy szakmai
tartalommal megtartott elõadását hallgattuk meg, majd fehér
asztal mellett folytatódott az a szakmai konzultációs beszélge-
tés, ami még az üzemben kezdõdött.

A program résztvevõi nevében ezúton is köszönjük az
Oroszlányi Szervezet tagjainak a szívélyes fogadtatást és a
színvonalas program biztosítását.

Dr. Horn János

Dr. Vajda György elõadása Sopronban

Helyi Szervezetünk Sopronban és környékén élõ tagjai ré-
szére a Budapesten rendezetteken kívül évente két programot
bonyolít le Sopronban is. Az ezévi második rendezvény 2005.
szeptember 13-án volt a Központi Bányászati Múzeumban.

A program kezdeténmegemlékeztünk az 1945. szeptember
13-án, Brennbergbányán bekövetkezett bányaszerencsétlenség
áldozatairól. Ekkor 22 bányász szenvedett hõsi halált a bánya
történetében addig ismeretlen katasztrófa, szénporrobbanás
miatt.

Ezután dr. Kovácsné Bircher Erzsébet, a múzeum igazgató
asszonya adott tájékoztatást az eddig megvalósított kiállítá-
sokról és a közeljövõ terveirõl, majd dr. Vajda György, a MTA
rendes tagja �Kitekintés az energetika jövõjébe� címû, számos
ábrával illusztrált elõadása következett. Az elõadás után hoz-
zászólásokra, kérdésekre került sor, amelyekre igen tartalmas,
mindenre kiterjedõ válaszokat kaptunk.

Rövid szünet után dr. Horn János, a Helyi Szervezet elnö-
ke tájékoztatta a megjelenteket a legfrissebb � nemcsak egye-
sületi, szakmai � történésekrõl (pl. a Miskolci Egyetem Mû-
szaki Földtudományi Kar tanévnyitója, a CO2 Nemzeti Kiosz-
tási Terv, az 55. Bányásznap központi ünnepsége).

Molnár László tiszteleti tagunk ismét felolvasta a BKLBá-
nyászat 2005/2. számában (p. 37.) megjelent írásának azt a ré-
szét, amelyben felvetette a soproni Helyi Csoport megalakítá-
sát, és ismét megfontolásra javasolta ezt a kérdést. Miután
több hozzászólás nem hangzott el, dr. Horn János válaszában
emlékeztetett arra, hogyMolnár László ezt a témát a 2005. ja-
nuár 25-ei soproni programon is felvetette, és akkor ezt a kér-
dést � legalábbis akkor úgy gondolta � lezártuk, melyrõl a BKL
Bányászat 2005/1. számában (p.: 54.) tájékoztató is jelentmeg.

A program a Rondella étterem különtermében, fehér asz-
tal mellett folytatódott, ahol a korábbi évek hagyományainak
megfelelõen a Helyi Szervezet elnöke magánkönyvtárának
darabjaiból zajlott le sorsolás.

A soproni program utáni napon a Helyi Szervezet elnöke
az alábbi levelet küldte el a Sopronban és környékén élõ tag-
társaknak, valamint a Bányászati Szakosztály elnökének:

Egyesületi ügyek
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�Tisztelt Sopronban vagy környékén lakó, kedves tagtársak!

Egész úton hazafelé azon gondolkoztam, hogy miért kell ne-
kem mindig �harcba szállni� azért, hogy a Sopronban vagy kör-
nyékén élõ tagtársaink az OMBKE Bányászati Szakosztály Bu-
dapesti Helyi Szervezetéhez tartozzanak.

A válasz magamban eddig mindig az volt � mint ahogy ko-
rábban is javasoltam �, hogy ne legyenek ún. �szervezeteken kívü-
liek� és kapjanak megfelelõ információkat az egyesületi, illetve a
helyi szervezetünk szakmai elõadásairól, emellett Sopron város,
az ott élõ évfolyamtársaim, a kedves kollegák mindig szívemhez
közel álltak és állnak.

Molnár László aranydiplomás bányamérnök � akivel én úgy
gondolom, hogy barátságban vagyunk � korábbi BKL Bányá-
szatban megjelent levelében, valamint a 2005. szeptember 13-ai
ülésen ismételten szóba hozta a soproni szervezet/csoport megala-
kítását célzó gondolatát.

A ragaszkodásomat (tudom, hogy ez rossz szó, de jobb nem
jutott az eszembe) feladtam, és ezért a Bányászati Szakosztály so-
ron következõ ülésén bejelentem, hogy miután az OMBKEAlap-
szabályának 18. § /1/ pontja alapján a helyi szervezetek a 6. § /4/
pontja alapján alakulhatnak meg, mely szerint �a szakosztályo-
kon belül a szakosztályi küldöttgyûlés jóváhagyásával helyi szer-
vezetek és szakcsoportok alakulhatnak. Helyi szervezeteket az
azonos területi (földrajzi) kötõdésû tagok hozhatnak létre�, a
Szakosztály vezetése fogadja el a soproni helyi szervezet megala-
kulását.

Kérje fel az OMBKEBányászati Szakosztály Budapesti Helyi
Szervezet soproni vezetõségi tagját, Horváth József urat, hogy a
soron következõ � várhatóan decemberben megtartandó � talál-
kozón választassameg a Jelölõ Bizottságot, és legkésõbb 2006. ja-
nuár 10-ig történjen meg a választás. A Sopronban vagy környé-
kén élõk tagdíját az OMBKE központja 2006. január 1-tõl külön
kezelje, és a nyilvántartást is eszerint vezesse. A Budapesti Helyi
Szervezet a költségeket 2005. december 31-ig vállalja.

Természetesen semmi sértõdés nincs bennem, sõt, ha egyes
soproni rendezvényekre meghívást kapok, akkor azokonmegpró-
bálok részt venni, de úgy gondolom, hogy ezzel a lépéssel egy pár
soproni tagtársunk óhaját teljesíteni tudtam.

Jó szerencsét!
Dr. Horn János
Budapest, 2005. szeptember 14."

A további fejleményekrõl lapunk olvasóit tájékoztatni fog-
juk.

Dr. Horn János

Elõadás Gyöngyös történetérõl

2005.május 24-én azOMBKEMátraaljai Szervezet Lignit
Baráti Körének szervezésében Gyöngyösön a Honvéd
Kaszinóban dr. Misóczki Lajos egyetemi tanár tartott elõadást
Gyöngyösrõl.

A kitûnõ földrajzi és domborzati helyzetnek köszönhetõ-
en a kõkorszaktól a bronzkorszakon át lakott hely volt Gyön-
gyös és környéke, mely 1100 éve folyamatosan magyar telepü-
lés. Néhány adat az 1100 évbõl: I. Károly Róbert 1334. május 5-
én, Visegrádon Szécsényi Farkas Tamásnak adott kiváltságot, s
ettõl az idõtõl öt évszázadon át földesúri mezõváros volt. Gaz-
daságának egyikmegalapozója a szõlészet-borászat lett. Élénk
hitéletére a mai �Nagy-templom� elõdje és a XIV. században
itt megtelepedett ferencesek mélyen gyökerezõ pasztorációs
tevékenysége utal. II. Ulászló pihent meg seregével városunk-
ban, mely 1592-1687-ig török megszállás alatt állt. II. Rákóczi
Ferenc hadaihoz 1703. október 4-én csatlakozottAlmásy János

gyöngyösi földbirtokos, és katonákkal, terményekkel, borral
szolgálta a szabadságharc ügyét. 1829-ben Vörösmarty Mihály,
másfél évtized múlva Petõfi Sándor járt Gyöngyösön. Az 1848-
as forradalomban városunk katonái is harcoltak. A megtorlás
éveiben itt bujdosott Bajza József, Zalár József.

Beszélt az elõadó a kereskedelem, az ipar fejlõdésérõl. El-
mondta, hogy 1854-ben 18 céhben 34 féle mesterséget ûztek.
1870-ben megnyílt a Vámosgyörk-Gyöngyös közötti vasúti
szárnyvonal. Szólt az 1880-as években pusztító filoxéra vész-
rõl, a kulturális életrõl, a polgárosodásról, az I. világháborúról,
a kommün éveirõl. Megemlékezett a polgármesterekrõl, a kü-
lönbözõ szervezetekrõl, amelyek a város fejlõdését elõsegítet-
ték. Az 1904-es, az 1917-es tûzvészrõl, az újjáépítésrõl.

Külön szólt dr. Puky Árpád polgármesterrõl, aki 1919-
1942-ig nagyon sokat tett a városért. Részletesen elemezte az
I. és II. világháború közötti idõszakot, a zsidóüldözést, a II. vi-
lágháború utáni újjáépítést. Beszélt az ipar fejlesztésérõl, a bá-
nyászati tevékenységrõl. A város arculatát is megváltoztatta a
XII-es akna, az ércbánya és a külfejtéses bányászat kialakulá-
sa, amely családok százainak, ezreinek adott munkalehetõsé-
get, lakást. Elemezte az 1956-os forradalom eseményeit, majd
az 1990-es rendszerváltás körülményeit és a mai bonyolult po-
litikai-gazdasági helyzetet.

A nagy érdeklõdést kiváltó elõadáshoz hozzászóltak és
kérdéseket tettek fel: Iván Lajos, Hamza Jenõ, Lavrincz József,
Nagy László, Túri Elemér, Horváth Gusztáv, Karacs Imre, Varga
József.

Az elõadást e sorok írója köszöntemeg dr.Misóczki Lajos
professzornak.

Dr. Szabó Imre

Erdész-bányász szakestély

A 2005-ös év Rák havának Iván napján, Varbón, az Észak-
erdõ Fõnagysági Erdészházában az Országos Erdészeti Egye-
sület helyi szervezete rendezte a �Szén helyett fát égetõ" szak-
estélyt, melyre gyönyörû nyári idõben gyülekeztek az erdész,
bányász és kohász egyenruhás firmák, akik örömmel fogadták
Steiner József, a. PrecízMajos Domus invitáló céduláját, baráti
meghívóját.

A kedvesen kínált �bemelegítõ� után elfogyasztott vad-
pörkölt és sör eleve biztosította az est sikerét, és nem is kellett
sokáig várni arra, hogy felcsendüljön a jól ismert dallam:
�Nincs még nékünk elnökünk��. Rövid idõ után márMarkó
István, a. Gyurkó vállán volt az elnöki szalag, aki legott általá-
nos eks-sel nyerte el a jelenlévõk szimpátiáját és nevezte ki a
tisztségviselõket. Az erdész, ill. bányász KontrapunktVirág Ist-
ván, a. Alkimista ésHornyánszki Antal, a. Csubor lett. A nóta-
bírói tisztet Törõ György, a. Pikulás és Lóránt Miklós, a. Gyö-
kér látták el.

Az elnök bevezetõjében visszaemlékezett a közös selmeci
múltra, az azóta eltelt idõkre. A firmák a cantus-praesesek ve-
zetésével úgy énekelték az egyetemi nótákat, mintha évek óta
együtt gyakorolták volna, pedig nagy többségük most találko-
zott elõször. Ki kell emelni dr. Járási Lõrinc, a. Mosolygó hoz-
zászólását, aki az összetartozást, a közösmúlton kialakuló igaz
barátságot emelte ki. Törõ György Körössy Tamás �Sziporkák�
c. írását olvasta fel nagy sikerrel.

A szakestély a himnuszokkal ért véget, de az együtt ma-
radt firmák éjfélig �énekórá�-t tartottak a bükki fák védelme
alatt. Máskor is megismételjük � hangzott el a búcsúzáskor.

Úgy legyen!

Lóránt Miklós
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Az OMBKE Tatabányai Szervezetének kirándulása a
Balaton-felvidéken

A nagyhírû tatabányai szénbányászat utolsó bányáját, a
Mány I/a bányaüzemet 2004-ben bezárták. Ezzel a térségben
korábban több ezer dolgozót foglalkoztató nagyvállalat foko-
zatos leépítések és átalakítások után befejezte tevékenységét.
Mi maradhatott ezután? Csupán az emlékek.

Kézenfekvõ volt, hogy az OMBKE Tatabányai Szervezete
nosztalgia kirándulást szervezzen abba a két üdülõbe, ahol ko-
rábban továbbképzéseken, üdüléseken, együttléteken vettünk
részt. Emlékszünk arra, hogy Balatongyörökön milyen kelle-
mes volt a hetvenes-nyolcvanas években az a három-négy nap,
amikor a mûszaki és gazdasági szakembereknek rendezett to-
vábbképzéseken hallgattuk az aktuális elõadásokat, vitatkoz-
tunk, hozzászóltunk. Feledhetetlenek voltak ez alkalommal a
daltanulások, a szalonnasütések, a nagy beszélgetések, a für-
dések Hévízen és a jó ebédek.

Ezeket a szép emlékeket kívántuk felidézni, amikor meg-
hirdettük a �csak a szépre emlékezünk� mottójú kirándulást
2005. június elejére. Sok volt a jelentkezõ, ezért egy �nagy�
busszal indultunk 2005. június 3-án, pénteken reggel Tatabá-
nyáról. A Csóri Csuka Csárda után a második állomásunk
Uzsabánya volt, ahol Horváth József igazgató fogadott ben-
nünket, aki ismertette a bányát, sõt egy robbantást is bemutat-
tak a bányában, majd egy kiváló ebédet fogyasztottunk el. A
bensõséges vendéglátást bányásznóták eléneklésével köszön-
tük meg.

Ezután utunk Balatongyörökre vezetett, ahol igazán átad-
hattuk magunkat az emlékeknek. A régi elõadások színhe-
lyén, a nagyterembenmeghallgattuk Bangó László szállodave-
zetõ elõadását, majd megnéztük-meghallgattuk a Rozmarin-
gos Bányász Egylet legújabb, DVD-re felvett mûsorát, végül a
régi gyerektáborban rendezett �szalonnasütésen� énekeltünk,
beszélgettünk, felidéztük a múlt eseményeit.

Másnap egész napos kiránduláson vettünk részt a Bala-
tonfelvidéken. Idegenvezetõnek a környéket legjobban isme-
rõ R. Szabó István bányageológust kértük fel. Kíséretével néz-
tük meg Tapolcán a tavakat és a belvárost, Salföldön a Termé-
szetvédelmi Majort, ahol lovaskocsi-túrán vettünk részt, mi-
közben ittuk a jó balatoni borokat és úgy énekeltünk, hogy
még a lovak is jobban szedték a lábukat. A révfülöpi ebéd után
R. Szabó István barátunk a Hegyestû Geológiai Bemutató-
helyre, majd az �ingókövekhez� vezetett bennünket. A nap
fénypontja ezután következett: Sümegen várjátékokat néz-
tünk, középkori vacsorát fogyasztottunk, hastáncot járó leányt
és tûznyelõ mutatványosokat csodáltunk.

Az utolsó napon délelõtti nosztalgiautunk Hévízre, a
CARBONAGyógyüdülõbe vezetett. Sokunk � annak idején �
itt lelt gyógyulást a kemény bányamunka betegségeibõl. A
modern gyógyszálló gyönyörû, de már egészen más, mint ré-
gen volt, amikor otthonosnak, magunkénak mondhattuk. A
vasárnapi ebéd után � útban hazafelé � Várpalotán találkoz-
tunk az OMBKE Várpalotai Szervezetének vezetõivel. Her-
mann György és Huszár József kíséretében megnéztük a Bá-
nyamúzeumot, majd a jó várpalotai bor mellett beszélgettünk,
énekeltünk. Végül � a korábbanminden alkalommalmegálló-
helynek számító � Gánton vacsoráztunk meg, és beszélget-
tünk a kiránduláson szerzett friss élményekrõl.

Jó volt a �szépre emlékezni�, jó volt nosztalgiázni, remé-
lem, mindenki így van ezzel!

Sóki Imre

Egy elõremutató kezdeményezés

AKÕKAKõ- és Kavicsbányászati Kft. az OMBKE jogi tag-
vállalata a selmeci hagyományok ápolásán belül az ottani pro-
fesszorsírok �fizikai ápolása� és rendszeres karbantartása ér-
dekében megállapodást kezdeményezett és kötött az ebben a
témában a miskolci egyetemi hallgatókat képviselõ Bánya-
mérnökképzésért Alapítvánnyal. A felek szíves engedelmével
a megállapodás szövegét alább közöljük:

�Megállapodás a KÕKA Kõ- és Kavicsbányászati Kft. (Bu-
dapest) mint Felajánló, valamint a Bányamérnökképzésért Ala-
pítvány (Miskolc) mint Fogadó között az �AlmaMater�, a sel-
mecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia hagyományainak
õrzése, ápolása, s ennek keretében a selmecbányai temetõkben
lévõ akadémiai professzor-sírok gondozása érdekében.

A Felajánló vállalja, hogy e megállapodást követõen min-
den év augusztus 01-ig a Fogadó számlájára 200 (azaz kettõ-
száz) EUR-nak megfelelõ összeget �gondozzuk emlékeinket�
megjelöléssel átutal.

