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Közép- és kelet-európai országok

Hazánk földrajzi, gazdasági és politikai jellemzõi
alapján számos különbözõ országcsoport részének te-
kinthetõ. A mellékelt térkép (1. ábra) egyértelmûen
mutatja az országcsoport ütközõzóna jellegét a korábbi
EU tagországok, illetve az EU-n kívül maradó, de szin-
tén jelentõs politikai súlyú európai országok között. A
KKE országokat nem lehet földrajzi határokkal jelle-
mezni. Az OECD és az EU terminológiája szerint a
KKE országok körébe tartozik Albánia, Bosznia-Her-
cegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtor-
szág, Magyarország, Lettország, Litvánia, Macedónia,
Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Jugosz-
lávia (Szerbia-Montenegró) (OECD, 2004). Egy koráb-
bi amerikai kutatási projekt (University of Minnesota,
1998) csak 5 országot sorolt a KKE országok csoportjá-
ba (Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Románia,
Szlovákia), valószínûleg az akkor függetlenedett balkáni
országok bizonytalan helyzete miatt. Más minõsítések
szerint Németország, Görögország és Törökország is
ebbe a csoportba tartozna. A gazdasági szempontból
ide sorolt országok sokszínûsége, úgy politikai, mint et-
nikai és kulturális téren egyaránt szembeötlõ. Ez a sok-
féleség jellemzi a bányászatukat, ásványvagyon-gazdál-
kodásukat is.

Bányászati örökség

Európa ókori és középkori bányászatának gyökereit
ebben a régióban kereshetjük. Az alábbiakban szereplõ
bányászati helyszíneket tetszõlegesen választottuk ki a
több mint 3000 történelmileg jelentõs bányászati hely-
szín közül. A Római Birodalom keleti provinciái ara-
nyat szállítottak (pl. Alburnus Maior, Rosia Montana,
Románia). Erdélyben, Lengyelországban és Ausztriá-
ban már az ókortól elsõdleges jövedelemforrás volt a
sóbányászat (Wieliczka, Lengyelország; Parajd, Romá-
nia). A Nyugati-Kárpátok és a Cseh Középhegység vol-
tak a fõ ezüstlelõhelyek a középkori Európában, ezek a
területek adták a Kolumbusz kora elõtti termelés 80%-
át (Selmec /Schemnitz, Banska Stiavnica/, Szlovákia,
Kutna Hora, Pribram � Csehország). AXIV. századtól a

mai cseh-német határon elhelyezkedõ Erzgebirge volt a
kontinens egyik fõ fém nyersanyagforrása, majd az
1950-es évektõl nagyon jelentõs uránlelõhelye. Szilézia
hagyományos szénbányászati és vaskohászati központ
volt a XIX. században, és a XX. század második felére
pedig Európa fõ réz-, ólom-, cinktermelõje lett (Lubin,
Olkusz � Lengyelország). Szerbiában (Majdanpek) és
Macedóniában (Kratovo, Zletovo) [WWW-7]már jóval
a Római Birodalom kora elõtt jelentõs aranybányászat
folyt, idõszámításunk elõtt 7000 évre visszatekintõ lele-

tekkel. Görögország egyes bányáit (Skourios, Laurion)
a kontinens ércbányászata kiindulópontjának tartják.

A régió bányászata összességét tekintve csökkent az
elmúlt száz évben, de ma is jelentõs termelõ központo-
kat találhatunk itt. Az 1. táblázatban és a 2. ábrán látha-
tó módon soroltam fel néhány történelmi példát:

Bányászat és környezetvédelem � érdekek és konfliktusok
régiónkban

DR. FÖLDESSY JÁNOS okl. geológus tanszékvezetõ egyetemi docens
(Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar, Földtan-Teleptani Tanszék, Miskolc)

1. ábra: A KKE országok

A tanulmány egy nagyon rövid és valamelyest szubjektív képet kíván nyújtani egy országcsoport, a közép-
és kelet-európai (KKE) országok bányászati iparának helyzetérõl. Példákat sorakoztatok fel a különbözõ
nemzeti stratégiákra. A példák köre egyáltalán nem teljes, és nem is rangsorolt. A KKE országok bányászatá-
nak komoly gazdasági és szociális jelentõsége van Európában. E jelentõs szerep mellett ezen országok bá-
nyászati iparága ma is magán viseli az elmúlt évtizedek környezetvédelmi hibáinak és mulasztásainak követ-
kezményeit, s szenved a mulasztások kiváltotta társadalmi ellenérzésektõl. A régióban az iparág jövõjét te-
kintve többféle kimenet is lehetségesnek látszik, figyelembe véve a nyersanyagok iránt egyre növekvõ keresle-
tet, de úgyszintén a jelentõs érdekérvényesítési erõvel bíró, és környezetvédelmi lobogó alatt mûködõ csopor-
tok által felvetett és napirenden tartott környezetvédelmi aggályokat is.
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A bányászat regionális jelentõsége napjainkban

A friss statisztikai adatok szerint a régió jelentõs sze-
repet játszik a kontinens bányászatában, de világméret-
ben nincs számottevõ súlya. A 2. táblázatban csak az érc-
bányászat adatai szerepelnek, habár az energiahordo-
zók és nem fémes nyersanyagok bányászata is jelentõs
az országcsoportban. A táblázatban az országokat az
Európai Unióhoz való kapcsolataik alapján csoportosí-
tottuk (EU15 � EU25 � társult országok és nem társult
országok). A szovjet utódállamok nem szerepelnek a
statisztikában.

Az EU15 csoportból Görögország jelentõs bauxit-,
és nikkeltermelõ ország. AzEU25-ök között Lengyelor-
szágé a vezetõ szerep, ez az ország ma az Európai Unió
legjelentõsebb bányászattal rendelkezõ országa, világvi-
szonylatban is jelentõs a réz-, cink- és ezüsttermelése. A
tagjelölt országok � Románia és Bulgária, valamint Tö-
rökország � szintén kiemelkedõ szerepet játszanak a
kontinens ércbányászatában. Ezekben az országokban
az új nyersanyagkutatási eredmények és bányászati fej-
lesztések jelentõsen hozzájárulhatnak a kontinens
össztermeléséhez. Végül azok az országok, amelyek
középtávon várhatóan kívül maradnak az Európai
Unión, szintén igen jelentõs hatással vannak a konti-
nens bányászati teljesítményére.

Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 138. évfolyam, 6. szám

Régió Ország Ásványi nyersanyag
1 Cseh-Szász Érchegység Csehország, Németország U, Co, Ni, Au, Ag, W
2 Felsõ-Szilézia Lengyelország, Csehország Feketeszén, Cu, Ag, Pb, Zn
3 Selmeci-hg Körmöci hg Szlovákia Pb, Zn, Au, Ag
4 Vihorlát-Gutin Szlovákia, Ukrajna, Románia Pb, Zn, Au, Ag
5 Bakony Magyarország bauxit
6 Mecsek Magyarország U, feketeszén
7 Zsil-völgy Románia feketeszén
8 Bánát-Szrednogorje Románia, Szerbia Cu, Au, Mo, Fe
9 Dinaridák Horvátország, Bosznia-Hercegovina bauxit
10 Balkan Bulgária Cu, Mo, Au, Pb, Zn
11 Bulquize Albánia Cr
12 Vardar-Chalkidiki Szerbia, Macedónia, Görögország Cu, Au, Pb, Zn

Ország Fe* Mn Cr* Ni** Bauxit Cu Pb Zn Au** Ag**
Görögország 21 2492 39 16 79
Magyarország 11 666
Lengyelország 458 57 152 1237
Szlovákia 326
Bulgária 373 12 69 31 31 24
Románia 296 12 21 18 23 1 18
Törökország 3432 229 1 75 5
Albánia 98
BIH 583
Macedónia 6 3
Jugoszlávia 540 25 0
Európa %-a 16,0 NA 37,3 91,7 96,1 88,3 51,3 23,3 23,4 66,0
A világ %-a 0,4 0,3 2,2 2,2 2,9 4,8 5,2 2,4 0,3 7,5

Néhány jelentõs bányavidék a KKE országokban 1. táblázat

Ércbányászat a KKE országokban, 2002-ben (ezer tonnában, kivéve *ezer tonna fém, **tonna fém) 2. táblázat

Forrás: World Metal Statistics, February 2004

2. ábra: A KKE országok fontosabb bányavidékei



Bányászati környezetvédelmi szabályozás

A bányászat különös szerepet kapott az EU acquis
communautaire-jében, jogi szabályozásában. Az ásvá-
nyi nyersanyag kitermelõ iparágak vagy nem szerepel-
nek a fõbb környezetvédelmi direktívákban, vagy bizo-
nyos értelmezési szabadságot élveznek. Napjainkban a
bányászat szigorúbb szabályozása érdekében egyre na-
gyobb nyomás éri a brüsszeli törvényhozókat más ér-
dekcsoportok részérõl (városi ingatlanfejlesztõk, föld-
mûvelõk és természetvédõk). Az elmúlt évtized bányá-
szathoz kapcsolódó környezeti balesetei Európában
(Aznalcollar, Spanyolország, Baia Mare, Románia) is
felgyorsították ezt a folyamatot.Az egyre növekvõ figye-
lem az EU szabályozásában is nyomon követhetõ lett: a
várhatóan 2005 decemberében elfogadásra kerülõ Bá-
nyászati Hulladék Kezelési Irányelvet a bányászat és
nyersanyagfeldolgozás káros hatásait figyelembe véve
dolgozták ki. Egy nagyobb lélegzetvételû felmérés fog-
lalkozott a KKE országok bányászati-környezetvédelmi
szabályozásával (Hámor, 2002), melynek eredményeit
az alábbiakban összegezhetjük:

� A bányászat jogi szabályozási kerete jól megalapo-
zott a legtöbb országban. A legújabb törvények hatállyal
vannak a bányászati kitermelésre, a feldolgozásra, a bá-
nyák bezárását követõ ellenõrzésre, mindazonáltal na-
gyon változó, hogymi tartozik ezen törvényekhatálya alá.

� Minden országban jogdíjat kell fizetni az ásványi
nyersanyagok kitermelése után. Egyes esetekben ezeket
az összegeket felhagyott bányák bezárására és helyreál-
lításra fordítják.

� Egyes országokban nincs külön jogszabály a felha-
gyott, nem mûvelt bányákra, azaz sok esetben nincs
pénzügyi garancia a bánya kezelõjének csõdje esetére.

� A környezetvédelmi felelõsségi szankciók közé
tartozik a tevékenység felfüggesztése, környezetvédelmi
bírság fizetése, illetve pénzbeli kártérítés fizetése.

� A legtöbb országban megkövetelik a pénzbeli kör-
nyezeti felelõsségvállalást, illetve felelõsségbiztosítás
megkötését.

� A legtöbb országban a bányászat megkezdése elõtt
kötelezõ elõzetes környezeti hatástanulmány elvégzése,
ennek benyújtása nem vonja automatikusan maga után
elfogadását is.

� A bányák bezárására vonatkozó szabályok megle-
hetõsen általánosak, és a területek rekultivációjára kor-
látozódnak, a kármentesítésre, utógondozásra és ellen-
õrzésre nem terjednek ki.

� Az ipari balesetekre és biztonságra vonatkozó ál-
talános törvények csak nagyon ritkán terjednek ki a bá-
nyászati tevékenységekre is.

� A föld alatti munkahelyekre vonatkozó biztonsági
elõírások igen jól, a külszíni bányabiztonsági szabályok
kevésbé kidolgozottak.

� A természetvédelmi törvények szigorúak és jól kö-
rülhatároltak, habár ezek végrehajtása változó. Az ásvá-
nyi anyagok kutatása és kitermelése meghatározott kö-
rülmények között, a legalapvetõbb környezetvédelmi
elõírások szerint lehetséges.

� A hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályozás-
ban általában nem egyértelmû a bányászati hulladék
meghatározása.

� Az ipari vízhasználat, ideértve a bányászati víz-
használatot is, kevéssé szabályozott.

Hazánk a bányászati területen jól szervezett hatósági
hálózattal és törvényi, illetve szabályrendszerrel rendel-
kezik. A konkurens földhasználati formák között fon-
tossága alapján az állami tulajdonú ásványvagyonnal va-
ló gazdálkodási jelleg ellenére a bányászatot az utolsók
közé rangsorolták, az engedélyeztetési eljárásban kivett
helynek minõsülõ területek földhasználata alapján.

Bányászat és környezetvédelem � pozitív és negatív
regionális tendenciák

Az 1990-es évek mélyreható politikai változásai a
KKE országokban éles váltást hoztak a bányászati ipar-
ág stratégiai és politikai helyzetében is. A változásoknak
eltérõ és hosszú távú hatásai vannak.

Gazdaság

� A volt szocialista országokban a legjelentõsebb és
szinte mindenütt észlelhetõ tendencia a pénzügyi állami
támogatások drasztikus csökkentése, illetve megszünte-
tése. Több országban a támogatások csak nemrég szûn-
tek meg részlegesen vagy teljesen (Lengyelország, Ro-
mánia). A rendszerváltás együtt járt sok esetben a bá-
nyászat komoly válságával (Magyarország, Szlovákia).

�A privatizáció során a túlnyomórészt külföldi tõke-
befektetések több országban fokozatosan az állami tu-
lajdon helyébe léptek (nyersanyagkutatás � kitermelés �
feldolgozás, pl. Magyarország, Szlovákia). Más orszá-
gokban a privatizáció korlátozott volt, s a kutatási jo-
gokra illetve mûködõ termelõhelyek kisebbségi tulajdo-
ni hányadára terjedt ki (pl. Románia, Csehország). Is-
mét más országokban a bányavállalatok fõként állami
tulajdonban maradtak (Lengyelország) [WWW-8].

� A piacnyitásnak nagyon eltérõ hatásai voltak. Bi-
zonyos, korábban stratégiai szerepû ásványi nyersanya-
gok elértéktelenedtek (például az uránium � volt NDK,
Csehország, Szlovénia, Románia, Magyarország). Más
ásványi nyersanyagok a jobb kereskedelmi és szállítási
körülményeknek, valamint a tõkebefektetéseknek kö-
szönhetõen újra felértékelõdtek (arany � Románia,
Szlovákia és Magyarország, nemfémes nyersanyagok �
Magyarország).

� A teljes iparszerkezet átalakulása (a hagyományos
nehézipar visszaesése, új termelõüzemek, energiaellá-
tók telepítése stb.), a szigorodó környezetvédelmi, szen-
nyezõdés-kibocsátási követelmények idõszakosan a ha-
gyományos fosszilis fûtõanyagok iránti kereslet csökke-
nését eredményezték.

� Ezek a folyamatok a privatizációs utat követõ or-
szágokban arra vezettek, hogy a bányászatba fektetett
tõke elértéktelenedett, sõt negatívvá változott, komoly
veszteséget okozva a bányászati, valamint a ráépülõ fel-
dolgozóiparban dolgozó cégeknek (ércdúsítók, kohók,
erõmûvek stb.). Az állami támogatások megvonását és
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a piacszerkezet átalakulását masszív bányabezárások
követték. A fennmaradó egységekben állandósuló vál-
sággazdálkodás a tartalékok, készletek feléléséhez, a
felújítások elmaradásához, összességében az addigi sú-
lyos környezeti hatások fennmaradásához vezettek,
krónikussá téve a volt bányászati területek szociális
gondjait.

Technológia

� A politikai változások fordulópontján a KKE or-
szágok volt szocialista blokkjának bányászati és ércfel-
dolgozó iparágai eltérõ technológiai fejlettségi szinten
álltak ugyan, de elmaradásuk a környezetbarát techno-
lógiák alkalmazása terén egyöntetûen jelentõs volt. Pa-
radox módon a legfejlettebbnek tekintett országok
(NDK, Csehország, Lengyelország) bányászata, kohá-
szata, energiaipara okozta Európa legnagyobb méretû
környezetszennyezéseit (a sziléziai � szászországi terü-
leten kialakult FeketeHáromszög, az Európán végighú-
zódó savas esõ zóna forrásterülete).

� Sok bánya- és feldolgozó üzem által a követett kör-
nyezetvédelmi stratégia a technológiai korszerûsítés,
környezeti ártalmatlanítás helyett a hatóságok által ki-
szabott bírságok és büntetések elfogadása és befizetése
volt. Egy ilyen tipikus esetet a romániai Rosia Poieni
esetében elvégzett független környezeti audit eredmé-
nyei mutatnak be, amelyek minden téren (savas bánya-
víz, olajszennyezések, hányóstabilitás, gát-stabilitás) sú-
lyos, azonnali intézkedést igénylõ állapotot tártak fel
(Cadden et al 2005). Hasonlóan súlyos környezetterhe-
lést tártak fel macedóniai felmérések is (Lojane bánya,
Trajkovski, 2005).

� Történtek erõfeszítések új, modern berendezések
és technológiák üzembe állítására, de ezek az elavult inf-
rastrukturális környezetben és a csak lassan javuló em-
beri felkészültség és lelkiismeretesség miatt egyes gyen-
ge pontokon ellenõrizhetetlen kockázatot képeztek
(Baia Mare korszerû CIP üzeme korszerûtlen zagyszál-
lító és tározó rendszerrel összekapcsolva a 2000. évi ba-
leset elõtt � Bud et al 2004).

Szociális kérdések

� A bányászat megszûnése a hagyományos bányá-
szati területeken maradandó munkanélküliséget ered-
ményezett és döntõen segélyektõl függõ volt bányászati
térségeket hagyott maga után (Kelet-Szlovákia, Rozs-
nyó, Korompa térsége � színesérc, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye � szén, vasérc, Nagybánya és környéke
� színesérc, nemesfémérc).

� A társadalomban felhalmozódó, részben jogos,
részben ismerethiányból fakadó környezeti aggodalmak
a bányászat korábbi társadalmi rangját megsemmisítet-
ték. Ezzel a gazdaságosnak ítélt új befektetések útját is
nehezítették vagy lehetetlenné tették. (Csehország,
Mokrsko, Kasperske Hory � arany, Magyarország, Szár
� bauxit, Torony � lignit, Görögország, Olympias, ólom-
cink-arany).

� A korábbi bányászati idõszakból megörökölt kör-
nyezetvédelmi felelõsség kérdését az új szabályozások

sok esetben nyitva hagyták, ami sokszor visszariasztotta
a lehetséges befektetõket a meglévõ bányák megvásár-
lásától és az elavult termelõegységek fejlesztésétõl (Ma-
gyarország, Ajka � szén).

� A tömegkommunikáció általános technikai, ipari
analfabétizmusa még élesebben jelentkezik bányászati
kérdésekben, ahol egyrészt igen nagy számok (millió,
milliárd tonnák, köbméterek, pénzmennyiségek), más-
részt igen kis mennyiségek, százalékok szerepelnek, és a
megfelelõ összehasonlítás, értelmezés, okfejtés megha-
ladja az átlagos újságírói képességeket.

Kudarcok és sikerek

A KKE országokban nyilvánosságra került bányá-
szati vonatkozású környezetvédelmi problémáknak
hosszú a listája. Ezek közül egyes problémák akut ter-
mészetûek, mások krónikusak. Ugyancsak jelentõs, és
alig ismert a történelmi múltban gyökerezõ latens, dif-
fúz szennyezõdések természete és jellege. Az akut, bale-
set jellegû környezeti ártalmak hatása is kettõs � a bale-
setek részben környezeti károkat okoztak, részben kiin-
dulópontjaivá váltak új környezeti szabályozási törekvé-
seknek is. A környezeti ártalmak csökkentésének köve-
telõ igénye számottevõ technológiai fejlõdést is eredmé-
nyezett a meddõanyag elhelyezés, ártalmatlanítás, víz-
és levegõminõség-védelem területén. A termelõket arra
kényszerítette, hogy jobb ellenõrzési rendszereket fej-
lesszenek ki, míg a társadalmi szervezetek a balesetekre
való felkészülés, veszélyelhárítás módszereit tökéletesí-
tették (UNEP 2004).

Mindazonáltal az intézkedések csak lassan, késlel-
tetve éreztetik hatásukat és jelentõs költséget jelente-
nek, legtöbbször állami beavatkozás formájában, és ne-
hezen illetve alig kerülnek át a köztudatba, formálják át
a közvéleményt.

A Fekete Háromszög

Talán méltán említhetjük a korábbi környezetvédel-
mi irányítási hibák és az azóta történt nagymértékû ja-
vulás �állatorvosi lovaként� elhíresült FeketeHáromszög
esetét. A háromszög egy hagyományos iparterület,
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amely felöleli az Erzgebirge és Szilézia területeit a volt
NDK-ban, a határos cseh és lengyel területeket, és ahol
összetetten érvényesült a nehézipar, a szén- és ércbá-
nyászat, valamint a kohászat környezeti hatása. 1980-
ban lengyel statisztikák szerint a háromszög lengyel
része (amely Lengyelország területének 2%-át teszi ki)
volt felelõs a teljes országos NOx és SO2 kibocsátás
25%-áért, és még magasabb százalékban a szén-dioxid
kibocsátásért [WWW-1]. Az érintett három ország
összehangolt intézkedései nyomán 1988 és 2002 között
[WWW-2] a levegõminõség szignifikánsan javult, 50%-
kal csökkent a kén-dioxid és nitrogén-oxid kibocsátás,
és 30%-kal a szén-dioxid kibocsátás. Az erõfeszítések
ellenére Lengyelországnak felmentést kellett kérnie az
EU levegõszennyezési szabályozásának hatálya alól,
2010-2017 között záruló határidõkre a levegõszennye-
zés határérték alá csökkentéséig.

A nagybányai ciánszennyezés

ABaiaMare-i ciánszennyezés a legnagyobb publici-
tást kapott környezeti baleset volt a KKE országokban
[WWW-5]. A baleset következtében 2000. január 30-án
cián- és nehézfém-szennyezés került a Szamos, majd a
Tisza-folyókba, és pár nap leforgása alatt a folyómenti
három országban jelentõs vízszennyezés és halpusztulás
jelentkezett. Az eset okait azóta számos szervezet igye-
kezett feltárni. Az eddigi megállapítások szerint techno-
lógiai hibák, a technológiai fegyelem elhanyagolása, il-
letve extrém idõjárási tényezõk együttesen vezettek a
baleset kialakulásához. 2004-re az üzemi technológiába
számos aktív és passzív védelmi elemet építettek be. Az
eset egyúttal pozitív változásokat indított el az iparág-
ban és az EU szabályozásban egyaránt. Megindult a
bányászati hulladékok kezelési módszereinek részletes
áttekintése, ipari szabványok kialakítása a cián alkal-
mazására [WWW-3], és a bányászati meddõ elhelyezés
és ártalmatlanítás európai szabályozásának kialakítása
[WWW-4]. A baleset egyúttal igen jelentõs kárt okozott
a bányászati szakmának világszerte, s az aranyércbányá-
szattal és -feldolgozással kapcsolatos társadalmi bizal-
matlanság hatásaként napjainkban nagyon sok nehéz-
séggel jár az új hasonló bányászati projektek engedélye-
zése például a romániai Verespatakon [WWW-6, Rosia
Montana].

Ovacik, Törökország � manõverezés a környezeti
veszélyek zátonyvilágában

Az Ovacik aranybányát a törökországi Izmir
közelében 1988-ban nyitották meg. A helyi lakosok és
civil szervezetek növekvõ környezeti aggodalmai és
ellenállása hatására 1997-ben felfüggesztették mûködé-
sét. Komoly környezetbiztonsági fejlesztéseket követõ-
en 2001-ben a hatóságok egy év próbaüzemet engedé-
lyeztek, amelyet követõen 2002 óta sikeres teljes körû
üzem követett. A bánya jó példája volt a körültekintõ és
átfogóan kialakított bányászati-környezetvédelmi
menedzsmentnek, és a legjobb elérhetõ technológiákat
leíró BAT dokumentum Európa egyik referencia üze-
meként említi � különösen az alacsony CN kibocsátási

értékei, valamint hatékony környezetvédelmi jelzõrend-
szere miatt [WWW-9]. Újabb tiltakozások hatására a
török legfelsõbb bíróság határozatának értelmében a
bánya mûködését végül 2004. augusztusi hatállyal ismét
felfüggesztették [WWW-10].

Konfliktushelyzetbe került bányászati projektektõl
Magyarország sem mentes. Csupán a közelmúlt két je-
lentõs sajtóvisszhangot kapott esetét szeretném meg-
említeni. Az egyik a nadapi aranyérckutatás (2004) kö-
rül kialakult azonnali ellenállás, melynek nyomán amár
kiadott kutatási engedélyt az illetékes bányakapitányság
formai indokok alapján visszavonta, annak dacára, hogy
a földtani kutatás kezdetétõl egy bányanyitás fényévnyi
távolságban van. A másik a toronyi lignit terület (2004)
kutatási engedélyének megtámadása és hasonló indo-
kokkal való törlése. Az elõbbi esetre több indokot és
mentséget lehet találni, mint az utóbbira, ami a Mátra-
alja-Bükkalja után legjelentõsebb lignittartalék terüle-
tünk jövõbeli felhasználása elé tesz már a földtani ku-
tatás szakaszában akadályokat hatósági segédlettel. Az
a véleményem, hogy a mintegy 2000 milliárd forint insi-
tu értékû toronyi lignitvagyon nemzetgazdasági jelentõ-
sége nagyobb annál, mintsem megyei szintû hivatalno-
kok hozhatnának róla megfellebbezhetetlen döntése-
ket.