A Fogadó ezen összeg terhére a mindenkori �bányamér-
nök hallgatók� körében megszervezi, hogy a hallgatók � a ha-
gyomány fenntarthatósága érdekében minden évben ötöd- és
negyedévesek részvételével � a Fogadó által megjelölt, a sel-
mecbányai temetõkben nyugvó akadémiai professzorok sírjait
a hagyományosan szeptember közepére szervezett Selmecbá-
nyai Szalamander alkalmával tartandó koszorúzás, avagy
egyéb megemlékezés idejére rendbe rakják (gaztalanítják, le-
tisztítják, környezetét elrendezik).

Amennyiben a Felajánló elõre látja, hogy ezen felajánlá-
sának � bármi okból � nem tud eleget tenni, köteles arról aFo-
gadót értesíteni, hogy a Fogadónak ideje legyen arra, hogy a
hagyományõrzõ kötelezettség anyagi hátterének megteremté-
sére másik támogató(ka)t tudjon bevonni.

Amennyiben a Fogadó úgy érzékeli, hogy a felajánlott ösz-
szegbõl a vállalás már nem teljesíthetõ, kezdeményezzen a
Felajánlóval, avagy szükség esetén további támogatókkal
egyeztetést a szükséges anyagi háttér megteremtése céljából.

Mind a Felajánló, mind a Fogadó lépéseket fog tenni an-
nak érdekében, hogy a Selmeci Akadémiáról eredõ bányász,
kohász, és erdész szakot képviselõ további vállalkozások is te-
gyenek hasonló felajánlásokat a soproni, miskolci, budapesti
vagy más települések temetõiben nyugvó Professzoraink sír-
jainak ápolására.

Miskolc, 2005. július 03.�
Sok sikert és hosszú együttmûködést kívánunk e nemes

gondolat megvalósítóinak!
Szerkesztõség

Bányászati munkavédelmi konferencia és fórum

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
2005. november 16-17-én Bányászati Munkavédelmi
Konferenciát és Fórumot rendez Budapesten, a Tulip Inn
Budapest Millennium Hotelban (Üllõi út 94-98.).

A konferencia célja tájékoztatást adni a munkavédelem
területén alkalmazandó követelményekrõl, a jogérvényesítés-
rõl és a jogalkalmazás ellenõrzésérõl a dolgozók munkahelyi
biztonságának, egészségének és közérzetének a javítása
érdekében, az EU vonatkozó célkitûzéseivel összhangban.

A konferencia védnöke dr. Esztó Péter, a Magyar
Bányászati Hivatal elnöke.

További információk az OMBKE titkárságán (1-201-
7337), vagy honlapján (www.ombkenet.hu).

OMBKE
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A bányászat jövõje,
nemzetközi konferencia Skelleftea-ban

A Svéd Bányászati Szövetség másodízben rendezte meg a
bányászat és környezete témára összpontosító nemzetközi kon-
ferenciát a svéd színesérc-nemesérc bányászat és kohászat
központjában, a sarkkör közelében, a Botteni-öböl partján
fekvõ Skelleftea-ban.

A konferencián 28 országból több mint 200 résztvevõ 115
elõadást tartott. Az elõadások fõ témacsoportjai: Fenntartha-
tó fejlõdés és bányászat, Bányászat és társadalom, Meddõke-
zelés, Remediáció, Újrahasznosítás, Elektronikus hulladék-
hasznosítás, Bányabezárás voltak. Az elõadások kivonata a
www.dcc.uni-miskolc.hu honlapon, a magyar elõadások a ME
Földtan-Teleptani Tanszék honlapján olvashatók.

Magyarországról a Gyöngyösoroszi bánya bezárásával
kapcsolatos elõzetes geokémiai értékelésrõl számolt be a Föl-
dessy János, Bõhm József, Mádai Viktor (Miskolci Egyetem),
Bánik Jenõ (Mecsekérc Rt.), Camilla Frediksson (CENTEK,
Svédország) alkotta munkacsoport. Földessy János egy másik
elõadásban áttekintést adott a bányászat és környezet keltette
konfliktusokról, és a megoldások keresésérõl a közép-kelet
európai régióban.

A konferencia keretében alkalom nyílt a New Boliden AB
Rönskar kohóüzemének megtekintésére.

A konferencia világossá tette, hogy a bányászati meddõ el-
helyezés és kezelés megoldatlan kérdéseinek megválaszolásá-
ra világszerte óriási erõfeszítések folynak, az egyre szigorúbb
környezeti követelmények, a bányabezárásokhoz kapcsolódó
környezeti felelõsség növekedésével. Ezek az erõfeszítések
ma már nemcsak a hagyományos eljárás-technológiák felül-
vizsgálatára, hanem egyre inkább a teljes bányászati ciklusra
és a lelõhely teljes élettartamára kiterjednek. Az eszközök kö-
zött a különbözõ kémiai kezelések mellett növekvõ teret kap
a mikrobiológia.

A környezeti problémák méretét jellemzi, hogy az Egye-
sült Államok ma mûködõ bányaüzemeinek nyilvántartott,
összesített teljes tõkeértéke már nem fedezi az ugyanezen bá-
nyaüzemeket terhelõ környezeti felelõsség értékét.

Dr. Földessy János

Angol-kínai maróhenger gyártás

Az angol Hydra Mining Tools és a kínai Tai Yuan Mining
MachineryGroupmaróhengerek jövesztõ dobjainak közös gyár-
tására kötött szerzõdést. A Hydra tíz éve vezetõ helyet foglal el
a jövesztõ dobok gyártásában a világon. Két gyára van Ang-
liában, egy-egy az USA-ban és Dél- Afrikában. A tervezett új
gyárat Kínában, Tai Yuan városban építik fel. A Hydra átadja
a teljes gyártási technológiát, valamint gondoskodik a jö-
võbeni fejlesztések bevezetésérõl is. A vállalat vezetõje �
GordonMc Shanon � szerint a jövesztõ dobok gyártásában ez
lesz a világon a legnagyobb kapacitású üzem.

Engineering and Mining Journal, 2005. augusztus
Bogdán Kálmán

Kína fékezi koksz exportját

A Világkereskedelmi Szervezetnek (WTO) tett ajánlata
szerint Kína 2006-ban kis mértékben visszafogja koksz export-
ját, jelentette be Hou Shiguo, az Iparpolitikai Szervezet igaz-
gatóhelyettese a Pekingben tartott nemzetközi szén-, koksz- és

vegyipari fórumon. Ez a döntés � mondta � még nem jelenti
azt, hogy Kína lemond a koksz exportban betöltött vezetõ sze-
repérõl. Éves exportja így is 15 Mt-ra emelkedett a megelõzõ
14 Mt-ról, a legnagyobb növekedést (70%) 2005 elsõ negyed-
évében érte el a szénkereskedelmük.

Engineering and Mining Journal, 2005 június
Bogdán Kálmán

Nyereséges a Cseh Széncsoport

A cseh Karbon Invest két feketeszén termelõ vállalata, az
OKD (Ostrava) és a CMD (Ceskomoravske Doly) 2004-ben
nyereséges évet zárt: az OKD 4,16Mrd korona, a CMDpedig
931 millió korona profitot ért el.

Az OKD 13,2 Mt szenet és 1,3 Mt kokszot, a CMD 2,37
Mt szenet értékesített 2004-ben, ugyanakkor mindkét vállalat
jelentõs összegeket ruházott be új technológiákra és bányagé-
pek vásárlására (OKD 2,077 Mrd korona, CMD 513,8 M ko-
rona).

Engineering and Mining Journal, 2005. május
Bogdán Kálmán

Bankhitelek a kínai szénbányák számára

Kína legnagyobb széntermelõ vállalata � a Shenhua Cso-
port � 1,5 Mrd dolláros hitelre kap lehetõséget a Kínai
Nemzetközi Tõkés Csoport, a Merrill Lynch és a Deutsche
Bank részvételével, míg a második legnagyobb vállalat, a
Kínai Nemzeti Szén Csoport 1,0 Mrd dolláros hitelt kap a
Morgan Stanley-tõl és a Kínai Nemzetközi Tõkés Csoporttól
(CICC). A szerzõdéseket 2005-ben és 2006 második
negyedévében kötik meg.

Engineering and Mining Journal, 2005. május
Bogdán Kálmán

Európa legnagyobb naperõmûve

Európa egyik legnagyobb napenergia erõmûvét létesítet-
ték az ausztriai Voralberg Grobes Walsetral völgyében. A két
hektár területen felépített, különleges napkövetõ rendszerrel
ellátott, 4000 négyzetméter kollektor felületû erõmû 420 kW
csúcsteljesítményt szolgáltat és 150 háztartást lát el megújuló
energiával. A 300 napkollektort 70 villanymotor mozgatja
olyan módon, hogy mindig optimális energiavételezést bizto-
sítson. A 21magánvállalkozó által létrehozott beruházás meg-
térülési ideje 10 év.
VEÖ JOURNAL, 2003. szeptember

Dr. Horn János

Franciaországban épül a fúziós erõmû

Kétéves csúszás után végleg eldõlt, hogy Franciaországban
épül meg a világ legnagyobb kísérleti fúziós reaktora, a Nem-
zetközi Termonukleáris Kísérleti Reaktor, az ITER, ami jelen-
tõségében és méretében a nemzetközi ûrállomáshoz fogható
vállalkozás. Az ITER megépítésére az USA, Oroszország, az
EU, Japán, Kína és Dél-Korea fogott össze. A 12 milliárd
eurót felemésztõ beruházás helyszíne a dél franciaországi Ca-
darache lesz.

Dr. Horn János

Külföldi Hírek
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Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!
Visnyovszky Roland általános mérnök július 21-én töltötte be 75-ik életévét.
Fekete István okl. bányamérnök július 31-én töltötte be 70-ik életévét.
Cserháti József okl. bányamérnök augusztus 2-án töltötte be 70-ik életévét.
Flórián Gusztáv okl. bányagépész mérnök, okl. bányagazdasági mérnök
augusztus 4-én töltötte be 80-ik életévét.
Domonkos Kálmán okl. bányamérnök augusztus 5-én töltötte be 70-ik életévét.
Kozma Lajos bányatechnikus augusztus 10-én töltötte be 75-ik életévét.
Lakatos István okl. bányamérnök augusztus 13-án töltötte be 70-ik életévét.
Szakos Péter okl. építõmérnök augusztus 14-én töltötte be 80-ik életévét.
Vágó József okl. bányagépész mérnök augusztus 15-én töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Faller Gusztávné augusztus 18-án töltötte be 75-ik életévét.
Dr. Schmotzer Imre okl. bányamérnök augusztus 23-án töltötte be 70-ik életévét.
Cifka István okl. gépészmérnök augusztus 24-én töltötte be 80-ik életévét.
Kollár Ervin okl. bányamérnök augusztus 26-án töltötte be 70-ik életévét.
Szokody László augusztus 26-án töltötte be 70-ik életévét.
Eckl István bányatechnikus augusztus 27-én töltötte be 80-ik életévét.
Kulp Holló István bányatechnikus augusztus 28-án töltötte be 70-ik életévét.
Kosztolánczi Gyula okl. bányagazdasági mérnök szeptember 7-én töltötte be 70-ik életévét.
Cziczlavicz Lajos okl. bányamérnök szeptember 8-án töltötte be 85-ik életévét.
Székely Tibor okl. bányamérnök szeptember 12-én töltötte be 80-ik életévét.
Fiskál Lõrinc okl. bányagépész mérnök szeptember 15-én töltötte be 75-ik életévét.
Dr. Bánki Imre okl. gépészmérnök szeptember 18-án töltötte be 75-ik életévét.
Tóth Attila okl. földmérõ mérnök szeptember 18-án töltötte be 70-ik életévét.
Böhm Gyula technikus szeptember 27-én töltötte be 70-ik életévét.
Szabó Lászlóné okl. bányamérnök szeptember 29-én töltötte be 75-ik életévét.
N. László Endre okl. tanár szeptember 30-án töltötte be 75-ik életévét.
Dr. Tóth István okl. bányamérnök, tiszteleti tag október 3-án töltötte be 75-ik életévét.
Wolf György okl. bányamérnök október 9-én töltötte be 75-ik életévét.
Budai Lajos okl. bányamérnök október 11-én töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Tamásy István okl. bányamérnök, tiszteleti tag október 12-én töltötte be 80-ik életévét.
Horváth Miklós bányatechnikus október 14-én töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Vankó Richárd okl. gépészmérnök október 16-án töltötte be 90-ik életévét.
Hardy János bányatechnikus október 20-án töltötte be 75-ik életévét.
Üveges János okl. bányagépész mérnök, okl. bányagazdasági mérnök október 20-án töltötte
be 75-ik életévét.
Szirtes Béla okl. bányamérnök, tiszteleti tag október 24-én töltötte be 75-ik életévét.
Mendly Lajos okl. földmérõ mérnök október 27-én töltötte be 75-ik életévét.

Ezúton gratulálunk tisztelt Tagtársainknak, kívánunk még sok boldog születésnapot,
jó egészséget és

Jó szerencsét!

Domonkos Kálmán

Visnyovszky Roland

Fekete István

Cserháti József

Flórián Gusztáv Kozma Lajos Lakatos István Szakos Péter



Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 138. évfolyam, 5. szám 39

Szokody LászlóDr. Schmotzer Imre Cifka István Kollár ErvinVágó József

N. László Endre

Dr. Tóth István Wolf György Budai Lajos Dr. Tamásy István

Cziczlavicz Lajos

Böhm GyulaTóth Attila

Eckl István Kulp Holló István Kosztolánczi Gyula Székely Tibor

Fiskál Lõrinc Szabó Lászlóné

Horváth Miklós

Mendly LajosDr. Vankó Richárd Hardy János Üveges János Szirtes Béla
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2005. szeptember 10-én, a tanévnyitó Nyilvános Ünnepi
Egyetemi Tanácsülés keretében adták át az Alma Materben
65, 60 és 50 éve végzett bányamérnökök, geofizikusmérnökök
és kohómérnökök részére a vas-, a gyémánt- és aranyokleve-
leket. Ebben az évben a Mûszaki Földtudományi Kar Taná-
csának elõterjesztése alapján, a Bányamérnöki Kar egykori
hallgatói közül 2 fõ vasoklevél, 2 fõ gyémántoklevél 9 fõ arany-
oklevél jubileumi diploma kitüntetésben részesült.

A jubileumi oklevelek viszonylag alacsony számát az ma-
gyarázza, hogy ötven évvel ezelõtt a tanulmányi idõt 10 félévre
növelték, és így az 1955-ben valétált hallgatók csak az 1956. év
során védhették meg diplomatervüket és szereztek oklevelet.
A kitüntetett firmáink nevében Perger István aranyokleveles
bányamérnök mondott köszönetet az Alma Maternek és
adott néhány megszívlelendõ jó tanácsot az új elsõéves hallga-
tóknak.

Az ünnepség után aMûszaki FöldtudományiKar vendégül
látta a kitüntetett kollégáinkat és hozzátartozóikat. Az ebéden,
a kar nevében dr. Kovács Ferenc akadémikus, egyetemi tanár
mondott köszöntõt, míg az OMBKE részérõl Pálfy Gábor
bányamérnök szólt a jubileumi okleveles mérnökeinkhez.

Büszkék vagyunk a most díszoklevelet átvevõkre, az Alma
Mater egykori diákjaira. Tisztességes, szorgalmas és sikeres
munkájuk szolgáljon példaként mai és jövõbeni hallgatóknak
egyaránt! A díszoklevelet átvevõknek nagy tisztelettel gratulá-
lunk, további jó erõt, egészséget, nyugodt, békés, hosszú életet
kívánunk!

A tiszteletdiplomában részesült vas-, gyémánt- és arany-
okleveles mérnökök életpályáját a Mûszaki Földtudományi
Kar külön kiadványban foglalta össze és 100 példányban köz-
readta.

Dr. Bõhm József dékán
ME Mûszaki Földtudományi Kar

Vasoklevél jubileumi diplomában részesültek
Csaba Károly gyémántokleveles bányamérnök
Hansági Imre gyémántokleveles bányamérnök

Gyémántoklevél jubileumi diplomában részesültek
Sztraka János aranyokleveles bányamérnök
Vizi László aranyokleveles bányamérnök

Aranyoklevél jubileumi diplomában részesültek
Dr. Antal Jánosné Várnai Ágnes okl. bányagépész szak-
mérnök
Balogh Gábor okl. bányagépész szakmérnök
Demeter Tibor okl. bányamûvelõ mérnök
Fecskés Mihály okl. bányamûvelõ mérnök
Paál Ernõ okl. geofizikus mérnök
Perger István okl. bányamûvelõ mérnök
Porkoláb Miklós okl. bányagépész szakmérnök
Sztari Miklós okl. bányamûvelõ mérnök
Varga Ede okl. geofizikus mérnök

E helyrõl is tisztelettel gratulálunk valamennyi kitüntetett-
nek! Közülük a Bányászati Szakosztály tagjainak rövid életút-
ját a következõkben ismertetjük.

Vasoklevelet kapott:

Csaba Károly gyémántokleveles bányamérnök
1912. október 13-án Csepelen

született. Bányamérnöki oklevelét
1940-ben Sopronban nyerte el. 1946
közepéig aMagyar Állami Ércbánya és
Kohómûvek recski bányaüzemében
volt üzemmérnök, majd rövid ideig az
úrkúti mangánércbányánál dolgozott.
1947 és 1951 között a nógrádi Nemti
szénbányaüzemet vezette. 1951 nyarán
az Ércbányászati Feltáró Vállalat fõ-
mérnökévé nevezték ki, ezt a

munkakört � több szervezeti névváltoztatással � 1969
júniusáig töltötte be. Ezután az ÓÉÁ Dunántúli Mûveinek
fõmérnöke volt Pilisvörösvárott 1973. évi nyugállományba
vonulásáig. Nyugdíjasként még 1990-ig tevékenykedett itt,
mint mûszaki-gazdasági tanácsadó.

Nógrádban õ nyitotta meg a Ménkes szénbányát, irányítá-
sával folyt a Pátka-szûzvári színesérc-és fluoritbánya feltárása,
majd a flotálómû építése, jelentõs szerepe volt a pilisvörösvári
dolomitbánya és feldolgozómû, ill. termékeinek fejlesztésé-
ben (kõzetszaggatásos jövesztés, õrlés, Terranova nemes-vako-
lat gyártás). Emellett számos kutatásban vett részt a Velencei-
hegységben, Telkibányán, Nagybörzsönyben, a Mátra-hegy-
ségben, Hegyalján és még számos helyen az országban.

Eredményes munkáját a Munka Érdemérem, a Bányászat
Kiváló Dolgozója, a Bányászati Szolgálati Érdemérem fokozatai
és többszöri Kiváló Dolgozó, kitüntetésekkel ismerték el.
Egyesületünknek 1949 óta tagja, a Sóltz Vilmos Jubileumi Em-
lékérmek tulajdonosa.

Hansági Imre gyémántokleveles bányamérnök
Celldömölkön született 1916.

augusztus 24-én. Soproni egyetemi
tanulmányainakmegkezdése elõtt egy
évig a várpalotai lignitbányászatban
gyakornokoskodott. Bányamérnöki
oklevelét 1940-ben szerezte meg.
1945-ig a Kisgyóni szénbányaüzem
vezetõje volt (katonai szolgálattal és
hadifogsággal megszakítva), majd
Egercsehiben és Sajószentpéteren volt
bányaüzem-vezetõ, innen helyezték át

az Országos Tervhivatalba, ahol rövidesen osztályvezetõi rang-
ra emelkedett. Ebben az idõszakban a Budapesti Mûszaki
Egyetem meghívott elõadója és az MTA bányászati bizottságá-
nak titkára is volt.

1952-ben koholt vádak alapján letartóztatták, és 17 hóna-
pig volt vizsgálati fogságban. 1954 és 1956 között az Ajka mel-
letti Jókai szénbánya üzemvezetõ fõmérnöke lett. Az 1956-os
forradalom leverése után újabb letartóztatástól tartava csalá-
dostól külföldre menekült. 1957-tõl 1981. évi nyugállományba
vonulásáig a svéd vasércbányászatban az LKAB vállalatnál Ki-
runában, majd Stockholmban dolgozott, elõször mint kutató-
mérnök, azután fõmérnök, végül mint az általa felállított kõ-
zetmechanikai osztály vezetõje. 1976-77-ben a luleai mûszaki
egyetemen kõzetmechanikát oktatott. Nyugdíjasként 1982-90
között aMalmexport és a Procordia cég tanácsadójakéntmûkö-
dött.

Köszöntjük a 2005-ben vas-, gyémánt- és aranyoklevéllel
kitüntetett kollégáinkat!
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Sajószentpéteren õ vezette be a vékony telepi frontfejtéses
mûvelést, az LKAB üzemeiben a kõzetmechanikai számításo-
kon alapuló biztosítástervezést. Találmányai közül az elõfeszített
kõzethorgonyos biztosítás és a magazinfejtés új módszerei a leg-
jelentõsebbek (ez utóbbit tiszteletére Hansági-fejtésnek ne-
vezték el). 50-nél több publikációja közül a Gyakorlati kõzet-
mechanika az ércbányászatban c. könyve 1985-ben magyarul is
megjelent. Néhány évig a Nemzetközi Kõzetmechanikai Iroda
ércbányászati bizottságának vezetõi tisztségét töltötte be. A ma-
gyar bányászat fejlesztését svédországi tanulmányutak elõké-
szítésével, szakcikkekkel, elõadásokkal segítette elõ. Egyesü-
letünknek 1941-ben lett tagja, letartóztatása elõtt a bányászati
szakosztály titkára volt.

Gyémántoklevelet kapott:

Sztraka János aranyokleveles bányamérnök
1924-ben született Várpalotán.

Középiskoláit a Cisztercita-rend gim-
náziumában Egerben, majd Székesfe-
hérváron végezte. 1941-ben iratkozott
be aM. Kir. József Nádor Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem sopro-
ni Bányamérnöki Karára, ahol 1945-
ben szerzett bányamérnöki oklevelet.
1963-ban Miskolcon bányaipari gaz-
dasági mérnöki diplomát szerzett.

1945-tõl 1951-ig Dorogon üzem-
mérnökként, késõbb üzemvezetõként dolgozott. 1951-ben
helyezték a szénbányászatot irányítóminisztériumba, ahonnan
1984-ben vonult nyugdíjba. A minisztérium többszöri átszer-
vezése feladatkörét nem érintette, munkáját a miniszter, illet-
ve a bányászatot irányító államtitkár mûszaki titkáraként vé-
gezte. 1984-tõl jelenleg is a SYSTEM CONSULTING Rt.
mûszaki tanácsadója.

Egy könyv és folyóiratcikk jelzi tudományos munkásságát.
Életpályája elismeréseként 1984-ben megkapta a Munka Ér-
demrend bronz fokozatát. Az OMBKE-nek 1945 óta tagja.

Vizi László aranyokleveles bányamérnök
1926-ban született Bánhidán.

Oklevelének megszerzése után a
Magyar Állami Kõszénbányák Rt.
tatabányai XII., majd XV. aknájánál,
késõbb az oroszlányi XVI. és XVII.
aknáknál dolgozott üzemmérnöki
beosztásban. 1948-ban a pusztavámi
bányaüzemben üzemmérnöki, majd
üzemvezetõi munkakört töltött be.
1951-ben nevezték ki a Bánya- és
Energiaügyi Minisztérium Szénbá-

nyászati Fõosztályának termelési osztályvezetõjévé. 1953-ban
a Komlói Szénbányászati Tröszt fõmérnöke, majd 1954-ben
igazgatója lett.

1956-ban családjávalHollandiába távozott, ahol egy útépí-
tõ vállalat aszfaltlaboratóriumának vezetõje, 1974-tõl az igaz-
gatóság tagja volt, 1984-ig, nyugdíjazásáig. Megkapta a hol-
land �Oranje-Nassau Rend Lovagja� kormánykitüntetést.

Aszfalttechnológiai munkássága során fõleg az aszfaltok
stabilitásproblémáival, azok tömörítésével, újra felhasználásá-
val foglalkozott. Mintegy 40 tanulmányt publikált holland, né-
met, osztrák, magyar és belga szaklapokban. 1981-ben társ-
szerzõvel írt �Verdichten von Asphalt im Strassenbau� címû
könyvét a düsseldorfi Werner-Verlag kiadó adta ki.

Aranyoklevelet kapott:

Demeter Tibor okl. bányamûvelõ mérnök
1929-ben született Királdon,

középiskolai tanulmányait Ózdon,
egyetemi tanulmányait a Soproni
Egyetemen végezte. Abszolutóriumot
1954-ben, oklevelet 1955-ben szerzett.

1954-tõl a Diósgyõri Szénbányák
mérnökség vezetõje, majd a Borsodi
Szénbányák aknaüzemeiben (Anna-
bánya, Berentebánya és Sajószentpé-
ter II. akna) aknavezetõ fõmérnök,
1961-64-ben a Miskolci Kerületi

Bányamûszaki Felügyelõség területi fõmérnöke volt.
1964-tõl az 1990. évi nyugdíjazásáig a Borsodi Szénbányák

Bányamûvelési Osztályán dolgozott területi fõmérnöki-, osz-
tályvezetõ-helyettesi-, majd osztályvezetõi munkakörben.
Közremûködésével a Borsodi Szénbányáknál nagyfokú ter-
melés-koncentráció és magas gépesítettség jött létre, melynek
következtében az 5 millió t/év termelést a korábbi 25 helyett
12 bányából tudták megvalósítani kedvezõ gazdasági eredmé-
nyekkel.

A bányamûvelési és mûszaki fejlesztési tevékenység mel-
lett a fiatal kollégák szakmai vetélkedõinek szervezésében,
irányításában és zsûrizésében, valamint a technikus tovább-
képzésekben is közremûködött. Szakmai munkásságát négy
esetben Kiváló Munkáért, 12 esetben Kiváló Dolgozó kitünte-
téssel, ill. Szolgálati Érdemérmekkel jutalmazták.

Az OMBKE-nek 1954-tõl tagja, a borsodi szervezet kon-
ferenciáin és szakmai délutánjain számos elõadást tartott.

Fecskés Mihály okl. bányamûvelõ mérnök
1926-ban Bánhidán született.

Tatabányán érettségizett, elsõ, bánya-
gépész szakmérnöki oklevelét azÁlla-
mi Mûszaki Fõiskolán 1951-ben sze-
rezte. Ezután tanulmányait Sopron-
ban folytatta, ahol bányamûvelõ mér-
nöki oklevelet kapott 1955-ben. 1960-
ban a miskolci Nehézipari Mûszaki
Egyetemen bányaipari gazdasági
mérnök oklevelet szerzett.

A Bányaberuházó Vállalatnál, a
Bányagépalkalmazási Kísérleti és Kutató Intézetnél, valamint a
Honvéd Mûszaki Csapatoknál töltött szolgálat után a
Tatabányai Szénbányák Vállalatnál dolgozott nyugdíjazásáig.
Több aknaüzemben (IX., X., XI., XIV. akna) volt üzemvezetõ,
üzemigazgató, fõmérnök,majd a vállalat központjában létesít-
ményi fõmérnökként, mûszaki tanácsadóként dolgozott.
Vezetése alatt számos új biztonsági eljárást, technológiát dol-
goztak ki (gyorsgát, ivóvíz-termelés, lõtt betonozás). Üzemi
munkája mellett a tatabányai Felsõfokú Bányagazdasági
Technikumban óraadó tanár is volt.

Munkáját számos kitüntetéssel (így a Szakma Kiváló Dol-
gozója, Kiváló Újító arany fokozat, a Bányász Szolgálati Érdem-
érem valamennyi fokozata) ismerték el.

Perger István okl. bányamûvelõ mérnök
1929-ben, Halimbán született. Középiskolai tanulmányait

Veszprémben és Pápán végezte. Érettségi után két évig a pad-
ragi bányaüzemben dolgozott. 1951-ben nyert felvételt a Bá-
nyamérnöki Karra. Oklevelének megszerzése után a Nehéz-
ipari Minisztérium Személyzeti és Oktatási Osztálya Tatabá-
nyára irányította, ahol az Aknászképzõ Technikummérnök-ta-
nára lett. 1958-ban igazgatóhelyettessé,majd 1961-ben igazga-



tóvá nevezték ki. Ezt a beosztását
1989-ig, nyugdíjba vonulásáig töltötte
be.

A technikumban a föld- és bá-
nyaméréstan, az általános- és bánya-
géptan, valamint az érc- és szénelõké-
szítéstan szaktárgyakat tanította.
1962-tõl a technikum keretein belül
indított Felsõfokú Bányagazdasági
Technikum igazgatótói teendõit is
ellátta, és 1969-ig, az intézmény

megszûnéséig a bányászati mechanika tárgy oktatója volt.
Vezetése alatt a technikum látta el a dolgozó- és levelezõ
tagozatok képzésével kapcsolatos tennivalókat is.

Jelentõsebb alkotásai, munkái: a giroteodolit modelljének
elkészítése, a léghálózat-számítás számítógépes modellje, a 12
tantermes, mûhelycsarnokos iskola és a 200 férõhelyes kollé-
gium építésének szervezése, irányítása.

Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el: a Munka
Érdemrend bronz és ezüst fokozatai, Kiváló Bányász, az Okta-
tásügy Kiváló Dolgozója, Molnár János Pedagógiai Emlékérem,
a Bányász- és a Pedagógus Szolgálati Érdemérmek.

Az OMBKE-nek 1969-tõl tagja.

Sztari Miklós okl. bányamûvelõ mérnök
1924-ben Dövényben született.

Elemi iskoláinak befejezése után,
1939-ben egy Kurityán környéki szén-
bányában kezdett dolgozni. Továbbta-
nulásra 1949-ben nyílt lehetõsége.
Felvételt nyert szakérettségi-tanfo-
lyamra, ahol 1950-ben kitûnõ minõsí-
téssel érettségizett, majd beiratkozott
a Nehézipari Mûszaki Egyetem Bá-
nyamérnöki Karára. 1954-ben Sop-
ronban szerzett abszolutóriumot,

melynek megszerzése után rögtön bányaüzemhez helyezték
ki, diplomáját 1955-ben védte meg.

A Borsodi Szénbányászati Tröszt Kurityáni Bányaüzemében
egy külfejtésre alkalmas terület kutatását, majd megnyitását
irányította. 1957-ben a külfejtés fõmérnöki teendõinek ellátá-
sa mellett a lejtõsakna vezetésével is megbízták. 1960-ban a
Feketevölgy-II. akna fõmérnökévé nevezték ki, ahol a széngya-
lus frontfejtés kísérleteit végezték. 1962-ben meghívást kapott
a Bányászati Tervezõ Intézetbe, ahol a magyar szénbányászat
számos üzemének fejlesztési tervét, beruházási javaslatát ké-
szítette el. ADunántúli Generál Kivitelezési Osztályon létesít-
ményi fõmérnök lett. Részt vett a kijelölt bányák megvalósítá-
si terveinek elkészítésében és a kivitelezés mûvezetésében.
Nyugdíjba menetele elõtt megbízott osztályvezetõvé nevezték
ki, majd a Bányászati Tervezõ Intézet és a Bányászati Kutató
Intézet összevonása után a mûszaki vezérigazgató mellett mû-
szaki gazdasági tanácsadói feladatokat látott el. 1984. január
1-jén vonult nyugdíjba. A Kiváló Dolgozó, a Bányászat Kiváló
Dolgozója és a Bányász Szolgálati Érdemérmekkel ismerték el
munkáját.

Az OMBKE-nek 1958-tól tagja, a Sóltz Vilmos Emlékérem
tulajdonosa.

Jubileumi oklevéllel kitüntetett Tisztelt Kollegáinknak
ezúton is gratulálunk, kívánunk további jó erõt, egészséget, jó
szerencsét!

Szerkesztõség

Az életrajzi összeállításokat a Mûszaki Földtudományi Kar kiad-
ványa felhasználásával készítettük.
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Tanévnyitó és kitüntetések
a Miskolci Egyetem

Mûszaki Földtudományi Karán

2005. szeptember 10-én, az egyetemi tanévnyitó elõtt ün-
nepi ülést tartott a Mûszaki Földtudományi Kar Tanácsa. Az
ünnepi tanácsülésen dr. Bõhm József dékán köszöntötte a
megjelenteket, majd az eskütételt követõen 205 új elsõévest
fogadott kézfogással a kar hallgatójává.

A dékán ünnepi beszédében tájékoztatást adott arról,
hogy a 2005/2006 tanévben a karon nappali tagozaton 806, le-
velezõ tagozaton 47 fõ folytat egyetemi tanulmányokat és 50
fõ vesz részt PhD doktori képzésben. A tanév legfontosabb fe-
ladatai; felkészülés az új képzési rendszer (BSc-MSc képzési
fokozatok) 2006. szeptemberi bevezetésére, a laboratóriumi
hálózat további fejlesztése, korszerûsítése a gyakorlati képzés
feltételeinek javítása érdekében, a nemzetközi képzési progra-
mokban, valamint a hazai és nemzetközi kutatási programok-
ban való fokozott részvétel.

Az ünnepi nyilvános Kari Tanács ülés keretében került át-
adásra a PRO FACULTATE RERUM METALLICARUM
kitüntetés, a kar oktató-kutatómunkáját hosszú idõ óta önzet-
lenül segítõ kollégák részére. Ebben az évben a dr. Baráth
István okl. geofizikus mérnök, Farkas Sándorné dr. Darányi
Ida okl. geológusmérnök, hidrogeológus szakmérnök, dr. Gál
István okl. bányamérnök és dr. Zsámboki László okl. könyvtá-
ros, jogi doktor vette át a megtisztelõ kitüntetést.

Az ünnepség keretében dr. Horn János rövid Bányásznapi
köszöntõjét követõen hét egyetemi oktató vett át Bányász
Szolgálati okleveleket.

A kar elsõévesei részére jó például szolgálhatnak azok a
hallgatók, akik az ünnepség keretében kiemelkedõ tanulmá-
nyi, szakmai munkájúk elismeréseként ösztöndíjakat, pályadí-
jakat vehettek át. 6 fõ nyerte el a Köztársasági Ösztöndíjat, két
fõ megosztva kapta a �Brunhilde Brauer� Ösztöndíjat. A ki-
emelkedõ színvonalú diplomatervek elismerésére a Gázszol-
gáltatók Egyesülése által alapított Gázszolgáltatói Díjat két,
ebben az évben végzett fiatal mérnök vehette át.