A jövõ feladatai � nemzetközi együttmûködés
szükségessége

Napjainkban drámai változások játszódnak le a világ
fosszilis energiahordozó és egyéb ásványi nyersanyag pi-
acain. Tíz év alatt az energiahordozók ára USD-ben
mintegy három-ötszörösére nõtt, a fémek ára két-há-
romszoros növekedést mutat. A tendenciát a közgazdá-
szok egybehangzóan tartósnak ítélik. Oka döntõen a je-
lenlegi illetve jövõbeli ázsiai nagyhatalmak rohamos
iparosodása, technikai fejlõdése, és a fejlett (OECD)
országok fogyasztásának korlátozatlan növekedése.
2004 újra egy fordulópontot jelentett, amikor is minden
közép- és hosszú távú elõrejelzés megdõlt. A drasztikus
áremelkedések nyomán bebizonyosodott, hogy a globa-
lizáció és a nem várt politikai folyamatok jelentõsen
megváltoztathatják a nyersanyagok iránti keresletet �
ezáltal megváltoztatva a bányászat jövõbeni feladatait
és lehetõségeit is. Küszöbön áll egy olyan idõszak, ami-
kor esetleg ismét hazai nyersanyagforrásainkhoz kell
nyúlnunk az import hozzáférhetetlensége miatt (akár
ár, akár egyéb stratégiai okok miatt). Erre az idõszakra
való felkészülés idõt és pénzt igényel, és egyúttal olyan
ásványvagyon gazdálkodási politikát, amely az állam
tulajdonosi szerepét az ásványkincsek esetében
érvényesíti, a velük való gazdálkodást pedig mentesíti a
rövid politikai ciklusváltások káros hatásaitól.

Számos feladat áll elõttünk, ezek rövid listája talál-
ható az alábbiakban:

� IPPC (integrált szennyezés megelõzési és szabá-
lyozási) elvek és BAT (legjobb elérhetõ módszerek) be-
vezetése és végrehajtása.

� A történelem során bekövetkezett szennyezések
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meghatározása és helyzetértékelés, amely a jövõbeni
fejlesztések alapkövéül szolgálhat.

� A nyersanyagforrásokkal kapcsolatos témák elvá-
lasztása a napi politikától.

� Az etikai színvonalat növelni kell mind a mûszaki,
mind a vállalati, valamint szabályozási menedzsment
szintjén � ideértve a határon átnyúló kérdéseket is.

� A növekvõ nyersanyag- és energiakereslethez új
befektetéseknek kell társulniuk, amelyek eleget tesznek
a környezetvédelmi elõírásoknak.

� Létre kell hozni olyan pénzügyi eszközöket, ame-
lyek lehetõvé teszik az ásványi nyersanyagvagyonból
származó jövedelem szétosztását a különbözõ érdek-
csoportok között, valamint ezzel egyidejûleg vissza is
juttatnak bizonyos összeget a nagyobb kártalanítási pro-
jektek megvalósítására.

� A szociális partnerek bizalmának kiépítése és
megõrzése.

Ezeknek a feladatoknak a megvalósítása nem köny-
nyû, és nem is történik egyik napról a másikra. Európa
nemhanyagolhatja el aKKEországok bányászati poten-
ciálját. Termelési szintjük növelése, az európai piac ke-
resleténekmegfelelõminõségi termékek elõállítása és az
európai szabványokhoz való közelítés megvalósítása
olyan kihívás, amely csak együttes erõvel valósítható
meg. Ez szükségessé teszi a nemzeti és nemzetközi sze-
replõk aktív részvételét, fiatal, elkötelezett, hazai mér-
nökök és földtani kutatók képzését és alkalmazását, a
szabályozás és végrehajtás javítását, és végül sokkal ha-
tékonyabb tömegkommunikációt és információáram-
lást. Az említett témákban folyamatos konzultáció és
együttmûködés szükséges az EU15 és a KKE országok
között, ugyanis az oktatás, a kutatás és az ipari tevé-
kenységek terén ez alapfeltétele a jövõbeni fejlõdésnek.
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AzOMYAHungáriaKft. elõdje azOrszágos Érc- és
Ásványbányákhoz tartozóFelnémetiMészkõbánya és Õr-
lõmû volt.Már 1990 õszénmegkereste az üzemet a sváj-
ci központú Plüss-Staufer AG képviselõje, hogyMagyar-
ország egyik legnagyobb mészkõbányáját és a hozzá tar-
tozó õrlõmûvet, amelyben az õrlemények szemszerke-
zetét tekintve széles termékskálát állították elõ, megte-
kintse, ill. információkat, benyomásokat szerezzen egy
esetleges késõbbi üzlet reményében.

Az OMYA a világ szinte minden részén folytat
mészkõ-, kréta- ill. márványbányászatot, és a kibányá-
szott nyersanyag feldolgozása során töltõanyagokat állít
elõ a papír-, a festék-, a lakk- és amûanyagipar számára.
A töltõanyag a felhasználók igényei szerint nagyon
finom szemszerkezetû (1-2 µm-tól 100 µm-ig) és igen
magas fehérségû kell legyen (meghaladja a 90%-ot).
Sajnos, a Felnémeten bányászott mészkõ fehérsége
átlagosan 80-82% között mozog, és szelektív jövesztés-
sel is csak 87-88%-os fehérséget lehet elérni.

A régi gyárban már a tárgyalások megkezdésekor is
állítottunk elõ töltõanyagot, rendelkeztünk a gyártáshoz
szükséges technológiával. Talán éppen ez keltette fel az
OMYAérdeklõdését irántunk. A sikeres tárgyalások le-
zárásaként végül is a bánya és az õrlõmû 1992. szeptem-
ber 1-jével az OMYA tulajdonába került. Ez az ezután
következõ években a régi technológia felújítását, új
technológiai sor építését ill. környezetvédelmi célú fej-
lesztéseket jelentett az életünkben.

Igazán komoly tervek � a korábban már említett fe-
hérségi mutatók miatt � a töltõanyaggyártás területén
nem születtek, ill. nem születhettek, hiszen nyersanya-
gunkból a magyar piac kis szegmensének az igényét le-
hetett csak kielégíteni, és ehhez a régi gyárban rendel-
kezésünkre álló � már az OMYA-s években továbbfej-
lesztett � technológia és kapacitás megfelelõnek bizo-
nyult. Áttörést életünkben a füstgáz kéntelenítéshez szük-
séges õrlemény iránti igény megjelenése jelentett. A
Mátra Erõmûben megépítendõ kéntelenítõ berendezés
az OMYA magyarországi tevékenységének új teret, új
határokat adott. A sikeres üzleti tárgyalások eredmé-
nyeként aláírt hosszú távú szállítási szerzõdés adta azt a
keretet, amely zöldmezõs beruházásként egy valóban
korszerû, magas szinten automatizált gyár megépítését
tette lehetõvé.

A kéntelenítõhöz megadott specifikáció egy arány-
lag nagy finomságú (min. 92% 90µm alatt) mészkõõrle-

mény igényt adott meg (1. sz. ábra), amihez a mennyisé-
gek is olyanok voltak, hogy a régi gyárból történõ kiszol-
gálás lehetetlen volt.

A gyár technológiáját az OMYA saját tervezõirodá-
ja tervezte mind a folyamat, mind a vezérlés területén.
Már a tervezés
idõszakában ko-
moly szakmai vi-
ták alakultak ki
a malom � osz-
tályozó kiválasz-
tásánál, tudniil-
lik, hogy golyós-
malom vagy gör-
gõs malom ke-
rüljön-e beépí-
tésre. Ezekkel a
szakmai vitákkal
nem kívánok
most foglalkoz-
ni, végül is a ked-
vezõbb üzemel-
tetési feltételek,
költségek alap-
ján a választás a
Pfeiffer által
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Korszerû finomosztályozás; osztályozás és õrlés görgõs malommal
NAGY LAJOS okl. bányamérnök, ügyvezetõ igazgató (OMYA Hungária Kft. Eger)

A cikk az OMYA Hungária Kft.-nél folyó tevékenység bemutatásán keresztül a görgõs malmos õrlés-
osztályozásról, annak feltételrendszerérõl, az üzemeltetés során szerzett tapasztalatokról számol be.

1. sz. ábra:Malom késztermék (CaCO3 97%;
MgCO3 1,44%; Fe2O3 0,07%; HCl oldhatatlan 1,52%)

2. sz. ábra:MPS 2800 C malom
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gyártott, osztályzóval egybeépített MPS 2800 C típusú
õrlõ berendezésre esett (2. sz. ábra).

A malom egy több egységbõl álló, áthúzó légáramú,
függõleges elhelyezkedésû õrlõberendezés. A lényeges
egységek � az õrlõ és az osztályzó � kompakt egységet
képeznek, egymással összeépítve. Lényeges jellemzõje a
malomnak a három helyhez kötött görgõ, amelyek egy
lassan forgó õrlõtányéron gördülnek. A görgõk egy kö-
zös nyomókerettel és három hidraulikus hengerrel stati-
kusanmeghatározott rendszert képeznek, amely az õrlõ-
ágyra, ezáltal a hajtómûben a szegmens nyomcsapágyra
is egyenletes tehereloszlással hat. Minden õrlõhenger
vagy görgõ mozgathatóan össze van kötve a nyomóke-
rettel, és oldalirányba ingamozgást tud végezni. Ezeknek
az ingamozgásoknak és a feszítõ rendszer pneumatikus
rugózásának köszönhetõen az õrlõhengerek optimálisan
illeszkednek az õrlõágyhoz.

Amegõrlendõ anyagot a görgõk és az õrlõtányér be-
húzza, és apró darabokra töri. A feladott anyag õrlésé-
hez szükséges erõt az õrlõhengerek és az õrlõtányér
megfelelõ összenyomása hozza létre, amit egy hidro-
pneumatikus feszítõrendszerrel érünk el, és ezt az erõt
szükség esetén az õrlés közben is lehet változtatni. A
fellépõ nyomó- és nyíróerõk következtében a malomra
feladott anyag megõrlõdik és kifelé, a fúvókagyûrûkhöz
kerül. Az alulról, a fúvókagyûrûn keresztül jövõ gáz át-
áramlik az õrleményen úgy, hogy az a fúvóka gyûrû fö-
lötti tartományában �fluid ágyat� képez. Eközben a
durvább szemek visszaesnek az õrlõtányérra és tovább
õrlõdnek.

A finomra õrölt szemcséket a gázáram magával ra-
gadja és felviszi az osztályzóhoz. Az osztályzóban a ro-
tor az anyagot finom õrleményre és durva õrleményre
osztályozza.A finomõrlemény kívánt finomságának be-
állításához a rotor szabályozható fordulatszámú hajtás-
sal rendelkezik. A megfelelõ szemszerkezetû finom õr-
leményt a gázárammagával viszi, és a malom utáni por-
talanítóban történik a levegõ és por elegyének a szétvá-
lasztása. A durva õrlemény visszaesik az õrlõtányérra és
ismét bekerül az õrlési körforgásba. Igény esetén a dur-
va õrlemény egy szállítócsiga segítségével részben, vagy
teljes egészében kivehetõ.

Az õrlõberendezést úgy tervezték meg, hogy alkal-
mas külsõ anyagkörforgalomra is. Nagyobb terhelés
esetén a fúvókagyûrûn keresztül kiesõ anyag az õrlõbe-
rendezés talapzatában lévõ csõcsonkon keresztül kiürí-
tésre kerül, és egy szállítószalagon, elevátoron keresztül
juttatható vissza az õrlési folyamatba.

A mûködés ismertetésén túl, szakmabeliek számára
érdekes lehet, hogy milyen paraméterek és hogyan ha-
tározzák meg az õrlés-osztályzás folyamat milyenségét.

Az õrlés-osztályzás folyamatát számítógép felügyeli.
A vezérléshez szükséges és fontos paraméterek a
számítógépes program alapadatai. Ezen mûszaki
paraméterek alsó és felsõ határértékei meghatározzák
az õrlés és osztályzás folyamatának optimális területét.

A legfontosabb paraméterek, a teljesség igénye nélkül:
�malom feladás (t/h): a mennyiségi adaton túl a fel-

adott anyagról más paramétert nem ellenõriz folyama-

tosan, bár fontos szerepe van a feladott anyag minõsé-
gének, szemszerkezetének

�malommotor adatai: leterheltség (%), teljesítmény
(kW), fordulatszám (1/min)

� a malmon átszívott levegõ adatai: levegõ mennyi-
ségszelep állás, frisslevegõ szelep. Ennél a paraméter-
nél érdemes elidõzni egy kicsit, hiszen a levegõmennyi-
ségén keresztül annak sebessége az õrlés-osztályzásra,
a szemszerkezetre fontos, ill. meghatározó hatással
van. A friss levegõ mennyiségének a szabályzása nem
az õrlésre fejti ki közvetlenül hatását, ez inkább gazda-
ságossági kérdés, hisz a késztermék nedvességtartalmá-
nak garantált biztosítása érdekében a malomba forró
levegõ kerül, ezért nem lényegtelen szempont, hogy a
levegõ visszajáratásával mennyi energiát tudunk meg-
spórolni.

� a malom nyomásviszonyára utaló adatok: nyomás a
malom elõtt, nyomáskülönbség, nyomásérték a porszû-
rõnél. A nyomáskülönbség változása, növekedése egy-
értelmûen az õrlés-osztályzás folyamatában bekövetke-
zõ nem kívánt változásokat jelzi. Valamilyen okból az
õrlõtányér és az osztályzó közötti térben megnöveke-
dett az anyagmennyiség. Ilyen ok lehet a feladott anyag
szemszerkezetének a finomodása, azaz a 0-4 mm közöt-
ti részarány megnövekedése.