A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk, jó egészséget,
további sikereket kívánunk!

Dr. Horn János

Hazai hírek
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Szent György-napi bauxittalálkozó

Az Országos Mûszaki Múzeum Alumíniumipari Múzeu-
ma és a Magyarhoni Földtani Társulat tudományos történeti
szakosztálya 2005. április 25-én Székesfehérvárra, �Szent
György-napi bauxittalálkozó�-ra hívta a magyar bauxitku-
tatási és a témával kapcsolatban volt alumíniumipari szakem-
bereket. A színvonalas rendezvényen megjelent a tudo-
mányág színe-java és az alumíniumipar több �öreg� harcosa.

A találkozó magas tudományos színvonala mellett bõvel-
kedett a �hasonszõrûek� találkozása alkalmával óhatatlanul
felbuggyanó emlékekben, adomákban.

A házigazda, Kovács Istvánné és a levezetõ elnök, Tóth
Álmos megnyitó szavait több üdvözlés követte. A Györgyök
üdvözlése (Dudich Endre) és az aranydiplomások köszöntése
(R. Szabó István) után nyolc aranydiplomás mondta el rövi-
den és nagyon érdekesen életpályáját a �maga mentségére�.
Egyetlen meghívott aranydiplomás tüntetett távollétével és
üzente, hogy nem kívánja tartani a kapcsolatot kollegáival és
a szakmával.

Aranydiplomások: Dudich Endre, Hõriszt György, Károly
Gyula, Nyírõ Miklós, Szabó Elemér, Szantner Ferenc, Vecsernyés
György, Vizy Béla, Vörös István

A tudományos blokk elsõ részében a bauxitgeológia, bauxit-
geofizika, vízföldtan, a bauxitvizsgálatok, fúrástechnika és
készletgazdálkodás mûszaki-tudományos kérdéseirõl, problé-
máiról és tapasztalatairól szóltak az elõadások. Ezeket vetített
diagrammokkal, ábrákkal, térképekkel tették szemléletessé az
elõadók, és a tudományos színvonalnak sem ártott az egy-egy
ábra vagy kép ürügyén közbeiktatott vidám emlékek felidézése.

A tudományos blokk második részét a bauxitkutatás és
bauxitbányászat történetének szentelték az elõadók. Egyetlen
autszeiderként Pataki Attila bányamérnök kapott szót. Õ a le-
hetõséget kihasználva beszámolójában békejobbot nyújtott a
geológusoknak a �készletvita� lezárására. Hiszen állandó
�tisztázatlan� kérdés volt a magyar bauxitkutatás és bányászat
történetében, hogy a kutatók mindig nagyobb készletet talál-
tak, mint amit a bányászok késõbb igazoltak. A magyarázat a
tervgazdálkodás útvesztõjében és az engedélyezett veszteség
elszámolásában (kutatók 20%, bányászok 30%) keresendõ.

A rendezõk ígérete szerint az értékes elõadások nem vesz-
nek el, hanem kiadványban örökítik meg azokat a jövõ nem-
zedékek számára, amit a jelen voltak érdeklõdéssel várnak, és
a mû bizonyára nagy sikert arat a szakma széles köreiben.

Elõadások:
Brezsnyánszky Károly: A bauxitkutatás és a Földtani Intézet
Fancsik Tamás: A bauxitkutatás és a Geofizikai Intézet
Kecskeméti Tibor: A bauxitkutatás eocén rétegtani hozadéka
Haas János: A bauxitkutatás triász és felsõkréta rétegtani
hozadéka
Császár Géza: A bauxitkutatás középsõ rétegtani hozadéka
J. Edelényi Emõke: A bauxitkutatás-bányászat vízföldtani
ismereti hozadéka
Vizy Béla � Hõriszt György:Vízföldtani kutatások és iparstraté-
gia
Dudich Endre � Siklósi Lajosné � Szekér Zoltán:Az anyagvizs-
gálati módszerek története a bauxitkutatásban
Knauer József � Mindszenty Andrea � Szantner Ferenc:
Elõkutatási és prognózis koncepciók
Fodor Béla � R. Szabó István: A készlet- és gazdaságszámítás
története
Kakas Kristóf � Nyerges Lajos: A bauxitgeofizika története
Vizy Béla � Károly Gyula � Szakály Áron: A fúrás szerepe a
bauxitkutatásban

Szabó Elemér: AGánt-környéki bauxitkutatás története
Komlóssy György:Az Iszkaszentgyörgy-környéki bauxitkutatás
története
Jankovich Bálint � Pataki Attila � Tóth Kálmán:ANyírád-csab-
pusztai bauxitkutatások
Szõts András: Az északbakonyi bauxitkutatások története
Pataki Attila: A bányászati kutatások és feltárások földtani
hozadéka
Tóth Álmos: AGerecse-térségi bauxitkutatás története
Tóth Álmos � Tóth Kálmán � Prakfalvi Péter: A Balaton-
felvidéki, Buda-pilisi, nézsai, nagyharsányi és az aggteleki
bauxitkutatás története
Köhler Imre:Múzeumi tárlatvezetés

Befejezésül múzeumi körséta koronázta meg a találkozót,
amiért köszönet illeti az OrszágosMûszakiMúzeumAlumíni-
umipari Múzeumát, a Magyarhoni Földtani Társulat tudomá-
nyos történeti szakosztálya tagjait, és nemutolsósorban a leve-
zetõ elnököt, Tóth Álmost.

Nem szabadmegfeledkeznünk a rendezvény anyagi támo-
gatóiról (ebbõl a speciesbõl napjainkban sajnos egyre keve-
sebb létezik): Geoprospekt Kft., Bakonyi Bauxitbánya Kft.,
NKÖM.

H.W.
(Átvéve a BKL Kohászat 2005/3. számából.)

Telkibányai Múzeumi Nap

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által kiadott Múze-
umiNaptár 610múzeumot és gyûjteményt regisztrál, a legfon-
tosabb adatokat közzé téve. Ezek között a Telkibányai Ipartör-
téneti Gyûjtemény � kiállításának terjedelme alapján � a kö-
zépmezõnybe tartozik, de a fizetõ látogatók számát alapul vé-
ve több országos gyûjtõ hatáskörrel rendelkezõ múzeumot is
megelõz. Ez nem csak annak köszönhetõ, hogy egy viszonylag
forgalmas turistaútvonalra esik, valamint hogy egy történelmi
emlékekben gazdag, csodálatos természeti adottságokkal ren-
delkezõ községben mûködik, hanem annak is, hogy a hat te-
remben elhelyezett gyûjtemény anyaga igen változatos, és a lá-
togatók széles érdeklõdési körét elégíti ki.

2005. június 23-án, Múzeumi Nap keretében emlékeztek
meg az Országos Érc- és Ásványbányászati Múzeum Telkibá-
nyai Ipartörténeti Gyûjteménye megnyitásának 25. évforduló-
járól. Bár e gyûjtemény az épület alagsorában egy kisebb be-
mutató anyaggal már 1970-ben megnyílt, csak 10 évvel ké-
sõbb, a teljes épület birtokba vételétõl számítható igazi gyûjte-
ménynek.

Tárogató hangja jelezte a program kezdetét, mûsort adva
a rendezvény résztvevõinek, valamint a múzeum kertjében tar-
tózkodó nagyszámú látogatónak is. A rendezvényt a gyûjte-
mény újonnan elkészült, fedett, beüvegezett teraszán tartották.

Bereczki Béla a telkibányai önkormányzat nevében kö-
szöntötte a rendezvény résztvevõit.

Hadobás Sándor múzeumigazgató megnyitója után Tóth
János, a Magyar Olajipari Múzeum igazgatója igényes elõadá-
sában Born Ignác munkásságának tekibányai és tokaj-hegyal-
jai vonatkozásait mutatta be.

Benke István a gyûjtemény 25 éves történetének fõbb állo-
másait, valamint a jövõbeni fejlesztési terveket ismertette.

Az utóbbi években a szakirodalomban tanulmányok fog-
lalkoznak a múzeum és a látogatók kapcsolatának megválto-
zásával, keresve azt a kiállítási koncepciót, amely megfelel a
mai felgyorsult világban a gyorsan változó életkörülmények-
nek. A látogatók összetételét figyelembe véve a telkibányai

Hazai hírek
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Kiértékelt szemeszter

A Miskolci Egyetem Közéleti és Kulturális Lap 2005. jú-
nius 8-i számában jelent meg fenti címen az egyetem rektorá-
nak és az egyetem kilenc kara dékánjának nyilatkozata. Az
alábbiakban közöljük dr. Bõhm Józsefnek, a Mûszaki Földtu-
dományi Kar dékánjának nyilatkozatát:

Nehéz és munkával teli év áll a Mûszaki és Földtudomá-
nyi Kar oktatói és hallgatói mögött. A bizonytalan helyzet ki-
alakulását, ami természetesen nemcsak ezt a kart érinti, a bo-
lognai folyamat és a mögötte meghúzódó törvénytervezetek
folyamatos, heti rendszerességgel történõ változtatása ered-
ményezte. A folyamatnak megfelelõen a 2005 szeptemberétõl
esedékes különbözõ szakok beindítása hatalmas elõkészülete-
ket kívánmeg az egyes tanszékekmunkatársaitól. Amegfeszí-
tett munkának köszönhetõen a bányász kar a fentiekbenmeg-
jelölt idõpontban minden bizonnyal három akkreditált BSc
képzést fog elindítani. A szóban forgó szakindítások elõkészí-
tése, az akkreditációs dokumentumok kidolgozása mellett fo-
lyamatos egyeztetéseket is megkíván mind az egyetemen be-
lüli karok között, mind más egyetemet tekintve. Természete-
sen annak, hogy ezek az elõkészületek zökkenõmentesen ha-
ladjanak, megfelelõ anyagi hátteret kell biztosítani a kar szá-
mára, ami a manapság igen jellemzõ szûkös helyzetben szin-
tén nem egyszerû feladat. Az oktatás minõségét és technikai
hátterének fejlesztését tekintve szintén komoly célkitûzéseket
valósítottak meg az elmúlt félévben az illetékes tanszékek.
Természetesen a sok fejlesztés mellett azért még mindig ma-
rad mit tenni a jövõ évben is. Összefoglalva elmondhatjuk,
hogy a felmerülõ akadályok sikeres elhárítása következtében
eredményes évet tudhatnak maguk mögött a bányász kar
munkatársai. Reméljük, hogy a rövid nyári pihenõ után újult
erõvel teremthetikmajdmeg az ideális feltételeket az idén fel-
vételt nyert gólyák számára!

Dr. Horn János

Bányászati Szakigazgatási Konferencia Borsodban

AMiskolci Bányakapitányság, az OMBKE Borsodi Helyi
Szervezete és az Alapítvány a Borsodi Bányász Hagyomá-
nyokért 2005. június 10-11-énMiskolc-Tapolcán a Park Hotel-
ben �Borsodi Szakigazgatási Konferenciá�-ra invitálta az ér-
deklõdõket, akik szép számmal jelentek meg a rendezvényen.

A konferenciát dr. Izsó István bányakapitány nyitotta meg,
majd dr. Esztó Péter, a Magyar Bányászati Hivatal elnöke �A
bányatörvény és végrehajtási rendeletének változásai� címmel
tartott elõadást. Ezt követõen Pintér István, az Észak-Magyar-
országi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felü-
gyelõség igazgatójának elõadását hallhattuk �Az engedélye-
zéstõl a tájrendezésig. Zöldhatósági szempontok a bányászat-
tal kapcsolatban� címmel. A nagy érdeklõdés mellett elhang-
zott elõadásokhoz több hozzászóló volt, a feltett kérdésekre
az elõadók válaszoltak.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális
Iroda igazgatója, Paszternák István a �Lehetséges együttmû-
ködés a bányászat és az örökségvédelem között� címmel tar-
tott elõadást. E téma minden résztvevõt kiemelten érdekelt.
Napjainkban a borsodi mélymûveléses szénbányászat befe-
jezte tevékenységét, csupán a terület rekultivációja folyik. Az
esetleges megvédendõ, megmentendõ ipari létesítmények
sorsa, jövõje most napirenden van.

A rövid ebédszünet után további háromelõadás hangzott el:
Dr. Bõhm József, a Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudo-

mányi Kar dékánja: �A felsõfokú bányászati szakemberkép-
zés átalakulása�

gyûjtemény azt a rendezési elvet választotta, hogy a csak ku-
tatókat érdeklõ írásos dokumentációk helyett olyan látványos
tárgyakat, maketteket állít ki, amik a nem szakmai látogatók
számára is igazi élményt jelentenek. A középkori arany-
bányászat történetét és technológiáját bemutató makettek, a
néhai bányászati létesítmények, illetve a porcelángyár eredeti
állapotát szemléltetõ terepasztalok, a türelemüvegek, illetve
az erdõ világát ismertetõ vitrinek elõl a csoportvezetõk csak
nagy nehézségek árán tudják a látogatókat �továbbterelni�.

A múzeumkert természeti adottságait kihasználva a mú-
zeum fejlesztésén fáradozók �múzeumi parkot� hoztak létre:
ez akár egész napos programot is nyújthat a csoportok, láto-
gatók részére. Világviszonylatban egyedülálló a parkosított
kertben elhelyezett ércõrlõ-malomkõ-park, de nagy élményt
nyújt a középkori emléktáró és a szállítóakna, az aknaszájnál
kialakított életkép, a bányászok hírjelzõje, a klopacska, vala-
mint a szabadtéri színpad, amelyet Magyarország legszebb
helyén fekvõ, illetve legszebb kilátású szabadtéri színpadának
tartanak.

A rendezvény alkalmával avatták fel ünnepélyesen a mú-
zeumkert legújabb létesítményét, a kõparkot, amely Telkibá-
nya-környéki, illetve tokaj-hegyaljai, jellegzetes vulkánikus
eredetû kõzetekbõl állít emléket a környék kutatásában meg-
határozó szerepet játszott geológusoknak.

A kertben lévõ szalonnasütõ helyeket, árnyas pihenõket
azok is használhatják, akik hosszabb idõt töltenek itt, vagy a
környéken található számtalan természeti és történelmi em-
lék felkeresésére innen szerveznek csillagtúrákat. Rossz idõ
esetén, vagy rendezvényekre, elõadásokra, csoportos foglal-
kozásokra kiváló lehetõséget nyújt a fedett terasz. A múze-
umépület alagsorában található Múzeum Kávéház nem csak
hangulatában, berendezésében illeszkedik a középkori arany-
bányászathoz és a gyûjteményhez, hanem egyben Magyaror-
szág legrégebbi vendéglátóhelye is.

Dr. Mátyás Ernõ, a neves geológus, professzor és üzletem-
ber a múzeumok szerepének fontosságára hívta fel a figyel-
met: a tudás, az ismeretek átadása, a múlt emlékeinekmegõr-
zése alapvetõ fontosságú, jövõje csak annak a népnek van,
amely ismeri és tiszteli múltját.

AMúzeumi Nap dr. Nagy László Gábor, a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériumának fõtanácsosa zárszavával ért
véget. A szakember ismertette a mégmegmaradt mûszaki mú-
zeumok nehéz helyzetét. Tájékoztatást adott az állami támoga-
tások megváltozott rendszerérõl, a mûszaki múzeumok mû-
ködésének további lehetõségeirõl a megváltozott körülmények
között. Követendõ példaként említette a Telkibányai Gyûj-
temény eddigi fejlesztését, hiszen csak azoknak a gyûjtemé-
nyeknek a fejlõdése biztosított a jövõben, amelyek a telkibá-
nyaihoz hasonlóan társadalmi összefogásra is számíthatnak.

Benke Tamás

A résztvevõk a múzeumkertben (az elõtérben a bal szélen
dr. Nagy László, háttal Benke István)
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Sipos István, a Colas-Északkõ Bányászati Kft. (Tarcal) mû-
szaki igazgatója: �Hatósági engedélyek-bányavállalkozások�

Dr. Izsó István bányakapitány: �Ingatlanok igénybevétele
bányászati tevékenység céljából� címmel.

Az elõadásokat konzultáció követte, melyen a felvetett
kérdésekre az elõadók válaszoltak.

A rendkívül hasznosnak ítélt konferencia szakestéllyel zá-
rult, melynek megszólítása �Összetartósító bányavállalkozói
szakestély� volt. A szakestély elnöke a többszöri próbálkozás
után közfelkiáltással megválasztottMarkó István, alias Gyurkó
lett, aki iziben EKS-sel kezdte tevékenységét, majd kinevezte
a tisztségviselõket az alábbiak szerint:

Major Domus: Dr. Zsíros László, a. Sunnyogó Földzárlat
Kontrapunkt: Körössy Tamás, a. Hõstenor
Privatizációs Kantus Praeses: Törõ György, a. Pikulás
Bányászati Kantus Praeses: Lóránt Miklós, a. Gyökér
Rekontrapunkt: Kasó Attila, a. Szombatesti-láz
Balekcsõszök: Séber László, a. Pufa, Kuris Károly, a.

Discostarking
A házirend hitelesítését dr. Szalai László, Popovics, a.

Darwin ultra supra veterán végezte el.
A gyorsan pergõ, szellemességet sem nélkülözõ szakesté-

lyen elhangzott dr. Zoltai Ákos, a. Utazó Nagykövet komoly
pohara, melyet a jelenlévõk nagy figyelemmel hallgattak meg.
Az elnök felhívta a résztvevõk figyelmét a selmeci hagyomá-
nyok ápolására, azok továbbvitelére, a szakmai összetartozás-
ra. Ezután rendhagyó �keresztelés�-re is sor került. A jelenlé-
võ bányavállalkozók � akik nem voltak az AlmaMater hallga-
tói, de ma e szakmában dolgoznak � rendhagyó és egyben rö-
vidített balekoktatásban részesültek, és Antek József �díszba-
lek� sikeres vizsgája után a kiadásra kerülõ okirat szerint õket:
�A selmeci bányász hagyományok ápolóinak táborába fogad-
juk�. Reméljük, hogy a jövõben egyesületünk munkáját segí-
tik és támogatják.

A szakestélyen nagy sikert aratott Körössy Tamás, a. Hõs-
tenor felszólalása, melyet Sziporkák címen hallgathattak meg
a jelenlevõk.

A szakmai himnuszok elhangzása után véget ért a hivata-
los rész, de a jelenlévõk baráti beszélgetése és a nótaszó az éj-
féli pávarikoltozással sem ért véget.

Lóránt Miklós

Tanösvény-megnyitó az úrkúti Õskarszton

Az úrkúti Csárdahegyen az 1920-as években kezdõdött a
mangánérc kitermelése. Az elsõ, teljesen kézi eszközökkel
mûvelt külfejtés kipreparálta a fekükõzet sajátos formáit,
ezért a maradékgödröt 1951-ben védett természeti értékké
nyilvánították.

Az évtizedek folyamán a terület kezelése hagyott maga
után kívánnivalókat, hiszen a természetvédelem állami forrá-
sai általában nem voltak elegendõek a szakszerû karbantartás-
ra, fõként a növényzet visszaszorítására és az illegális hulla-
déklerakás megakadályozására. Civil kezdeményezésre, elsõ-
sorban a Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület ön-
kénteseinek köszönhetõen, több éves munka eredményeként
sikerült a mintegy 2 hektáros területet bemutatható állapotba
hozni. Ezt követõen a fenti egyesület szervezésében, állami és
uniós források elnyerésével, valamint a Mangán Kft. anyagi
támogatásával hat állomásos földtani tanösvény kialakítására
és egy ötvenoldalas színes vezetõfüzet kiadására is sor kerül-
hetett.

A tanösvény hivatalos átadására 2005. május 20-án, nagy-
számú érdeklõdõ részvétele mellett került sor. A megnyitón
Haraszthy László, a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszté-

rium helyettes államtitkára, Balogh László, a Balaton-felvidé-
ki Nemzeti Park igazgatója, Pichler József,Úrkút polgármeste-
re és Vigh Tamás, a Mangán Kft. üzemvezetõje osztotta meg a
földtani természetvédelemmel, illetve az Õskarszttal kapcso-
latos gondolatait a jelenlevõkkel. Amegnyitót a tanösvény kö-
zös bejárása, szabadtéri piknik és kötetlen beszélgetés követte.

Vigh Tamás

A VISZK közgyûlése

A Veszprémi Igazságügyi Szakértõi Kamara (VISZK) 2005.
június 17-én, Veszprémben tartotta a 2005. évi közgyûlését,
melyen a Fejér, Veszprém és Zala megyék több mint 360 igaz-
ságügyi szakértõjét tömörítõ szervezet elnöke,Latorczai János
okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, jogi szakokleveles
mérnök ismertette a szervezet 2004. évi beszámolóját. A részt-
vevõk meghallgatták és elfogadták a szakbizottságok vezetõi-
nek és az Etikai Tanács vezetõjének beszámolóját, és jóvá-
hagyták a 2005. évi költségvetést.

Ezt követõen dr. Vajdovits Éva, az Igazságügyi Minisztéri-
um Igazságügyi Igazgatási és Kodifikációs Fõosztályának ve-
zetõje tartott elõadást. Szólt arról, hogy hazánkban több mint
4.500 igazságügyi szakértõ tevékenykedik, több mint 1.000
szakterületen. A szakértõk átlagéletkora jóval 50 év felett van.
A fõosztályvezetõ asszony ismertette az igazságügyi szakértõi
tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény fõbb elemeit,
majd a törvényekkel, valamint a tervezett új jogszabályokkal
kapcsolatban feltett kérdésekre válaszolt.

A közgyûlés végén Latorczai János terület kamarai elnök
örökös és tiszteletbeli tagoknak adott át díszoklevelet.

Tájékoztatásul megemlítjük, hogy az igazságügyi szakér-
tõk adatbázisa az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Igaz-
ságügyi Szakértõi Kamara (MISZK) honlapján megtalálható:
www.im.hu/kozerdeku informaciok; www.miszk.hu. AVISZK
2004-ben ugyancsak kiadta a mûködési területén levõ igazság-
ügyi szakértõk névjegyzékét. Az ország egész területén a bá-
nyászat különbözõ szakterületeirõl � bányászat, bányamûve-
lés, bányakár, robbantás, tájrendezés, talajmechanika, bánya-
gépészet, bányavillamosság � 23 fõ, a geotechnika területérõl
26 fõ rendelkezik igazságügyi szakértõi igazolvánnyal.

Károly Ferenc

Bányász emlékhelyek a Mecsekben

A harmadik évezredre a mecseki feketekõszén-, uránérc-
és lignitbányászatot már csak a bányászattörténet kutatói, a
bányavidék megmaradt épületei, rekultivációs területei, a te-
repen követhetõ süllyedési zónák jelzik. Lendületes, nem kis
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erõfeszítéssel járó munka a volt, jelentõsebb bányászati ese-
mények helyszínénekmegjelölése, a folyamatosan bõvülõ em-
lékhelyek jelzik a hajdani bányászatot. A megmaradt helyszí-
nek megjelölése, a gyûjtemények sorsának alakítása évek óta
a hagyományõrzésben kezdeményezõ Bányásztörténeti Ala-
pítvány nemesen felvállalt feladata. Az elmúlt évek emlékhely
létesítései (lásd táblázat) mellett folyamatos az Alapítvány

1 Szirtes Béla okl. bm. kuratóriumi elnök szíves összeállítása alap-
ján (Pécs, 2004)

2 A toronyzenék helyszínei: az Ágoston-téri, a bakonyai római ka-
tolikus templomok, a komlói polgármesteri hivatal, a kõvágószõlõsi, a
pécsbányatelepi római katolikus templomok, Somogy, a Kodály Zol-
tán Kultúrház, a szabolcsfalui és a vasasi római katolikus templomok.
Folyamatban van a Tatabányai Zeneiskolában, a kõvágótöttösi római
katolikus templomban, a Miskolci Egyetemen létesítendõ toronyze-
ne. A tervek között szerepel egy salgótarjáni helyszín is.

3 2004-ben az összes régi pécsi bányász emléktábla feliratát felújí-
tották

könyvkiadása is. Egyik új kötetük, az Emlékképek a pécsi
szénbányászat történetébõl a Pécs/Sopianae Örökség Kht., a
Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány és a Pannon-Power
Holding Rt. kiadásában a megmaradt építmények nyomán
örökíti meg azokat. Dr. Ujvári Jenõ, a Pécs/SopianaeÖrökség
Kft. ügyvezetõ igazgatója ajánlása, Somosi László, a Pannon-
Power Holding Rt. vezérigazgatója bevezetõje után a kötet
három fõfejezetben (I. A régi épített emlékek, II. Szobrok,
emlékmûvek, emléktáblák, III. A megszûnt létesítmények
emlékének megörökítése) színes képanyagban ismerteti meg
a gazdag múltat. A kötet szerkesztõi, Mendly Lajos és Rom-
váry Ferenc széles körû kutatás és a helyszínek felderítése
nyomán alakították ki a képsorokat. A bemutatott létesítmé-
nyek a korszakok képét hordják magukon. Ezért idegenek
azok amegállapítások, amelyek az állami fejlesztések eredmé-
nyeképpen létrejött építményeket, funkcionális értékük meg-
említése mellett �általában szervetlenül� beilleszkedõkként
jelölik meg a sokféle épület között. (Emlékképek a pécsi szén-
bányászat történetébõl. Örökségfüzetek 3. Szerk.:Mendly La-
jos és Romváry Ferenc. A fotókat készitették: Dicsõ Rudolf,
Kollár Levente, Romváry Ferenc. A Pécs/Sopianae Örökség
Kht. a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, a Pécsi Szemle
Várostörténeti Alapítvány. Pécs. 2005. 80. oldal).

Dr. Krisztián Béla

Tiszteletbeli doktorrá avatás a Miskolci Egyetemen

AMûszaki Földtudományi Kar Tanácsának egyhangú elõ-
terjesztése alapján, az Egyetemi Tanács 2005. július 1-jei nyil-
vános ünnepi tanácsülésén doctor honoris causa (hc dr.) tisz-
teletbeli doktorrá avatta dr. Tarján Iván emeritus professzort, a
mûszaki tudomány doktorát, az OMBKE tiszteleti tagját.

Tarján Iván több mint 50 éve végez kiemelkedõ oktatói és

tudományos tevékenységet a Miskolci Egyetemen. Szakmai
tudományos tevékenységét, oktatói munkáját elõbb a Bánya-
géptani Tanszéken, majd 1972-tõl az Eljárástechnikai Tanszé-
ken végezte. Dékánhelyettesként, ill. két ciklusban dékánként
jelentõs szerepet vállalt a Bányamérnöki Kar munkájának
szervezésében és irányításában. Kezdeményezõ szerepet vál-
lalt a kar tudományterületének kiszélesítésében, átalakításá-
ban. A javaslatára, vezetésével kidolgozott tantervek alapján
nyert akkreditációt és indult meg 1992-ben az elõkészítéstech-
nika-mérnöki szak.

Kiemelkedõ tudományos, szakmai, oktató és kutató mun-
káját igazolja közel 150 megjelent tanulmánya, 13 szabadal-
ma, 5 egyetemi jegyzete és két tankönyve. Emellett számos
könyvfejezet és lexikonrész szerzõje. Kutatási és oktatási tevé-
kenysége mellett széleskörû tudományos közéleti tevékenysé-
get fejtett ki és kiemelkedõen eredményes nemzetközi kap-
csolatokat épített, amelyek jelentõsen befolyásolták az új tu-
dományterület és a kapcsolódó oktatás hazai fejlõdését.

Eddigi sikeres munkájának elismeréseként több magas
egyetemi és állami kitüntetésben részesült, többek között
1974-ben megkapta a Munka Érdemrend ezüst fokozatát és
1995-ben a Szent-Györgyi Albert-díjat.

Dr. Tarján Iván professzor részére a tiszteleti doktori cím
adományozásával az egyetem többmint ötven éve folytatott ere-
dményes tudományos, szakmai, oktató és kutató tevékenységét,
sikeres vezetõi tudományszervezõi munkásságát ismeri el.

Dr. Bõhm József

Vezetõi megbízások, oktatói kinevezések a Mûszaki
Földtudományi Karon

Vezetõi megbízások 2005. július 1-jétõl
AMûszaki Földtudományi Kar Tanácsa, egyhangú szava-

zással, újabb 4 éves ciklusra dr. Bõhm József egyetemi docenst
választotta meg a kar dékánjának.

A Kari Tanács egyhangú javaslatára az Egyetemi Tanács
dr. Tihanyi László egyetemi tanárt, dr. Buócz Zoltán egyetemi
docenst és dr. Ormos Tamás egyetemi docenst dékánhelyettes-
nek megválasztotta.

A Mûszaki Földtudományi Kar Geotechnikai Tanszéké-
nek vezetésére három éves idõtartamra dr. Ladányi Gábor
egyetemi docens kapott megbízást.

Oktatói kinevezések 2005. szeptember 1-jétõl
AGeodéziai és Bányaméréstani Tanszékre egyetemi taná-

ri kinevezést kapott dr. Bartha Gábor egyetemi docens, a mû-
szaki tudomány doktora.

A Természetföldrajz Környezettani Tanszékre egyetemi
docensi kinevezést kapott dr. Elekes István (PhD) egyetemi ad-
junktus, továbbá határozott idejû egyetemi tanársegédi kine-
vezést kapott Hegedûs András.

Helyszínek A megemlékezés módja Torony- Összes
Emlék- Emlék- Összes zene2 emlék-
kõ tábla3 hely

Kõszénbányászat
Észak 3 1 4 4
Komló 5 1 6 1 7
Pécs 9 15 24 5 29
Uránércbányászat

7 8 15 2 17
Mecsek 24 25 49 8 57összesen

2002-2004 között létesített emlékhelyek 1
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A Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszékre határozott
idejû adjunktusi kinevezést kapott dr. Madarász Tamás (PhD).

A megbízások, kinevezések átadására 2005. június 29-én
ünnepélyes keretek között került sor a Miskolci Egyetemen.
Kollégáinknak munkájukhoz erõt, egészséget, további sikeres
szakmai tevékenységet és Jó szerencsét kívánunk!

Dr. Sümegi István

Az 50 év emlékére

Sopron városában 1955. november 5-én 133 ifjú valetált
(96 bányamûvelõ, 22 olajos, 15 geológus), és indult utolsó
egyetemi szalamandert járni azzal az elszántsággal, hogy ta-
nult szakmájában hasznos tagja lesz a hazai bányászatnak. Az
1956. április végi diplomavédést követõen a munkakönyvein-
ket május 1-jével indították a munkaadók. Amunkahelyi beil-
leszkedést öt hónapra követõ forradalom többek életét módo-
sította, aminek következtében volt, hogy csak a nyugdíjas
években � és sajnos volt, akikkel egyáltalán nem � találkoz-
tunk az 50 év során. Az ötéves találkozókat egy kivétellel (Mis-
kolc, 1970) Sopronban tartottuk, melyekhez a helyszínt az
Erdõmérnöki Egyetem, illetve a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem biztosította.

2005. augusztus 17-18-án tartottuk az 50 éves összejövetelt,
melynek elsõ helyszíne az Egyetem, míg a másnapi összefog-
lalóé a �Gyógygödör� volt.

A valetáló létszámból 53-an tudunk egymásról, és 56 évfo-
lyamtársunkat már eltemettük (43 bányászt, 10 olajost és 3 geo-
lógust). Az ismeretlen sorsúak száma 24 fõ. A találkozón 35-
en vettünk részt (28 bányász, 5 olajos és 2 geológus), távollé-
tüket 11-en jelezték elõre, mely általában egészségi állapotra
volt visszavezethetõ. Végül a családtagokkal együtt 75-en ül-
tünk a vacsoraasztalnál, mely létszámba beleértendõk azok az
özvegyek is, akik megtisztelték a találkozót jelenlétükkel. Az
évfolyamtársak özvegyei minden alkalommal meghívást kap-
nak, de most csak hárman vettek részt az emlékezésben. A ta-
lálkozó rendkívüliségét a természet is érzékelte, mert oly bõ-
ven osztotta könnyeit, hogy a fõbejárat elõtti lépcsõn szokásos
fényképezést csak esõ kísérettel lehetett megejteni, a belsõ
lépcsõházban készültek el a pótfelvételek.

Vendégünk, egyben házigazdánk, dr. Faragó Sándor, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora, a rektori tanácste-
remben fogadta és üdvözölte a találkozót. A köszöntõjében
örömét fejezte ki, hogy a Sopronban végzettek rendre vissza-
térnek a városba emlékezni, ami a folyamatosságot jelenti. Tá-
jékoztatta a találkozót, hogy bár a Bányamérnöki Kar Mis-
kolcra való költözésével egy színfolttal szegényebb lett a város,
de hat karral bõvült az egyetem, és jelenleg 15 000 fõ a hallga-
tói létszám. (Az Erdõmérnöki Karon túl ide tartozik: a Faipari
Mérnöki Kar, az Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskola,
a Benedek Elek Pedagógiai Fõiskola, a Geoinformatikai Fõ-
iskola, a Közgazdaságtudományi Kar, továbbá a Mezõgazda-
ság- és Élelmiszer-tudományi Kar.)

Az évfolyam örömmel vette dr. Bõhm József, a Miskolci
Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar dékánjának köszöntõ-
jét. Jelenlétét külön minõsíti az, hogy évfolyam találkozónkon
elõször vett részt a kar dékánja. Köszöntötte az ultra-szupra
veteránokat, akik a hazai és nemzetközi bányászat legkülön-
bözõbb ágazataiban fejtették ki munkásságukat. Megérti Sop-
ronhoz való ragaszkodásunkat, de az aranydiploma átvételére
Miskolcon, az egyetemen várja szeretettel az évfolyamot a
szeptemberi évnyitón. Hagyomány, hogy ez alkalommal élet-
rajzi összeállítást ad ki a kar, melyre a meghívóval egy idõben
felkérést is küld az érdekeltek részére.