� hidraulika nyomás: az õrlõtányér és az õrlõhenger
közötti összenyomó erõt jelzi

� õrlõágy vastagság: fontos szerepe van, hisz a nem
kívánatos, magas malomrezgés okozója, ha az õrlõágy
elvékonyodása miatt az õrlõtányér és a görgõk közötti
távolság lecsökken

� malomrezgés: a malom méreteibõl, súlyából adó-
dóan a rezgési sebesség ill. �vibráció� a biztos üzemelte-
tés egyik alappillére

� a további paraméterek: (hajtómûolaj hõmérséklet,
olajnyomás, hõmérséklet a malom után, motor tekercs-
hõmérséklet, motorvibráció stb.) inkább üzemviteli jel-
legû adatok.

Az õrlés-osztályzás fenti paraméterei kézi beavatko-
zással változtathatók, állíthatók. A folyamatot felügyelõ
személy dolga, feladata, hogy a képernyõn megjelenõ
meghatározó paraméterek folyamatos görbéjébõl a
kedvezõtlen irányú trendeket észlelje, beavatkozzon a
folyamatokba és stabilizálja az õrlést és osztályzást. Ter-
mészetesen, ha a kezelõ személyzet nem tartózkodik a
diszpécser helyiségben, vagy nem észleli a kedvezõtlen
változást, vagy olyan gyorsan történikminden, hogy kézi
beavatkozásra már nincs lehetõség, a programban beál-
lított kritikus alsó vagy felsõ határérték elérése esetén a
számítógép leállítja az õrlési-osztályzási folyamatot és
megjelöli a hiba, a leállás okát, és ennek elhárítása után
lehetséges a rendszer újraindítása.

Két éves üzemeltetési tapasztalat alapján az alábbi
érdekes, a folyamatot befolyásoló tényezõket kívánom
részletesebben bemutatni:

Leállások a rezgés miatt

Amalomüzembe helyezése után állandó és rendsze-
resen ismétlõdõ problémát és termeléskiesést jelentett a
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magas rezgési sebesség miatti gyakori malomleállás.
Minden vibráció miatti leállás esetén kinyomtatásra ke-
rült a legfontosabb paraméterek görbéje a leállást meg-
elõzõ 5-10 percben, és ezeket folyamatosan elemeztük.

A rezgési sebesség növekedése alapvetõen az õrlõ-
ágy vastagságától függ. Minél kisebb az õrlõágy vastag-
sága, annál közelebb kerül a görgõ és a tányér egymás-
hoz, és végül is a fémes kapcsolat okozza a vibrációt.

Az elemzésekbõl viszont kiderült, hogy a leállások
legtöbbször normál 50-60mm-es anyagágy vastagságnál
következtek be, tehát nem egy idõben elnyúló õrlõágy
elvékonyodás okozza a rezgési sebesség emelkedését, és
gyakran a vibráció bekövetkezte elõtt emelkedni kezd a
nyomáskülönbség a malomban. Természetesen vibráció
miatti leállásnál a malomtér mindig tele anyaggalmaradt
vissza, így indulás elõtt ki kellett lapátolni az anyagot,
ami roppant kellemetlen kézi munka, szûk térben és
magas hõmérsékleten. Az újraindításig a malom újra
felfûtésével a kiesõ idõ szintén nem elhanyagolható.
Ezek a hátrányok mindenképpen sürgették a vibráció
okának megtalálását, ill. megszüntetését. Újra elhívtuk
a Pfeiffer cég képviselõjét, de õ sem talált semmilyen
rendellenességet a malomnál és az üzemeltetésnél sem.

Ezután kezdtük el vizsgálni a feladott anyag szem-
szerkezetét, normál malom üzemnél és a vibráció meg-
történtekor, és arra az eredményre jutottunk, hogy vib-
ráció miatti üzemzavar esetén a feladott anyag finom-
rész tartalma � a 4 mm alatti rész � a normál üzemû fel-
adáshoz képest 2-3 szoros (3. sz. ábra).

Természetesen ettõl a felismeréstõl már nem volt
nehéz az okot megtalálni és megszüntetni. Az õrlési té-
ren áthaladó ~180 em3 levegõ a nagytömegû 4 mm
alatti anyagot egyik pillanatról a másikra felemeli az õr-
lõtányérról, vagy nem is engedi odajutni, és így alakul ki
idõben rendkívül gyorsan az õrlõtányér és a görgõ köz-
vetlen, vagy a kritikus érték alatti õrlõágyon keresztüli
kapcsolata, ami a vibrációt okozza.

Ezt követõen kísérletképpen a feladási anyagból,
még az utántörés elõtt kiosztályoztuk a 20 mm alatti
anyagot � a finom rész a bányai termelésbõl adódó 4
mm szemszerkezet alatti homok, termõföld volt, ami
ebben a 20 mm alatti tartományban jelenik meg � és az
így kapott 20-200 mm-es anyag egy törési lépcsõn
átmenve 0-60 mm-es formában került a malomra

feladásra. Az intézkedés hatására a vibráció, mint
állandó üzemzavar ok, teljesen megszûnt.

Késõbb, miután a 0-55-ös frakció folyamatosan,
mint késztermék deponálásra került, hasonló gondok
nem jelentkeztek. Vibráció, magas rezgési sebesség mi-
atti malomleállás ma is elõfordul, gyakorisága azonban
lecsökkent, a feladás ellenõrzésével kézben tartható.

Mindenképpen fontos tanulsága az esetnek, hogy a
görgõs malom rendkívül érzékeny a feladott anyag
szemszerkezetére.

Kísérletek a gázfelhasználás csökkentésére

A korábbiakban már talán jeleztem, hogy a készter-
mék nedvességtartalmának 0,5 % alatt tartása érdeké-
ben a malomba 80-120 °C közötti hõmérsékletû levegõt
juttatunk be. Ezt a hõmérsékletet a malom elõtti lég-
hevítõvel tudjuk elérni, amelynek energiaforrása föld-
gáz.

Az üzemeltetés során rögzített adatokból jólmegha-
tározható a földgázfelhasználás fajlagos nagysága,
amely 2,6 m3/t. Ezen gázfogyasztás költségoldala nem
elhanyagolható, hisz a malom óránkénti teljesítménye
~50 t.

A magas külsõ hõmérséklet és az õrlés során kelet-
kezõ hõ miatt gondoltunk arra, hogy a nyári, száraz idõ-
szakban elõhevítés nélkül, normál levegõhõmérséklet
mellett is tartani tudjuk a nedvességtartalom határérté-
két. A mészkövünk csak felületi nedvességgel bír, csak
esõs idõben ill. a repedéseket kitöltõ homok és talaj
nedvessége miatt kell számolni a nedvességtartalom nö-
vekedésével. A fenti megfontolásokból döntöttünk úgy,
hogy 20-25 °C-os külsõ hõmérséklet mellett kísérleteket
végzünk a gáz nélküli üzemmódra, melyek igazolták fel-
tételezéseinket. Gáztüzelés nélkül sem jelentett gondot
a késztermék nedvességtartalmának határérték alatt
tartása.

A kísérlet eredményének komplex kiértékelése so-
rán azonban érdekes dolog volt megállapítható: a leve-
gõ elõhevítése nélkül kb. 20%-kalmegnõtt a fajlagos vil-
lamosenergia-igény (4. sz. ábra). Bár a kísérletnek alap-
vetõ motivációja a költségcsökkentés volt, az mégis azt
bizonyította, hogy � függetlenül a külsõ hõmérséklettõl
és a késztermék nedvességtartalmától � összességében
kedvezõbb, ha folyamatosan forró levegõt juttatunk az
õrlési térbe.

3. sz. ábra: A malomfeladás szemcseeloszlása

4. sz. ábra: Felvett motorteljesítmény
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Késõbb ennek a fajlagos villamosenergia-igény vál-
tozásnak az okára próbáltam magyarázatot találni. Ar-
ra a gondolatra jutottam, hogy a robbantás során a
nyers mészkõben mikro repedezettség alakul ki, és az
õrlési térbe kerülõ anyag a 110-120 °C-os környezetben
�hõsokk�-nak van kitéve, ami egyrészt aprózódást ered-
ményez a mikro repedezettség mentén, másrészt pedig
a mikro repedezettség növelésével � a repedési rés mé-
retek növekedésével � könnyebben õrölhetõvé válik az
anyag, és ez okoz fajlagos energia csökkenést.

A saját � meglehetõsen gyengén felszerelt � labora-
tóriumunkban próbáltunk ezt igazoló kísérleteket vé-
gezni, sajnos a technikai felszereltségünk nem tette le-
hetõvé, hogy érdemi eredményeket tudjunk elérni.

Természetesen a kérdés nemhagyott nyugodni, s to-
vábbi nagyüzemi kísérleteket végeztünk arra vonatkozó-
an, hogy lehet-e gazdasági eredménye az energia meny-
nyiségi változtatásának gáz- és villamos energia között.
A kísérlet a földgáz- és a villamos energia szükséglet
közti kapcsolat meghatározására irányult. Ennek során
állandó malomteljesítmény mellett változtattuk az õrlési
térben átáramló levegõ hõmérsékletét.Aváltoztatást min-
dig egy-egy óra elteltével végeztük, hogy a változtatás
után az õrlési folyamat stabilizálódjon, és rögzítettük az
adott levegõ hõmérséklethez tartozó földgáz- és villa-
mos energia fogyasztását. A földgáz felhasználást átszá-
mítottuk villamos energiára, és megállapíthatóvá vált,
hogy az õrlési-osztályzási folyamat összes energiaigénye
� a mérési adatok kis szórása mellett � átlagosan 1715
kWh/t. Szabad mozgásterünk bizonyos határok között
az energia fajtájának megválasztásában van. A levegõ
hõmérsékletén keresztül szabályozható, hogy milyen
legyen az összes energiaigényen belül a gáz- illetve a vil-
lamos energia aránya. Az egyes energiafajták árának
ismeretében, a helyes arány kiválasztásán keresztül
tudjuk a költségeket befolyásolni, csökkenteni.

Az õrlõ-osztályzó berendezések hibaelemzése

Az üzem indulásától folyamatosan készítünk hiba-
statisztikát, -elemzéseket a bányai elõtörõtõl a készter-
mék kezelésig, de most nézzük csak kifejezetten
az õrlés-osztályzáshoz tartozó berendezéseket,
melyek a malom-, osztályzó-, levegõkör- és ma-
lom-hidraulika berendezéseit foglalják magukba
(5. sz. ábra).

A vizsgált idõszakban � 2000. szeptember
1-jétõl 2005. június 30-ig � a malom üzemideje
32.628 óra, termelése 1.916.198 t volt. A közel 33
ezer órás üzemidõ alatt a malomnál és a hozzá
tartozó gépegységeknél az alábbi darabszámú
meghibásodás fordult elõ. Feltüntettük a hibák
okozta kiesõ idõt is órában, ill. az összes
üzemidõ százalékában. (1. sz. táblázat).

Ebbõl a kis összefoglaló táblázatból levonhatjuk a
következtetést, hogy a rendszer meghibásodásából ke-
letkezõ kiesõ idõ kevés. Azonban folyamatos üzem
mellett a napi termelésre rendelkezésre álló idõ a
lehetséges 24 órához képest 1-2 órával csökkent, ami a
vizsgált 5 éves idõszakban mintegy 93 600 t ter-
meléskiesést, ill. 300 M Ft árbevétel kiesést jelentett.
Ezek a számok jól érzékeltetik a kiesõ idõk elemzésé-
nek a fontosságát, mert összességében jelentõs veszte-
ségeket tud okozni, ha a kiértékelésükbõl levonható kö-
vetkeztetések nem kerülnek rövid idõn belül beveze-
tésre a gyakorlatban. A 6. sz. ábramutatja, hogy az évek
során a kiesett idõt szinte folyamatosan csökkentenünk
sikerült.

5. sz. ábra: Statisztikai hibaelemzés

Hibák gépcsoportonként 1. sz. táblázat

2000. 09. 01. � 2005. 06. 30.
Hibaszám Kiesett idõ Kiesett idõ

db óra %
malom 471 760 2,3
osztályozó 12 67 0,2
hidraulika 30 82 0,3
levegõ kör 104 184 0,6
összesen 617 1093 3,4
teljes rendszer 863 1594 4,9

6. sz. ábra: A kiesõ idõ változása

NAGYLAJOS okl. bányamérnök 1975-ben végzett Miskolcon a Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karán bá-
nyamûvelõmérnökként. 1985-ig aBorsodi SzénbányákFarkaslyuki üzeménél dolgozott. 1985 és 1990 között aMátraaljai
Szénbányák Egercsehi-i üzeménél üzemvezetõ, felelõs mûszaki vezetõ. 1990-tõl az Országos Érc- és Ásványbányák Egri
Kutató és Termelõ Mûnél vezetõ. A tulajdonosváltás után az OMYAHungária Kft.-nél ügyvezetõ igazgató.
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Komló-Gesztenyés városrész lakó- és szociális épü-
letei a Komló-Zobák-Kõszén KBF 682/1993. sz. bánya-
telken helyezkednek el. A lakótelep jelentõs része bele-
esik a fejtések okozta külszíni süllyedési horpába. En-
nekmegfelelõen � teljes bizonyossággal � még nem zár-
hatók ki a már felhagyott fejtések okozta kõzetmozgá-
sok ún. utómozgásainak jelenléte. Ezért idõszerû fela-
dat az utómozgások mértékének, illetve idõtartamának
meghatározása.