A Bányamérnöki KarMiskolcra való költözésével kapcso-

latban kifejtette, hogy a nagyiparral rendelkezõ városban lé-
nyegesen jobb lehetõségek voltak az egyetem fejlesztésére,
mint Sopronban (jelenleg az ország legszebb egyetemvárosát
Miskolcon láthatjuk, a hallgatói létszám 13 500 fõ, ezen belül
a Mûszaki Földtudományi Karon 850 nappali és 30 levelezõ
hallgató tanul. (A Mûszaki Földtudományi Kar jelenleg bá-
nya- és geotechnikai mérnöki, elõkészités-technikai mérnöki,
környezetmérnöki, mûszaki földtudományi, olaj- és gázmér-
nöki, valamint geográfusi szakokon képzi a mérnökhallgató-
kat.)

Az emléklap aláírása után az 50 éves visszatekintést Kiss
Dezsõ kollégánk tartotta. A miskolci kettõ, majd három év
Sopronban ily hosszú idõmúltán is temérdek élményt elevení-
tett fel.

Abban az idõben három dékán vezette az évfolyamot;
Miskolcon dr. Petrik Géza, Sopronban dr. Gyulay Zoltán és dr.
Zambó János. Tanáraink dr. Acél János, Bogsch László, Bognár
János, Boldizsár Tibor, dr. Esztó Péter, dr. Falk Richárd, Faller
Jenõ, dr. Lancsarics Alajos, dr. Milasovszky Béla, dr. Petrik Géza,
dr. Polyák Tibor, dr. Sályi István, dr. Szarvas Pál, dr. Tarján
Gusztáv, dr. Tárczy Hornoch Antal, dr. Vendel Miklós, Vörös
Imre, dr. Zambó János, dr. Zorkóczy Béla voltak.

Vidám emlékek: dr. Petrik Géza professzor oldalkocsis
motorkerékpáros szállítási ajánlata Miskolc-Budapest vi-
szonylatban, Acél János professzor csodálatos zsinórírása a
tábla átlója mentén, a diákszállók, Dudujka sártengere, az
�UV� domb, a hétvégi össztáncok a Bunkóban, Dörzsöldé-
ben, a vasgyári kultúrházban. Nagy Tamás elveszett hegedûje,
mely a rossz címen adott szerenád okozta riadalom áldozata
lett. A kétszer egy hónapos katonai tábor Hajdúhadházán és
Böhönyén. Az egy hónap alatt elfogyasztott 38 lebbencsleves,
a �nylon�-krumpliból készült ételek, az 50 km-es menetgya-
korlat. Választási szabadság a selyemréti szállóban, hogy té-
len, a hétvégén fûtés vagy melegvíz legyen-e. Erzsébet-kert,
Sotex Kultúrház, �Deák Tanszék�, Várkapu, SVSE-Pénz-
ügyõr labdarúgó mérkõzés.

A beszámolókat követõen emlékeztünk elhunyt társaink-
ra, kiknek a neveit Simon Sándor olvasta fel és a klopacska
hangja mellett (amit dr. Szalai László és Fellegi László kezelt)
Podhorányi László és felesége, Dóri gyújtották meg sorba a
gyertyákat, míg el nem jutottunk az 56-ikig.

Kiss Dezsõ záró gondolata sokáig visszhangzott:
�Örök emberi törvény, kibírni mindent,
s menni mindig tovább, még akkor is,
ha nem élnek már bennünk remények
és csodák�
A tanácsteremben a hivatalos részt a Bányász és Erdész

himnuszokkal zártuk, és a találkozót az egyetem menzáján

Kiss Dezsõ visszatekintése, mellette balról dr. Faragó Sándor,
jobbról dr. Bõhm József



folytattuk. Itt dr. Salamon Miklós, az MTA külsõ tagja mon-
dott pohárköszöntõt, melyhez Molnár László, a KBM nyugal-
mazott igazgatója (örökös firmánk, állandó vendégünk) fûzött
vidám gondolatokat.

Másnapmintegy 40-en aGyógygödör reuma oszlató helyi-
ségeiben tárgyaltuk meg a világ dolgait, megoldva annak min-
den problémáját.Megállapítottuk, hogy a feleségek 50 év elõt-
ti aurájukkal ismét hódítottak, de ez alkalommal nem ragasz-
kodtak a magas sarkú cipõkhöz. Megköszönjük a találkozó
szervezõinek áldozatos munkáit, és kívánunk jó egészséget a
következõ találkozó szervezéséhez is. Búcsúztunk, azzal a bi-
zakodással, hogy egy évmúlva (2006-ban) változatlan létszám-
ban vesszük át az aranyoklevelünket, Miskolcon.

Gádori Vilmos

A geotermikus energia növelt hasznosításának jogi
és közgazdasági szabályzói az Európai Unióban

Az Európai Bizottság TAIEX irodája és a Magyar Geoló-
giai Szolgálat közösen rendezte meg 2005. április 6-8-án a fen-
ti címû konferenciát Kisteleken, melyen 14 európai ország 50
szakembere vett részt, képviselve az Európai Parlamentet, az
Európai Bizottságot, nemzetközi és hazai geotermikus és föld-
tani szervezeteket, az érintett államigazgatási és kutatási szfé-
rát, valamint az érdekelt vállalkozásokat.

A konferencia teljes anyaga letölthetõ a www.mgsz.hu
honlapról.

Dr. Horn János

Változások a SZÉSZEK-nél és a
Bányavagyon-hasznosító Kht.-nél

A 2005/2. számunk 41. oldalán megjelent híradásban
(Martényi Árpád) beszámoltunk a SZÉSZEK új feladatairól.
Azóta további változások történtek:

A SZÉSZEK és a Bányavagyon-hasznosító Kht. 2005.
július 19-20-án új helyre költözött. Új címük: 1054 Budapest,
V. kerület, Hold utca 17. (a levélcím nem változott: 1243 Bu-
dapest, Pf. 571.) Telefon: 1-475-3401, fax: 1-475-3482.

A Bányavagyon-hasznosító Kht. feladatköre kibõvült a
felhagyott (meddõ) szénhidrogén kutató fúrólyukak felszámo-
lásával, ezzel kapcsolatosan igazgatójává Illés Miklós okl. olaj-
mérnököt nevezték ki. Helyettese (bányászati részlegvezetõ)
Fehér Ernõ okl. bányamérnök.

Az új szervezetnek és vezetõiknek sikeres munkát kívá-
nunk!

Szerkesztõség

48 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 138. évfolyam, 5. szám

Szén-dioxid kereskedelem

2005. június 28-án igen nagy érdeklõdés mellett � több
mint 130 szakember részvételével � került sor a Német-Ma-
gyar Ipari Kereskedelmi Kamara, az ÉpítésügyiMinõségellen-
õrzõ Innovációs Kht. (ÉMI Kht.) és az ÉMI-TÜVBayern Kft.
TÜV SüdCsoport által a Hotel Corinthia Aquincumbanmeg-
tartott �Szén-dioxid kereskedelem, új forrás a magyarországi
energiatakarékossági és emisszió-csökkentõ beruházások finan-
szírozására� konferenciára.

A kamara képviselõjének üdvözlõ szavai után amoderáto-
ri feladatokat Dezsõ Attila látta el. Az elhangzott elõadások:

Dezsõ Attila, Dezsõ és Társai Ügyvédi Iroda: Az európai
emisszió-kereskedelemrõl röviden, esély vagy teher a vállalatok-
nak

Kelemen Ágnes, KöVM Nemzetközi Éghajlat-politikai
Osztály: Nemzeti kiosztási terv és a kiosztási lista bemutatása

Gurbán Györgyi, KöVM Nemzetközi Éghajlat-politikai
Osztály:Az európai emisszió-kereskedelmi rendszer bevezetésével
kapcsolatos magyarországi jogalkotás

Borsy-Dunai Adrienn, Országos Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség: Hatósági szerep a
CO2 emisszió-kereskedelmi rendszerben

Dr. Manfred Bayerlein, TÜV Industrie Service GmbH
TÜV Süd Gruppe: Tapasztalatok az emisszió-kereskedelem és
éghajlat területén. Bemutatkozik a TÜV Industrie Service GmbH

Werner Betzenbichler, TÜV Industrie Service GmbH TÜV
Süd Gruppe:Monitoring és hitelesítés

Karikás György, ÉMI Kht:Az ÉMI Kht. lehetséges szolgálta-
tásai az emisszió-kereskedelem területén

Dr. Madaras Gábor, ÉMI-TÜV Bayern Kft. TÜV Süd
Gruppe: Az ÉMI-TÜV, mint a hitelesítési folyamat szereplõje

A szakmai elõadásokat pódiumbeszélgetés, kérdések és
válaszok zárták.

Szakmánk szempontjából különösen izgalmas kérdés volt
a CO2 kiosztással kapcsolatos elõadás, melyben szomorúan
hallhattuk, hogy a kiosztási lista még nem elfogadott, az ezzel
kapcsolatos rendelettervezet még kodifikáció alatt van, továb-
bá, hogy a villamosenergia-ipar igénye 2005-2007 évekre
18875 et CO2 volt, a kiosztási terv viszont 16532 et CO2-t tar-
talmaz. Jelenleg még 19 létesítmény anyagának egyeztetése
nem történt meg. Egyik hozzászólóként kitértem arra, hogy
milyen gondokat jelent a késedelmes kiosztás, illetve hogy a
tényleges, elismert kiosztási számok hiánya milyen nehézsége-
ket okozhat, pl. foglalkoztatáspolitika területén is. A válasz
szerint a végleges kiosztási terv 2005 augusztusában meg fog
jelenni.

Dr. Horn János

A világ kõolajadatai

A The Economist 2005. június 25 � július 1-jei száma (p.:
114.) közli azokat a legfontosabb adatokat, amelyek a 2004.
évi kõolajtermelésre és -készletekre vonatkoznak. A világ kõo-
lajkészleteinek 22%-a Szaúd-Arábiában, 11%-a Iránban,
10%-a Irakban és 8%-a Kuvaitban található.

A 2004. évi termelési szinten több mint 100 évig elegendõ
készlete van Iraknak, Kuvaitnak és az Egyesült Arab Emirá-
tusnak, 50 év feletti a készlet Iránban (89), Kazahsztánban
(84), Venezuelában (71), Szaúd-Arábiában (68), Líbiában
(67), Azerbajdzsánban (60) és Szudánban (57 év).

Érdekesség, hogy Norvégia készlete 8 évre, az USA-é 11
évre, Kínáé 13 évre, Oroszországé pedig 21 évre elegendõ �
szintén a 2004-es termelési szinten.

Dr. Horn János

A találkozó résztvevõi
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Gyászjelentés

Áll János okl. gépészmérnök, életének 68. évében, 2005. június 26-án, Miskolcon elhunyt.

Horváth József okl. bányamérnök, életének 64. évében, 2005. június 26-án, Budapesten elhunyt.

Dóbiás János bányaipari technikus, életének 83. évében, 2005. július 6-án, Budapesten elhunyt.

Zátony László okl. bányamérnök, életének 83. évében, 2005. július 8-án, Várpalotán elhunyt.

Farkas László okl. bányamérnök, életének 59. évében, 2005. augusztusban, Medgyesházán elhunyt.

Dankó Sámuel okl. bányamérnök, életének 71. évében, 2005. augusztus 17-én, Budapesten elhunyt.

Fodor Gyula okl. bányamérnök, életének 62. évében, 2005. augusztus 19-én, Recsken elhunyt.

Szabó Sándor gépész üzemmérnök, 63 éves korában, 2005. augusztus 20-án, Székesfehérváron elhunyt.

(Tagtársaink életútjáról késõbbi lapszámunkban fogunk megemlékezni.)

2005. január 9-énTatabányán elhunyt dr. Ládai Jenõ Tamás okl. bányamérnök, okl. bányaipari gazdaságimérnök.
1942. május 4-én Budapesten született, 1960-ban bányaipari technikusi, 1965-ben bányamérnöki oklevelet szer-

zett.
Bányamérnöki tevékenységét 1965-ben kezdte a Tatabányai Szénbányászati

Trösztnél és folytatta jogutódjainál beosztott mérnök, - fõelõadó, - mérnökségvezetõ,
- robbantás és felelõs mûszaki vezetõ, - külüzemi fõmérnök, - vállalati fõbányamérõ-
ként 2003. évi nyugállományba vonulásáig.

A szénbányászatban 38 évet dolgozott, általábanmûszaki fejlesztéssel, bányabizto-
sítási, tömedékelési, kõzetmechanikai feladatokkal, fõként az �eocén bányák� vágat-
biztosítási problémáival, a kõzetmozgások mechanikai kérdéseivel, külszíni süllyedés-
és átfogó bányabeli vizsgálatok alapján kõzetrengés veszély megítélésével, mérnöksé-
gi munkák felügyeletével, külszíni mérések, ingatlanügyek, rekultiváció és bányakár-
rendezés, valamint tájrendezés tervezésével és kivitelezésének ellenõrzésével, környe-
zetvédelemmel foglalkozott.

Sokrétû tevékenysége mellett 1971-ben bányaipari gazdasági mérnöki diplomát,
biztosítási, kõzetmechanikai mérései, megfigyelései és tapasztalatai összefoglalásával
készített dolgozata alapján mûszaki doktori címet szerzett, valamint tervezõként,

szakértõként és hites bányamérõként tevékenykedett számos helyen a bányászati iparágon belül.
A családi hagyományok � édesapja, nagyapja, üknagyapja szintén bányamérnök volt � által is erõsített bánya- és

munkaszeretete, sikerekben is gazdag, derûs, mindennek a jó oldalát keresõ és látó természete kiegyensúlyozott éle-
tet biztosított maga és családja számára. Munkáját az évtizedek során Kiváló Dolgozó kitüntetésekkel ismerték el,
megkapta a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz és ezüst fokozatát.

Az OMBKE-nek 1963-tól tagja, a 40 éves tagságért járó Sóltz Vilmos Emlékérem tulajdonosa, a Bányamérõ
Szakbizottság intézõbizottságának és a Nemzetközi Bányamérõ Egyesület (ISM) kõzetmechanikával és bányakár-
ral foglalkozó 4. bizottságának tevékeny tagja, rendezvények aktív résztvevõje, országos illetve szakcsoportok közöt-
ti rendezvények lelkes szervezõje volt.

Tatabányán, 2005. január 14-én rokonai, barátai és kollégái a római katolikus egyház szertartása szerint kísérték
utolsó útjára az Újtelepi temetõben. Sírjánál a miskolci évfolyamtársak nevében dr. Somosvári Zsolt egyetemi tanár
mondott búcsúbeszédet, a gyászolók pedig a Bányász Himnusz eléneklésével mondtak utolsó Jó szerencsét!

Szilványi Jenõ

Dr. Ládai Jenõ Tamás
(1942�2005)

Dr. Ládai Jenõ Tamás
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1927. január 16-án született Bakonyszentivánon földmûvelõ szülõk gyermekeként. Itt végezte elemi iskoláit,
majd Várpalotán a Veszprémi Szénbányászati Trösztnél a gépmûhelyben dolgozott különbözõ fizikai beosztások-
ban. 1947-ben a Mátravidéki Szénbányászati Tröszthöz került, Petõfibányára, ahol kitanulta a villanyszerelõi szak-

mát, és mint szorgalmas, igyekvõ fiatalember, az ifjúsági mozgalomban is
tevékenykedett.

1949-ben családot alapított, egy leánya és egy fia született. 1950-1954-ig a Nógrádi
Szénbányászati Tröszt Bányamentõ Állomásán, mint mûszerészgyakornok tevékeny-
kedett, majd Petõfibányán a bányamentõ állomáson mûszerész lett. 1959-ben Petõfi-
bányáról Gyöngyösre költöztek, de munkahelye Petõfibányán volt a bányamentõ ál-
lomáson.

A MEDI típusú bányamentõ készülékeket mind elméleti, mind gyakorlati vonat-
kozásában kiválóan ismerte. Mint kiképzett bányamentõ részt vett több mentési ak-
cióban. Az 1959 novemberében bekövetkezett szücsi bányaszerencsétlenség után (31
halálos áldozat volt) Gyöngyösön alakult meg a Központi BányamentõÁllomás, mely
ellátta a környezõ érc- és ásványbányák, késõbb a Duna-Tisza-közi és tiszántúli olaj-
és gázbányászat bányamentési feladatait is. 1960-tól a Gyöngyösi Központi Bánya-
mentõ Állomás fõmûszerésze volt. 1969-ben a petõfibányai Bányaipari Technikum

bányagépész szakán technikusi oklevelet szerzett. Szorgalmas, kreatív mûszaki ember volt. A lignitbányatüzek
lokalizálására bevezetett kalciumklorid-agyag szuszpenziós injektálási módszer kifejlesztésében is aktívan részt vett.

1977-ben ment nyugdíjba. 1980-ban Gyöngyösrõl Visontára, családi házba költözött, ahol kertészkedett, állato-
kat nevelt, a ház körüli munkával elfoglalta magát.

1993-tól tagja volt az OMBKEMátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének.
2005. július 14-én hosszas betegség után hunyt el a gyöngyösi kórházban. Temetése 2005. július 19-én, Abasáron

volt a római katolikus egyház szertartása szerint.
Nyugodj békében, utolsó Jó szerencsét! Dr. Szabó Imre

Speckhardt János
(1927�2005)

Speckhardt János

Mélymegrendüléssel vettük a hírt, hogy dr. Botos László jogász életének 89. évében, 2005. március 25-én, hosszú
szenvedés után elhunyt.

1916. október 10-én született Homonnán. Elemi iskoláinak elvégzése után a miskolci Fráter György Gimnázi-
umban érettségizett, majd a Debreceni Tudományegyetem Jogi Karán szerzett dokto-
rátust. Elsõ munkahelye a Miskolc Város Javadalmi Hivatala, majd az É.M. Kõbánya
tokaji egységénél dolgozott. 1940-1945 között katonai szolgálatot teljesített, majd a
PMÁllami Adóhivatal állampénztári tisztje és a Városi Tanács Pénzügyi Osztályán fõ-
elõadó volt. 1953-ban került a Borsodi Szénbányák állományába, ahol az 1977. évi
nyugdíjazásáig jogügyi osztályvezetõ-helyettes volt. Nyugdíjasként jogtanácsosként
1979. december 31-ig tovább dolgozott.

A vállalat által kezdeményezett kisajátítási eljárások államigazgatási lefolytatása,
az ezzel kapcsolatos jogviták, esetleges perek intézése volt a fõ szakterülete. Tevéke-
nyen részt vett a bányakártalanítási ügyek rendezésében, az ebbõl fakadó jogvitákban,
perekben. Feladata volt a kollektív szerzõdések szerkesztése, az egyeztetések lefolyta-
tása, érvényesítése.

A mindnyájunk által szeretett és tisztelt Laci bácsi az OMBKE Nyugdíjas Baráti
Társaság aktív tagja volt, valamennyi rendezvényen, kiránduláson részt vett. Megrom-

lott egészségi állapota ellenére a 2004. decemberi évzáró összejövetelünkön még jelen volt.
A bányászatban végzett munkája elismeréseként többszörös kiváló dolgozó elismerést kapott, és tulajdonosa

volt a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz fokozatának.
2005. április 6-án római katolikus szertartás szerint helyezték el hamvait amiskolci selyemréti templomban, ahol

számos volt kollégája és az OMBKE helyi szervezetének tagjai végsõ búcsút vettek tõle.
Kedves Laci bácsi, nyugodj békében! Utolsó Jó szerencsét! Lóránt Miklós

Dr. Botos László
(1916�2005)

Dr. Botos László



Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 138. évfolyam, 5. szám 51

2004. december 26-án hunyt el Nemes Sándor okl. gépészmérnök.
1933-ban született Tatabányán. A Tatabányai Árpád Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Mûszaki

Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát.
Kezdetben aTatabányai Erõmûnél beosztottmérnökként energetikusi feladatkört

látott el. 1960-ban került a Tatabányai Szénbányászati Tröszt Palahányó Üzeméhez,
amely HALDEX-eljárással a meddõhányókból szénvisszanyeréssel foglalkozott.

Két évvel késõbb a tröszt legnagyobb létszámú külüzemében, a KözpontiMûhely-
üzemben lett felelõs mûszaki vezetõ. Irányítása alá tartoztak a vállalat valamennyi ak-
nájának szállítógépei (külszíni és föld alatti), fõszellõztetõi, továbbá a föld alatti szivaty-
tyúkamrák üzemeltetése, karbantartása. Jelentõs érdemeket szerzett a gyakori és vá-
ratlan vízbetörések elhárításában. 1983-tól a vállalat központjában a gépészeti és villa-
mossági fõosztály vezetésével bízták meg. Közben témavezetõ fõmérnökként irányí-
totta a Warman-, Flygt-, Ritz- és Bibó- szivattyúk hazai értékesítését, a piaci igények
feltárását.

1989. évi nyugdíjaztatása után különbözõ megbízásokat látott el külföldi
irányítású magyar érdekképviseleteknél.

Számos elismerésben, kitüntetésben részesült. Széleskörû tájékozottsága, példa-
értékû emberi tartása folytán méltán érdemelte ki Tatabánya város és a régió bányásztársadalmának elismerését.

2005. január 6-án több százan búcsúztatták a tatabányai Újtelepi temetõben, a családon kívül az OMBKE helyi
szervezete, barátai, egykori munkatársai és tisztelõi.

Utolsó Jó szerencsét!
Gallai Rezsõ

Nemes Sándor
(1933�2004)

Nemes Sándor

2003. június 6-án 60 éves korában meghalt Somlói György okl. bányamérnök.
Tatabányán született 1942. szeptember 9-én.Mivel édesapja megbecsült bányászként élt Tatabányán, ifjúkori la-

kóhelye mindig bánya közelében volt, így már kisgyermekként rácsodálkozhatott a bányából kiszálló szénporos bá-
nyászokra.

Gyerekkori élményei alapján nem csoda, hogy fiatal korától kezdve azonosult a
bányászokkal, és elkötelezte magát a bányász szakmának. Ezt a tiszteletet minden bi-
zonnyal erõsítette az az emlék is, amit 14 évesen szerzett azzal, hogy segéd-
munkásként (nyári szünetben) dolgozott a bányát kiszolgáló munkások között.

1961-ben érettségizett a tatabányai Árpád Gimnáziumban. 1966-ban szerzett dip-
lomát a Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karán.

Felnõtt évei is szülõvárosához kötõdtek. Az egyetem kötelezõ nyári gyakor-
latainak ugyanúgy Tatabányán tett eleget, mint ahogy elsõ és utolsó munkahelyét is a
tatabányai bányászkodás biztosította.

Gyakorló bányamérnökként került a Tatabányai Szénbányákhoz. Beosztott mér-
nökként légvezetési felelõsként, biztonsági megbízottként a gyakorlatban is megta-
nult mindent ahhoz, hogy kiváló felkészültségû bányamérnökként a korábbiaknál fe-
lelõsebb munkakörökben is tudja bizonyítani tudását. 1972-tõl fõmérnöki beosztá-

sokat látott el a Tatabányai Bányák különbözõ szervezeti egységeiben.
Mérnöki tudásához párosuló precízsége tette alkalmassá a Tatabányai Közraktár Kft. 1992-1994 közötti vezeté-

sére. Aktív dolgozóként, mint a Vértesi Erõmû Rt. bányászati igazgatóságának megbecsült, tiszteletben álló mun-
katársát érte a halál.

Június 16-án nagy részvét mellett családja, munkatársai, barátai bányásznak kijáró tisztelettel vettek végsõ bú-
csút Somlói Györgytõl, a kiváló bányamérnöktõl, az igaz és felejthetetlen baráttól.

Évfolyamtársai a temetés után megrendülten idézték fel az együtt töltött diákéveket, majd a Bányász Himnusz
eléneklésével búcsúztak el Somlói György okleveles bányamérnöktõl.

Szabó Csaba

Somlói György
(1942�2003)

Somlói György
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2005. május 15-én életének 59. évében, Miskolcon elhunyt Doma István bányamérnök. Elemi iskoláit, majd a
Bláthy Ottó Villamosenergiaipari Technikumot Miskolcon végezte, ahol 1965-ben technikusi oklevelet kapott.

Ezt követõen tovább tanult a Nehézipari Mûszaki Egyetemen, a Bányamérnöki Karon 1971-ben szerzett bánya-
mérnöki oklevelet. Elsõ munkahelye a Duna-Tisza-közi Talajjavító és Talajvédelmi
Vállalat Sajószentpéteri Irodája volt, ahol a mélyépítési ágazatban mûvezetõként dol-
gozott. Útja innen a Lenin Kohászati Mûvek tervezõ irodájába vezetett, ahol tervezõ-
ként fõleg geodéziai tevékenységet folytatott. 1977 szeptemberében a Borsodi Szén-
bányák miskolci bányaüzeméhez � Lyukóbányára � került, itt 15 éven át dolgozott.
Kezdetben beosztott mérnök, körletvezetõ, majd termelési fõmérnökhelyettes volt.
Az üzem ebben az idõben kiemelkedõ eredményeket ért el a termelés és mûszaki fej-
lesztés területén. Egy aknából 1978-ban termeltek az országban elõször 1 millió tonna
szenet. A pneumatikus szénszállítás megvalósulásával ezt az eredményt állandósítot-
ták.

1992 õszén kinevezték a Borsodi Szénbányák osztályvezetõjévé, ahol jól kamatoz-
tatta a termelésben szerzett tapasztalatait. A vállalat felszámolásakor a Borsodi Bá-
nyavagyon Hasznosító Rt. bányamûszaki irodavezetõjévé nevezték ki, mely munka-
körben 2001 szeptemberéig tevékenykedett. Egyik fõ érdeklõdési köre a robbantás-

technika volt (a Miskolci Egyetemen 1996-ban robbantástechnikai szakmérnöki diplomát kapott). 1998-ban ingat-
lanközvetítõi szakképesítést is szerzett, ami értékbecslésre is jogosította.

Munkája mellett mindig szakított idõt a hagyományok ápolására. Az OMBKE-nek 1974-tõl volt tagja, a rendez-
vények rendszeres látogatója, elõadója. Nyugállományba vonulását követõen bekapcsolódott a Nyugdíjas Baráti
Társaság munkájába. Valamennyi összejövetel, kirándulás aktív résztvevõje, szervezõje volt.

Eredményes munkája elismeréseként a Kiváló Dolgozó többszörös, és a Bányászati Szolgálati Érdemérem
mindhárom fokozatának tulajdonosa.

Temetése római katolikus szertartás szerint 2005. május 24-én, Miskolcon, a Mindszenti-temetõben volt. Rava-
talánál bányász szokás szerint évfolyamtársai, munkatársai és barátai álltak díszõrséget, majd kísérték utolsó útjára.
Koporsóját a Bányász Himnusz hangjai mellett helyezték örök nyugalomra.

Kedves Barátunk, nyugodj békében! Utolsó Jó szerencsét!
Lóránt Miklós

Doma István
(1946�2005)

Doma István

Türelemmel viselt hosszan tartó betegség után, 2005. április 16-án, 67 éves korában elhunyt Eck Ferenc okl.
bányagépész mérnök Tatabányán.

1937. szeptember 04-én született Felsõgallán. Az általános iskolát Tatabányán végezte, majd Esztergomban a
9. sz. Gépipari Technikum szerszámgépgyártó tagozatán érettségizett és technikusi
oklevelet szerzett. A miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem bányamérnöki karának
bányagépész mérnöki szakán folytatta egyetemi tanulmányait, és 1963-ban ott vette
át diplomáját.

Az egyetem elvégzése után a Tatabányai Szénbányászati Tröszt VII., majd XII./A
aknáin, végül a Mányi Bányaüzemben gépészeti vezetõként dolgozott korkedvezmé-
nyes nyugdíjazásáig. Közben rövid ideig a vállalat beruházási fõosztályán is dolgozott.
Megkapta a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz és ezüst fokozatát, és mint üzemi
bányamentõ, az öt-, illetve tízéves elismerõ emlékérmeket.

Az OMBKE-nek 1962-tõl volt tagja. Az egyesülethez való hûségét 2002-ben Sóltz
Vilmos Emlékéremmel jutalmazták.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2005. április 25-én volt Tatabányán, a felsõgallai
temetõben, ahol a római katolikus egyház szertartása szerint, a Bányász Himnusz
éneklése után helyezték örök nyugalomra. Szeretõ családja, rokonsága, ismerõsök,

évfolyamtársak, volt munkatársak, az OMBKE helyi szervezete és a tatabányai Rozmaringos Bányász Egylet tag-
jai vettek végsõ búcsút tõle.

Antal István

Eck Ferenc
(1937�2005)

Eck Ferenc
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Törõcsik István okl. bányamérnök 1930. szeptember 14-én született Hort községben, vasutas családból. Elemi is-
koláit Zagyvapálfalván kezdte, majd Egerben fejezte be. A gimnáziumot Egerben, ill. Ózdon végezte, 1955-ben,
Sopronban bányamérnöki oklevelet szerzett.

Az egyetem elvégzése után Putnok bányaüzemében kezdte bányászéletét bánya-
gyakornokként � többször hangoztatta, hogy egy hétig lóvezetõ is volt a bányában. Ak-
kori üzemvezetõje mondta: ha jó mérnök akar lenni, minden beosztást meg kell is-
merni. A második évben már szellõztetési felelõsnek nevezték ki. 1962-ben átkerült
Rudolf-telepre szakvezetõi fõaknász beosztásba, majd rövid idõ múlva bányamester
lett. 1971-ben Szeles-aknára helyezték körletvezetõ beosztásba. Ekkor az üzem visz-
szafejlesztése már megkezdõdött.

1978-ban szívesen fogadta a korábbi borsodi vezetõje, Tóth Józsefmeghívását � aki
ekkor már a Nógrádi Szénbányák Vállalat fõmérnöke volt � Ménkesre, hiszen ez a
vállalat egyik meghatározó üzeme volt. Felelõs mûszaki vezetõ-helyetteseként dolgo-
zott 1987. évi nyugdíjaztatásáig. Irányítása alatt többször volt élüzem aMénkes-akna.
Szerette a bányát, jó vezetõ volt, tudott a bányászokkal beszélni, azok tiszteltékÕt. Az
egyre nehezedõ termelési feladatoknál is mögé álltak a csapatok. Ha szabadságon
volt, akkor is sûrûn bejárt az üzembe.

A nyugdíjas éveket nehezen szokta meg, és rövidesen az SBTC elnökségében vállalt munkát. Szívesen segítette
a patinás csapat irányítását, hiszen egyetemista korában Õ is a soproni vasutas csapatban rúgta a labdát.

Az évek során jó munkáját több kitüntetéssel ismerték el. A Bányász Szolgálati Érdeméremmindhárom fokoza-
ta mellé 1976-ban a Munka Érdemrend ezüst fokozatát kapta. Az OMBKE-nek 1953-tól volt tagja. Egy ciklusban
Nógrád megyei titkárként dolgozott. 2003-ban kiemelkedõ egyesületi munkáért Emlékplakett kitüntetésben része-
sült.

A szíve ismét visszahúzta a bányászathoz, 1993-tól tíz évig a salgótarjáni bányamúzeumban tárlatvezetõként dol-
gozott. 2003-ban már kezdett fáradni, nem bírta a folyamatos bányajárást, de a múzeumtól nem szakadt el, minden
nap meglátogatta a régi kollégákat.

Idén tavasszal Nyíregyházára utazott a lányáékhoz, szeretett unokáihoz. Nem gondolta, hogy Salgótarjánba nem
fog többé visszajönni. Gyengélkedett, majd néhány hét után, 2005. május 1-jén örökre eltávozott az élõk sorából.

Hamvasztása után a gyászszertartásra 2005. május 25-én került sor Salgótarjánban. A család tagjai, barátai és az
ismerõsök által körülvett ravatalnál bányász egyenruhás díszõrség sorfalai váltották egymást. Az egyházi búcsúzta-
tást követõen múzeumi munkatársa, Vajda István ismertette az életútját. A szertartás után a Strand Vendéglõben az
OMBKE Nógrádi Szervezete Józsa Sándor elnök vezetésével gyászszakestélyt tartott, amin Törõcsik István család-
ja is részt vett. A régi selmeci szokás szerint az összetört korsó gyászszalaggal díszített fülét a bányamúzeumban he-
lyezték el.

Törõcsik István hamvait még aznap Ózdra vitték, ahol a szûkebb családi kör, valamint a régi évfolyamtársai
mondtak végsõ búcsút és utolsó Jó szerencsét.

Vajda István

Törõcsik István
(1930�2005)

Törõcsik István

A Bányászati Közlöny tartalmából
A 2005/2. szám (július) közli:
� a 2005. évi LXIII. törvényt a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról
� a 2005. évi LXV. törvényt aMagyar Köztársaság közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi

CXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény
módosításáról

� a 106/2005. (VI. 16.) Korm. rendeletet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

� az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendeletet a bányafelügyelet részére fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint
a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

� az MBH közleményeit:
= 1057/2005. MBH az ESCO-T vizsgálóállomás megszüntetése
= a hites bányamérõk 2005. június 30-án érvényes jegyzéke
= robbantómesteri igazolványok érvénytelenítése
= munkavédelmi és tûzvédelmi szakképzések PT
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Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Közleményei, II.

Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum az évenkénti 2-3
kiadványamellett amásodik alkalommal adja közremúzeumi
évkönyvét gazdag tartalommal. Ennek az évkönyvnek is az a
célja, hogy közkinccsé tegye azokat a szakmai cikkeket, elõa-
dásokat, beszámolókat, amelyeket a múzeummunkatársai ír-
tak, vagy a múzeum rendezvényein hangzottak el.

Kovács Sándor Iván - Kulcsár Péter: Szepsi Csombor Márton
ismeretlen értekezése a fémekrõl

Ez a közlemény elõször a szegedi egyetemi folyóirat XII.
kötetében jelent meg. Szepsi CsomborMárton különös szem-
léletmóddal gyûjti össze korának szakirodalmából az ércekkel
kapcsolatos tanokat. Ennél a közleménynél igen érdekes a két
szerzõ kutatási módszere, kalandokba illõ, de e korra jellem-
zõ eseménysorozat, amíg megszerzik az eddig ismeretlen kéz-
iratot. Módszerük és kitartásuk példamutató lehet azon kuta-
tók számára, akik eredeti kéziratot vagy eddig nem közölt do-
kumentációt dolgoznak fel.