Ismeretes, hogy a bányászati tevékenység befejezé-
sét követõen a bányavállalkozó teendõit a bányatör-
vény, illetve annak végrehajtási rendeletei szabályozzák,
beleértve a bányatelek törlését is az ingatlan-nyilvántar-
tásból. Erre vonatkozóan: �A bányatelek akkor törölhetõ,
ha a területen a bányászattal összefüggõ környezetkároso-
dást felszámolták és a felszínt veszélyeztetõ talajmozgás
már nem várható�. (2003/1998. (XII. 19.) Korm. sz. r. 12.
§ (5) bek.). A bányatelek törlése alapos mérlegelést igé-
nyel, a döntés-elõkészítõ folyamatban egyértelmû, hogy
a sarkalatos utómozgások kérdéseivel foglalkozni kell.

A süllyedési horpa jellemzõinek vizsgálatában idõt-
állóak Lehmann, Aversin, Knothe alapelvei. Hazánkban
Martosnak vannak jelentõs eredményei szintes telepek
mûvelése esetében. Meredek telepek fejtései okozta
kõzetmozgások törvényszerûségei Somosvári mechani-
kai modellanalízise, illetve nagyszámú kõzetmozgás-
mérési adat regressziós analízise révén tárgyalhatók
[1-4]. Idõtálló elvként Knothe abból indult ki, hogy az
aláfejtett külszíni P pont süllyedési sebessége arányos a
még hátralévõ süllyedés nagyságával. Ez az elv vonatko-
zik a süllyedési horpa maximális süllyedésû pontjára is,
ahol S0 maximális süllyedés lép fel a kõzetmozgások vég-
állapotában. Ezzel összefüggésben értelemszerûen me-
rül fel a kérdés: mikor tekinthetõ a kõzetmozgás folya-
mata befejezettnek?

A külszín süllyedése az idõ függvényében

A kõzetmozgás idõbeli folyamatai akkor tárgyalha-
tók, ha a süllyedési horpa bármely P(x,y) pontjában is-
meretes az S(x,y,t) süllyedés nagysága valamely t idõ-
pontban. Az S(x,y) süllyedés mértéke �A mozgásele-
mek meghatározása a süllyedési horpa bármely pontjá-
ban� c. tanulmány alapján meghatározható [4], a tanul-
mány bázisán az általános süllyedési függvény felírható:

S(x, y, t) à S0(t)exp -b exp -b (1)

Az (1) összefüggésben a horpaszelvény menti L ha-
tás paraméter nagysága:

L = r0 +Hctg¾
továbbá:
S0 (t) idõben változó maximális süllyedés nagysága;
r0 a fejtés félmérete a horpaszelvény mentén (a fej-

tés haladási irányába esõ dinamikus szelvényben
értéke változó);

H fedüréteg vastagsága (állandónak tekinthetõ);
ß a határszög irányfüggõ nagysága (értéke csökke-

nõen változó);
Lcs csapásmenti (x-irányú) hatásparaméter, ese-

tünkben változó;
Ld dõlésmenti (y-irányú) hatásparaméter;
b, c regressziós paraméterek (b= 5,4382, c = 1,5152),

a dimenzió nélküli süllyedés típusgörbéjének ál-
landói [1].

A maximális süllyedésû pontra vonatkozó S0(t)
Knothe-féle idõfüggvényt Martos jelentõs mértékben
módosította, a Martos-féle idõfüggvény paramétereit
általánosan felvéve � a levezetések mellõzésével � a ma-
ximális süllyedésû pont süllyedésének idõfüggvényét a
következõ formában írjuk fel [1]:

S0(t) à S0 1- exp -p (2)

A (2) összefüggésben:
q hatványkitevõ értékét mérési eredmények reg-

ressziós feldolgozása révén célszerûmeghatároz-
ni;

p paraméter értéke attól függ, hogy a kõzetmozgás
folyamatát mikor tekintjük befejezettnek;

T idõparaméter a fõmozgások idõtartamát jelenti.
A fõmozgások T idõtartama az a pontmozgási idõ-

szakasz, melynek az elején és a végén a mozgások nagy-
sága az elfogadott  szintezési középhibával azonos
mértékû. (A tárgyhoz tartozik, hogy a (2) összefüggés-
ben q = 1 esetén lényegében a Knothe-féle; q = 2 ese-
tén a Martos-féle idõfüggvényt kapjuk.)

A külszíni kõzetmozgás természetesen nem a fejtés
indulásakor, hanem csak késõbb, bizonyos T0mozgáski-
futási idõtartam elteltével jelenik meg. Gyakorlati
mûszeres megfigyelések alapján:

Fejtések okozta kõzetmozgások utómozgásainak meghatározása
(Mikor törölhetõ a bányatelek az ingatlan-nyilvántartásból?)

DR. TURZA ISTVÁN okl. bányamérnök, mûszaki szakértõ (Hosszúhetény)

Geodéziai mérési eredmények regressziós feldolgozása és gyakorlati megfigyelések alapján a tanulmány
bemutatja a fejtések okozta külszíni kõzetmozgások idõfolyamatait, meghatározza az utómozgások idõtarta-
mát, javaslatot tesz a kõzetmozgás befejezõdésének mûszeres ellenõrzésére, rámutat a bányatelek törlésének
korlátaira.

[ ]( )cx
Lcs

{ ] }[ ( )qt
T

[ ]( )cy
Ld
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T0 à (nap)

mozgáskifutási idõtartammal számolhatunk a mecseki
szénmedencében.

A fejtés leállásakor a kõzetmozgás még nem szûnik
meg, azaz Tu idõtartamig ún. utómozgásokkal kell szá-
molni. Az utómozgások idõtartama is két részre bont-
ható: viszonylag gyorsabb Tcs csillapodási és egy lénye-
gesen lassabb, elhúzódó Tz konszolidációs idõtartamok-
ra. Ezzel összefüggésben azt a pontmozgási idõszakaszt,
amíg a fejtés leállásától számítva a mozgás nagysága
elõször kerül (megbízhatóan) a szintezési középhiba
értéke alá, az utómozgások Tu idõtartamának nevezik.
(A csillapodási és a konszolidációs idõtartamok csak
mérési eredmények elemzése révén jelölhetõk meg.)
Jelölje Ta a fejtés (fejtési koncentráció) aktív, mûködési
idõtartamát, ekkor a következõ összefüggés írható fel:

Tu = T+ T0 - Ta (3)
A (3) összefüggés alapján az utómozgások idõtarta-

mának meghatározásához a fõmozgások T idõtartamá-
nak ismeretére van szükség.

A fõmozgások idõtartama

A fõmozgások idõtartamát abból a gyakorlati megfi-
gyelésbõl kiindulva lehet meghatározni, mely szerint a
külszíni P pont süllyedési sebessége akkor éri el a maxi-
mális értéket, amikor a fejtés �egy bizonyos mértékig�
elhaladt a P pont vetületétõl, ami fennáll a maximális
süllyedésû pontra is. Ennek megfelelõen a maximális
süllyedés helyén a maximális süllyedési sebesség � a fej-
tési koncentráció mûvelésétõl számítva � ´Ta idõtartam
elteltekor lép fel, ahol ´ à 0,55 � 0,60 érték körül be-
csülhetõ.

A süllyedési sebesség W(t) idõfüggvényét � ismert
módon � a (2) idõfüggvény deriválása révén kapjuk.

W(t) ã S0(t) = - exp -p (4)

A süllyedési sebesség értéke ott lesz maximális, ahol
a (4) idõfüggvény deriváltja zérus: W�(t) = S0"(t) = 0,
azaz � a levezetésmellõzésével � t2 idõtartam elteltekor:

t2 = T (5)

Az (5) összefüggésben a p paraméter értéke a (2)
összefüggésbõl határozható meg, amidõn t = T, akkor

S0 � S0 (t) = , azaz:

p = ln

A q hatványkitevõ értékére vonatkozóan a mérési
eredmények regressziós kiértékelése révén a következõ
adatokat kaptuk [1]:
� István akna 11-es telepi fejtés: 2,9157
� István akna 7-es telepi fejtés: 2,7452 és 1,8734
� Bittner utcai kõzetmozgás-mérési vonal: 2,1652
� Kossuth, Béta aknai mérési vonal: 1,8830
� Pécsbánya, 23-as telepi fejtés: 1,8028

A regressziós adatok négyzetes középértéke q =
2,274; a továbbiakban ezzel az értékkel számolunk.
Gyakorlati megfigyelések és kõzetmozgás-mérési ered-
mények regressziós feldolgozása révén a fõmozgások T
idõtartamra körülhatárolhatók:

T= ´T0

Fejtegetéseinkben a �bizonyos mértékig�, becsülhe-
tõ�, �körülhatárolható� fogalmazások arra utalnak,
hogy a kapott eredményeket hiba lenne mereven, éle-
sen értelmezni, tehát azokhoz célszerû megbízhatósági
mérõszámokat rendelni, pl.: q = 2,274 ± 0,443 (az ada-
tok szóráselemzése alapján).

Az utómozgások idõtartama

A bevezetõben említett Komló-Gesztenyés város-
rész épületeire az I.-II.-III. sz. fejtési koncentrációk (11
fejtési tömb) fejtései okozhattak károsító hatásokat.
Egy-egy fejtési tömbben térben és idõben több fejtés
mûködött, pl. az I/2 sz. tömbben 5 fejtés, a II/3 sz. tömb-
ben 4 fejtés stb. Az I. sz. koncentrációban 1970-ig, a II.
sz. koncentrációban 1979-ig, a III. sz. koncentrációban
1977-tõl 1989-ig, illetve 1993-tól 1994-ig mûködtek a
fejtések. Az utómozgások idõtartamának meghatározá-
sát a III. sz. fejtési koncentráció adatai alapján végezzük
el, mert ebben a koncentrációban volt:
� legnagyobb a fejtések csapásmenti kiterjedése: 2 ro =
700 m,

� legjelentõsebb telepvastagság: 12 m,
� legmarkánsabb a maximális süllyedés nagysága: So =
5,73 m,

� leghosszabb a mûvelési idõtartam: Ta = 13 év,
� legnagyobb a fedõrétegek vastagsága: H = 640 m.

A részletes számításokmellõzésével a maximális süly-
lyedés nagyságát meghatároztuk [1,4]:
� mechanikai modellanalízis részén: 5,44 m,
� regressziós becslések alapján: 5,52 m,
� a többi fejtés szuperponáló hatásaként: 5,73 m,
� illetve ´ à 0,55 és =± 3 mm adatokkal számoltunk.

Az adatok birtokában a:
� (6) összefüggésbõl: ® = 7,55,
� (7) összefüggésbõl: T = 8193 nap,
� mozgáskifutás idõtartama: T0 = 183 nap,
� mûvelési idõtartam: Ta = 4745 nap,
� (3) összefüggésbõl: Tu=3631 nap à 10 év.

A számítási eredmények alapján a fejtési koncentrá-
cióban az utómozgások idõtartamaTu=10 év körül be-
csülhetõ. Az adatokat � dimenzió nélküli rendszerben �
az 1. sz. ábra szemlélteti, ahol feltüntettük a mozgásfo-
lyamat jellemzõ idõfüggvényeit: S0(t), W(t), W�(t).

A kõzetmozgás sebességének változását leíró W�(t)
(lényegében) �gyorsulásfüggvény� kõzetmechanikai
tartalma azzal van összefüggésben, hogy a maximális
süllyedésû pont idõbeni süllyedése az omlásos tarto-
mány feletti kõzetrétegek fellazulása, vagy a fellazult
kõzettartomány tömörödése miatt következik be.

Az 1. sz. ábra reálisan szemlélteti, hogy a fellazulás
gyorsabban, a tömörödés lassabban játszódik le, ezen

H
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belül a Tz konszolidációs idõtartam lényegesen na-
gyobb, mint a Tcs csillapodási idõtartam. A fellazulás, il-
letve a tömörödés következtében a gyorsulásfüggvény-
nek két lokális maximumhelye van ott, ahol a W�(t)
függvény deriváltja zérus: W��(t) = S0���(t) = 0, azaz �
levezetés mellõzésével � a t1 és t3 idõpontokban:

t1,3 = T

Az összefüggésbõl leszûrhetõ, hogy az S0(t) süllye-
dés függvény nem lehet tetszõleges, hiszen a harmadik
deriváltjából is reális következtetéseket kell levonni. Ez
a követelmény teszi szükségessé, hogy az idõfüggvény-
ben a q hatványkitevõ értékét általánosan vegyük fel,
mert a kiinduló elvként rögzített q = 1, illetve q = 2 ér-
tékek nem tükrözik hûen a kõzetmozgás idõbeni folya-
matait.

Utaltunk rá, hogy a kõzetmozgás törvényszerûsége-
ibõl levont következtetések csak bizonyos intervallum-
ban és � közelítõ jellegük miatt � megbízhatósági mérõ-
számokkal értelmezhetõk, ezért az utómozgásokra vo-
natkozó számításokat célszerû mûszeresen ellenõrizni.