Gavallér Pál: Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1980. évi
pecsétjérõl)

A nagybányai pecséttel kapcsolatos eddig megjelent elté-
rõ nézeteket tisztázza szakszerû vizsgálatokkal és alapos iro-
dalmi forrásokkal.

Ján Hlobil: Rézérc-lelõhelyek a dobsinai és a rozsnyói régióban
Arudabányai és a rozsnyói bányászatimúzeumévtizedes jó

kapcsolatát jellemzi az is, hogy ebben a kiadványban a rozsnyó-
iak által írt tanulmány közlésére kerül sor. E rövid tanulmány
példája annak, hogyan lehet a két nagy múltú bányaváros tör-
ténetének egy-egy mozaikját úgy bemutatni, hogy a kutatók és
az érdeklõdõ olvasók számára is jó tájékoztatást adjon.

Sóvágó Gyula: A perkupai gipsz- és anhidritbányászat
A szerzõ a magyar ásványbányászat egyik legkalandosabb

sorú üzemének keletkezésérõl és mûködésének körülménye-
irõl számol be. Ez a tanulmány is része a kiadás alatt álló ma-
gyar ásványbányászat történetének.

Horváth Pál � Jerg Zoltán: A Pelsõci-fennsík Csengõlyuk
nevû zsombolyának történelmi feliratai

Szlovákiában a nemzeti természeti emlékké nyilvánított
Csengõlyuk a Pelsõci-fennsík középsõ részén található. Em-
beremlékezet óta ismert és a barlangászok kedvenc kutató te-
rülete volt, errõl tanúskodnak a már történeti értékû barlang-
feliratok. A csengõlyuk feltárásának történetéhezHorváth Pál
külön fejezetben gyûjtötte össze a forrásokat.

Gavallér Pál: A bányászjelvény heraldikai és szigillográfiai
alkalmazása Magyarországon.

A cikk eddig nem közölt és hiánypótló adatokkal gazda-
gítja iparágunk jelvényének irodalmát. Ez azért is értékes, mi-
vel eddig nagyon kevés szakirodalmi közlemény jelent meg e
témával kapcsolatban.

Hadobás Sándor: Régi leírások magyarországi
bányavidékekrõl

Két régi szakember útleírásának részletei olvashatók e
cikkben.Gróf Teleki Domokos az alsó- és felsõ-magyarországi
bányavárosokban tett utazásait 1796-ban megjelent mûvében
írja le, amely korábban csak német nyelven volt hozzáférhetõ.
Technikatörténeti szempontból egyedülálló ez az úti beszá-
moló, hiszen egy szakember sok esetben kritikus szemmel
mutatja be az akkor alkalmazott ércelõkészítést, kohászatot,
pontos technológiai leírást adva. Beszámol e két nagy törté-

nelmi bányavidéken folyó bányászatról, a bányák állapotáról,
utazásainak körülményeirõl.

Amásik úti beszámolóban (1823) Jan Ackersdijck utrechti
professzor számol be élményeirõl. Részletesen ír az alsó-ma-
gyarországi bányavidéken tett utazásának körülményeirõl, a
vidék szegénységérõl, az ellátás nehézségeirõl, az udvariatlan
kiszolgálásról, ami különösen szembetûnõ egy olyan profesz-
szornak, aki Németország egyik legfejlettebb ipari városából
érkezik. Kritikusan ír a selmeci akadémiáról, megemlítve,
hogy a bányában alkalmazott korszerûtlen technológia nem
vet jó fényt a közelben lévõ oktatási intézményre. Mindkét
beszámoló élményt jelent nemcsak a szakemberek számára,
hanem azoknak is, akik szeretik a korhû, hiteles útleírásokat.

Kovács Ágnes: A Rozsnyói Bányászati Múzeum története
A Gömöri Múzeum által rendezett Putnoki Múzeumi

Napon elhangzott elõadás tartalmazza hazánk elsõ bányásza-
ti múzeum alapításának körülményeit.

Hadobás Sándor: Újjászületett az Érc- és Ásványbányászati
Múzeum ásvány- és õslénykiállítása

Az újjárendezett, nagymúltú, gazdag kiállításmegnyitásá-
ra 2004. március 5-én került sor a Miskolci Nemzetközi Ás-
ványbörze kísérõ rendezvényeként. Dr. Bõhm József egyetemi
docens, a Miskolci Egyetem Földtudományi Karának dékán-
ja mondott avató beszédet, majd Szakáll Sándor tartott tárlat-
vezetést az érdeklõdõk népes csoportja számára.

Benke István: Palackba zárt bányászat
A 2004. május 14-én megnyitott, a Hermann Ottó Múze-

ummal közösen rendezett kiállítás beszámolóját tartalmazza
a közlemény.

Hadobás Sándor: A 7. Rudabányai Múzeumi Nap
2004. október 19-én 7. alkalommal került sor a Múzeumi

Nap megrendezésére, amely immár hagyománynak számít,
elismerést és rangot vívott ki nemcsak a térség kulturális éle-
tében, de sikeres szakmai rendezvény a szakmai múzeumok
és a bányászattörténettel foglalkozók körében is.

Az Érc- és Ásványbányászati MúzeumKözleményei. II. c.
könyv A5 méretben 142 oldalon jelent meg. Szerkesztette:
Hadobás Sándor Rudabánya, 2005.

Benke István

Garami Ervin: A Rudabányai Vasércdúsító-mû története

A szerzõ hiánypótlómûvet adott közre az eredetileg egye-
temi szakdolgozatnak készült tanulmányában. Az 1950-es
évek nagymérvû nehézipari fejlesztése egyik legnagyobb be-
ruházásának, a rudabányai vasércdúsító-mû építésének körül-
ményeit írta meg. A szerzõ sikerrel oldotta meg azt a nagy fe-
ladatot, hogy az üzem történetének gazdaságpolitikai vonat-
kozásait és ennek a nagy beruházásnak a borsodi régióban be-
töltött szerepét is bemutassa. Beszámol arról, milyen techno-
lógiai feladatokat kellett megoldani egy olyan modern iparág
megteremtésével, amellyel kapcsolatban itthon alig voltak ta-
pasztalatok.

A témával kapcsolatos hatalmas dokumentáció áttanul-
mányozása nagy feladat volt, de sikerült ezt úgy sajtó alá ren-
dezni, hogy terjedelmében és szerkezetében jól áttekinthetõ
és értékes része a Rudabánya bányászatával kapcsolatos kiad-
ványoknak.

Megjelent: 92 oldallal, A5 méretben, színes borítóval.
Szerkesztette: Hadobás Sándor, Rudabánya, 2005.

Benke István

Könyv- és folyóiratszemle
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Volt egyszer egy Orenburg
(Egy gázvezeték építésének eddig ismeretlen körülményei)

�Csak a jövõrõl lehet álmodozni, a múltról szólni csak a
tényeknek megfelelõen szabad � ha a visszaemlékezésnek
politikai célt és tartalmat adnánk � akár a legkisebb mérték-
ben is � akkor hiteltelenné, a történelemmeghamisítójává vál-
nánk� írja Placskó József a címben szereplõ 213 oldalas köny-
vében.

Placskó József, aki 1974-1979 között az építkezés vezetõje
volt, hitelesenmutatja be az építkezés teljes történetét, és nem
hallgatja el az akkori korszak vezetési hibáit sem. Az �Oren-
burgi vállalkozás gazdaságossága� címû fejezet részletesen ér-
tékeli az elvégzett munkát. Tíz évvel az építkezés befejezése
után számos hamis hír, szóbeszéd jelent meg a médiában, a
szerzõ az �Orenburg hordaléka� fejezetben leplezi le a vádas-
kodókat.

A mû elolvasását (gazdaság)politikusoknak és minden
földgázfogyasztónak ajánlom.

A könyv a Magyar Olajipari Múzeum kiadásában 2005-
ben jelent meg, a nyomdai munka a Kanizsa Nyomda dolgo-
zóit dicséri.

Dr. Horn János

ATOMKOR/KÉP Mielõtt meghasadt az atommag � Paks

1982. december 28-án 0 óra 18 perckor kezdte meg áram-
termelését a paksi atomerõmû elsõ reaktor blokkja. Szabó
Benjamin könyvében azt mutatja be, hogy hogyan jutottak el
eddig a pillanatig. A könyv 2004-ben, 62 évvel a világ elsõ re-
aktorának beindítása, ill. 50 évvel az elsõ villamos energiát ter-
melõ, közcélú nukleáris létesítmény, az obnyinszki atomerõ-
mû üzembe helyezése után jelent meg.

A 778 oldalas, 15 fejezetet tartalmazó érdekfeszítõ ipar-
történeti könyvet olvasva filmszerûen jelennek meg az Olvasó
elõtt a kor politikai, döntõen szakmapolitikai eseményei, meg-
világítva számtalan olyan kérdést, amit az akkori idõben nehe-
zen vagy sehogy nem értettünk meg. Megismerhetünk több
mint száz nem olyan rég még �szigorúan titkos� minõsítésû
dokumentumot (pl.: Brezsnyev és Koszigin levele Kádár
Jánosnak és Fock Jenõnek a két ország gazdasági együttmû-
ködésével kapcsolatban), melyek értékét emeli, hogy azokon
az ország akkori vezetõinek kézírásos jegyzetei is megtalálha-
tók.

Szabó Benjamin, aki a magyar atomerõmû gondolatától a
megvalósításig különbözõ beosztásokban (miniszteri biztos,
vállalati igazgató, kormánybiztos) irányította a létesítést, hite-
lesen, tényszerûen minden lényeges történésrõl beszámol.
Könyvének szerkezetét úgy építette fel, hogy a normálbetûs
szövegrész az általa végigélt eseményeket ismerteti megfelelõ
részletességgel és alapossággal, saját feljegyzéseibõl és a levél-
tári kutatásaiból merítve a pontos ismereteket. Ezen leírás hi-
telességét eredeti dokumentumokkal támasztja alá a szöveg
közé, illetve függelékként a fejezetek végéhez csatolva. Az
egyes események értékelését, mint a szerzõ szubjektívabb vé-
leményét, dõlt betûs megkülönböztetéssel ismerteti. Ezzel is
hangsúlyozza, hogyÕ ezt így élte meg, nem kizárva az ettõl el-
térõ véleményeket sem.

A korabeli párt- és kormány-dokumentációkból az atom-
erõmû építésével kapcsolatos döntések közül számtalanban
találunk utalást a szénbányászatra és a szénhidrogénekre.

A könyv zárófejezetét Kováts Balázs, a Paksi Atomerõmû
Rt. vezetõmérnöke az �Ország energiaszíve� címen írta. Bemu-
tatja az atomerõmû jelenlegi helyzetét, kiemelve, hogy az or-
szág villamosenergia-termelésének mintegy 40%-át adó erõ-

mû nemcsak a legolcsóbban termeli a villamos energiát, ha-
nem az atomerõmû nem fogyaszt oxigént, nem bocsát ki a lég-
körbe szén-dioxidot és más környezetkárosító gázokat, és
hogy nincs semmilyen akadálya az atomerõmû élettartama
meghosszabbításának. Ugyancsak bemutatja, hogy a városmi-
lyen fejlõdésen ment át az elmúlt évtizedekben.

A szép kiállítású könyv a Séd Nyomda Kft. (Szekszárd)
dolgozóinak munkáját dicséri.

A könyv ára: 2200 Ft. Megrendelhetõ az Új Palatinus Kft.
Könyvesháznál (1118 Rahó u. 16.) Megvásárolható Budapes-
ten több könyvesboltban, többek között a Fókusz Könyváru-
házban (Budapest, Rákóczi u.) és a Mûegyetem könyvesbolt-
ban.

Dr. Horn János

A világ 2005-ben

A The Economist-ban 2005 januárjában jelent meg az a
kiadvány, melynek magyar fordítása a Világgazdaság c. folyói-
rat különkiadásában márciusban jelent meg �A világ 2005-
ben� címen. A többmint 100 oldalas kiadvány �Energia� feje-
zetében az alábbiakat olvashatjuk:

Kevés olyan nyersanyag van, amely annyira érzékenyen
reagál a világ eseményeire, mint az olaj, a 2004-es árrobbanás
is erre vezethetõ vissza. 2005-re azonbanmegnyugvás várható,
mivel a brent-minõség a barrelenként 38 dollár körüli sávba
kerülhet, feltéve, hogy szerény mértékben növekszik a kiter-
melt mennyiség, és a Közel Keleten valamelyest enyhül a fe-
szültség. A következõ három évben a világ összesített nyerso-
lajtermelése várhatóan átlagosan 2,8%-kal bõvül.

A kõolaj és a földgáz iránti kereslet várhatóan közel há-
rom százalékkal fog növekedni 2005-ben, ami azonban elma-
rad az elektromos energia- és a szénigény növekedésétõl. A
szén ismét felkapottá válik, nem utolsósorban azért, mert sok
energiaéhes és jelentõs széntartalékú gazdaság lazítani szeret-
ne az olajtól való függõségén. A szén jóval olcsóbb, mint a kõ-
olaj és a földgáz, ezért a szén elégetésére szolgáló környezet-
barát eljárások egyre életképesebbek lesznek.

Sok szó esik az alternatív fûtõanyagforrásokról, de csak a
cseppfolyósított földgáz (LNG) terjedhet el lényegesen. Az
LNG fogyasztás várhatóan 10%-os ütemben fog növekedni
2005-ben, mindenekelõtt Ausztráliában és Ázsiában.

Beindul Kína elsõ széncseppfolyósító üzeme, amellyel
már 2005-ben egymillió tonna folyékony üzemanyagot fognak
elõállítani. A 3,3 Mrd USD értékû beruházással létrehozott
üzemben annak teljes felfutása után � 2008-ban � évi 15 mil-
lió tonna szénbõl mintegy ötmillió tonnányi olajterméket állí-
tanak elõ.

Dr. Horn János

Megjegyzés: A tanulmánynak legalábbis abban nagyon igaza van,
hogy az olajár nagyon érzékenyen � és elõre nem nagyon jósolhatóan �
reagál különbözõ világeseményekre. � A szerk.
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Keressük az ismeretlen helyen tartózkodó évfolyamtársainkat!
A soproni Bányamérnök Karon 1955. november 5-én valétáltak 50 éves találkozójának szervezése alkalmával

több társunk sorsa és tartózkodási helye ismeretlen volt.
A 2006. évi aranydiploma átvételének sikere érdekében keressük a következõ társainkat:
Bányamûvelõk: Olajmérnökök: Geológusok:
Bredács László Jánossy Klára Kállai András
Fenyár László Kovács Gyula Kõvári János
Lik László dr. Pózvári Árpád Lengyel Sándor
Molnár Lajos Szabó Gyula Alajos Reményi Miklós
Nagy János Teknyõs István Sinnyei István
Nagy József Szabó Imréné
Szabó József Somogyvári Katalin
Szepesi István Széll György

Tóth Béla
Valent János

Kérjük, aki ez ügyben segíteni tud:
Simon Sándor 3300 Eger, Szálloda u. 4. vagy
Gádori Vilmos 8330 Tapolca, Ady E. u. 12. címére küldjön levélben értesítést.

A segítséget elõre is köszönjük Gádori Vilmos

K Ö Z L E M É N Y
a személyi jövedelemadó 2004. évben felajánlott

1 %-ának felhasználásáról

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

3.828.444 Ft,
azaz hárommillió-nyolcszázhuszonnyolcezer-négyszáznegyvennégy forintnak a felhasználásáról, melyrõl

Egyesületünk tagjai és támogatói 2004. évben a 2003. évi személyi jövedelemadójukból az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület � mint közhasznú egyesület � javára rendelkeztek.

A teljes összeget az OMBKE alapszabályában rögzített közhasznú tevékenységek pénzügyi teljesítéséhez
használtuk fel a következõk szerint:

� az egyesületi szaklapok kiadásához 1.628.920 Ft
� hagyományápolásra, a bányászok és kohászok szakmai megbecsülésére 1.539.655 Ft
� internetes kapcsolatra 325.000 Ft
� kegyeleti célokra 334.869 Ft
Egyesületünk minden tagja és választott tisztségviselõje nevében megköszönve ezt a jelentõs támogatást

kérem, hogy a jövõben is támogassák 113 éves egyesületünk célkitûzéseit.
Budapest, 2005. szeptember 26.

Jó szerencsét!
Dr. Tolnay Lajos, elnök

Helyreigazítás
A BKL 2005. évi 4. (közös) számának 51. oldalán kezdõdõ cikk � Szemán Attila: �Újabb keletû

tévedések a selmeci hagyományok területén� � 3. ábrája sajnos hibásan jelent meg (belsõ borító). Az
ábra nem Selmecbánya címerét ábrázolja, hanem a � cikkben szintén említett � Selmeci Pöschl Ede
professzornak adományozott címert.

Selmecbánya ma használatos címerét itt mellékeljük (sajnos csak fekete-fehér kivitelben, de mivel
ebben nem szerepelnek a gyíkok, a téma szempontjából ennek most nincs jelentõsége).

A képcsere miatt tisztelt Olvasóink szíves elnézését kérjük.
A szerzõ � a szerkesztõség