Az utómozgások mûszeres ellenõrzése

Zobák aknán a termelés 2000. január 31-én befeje-
zõdött, 1998-ban 271 kt, 1999-ben 115 kt szenet termel-
tek. Ezekhez a termelési adatokhoz csatolható kõzet-
mozgások utómozgásai 2008 �körül� csillapodnak le,
mely idõszakot indokolt ellenõrizni.

Az ellenõrzés érdekében a mérvadó fejtési koncent-
rációk külszíni súlypontjaiban, vagy azok közvetlen kör-
nyezetében megbízható, mélyalapozású megfigyelési
pontokat kell állandósítani. Ezeken a pontokon moz-
gásmentes helyrõl indított, rendszeres mûszeres méré-
seket kell végezni, évente 3-4 mérési gyakorisággal. A
geodéziai mûszeres mérési adatok feldolgozása alapján
a kõzetmozgás folyamata akkor tekinthetõ befejezett-
nek, ha a vizsgált megfigyelési pont magassági értelmû
Zi koordinátáinak (i = 12 � 16)  szórása azonos értékû

a szintezési középhibával. Ez a kö-
vetelmény független a települési hely-
tõl, tehát minden szénmedencében
ajánlott amérési program tervezése és
megszervezése.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy
a talajok természetes eredetû emelke-
dõ-süllyedõ (pulzáló) mozgásokat vé-
gezhetnek térfogatváltozó tulajdonsá-
gaik miatt, ezért a  = határfeltétel
nem minden esetben teljesül. Ennek
megfelelõen a kõzetmozgás folyamata
akkor is befejezettnek tekinthetõ, ha
hiteles mérések révén beigazolódik,
hogy a megfigyelési pont természetes
eredetû pulzáló mozgást végez az om-
lásos kõzettartomány feletti külszíni
területen. Fejtések hatásaként az om-
lásos kõzettartomány felett, az ún.
nyomott zónában a külszín pontjai

csak süllyedhetnek; ámde a süllyedési horpa peremén,
az ún. húzott zónában nem ilyen egyértelmû a meg-
figyelési pontok mozgása.

A pulzáló mozgás nagysága többszörösen megha-
ladhatja a szintezési középhiba értékét, mely esetben
igen pontos és hiteles mérésekre van szükség.

A kõzetmozgás megszûnése, vagy a pulzáló mozgás
meglétének igazolása szükséges, de messze nem elégsé-
ges feltétele a bányatelek törlésének. Arra kell rámutat-
nunk, hogy a kõzetmozgások csillapodása mellett zajlik
egymásik lényeges folyamat is: nevezetesen a bányamû-
veletekkel megbontott eredeti vízföldtani egyensúly
rendezõdik vissza, illetve új egyensúly áll be. Természe-
tesen ezt a folyamatot is ellenõrizni kell ameglévõ vízfo-
lyások, továbbá vízmegfigyelõ kutak telepítése és rend-
szeres ellenõrzése révén. (Komlón több ponton ellen-
õrizzük a folyamatot, beleértve a meddõhányók alóli
vízfolyásokat is.)

A kõzetmozgások utómozgásainak mérése, a dina-
mikus vízföldtani egyensúly ellenõrzése mellett is nyi-
tott a lényeges kérdés: mûszaki, biztonsági, környezet-
védelmi, gazdasági, jogi stb. követelmények bázisán mi-
kor törölhetõ a bányatelek az ingatlan-nyilvántartásból?

A komplex kérdés gazdasági-jogi oldalát górcsõ alá
téve elegendõ arra utalnom, hogy a bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvény hatályon kívül helyezte az
1960. évi III. bányatörvényt és annak végrehajtási ren-
deleteit is, melynek Vhr. 67. § jogtétele szerint: �A sza-
bályszerûen folytatott bányászati tevékenység során ke-
letkezett bányakár megtérítése, � nem ronthatja a bá-
nyavállalat gazdasági eredményét�.

Ezzel összefüggésben az 1993. évi bányatörvény 37.
§ (1) jogtétele alapján a bányavállalkozó a bányakáro-
kat köteles megtéríteni; sõt, a 26. § (9) jogtétele szerint
a térítési kötelezettségei a bányatelek törlését követõen
is fennállnak! (A merõben eltérõ jogi szabályozásra a
károsult állampolgár reakciója: �régebben a bányaká-
rok ügyintézése is egyszerûbb volt�!) A szabályozásból
eredõen a vízföldtani egyensúly rendezõdése vagy a kõ-

[ J ]
1
q3(q-1) ± 5(q-1)2 + 4(q-1)

2pq

1. sz. ábra: Az utómozgások lefutása
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zetmozgások igazolt megszûnése csak kezdeti lépések-
nek tekinthetõk a bányatelek esetleges törlési folyama-
tában.

Összefoglalás

Fejtések okozta kõzetmozgások tér- és idõbeni fo-
lyamatai annyira összetettek, hogy minden vonatkozás-
ban mérvadó matematikai összefüggésekkel is csak ne-
hezen és közelítõen írhatók le. Ezért a kõzetmozgás �
bányakár tárgykörben a felelõs állásfoglalásokhoz meg-
bízható, hiteles geodéziai mérések szükségesek, ami vo-
natkozik a külszíni kõzetmozgások idõbeni folyamatai-
ra, és adott esetben a bányatelek törlési feltételeire is.
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DR. TURZA ISTVÁN vájár (1965), bányatechnikus (1969), majd bányamérnök (1974) okleveleket szerzett. Rendelkezik
továbbá felsõfokú oktatás- és humánszervezõ képesítéssel; bányakár szakértõ, hites bányamérõ, mûszaki doktor (1983)
minõsítésekkel, technikumi oktatói gyakorlattal. Mérnöki munkásságát mindvégig a mecseki szénbányászathoz kötõdõ-
en fejtette ki. Számos szakcikk szerzõje bányamérés, kõzetmozgás és bányakár, humán erõforrások fejlesztése szakterü-
leteken.

Magyar elnök az Európai Bányászati Ágazati Párbeszéd
Bizottságban

Brüsszelben, az EU Bányászati Ágazati Párbeszéd Bizott-
ság 2005. november 22-én rendezett plenáris ülésén az EU
szintû bányászati szakmai-munkaadói szervezetek és a mun-
kavállalói oldalt képviselõ szakszervezetek egyhangúlag a bi-
zottság soros elnökévé választották dr. Zoltay Ákost, a Magyar
Bányászati Szövetség ügyvezetõ fõtitkárát.

A pozíciót ezidáig a munkavállalói oldal képviseletében
Bernd Westphal (IGBCE nemzetközi szakszervezet) töltötte
be. Az új soros elnöki posztra az EUROMINES, EURA-
COAL, IMA, APEP európai bányászati szövetségek javasla-
tára tett személyi elõterjesztés kapcsán a korábbi elnök ki-
emelte, hogy az EU történetében elsõ ízben tesznek javaslatot
egy közép-kelet-európai ország képviselõjére. A mandátum a
2006-2007. évi munkaprogram szerinti feladatok megvalósítá-
sára szól, soros elnöki, majd a rotációval összefüggésben társ-
elnöki pozícióban.

Rövid székfoglalójában Zoltay Ákos megköszönte azt a
megtisztelõ bizalmat, mely elnökké választásával a Magyar
Bányászati Szövetséget, a magyarországi Bányászati Ágazati

Párbeszéd Bizottságot, végsõ soron a magyar bányászatot,
Magyarországot illeti. A bõvítéssel az unió jelentõs ásványi
nyersanyagforrás-növekményhez jutott, melynek � mint termé-
szeti erõforrásoknak � kihasználása fontos szerepet kell hogy
kapjon az EU jelenleg formálódó nyersanyag stratégiájában
és energiapolitikájában. Kifejtette, hogy legfontosabb feladat-
nak a �Lisszaboni stratégia� célkitûzéseinek a versenyképessé-
get javító fejlesztésekkel történõ megvalósítását tartja, össz-
hangban a fenntartható fejlõdés elvével. Ezzel összefüggésben
célkitûzésként az EU gazdaságának � ezen belül a bányászat-
nak � versenyképességét kedvezõtlenül befolyásoló tényezõk
mielõbbi kiküszöbölését, a vonatkozó környezetvédelmi
irányelvek összehangolását jelölte meg.

Az új elnök szerint csakis a kedvezõbb feltételrendszer ki-
alakítása, a versenyképes gazdaság megvalósítása alapozhatja
meg az unióban a társadalmi jólétet, melynek elérésében fon-
tos szerepe van a munkaadók és munkavállalók közötti nem-
zeti és EU-szintû ágazati párbeszédnek is.

Gratulálunk tagtársunknak a megtisztelõ pozíció elnyeré-
séhez, kívánjuk, hogy erõben, egészségben megvalósítsa meg-
jelölt célkitûzéseit!

Dr. Horn János � Szerkesztõség

Személyi hírek

Változik az e-mail címünk
A BKL Bányászat e-mail címe a szolgáltató 2005-ben történt névváltozása miatt

bkl.banyaszat@t-online.hu-ra
változott. Bár az ilyenkor szokásos módon még egy évig a korábbi e-mail címen (bkl.banyaszat@axelero.hu)
ugyanúgymegkapjuk az elektronikus küldeményeket, kérjük tisztelt olvasóinkat, cikkíróinkat, hírt beküldõinket,
hirdetõinket, hogy az új címzésre szíveskedjenek átállni.

Köszönettel
Szerkesztõség

mailto:bkl.banyaszat@t-online.hu
mailto:men(bkl.banyaszat@axelero.hu)
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Hazánk utolsónak megmaradt mélymûveléses szén-
bányájában, a Márkushegyi Bányaüzemben az elmúlt
idõszak technikai fejlesztései egyre több lehetõséget ad-
nak arra, hogy új, eddig még nem alkalmazott mûszaki
megoldásokkal éljünk. A Kõhalmi bányamezõ � a ter-
melés koncentrálása miatt egyedül nyitva tartott bánya-
mezõ � 608/F azonossági számú frontfejtése két érde-
kességet is tartogatott számunkra. Pontosabban az egyik
egy eddig nálunk nem alkalmazott mûszaki megoldás, a
másik pedig egy igazi geológiai érdekesség.

AKõhalmimezõ felsõ részében kialakított, már em-
lített számozású front eocén kõzet környezetben került
kialakításra. A mûvelt szenes összlet (2,4-3,0 m vastag-
ságú) ~16.000 kJ/kg átlag fûtõértékû. A fõtében eocén
osztreás és operculinás márga van, míg a széntelep (1,6-
2,2 m) alatt gyengébb minõségû pala helyezkedik el (1.
sz. ábra). A termék energetikai célra kiválóan alkalmas,
így a Vértesi Erõmûben a nemrégen üzembe léptetett
kéntelenítõ megépítésével együtt felújított kazánok tü-
zelõanyagául szolgálhat.

Forgatott front

A fejtési tábla (2. sz. ábra) 180× 420m-es. Amûvelt
szelet átlagos vastagsága 2,5 m. A táblát ÉNy-ról egy, a
Kõhalom felsõ és középsõ részét elválasztó ~ 70 m ösz-
szes elvetési magasságú vetõ elsõ 20-30 m-es lépcsõje
zárja le. Mivel a tábla a már lemûvelt 607/F fejtés mellé
került (5 m pillér elhagyásával), így a 180m hosszú szár-
nyat a fõ- és légvágatáramerõlegesen hajtva egy három-
szög alakú terület mûvelési veszteségként jelentkezett
volna.

Szakirodalomból ismert volt számunkra az a tény,
hogy széles homlokú frontot mûvelés közben forgattak
már. A mi bányánkban ez idáig csak legfeljebb ún. �rá-
forgatás� történt, fõ- vagy légvágati oldalon, és jellem-
zõen inkább leálláskor, maximum 15-30 m hosszban.
Ebben a hosszban a geometriai szabályok miatt ún. si-
ma ráforgatás nem volt lehetséges, hiszen azmintegy 25
m-es szárnyhossz változást eredményezett volna.

Az elõzõekmiatt a légvágatot úgy forgattuk el, mint-
ha a fõvágati és szárnyi keresztezõdés lenne a 180 m-es
sugarú kör középpontja. Ezt az �ideális� ívet közelítve a
légvágatba két iránytörést tettünk (3. sz. ábra). A légvá-
gatban az elsõ iránytörés amerõlegestõl 32m távolságra
19°-os volt. Ezen útvonal megtétele alatt hosszabbodik

a szárny egy vágatszélességnyit. A második iránytörés
51 m után 5°-os volt, majd 20 m-re légvágati vájvég
következett.

Ahhoz, hogy a pajzsok forgatás közben ne torlódja-
nak, a fõvágati oldalon is iránytörést alkalmaztunk. A
merõleges beállástól indulva 10°-os iránytörést tett lehe-
tõvé az, hogy az átfedõ kaparó egységei között a maxi-
mális flexibilitást közel kihasználva, a fõvágatra 101°-os
szögben indíthattuk a szárnyat. (A fejtés 10 m-es elõre-
haladása után érkeztek a keresztezõdési pajzsok a nor-
mál alaphelyzetbe.) Ez az irány a légvágati második tö-
résponthoz mutatott.

Egy frontfejtés, két érdekesség
DR. HAVELDA TAMÁS okl. bányamérnök, bányászati igazgató, VICSAI JÁNOS okl. bányamérnök, üzemvezetõ

(Vértesi Erõmû Rt. Oroszlány)

A Márkushegyi bányaüzemben a 608/F sz. frontfejtés különleges tektonikai viszonyokkal
találkozott. Ennek megfelelõen a lemûvelésénél is különleges, újszerû megoldásokat alkal-
maztak.

1. sz. ábra:Márkushegyi Bányaüzem Kõhalom bánya-
mezõ elvi rétegsora és egytengelyû nyomószilárdsága

(MPa)
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További (kisebb) területnövelés volt elérhetõ a lég-
vágati második iránytöréssel és vele egy idõben a szárny
61 m-ben beletett 6°-os iránytöréssel.

Összegezve, az ily módon kialakított kísérõ- és szár-
nyi vágatokkal 36.000 t többlettermelésre nyílt lehetõ-
ség. Megjegyzendõ, hogy a jól átgondolt tervezésnek, a
precíz munkahelyi irányításnak és a kifogástalan kivite-
lezésnek köszönhetõen gond nélkül indult és haladt a
frontfejtés 2986 t/nap teljesítménnyel.

A vágás és léptetés irányára és hosszára külön tervet
dolgoztunk ki, amit operatív irányítással esetenként fe-

lülbírálva, üzemzavarmentesen haladt
a frontszárny elkerülve a beszorulá-
sokat vagy a szállító vonal szétszaka-
dását (1. táblázat). A ráforgatás tech-
nológiáját tovább bonyolította � a
megoldást nehezítette � a kirabolt
kutatóvágat harántolása.

Mamuttalp vagy dugó?

A kutatófúrásokból és bányabeli
kutatásokból megismert mezõrészben
már kialakításra került korábban a
607. azonossági számú front. Fõvága-
tából a szomszédos területmegismeré-
sére 75-110 m hosszúságú kutatófúrá-
sokat mélyítettünk, sõt a 355. szel-
vénymétertõl egy 360mhosszú kutató-
vágatot is hajtottunk. Ebbõl is fúráso-
kat mélyítve képet kaptunk a követke-
zõ 608/F azonossági számú frontfejtés

területére (tektonikai zavartságára) vonatkozólag. A
Márkushegyen szokásos 5 m-es �hús� elhagyásával el-
kezdõdött a vágathajtás. A 608-as front légvágata így öt
méterre került a 607-es front fõvágata mellé (ebbõl
kilépve), és tõle 180 m-re hajtottuk a szállítóvágatot. A
608/1 (légvágat) hajtásakor � �ismert� terület és ritkított
elõfúrások mellett haladva � a 154. szelvényméternél
jobbról balra mutató vetõnek ütköztünk. A nem várt
vetõ (megjegyezzük, vetõt soha nem vár az ember),
oligocén márgát hozott a szelvénybe. Fúrások alapján
végül döntés született a vágat tengelyirányban történõ

2. sz. ábra: A 608/F fejtés elhelyezkedése

3. sz. ábra: A 608/F fejtés
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továbbhajtására, ugyanis látszott, hogy itt egy külön-
leges geológiai képzõdménnyel állunk szemben. A
vágat aztán továbbhaladt, és mintegy ötven kutató-
feltáró-megismerõ fúrás alapján behatárolható volt a
különleges jelenség. Normál és rátolásos jellegû egye-
nes és íves vetõlapok által határolt, szinte szabályos kör
alaprajzú ~ 30 m átmérõjû területen az eocén környe-
zetben oligocén homokos márga került a mûvelés sík-
jába. Ez minimum ~30-35 m-es lezökkenést jelent. A
képzõdmény fejtési szárnnyal párhuzamos metszetét a

4. sz. ábrán láthatjuk. További érdekessége volt még a
�beszakadásnak�, hogy viszonylag állékony, szürke oli-
gocén kõzet került elénk. Egyirányú nyomószilárdsága
10-15 MPa közötti volt, míg nálunk az oligocén általá-
ban 2-10 MPa nyomószilárdságú, nagyon töredezett,
szappanos felületû, színes tarka agyagokat jelent. Üze-
mi tapasztalatok alapján kerüljük az oligocén kõzetkör-
nyezetet, ott ugyanis gyors vágat tönkremenetellel és
folyamatos karbantartásokkal, átácsolásokkal kell szá-
molnunk.

Miután a képzõdmény vizet nemhozott (száraz kör-
nyezet), és állékonyságát a vágathajtás alapján még el-
fogadhatónak ítéltük, így megszületett a döntés a terü-
let lefejtésére. A lefejtéssel szemben állt egy 70m-es vá-
gathajtás, egy le- és egy visszadokkolás a maga szerelési
idejével és nem utolsósorban költségeivel. A szenünk-
höz nagyon hasonló nyomószilárdságú szürke márga
szelektíven volt jöveszthetõ félig zárt homlokelfogásos
technológiával. Folyamatos üzemben csak néhány eset-
ben fordult elõ némi felszakadás � amikor a vetõsíkok
párhuzamosra fordultak a homlokkal �, itt némi elõtû-
zéssel és kézi biztosítással csaknem folyamatossá tudtuk
tenni a termelést.Mi sem bizonyítja jobban, minthogy a
fejtési teljesítmény ezen a szakaszon csak kis mértékben
esett vissza, 2313 t/nap-ra. A fejtés tiszta területén 3680
t/nap volt az átlagtermelés. Utólag megállapítható,
hogy jó döntés volt ezt a tektonikai zavart ilyen módon
lekezelni.

Épkézlábmagyarázatot a mai napig nem tudunk ad-
ni erre a különleges geológiai jelenségre, ezért mara-
dunk a találó üzemi találgatások egyikénél, ami szerint
ez egy mamuttalp lenyomat, vagy hogy megvan végre
Márkushegyen a dugó!

4. sz. ábra: A 608/F fejtési vetõárok földtani szelvénye

1. táblázat: 608/F fejtés kísérõvágatainak elõrehaladása
2005. július

Fõvágat 608/2 Légvágat 608/1
Elõre- Elõre-

Szelv. haladás (m) Szelv. haladás (m)
m napi összes m napi összes

2005.07.03. 474.5 0.0 0.0 561.0 0.0 0.0
2005.07.04. 474.5 0.0 0.0 560.5 0.5 0.5
2005.07.05. 474.5 0.0 0.0 559.0 1.5 2.0
2005.07.06. 473.5 1.0 1.0 553.0 6.0 8.0
2005.07.07. 473.0 0.5 1.5 544.0 9.0 17.0
2005.07.08. 471.0 2.0 3.5 539.0 5.0 22.0
2005.07.09. 471.0 0.0 3.5 539.0 0.0 22.0
2005.07.10. 471.0 0.0 3.5 539.0 0.0 22.0
2005.07.11. 470.5 0.5 4.0 527.5 11.5 33.5
2005.07.12. 468.5 2.0 6.0 523.0 4.5 38.0
2005.07.13. 467.5 1.0 7.0 517.5 5.5 43.5
2005.07.14. 467.5 0.0 7.0 514.5 3.0 46.5
2005.07.15. 467.0 0.5 7.5 507.0 7.5 54.0
2005.07.16. 466.0 1.0 8.5 500.0 7.0 61.0
2005.07.17. 466.0 0.0 8.5 500.0 0.0 61.0
2005.07.18. 465.0 1.0 9.5 492.0 8.0 69.0
2005.07.19. 464.5 0.5 10.0 487.0 5.0 74.0
2005.07.20. 464.5 0.0 10.0 479.0 8.0 82.0
2005.07.21. 463.0 1.5 11.5 472.0 7.0 89.0
2005.07.22. 461.5 1.5 13.0 467.0 5.0 94.0
2005.07.23. 461.5 0.0 13.0 467.0 0.0 94.0
2005.07.24. 461.5 0.0 13.0 467.0 0.0 94.0
2005.07.25. 457.0 4.5 17.5 462.0 5.0 99.0
2005.07.26. 454.5 2.5 20.0 458.0 4.0 103.0
2005.07.27. 453.0 1.5 21.5 455.0 3.0 106.0
2005.07.28. 450.5 2.5 24.0 451.0 4.0 110.0
2005.07.29. 448.0 2.5 26.5 447.5 3.5 113.5
2005.07.30. 448.0 0.0 26.5 447.5 0.0 113.5
2005.07.31. 448.0 0.0 26.5 447.5 0.0 113.5
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Bevezetés

Palström 1995-ben vezette be a kõzettest index
(RockMass index � RMi) fogalmát, mely segítségével a
kõzettest egyirányú nyomószilárdságának meghatáro-
zására, és ezáltal annak osztályba sorolására van lehetõ-
ség. Bár maga az elmélet nem tartozik a szorosan vett
kõzettest-osztályozások közé (mint pl. az RMR vagy Q-
módszer), ennek ellenére annak leírására, jellemzésére
is jól használható. Fõleg bemenõ adatként használható
jól az eddigi módszerekhez, valamint numerikus mód-
szerek alkalmazásánál homogenizáció céljából.

Palström Hansági (1964, 1986) azon elméletébõl in-
dult ki, hogy a kõzettömb (kõzetblokk) szilárdságát a
kõzettest tagoltságát (méretét, állapotát) figyelembe vé-
ve kell redukálni. A kõzettest index értékét a fentiekbõl
adódóan a következõképpen ajánlja meghatározni:

RMi = Jpc,

ahol:
Jp: A tagoltsági paraméter, mely 4 fõ tényezõbõl te-

võdik össze: a kõzetblokk térfogata (vagy a tagoltságok
sûrûsége), a tagoltság érdessége és mállottsága, vala-
mint a tagoltság méretei. Ez a redukciós tényezõ repre-
zentálja a tagoltság hatását a kõzettestre. Jp értéke 0 (tö-
redezett kõzettest) és 1 (ép kõzet) között változik;

c: A kõzettömb (kõzetblokk) egyirányú nyomó-
szilárdsága (MPa-ban),

RMi: az ún. �kõzettest index�, mely a kõzettest egy-
irányú szilárdsága (MPa-ban).

A cikk ezen számítási módszert mutatja be Palström
(1995, 1996) alapján, figyelembe véve az azóta tett pon-
tosításokat is. Elõször az elmélet alapkoncepcióját mu-
tatja be, majd a tényezõk értékeinek meghatározásának
lehetõségét. Külön foglalkozik amérethatással, mely se-
gítségével lehetõség van a laboratóriumi eredmények
pontos átszámolására, majd a végén az RMi használha-
tóságát, elõnyeit és korlátait elemezi.

Az RMi-nél használatos paraméterek

Palström (1995) elmélete felállításakor figyelembe
vetteHoek et al. (1992) azon véleményét, mely szerint a
kõzettest szilárdságát befolyásolja a kõzetblokkok alak-
ja, mérete, valamint a tagoltsági felületük állapota � az-

az annak meghatározásához ezen tényezõket kell meg-
mérni és hatásukat megvizsgálni. Ez nem jelenti azt,
hogy az ép kõzet anyagának a tulajdonságát figyelmen
kívül lehetne hagyni a kõzettest osztályozásánál � sõt,
éppen hogy számos esetben az ép kõzet szilárdsága ka-
rakterisztikusabban befolyásolja a kõzettestét, mint a
tagolófelületek. A kõzet anyaga szintén nagyon fontos
abban az esetben, ha a tagoltságok nem folytonosak,
ugyanis az jelentõs hatással van azok esetleges terjedé-
sére, összekapcsolódására.

A mérnökgeológiai leírások a tervezõ számára sok-
szor csak a geológiai, kõzettani adatokat tartalmazzák,
ugyanakkor a kõzettest tulajdonságát a legtöbb estben a
tagoltságok minõsítik. Ezen gondolatmenetbõl kiindul-
va, Palström (1995) számos alagútépítés tapasztalatait
elemezve az alábbi bemenõ adatokat adja meg az RMi
meghatározásához:

a tagoltságok által körbefogott kõzetblokkok mére-
tei � mint blokk-térfogatot értelmezve (jele: Vb);

a kõzetblokk anyagának szilárdsága � egyirányú
nyomószilárdsággal meghatározva (jele: c);

a kõzetblokkok felületének nyírási szilárdsága � a ta-
goltság felületének érdessége és mállottsága ismereté-
benmegadva (jelük: jR és jA, értékük 1. és 3. táblázatok
alapján);

a tagoltságok méretei és határai � megadva mint
azok hosszúsága és folytonossága (jele: jL, értékét a 2.
táblázat tartalmazza).

A kõzettest értékelése a kõzettest index alapján
DR. VÁSÁRHELYI BALÁZS okl. építõmérnök, poszt-doktorandusz
(BME Építõanyagok és Mérnökgeológiai Tanszék, Budapest)

A cikk a kõzettest egyirányú nyomószilárdságának meghatározására mutat be egy számítási mód-
szert a Palström által 1995-ben bevezetett kõzettest index � RMi � alapján, figyelembe véve az azóta
tett pontosításokat is. A szerzõ elõször az elmélet alapkoncepcióját mutatja be, majd a tényezõk ér-
tékei meghatározásának lehetõségét, külön foglalkozik a mérethatással, melynek segítségével lehetõ-
ség van a laboratóriumi eredmények pontosítására, majd az RMi használhatóságát, elõnyeit és korlá-
tait elemzi.

1. táblázat: A tagolófelület érdességének (jR) mérõszáma

Kis léptékben Nagy léptékben a tagoltsági felület
a tagoltsági felü- hullámossága
let érdessége* sík kissé erõsen lépcsõ- össze-

hullá- hullá- zetes kapcso-
mos mos lódó

nagyon érdes 3 4 6 7,5 9
érdes 2 3 4 5 6
kissé érdes 1,5 2 3 4 4,5
sík 1 1,5 2 2,5 3
sima 0,75 1 1,5 2 2,5
tükrös** 0,6 � 1,5 1 � 2 1,5 � 3 2 � 4 2,5 � 5

szabálytalan tagoltságnál jR = 5 ajánlott

*: kitöltött tagoltságnál: jR = 1; ** tükrös tagoló-felületnél az ér-
ték függ a �bordázatok� elõfordulásától és kinézetétõl. Markáns
�barázdák� esetén a nagyobb érték használható.
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Az RMi meghatározása ismert kõzettest
szilárdsági adatokból

Az ép kõzet egyirányú nyomószilárdságának vizsgá-
lata laboratóriumi körülmények között jól ismert, szab-
ványosított eljárás, ezért ennek bemutatásától eltekin-
tünk. A redukciós tényezõ, az ún. tagoltsági paraméter
(Jp) a következõ tényezõkbõl épül fel:

a kõzetblokk térfogata (Vb), melyet helyszínimérés-
sel határozhatunk meg;

a tagoltság állapotát leíró tényezõ (jC), mely három
független paramétert tartalmaz: érdesség, mállottság és
a méret.

Számos helyszíni vizsgálat és nagymintákon végzett
kísérlet alapján határozták meg, milyen módon van
kapcsolatban a tagoltságot leíró tényezõ (jC) és a kõzet-
blokk térfogata (Vb) a tagoltsági paraméterrel (Jp).

Jp = 0,2 JjC(Vb)D

aholVb a kõzetblokk térfogata [m3]-benésD=0,37 jC-0,2.
A tagoltság állapotát leíró tényezõ (jC) a következõ

három taggal kölcsönösen függ: a tagolófelület
érdességgel (jR), mállottsággal (jA) és mérettel (jL), a
következõképpen:

jC = jL(jR/jA)

Az 1. ábra az RMi kiszámításának
elvét mutatja be sematikusan, míg az 1.
táblázat a tagoltsági érdesség (jR), a 2.
táblázat a tagoltsági méret (jL), valamint
a 3. táblázat a tagoltsági mállottság (jA)
számértékeit adja meg Palström (1995)
alapján.

Az elmélet jól használható abban az
esetben is, ha fúrómag alapján meghatá-
rozott RQD tényezõ áll a rendelkezé-
sünkre, de ennek méréstartományán kí-
vül is lehetõség van vele számolni, ha az
ún. térfogati tagoltságszámot határozzuk
meg. A térfogati tagoltságszám (definí-
ció szerint) megadja, hogy 1 m3-nyi kõ-
zettestben hány darab tagoltság találha-

tó. Itt külön-külön kell vizsgálni azt az esetet, amikor 3
vagy több tagoltsági egység közel hasonló méretû blok-
kokat darabol, amikor 2-3 tagoltsági háló hosszú blok-
kokat metsz ki, továbbá ha csak 2 tagoltsági háló van,
melyek miatt nagyon hosszú blokkról beszélhetünk, és
végül, ha csak 1 tagoltságot észlelünk (ebben az esetben
lapos blokkjaink vannak).

1 dm3-nél nagyobb térfogatú blokkok esetén már je-
lentõs eltérés van a laboratóriumban, szabványos pró-
batesten meghatározott nyomószilárdsági érték és a ta-
golatlan, ép kõzetblokk szilárdsági értéke között. Ezt
felismerve külön kell foglalkozni a laboratóriumban
meghatározott egyirányú nyomószilárdság és a kõzet-
blokk nyomószilárdsága közötti kapcsolattal, az ún. mé-
rethatással is.

Mérethatás

Amérethatást akkor kell figyelembe venni, ha a kõ-
zetblokkmérete jelentõsen eltér a laboratóriumi vizsgá-
latnál használt próbatest méretétõl. Az elmélet alapján
RMi értékében a Jp értéke tartalmazza a mérethatást a
benne szereplõ jL tényezõ által. Tagolatlan kõzettest
esetén ez azt jelenti, hogy a tagoltsági paraméter (Jp)
1-gyel egyenlõ, azaz az elmélet alapján ilyenkor a

kõzettest egyirányú nyomószilárdsága
megegyezik az 50 mm átmérõjû szabvány
próbatest szilárdságával � ami természe-
tesen nem igaz. Számos vizsgálatot feldol-
gozva, Barton (1990) az alábbi egyenletet
ajánlja ebben az esetben:

c= c0 (50/d)0,2 = c0 (0,05/Db)0,2 = c0 f,

ahol c0 a szabvány (50 mm átmérõjû)
próbatesten végzett vizsgálat eredménye,
d az átszámításkor figyelembe vett kõzet-
blokk mérete.

Db a kõzetblokk effektív átmérõje,
melyet a blokktérfogat ismeretében lehet
meghatározni: Db = (Vb)0,33. Ez az egyen-
let néhány méteres nagyságú blokkokig
biztonsággal használható.1. sz. ábra: A különbözõ paraméterek kombinációja az RMi érték

meghatározásához

2. táblázat: A tagoltság hosszának és folytonosságának a mérõszáma, (jL)

Tagoltság Meghatározása Típusa jL
hossza,m

Folytonos megszakításos
tagoltság tagoltság **

< 0,5 nagyon rövid rétegzett/leveles 3 6
0,1 � 1,0 rövid/kicsi tagoltság 2 4
1,0 � 10 közepes tagoltság 1 2
10 � 30 hosszú/nagy tagoltság 0,75 1,5
> 30 nagyon kitöltött tagoltság 0,5 1

hosszú/nagy vagy nyírás*

* gyakran egyedülálló és ezekben az esetekben külön kell kezelni;
** a megszakításos tagoltság vége tömör kõzettestben van

Tagoltság
érdessége

Tagoltság
állapottényezõje

Tagoltság
mállottsága

Tagoltság
mérete és iránya

Tagoltság
sûrûsége

Tagoltsági
paraméter

RMi

Kõzetblokk anyaga

Kõzetblokk
térfogata

Egyirányú
nyomószilárdság



Az RMi használhatósága, elõnyei és hátrányai

Palström (1996) alapján elkészített 2. ábra az RMi
alkalmazásának lehetõségeit mutatja be. Az RMi mód-
szert nem lehet közvetve osztályozási módszerként
használni, ugyanakkor bizonyos mértékig tartalmazza
azokat, mivel néhány bemenõ paraméter megegyezik a
többi osztályozási módszernél használt értékkel, így
azoknál többé-kevésbé közvetlenül is felhasználható. A
4. táblázat a lehetséges osztályozási
módotmutatja be a kapott RMi érték
ismeretében.

Az RMi elõnyeit pontokba foglal-
va, az alábbiakban mutatjuk be:

� növeli a bemenõ adatok pontos-
ságát, továbbá segíti a kõzettest osztá-
lyozás rendszerezését is;

� könnyen használható durva kö-
zelítéseknél, amikor a tervezési terü-
letrõl kevés adat áll rendelkezésünkre
(pl. elõtervezésnél, amikor még köze-
lítéssel kell megbecsülni a bemenõ
adatokat);

� jól alkalmazható a különbözõ
helyekrõl nyert információk összeve-
tésénél;

� az egymásra épülõ rendszer filo-

zófiája jól illeszkedik
a mérnöki gondolko-
dásmódhoz;

� jóval szélesebb
kõzettest változatos-
ságot lehet ezzel vizs-
gálni, mint a többi,
hagyományos osztá-
lyozási módszernél,
ebbõl adódóan széle-
sebb alkalmazási le-
hetõsége van;

� bemenõ para-
méterként jól hasz-
nálható a többi osztá-
lyozási módszernél,
valamint az új osztrák
alagútépítési eljárás-
nál (NATM / NÖT-
nél).

Az elmélet termé-
szetesen számos hát-
rányt illetve hiányos-
ságot is tartalmaz.
Mivel az RMi-vel a
kõzettest egyirányú
nyomószilárdságának
meghatározására van
csak lehetõség, így
nemhasználható álta-
lános törési elmélet-
ként. Általánosság-

ban, mint minden más elméletnél, itt is meg kell jegyez-
ni, hogy mind az ép kõzet, mind a tagoltságok hatalmas
összetevõjû és szerkezeti változatossággal rendelkez-
nek, melynek hatására megszámlálhatatlan összetételû
és tulajdonságú kõzettest jöhet létre.

Természetesen nem lehet mindezekhez a kombiná-
ciókhoz csupán egyetlen számot rendelni, továbbá itt is
�tól �ig határokat kell felállítani, mely reprezentálja a
kõzettestet.
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3. táblázat: A tagoltság mállottságának mérõszáma (jA)

Terminológia Leírás jA

A. A kõzetfelületek közötti kapcsolat
Tiszta tagoltság
Begyógyult vagy összeforrt Lágy, áthatolhatatlan kitöltés 0,75
tagoltságok (kvarc, epidot stb.)
Üde kõzetfalak Nincs burkolat vagy kitöltés a tagoltsági 1

felületen, a szennyezõdéseket kivéve
Mállott, tagolt felület
I. 1. foknál mállottabb A tagolt felület egy osztállyal nagyobb 2

mállottságot mutat, mint a kõzet
II. 2. foknál mállottabb A tagolt felület két osztállyal 4

jobban mállott, mint a kõzet
Burkolat vagy kitöltöttség
Homok, iszap, kalcit stb. Szemcsés anyag agyag nélkül 3
Agyag, klorit, talk stb. Puha és kohéziós anyagok 4
B. Részlegesen kitöltött vagy nincs kapcsolat a felületek között
A kitöltõ anyag típusa Leírás Részleges fal- Nincs fal-

érintkezés* érintkezés**
Homok, iszap, kalcit stb. Szemcsés anyaggal 4 8

kitöltött (agyagmentes)
Tömörített agyagok Kötött és lágyuló 6 10

kitöltöttség
Puha agyagok Közepestõl kicsit 8 12

túlkonszolidált kitöltöttség
Duzzadó agyagok A kitöltött anyag tisztán 8-12 12-20

duzzadó tulajdonságot mutat

2. ábra: Az RMi érték fõ alkalmazási lehetõségei

* vékony kitöltés < 5 mm, ** vékony kitöltöttség vagy barázdáltság

Kõzettest index (RMi)

Kommunikáció

Hoek-Brown
törési elméletRMR módszer

Robbantás
és jövesztés

TBM haladás
megbecsülése

Stabilitás és
megtámasztás
számítása

Q-módszer

NÖT (NATM)

Numerikus
modellek

Deformációs
modulus

Környezet
alakváltozása
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Az alábbiakban a fõbb hibaforrásokra hívjuk fel a fi-
gyelmet:

Az RMi pontosságát döntõen befolyásolja a labora-
tóriumi kísérlettel meghatározott egyirányú nyomószi-
lárdság értéke.Mivel ez az érték függ a próbatest víztar-
talmától, valamint igen sokszor nagy szórása van az
ugyanabból a kõzetblokkból vett mintának is, így a vég-
sõ értéknél is nagy különbségek adódhatnak.

A tagoltsági paramétert (Jp) természetesen kevés
nagyminta kísérlettel határozták meg. Ebbõl adódik,
hogy az elmélet pontosságára (ill. pontatlanságára)
nincs kellõ információnk. Amérések alapján számos hi-
ba �kiolthatta� egymást, melyekre csak a további méré-
sek deríthetnek fényt.

Az RMi bemenõ paramétereinek változása jelentõs
mértékben befolyásolja a kapott eredményt, ami szub-
jektivitásból adódó hibát okozhat.

Természetesen az elméletet lehatárolja még a kõzet-
test típusa is: az egy adott tagoltsági rendszer felett már
nem használható (ill. nagyon nagy hibával terhelt).
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4. táblázat: Az RMi alapján történõ osztályozás

Osztályba sorolás Kõzettest szilárdsága RMi érték
(MPa)

rendkívül kicsi rendkívül gyenge < 0,001
nagyon kicsi nagyon gyenge 0,001 � 0,01
kicsi gyenge 0,01 � 0,1
közepes közepes 0,1 � 1,0
nagy szilárd 1,0 � 10,0
nagyon nagy nagyon szilárd 10,0 � 100
rendkívül nagy rendkívül szilárd > 100

DR. VÁSÁRHELYI BALÁZS 1993-ban végzett a BME Építõmérnöki Karán. 1993-1996 között a Mérnökgeológia Tan-
széken doktorandusz, majd 1999-ig tanársegéd. 2000-2004 között elõbbmélyépítésnél kivitelezõként, majd geotechnikus
tervezõként dolgozik. 2004 óta poszt-doktorandusz a BMEMérnökgeológia Tanszékén. Fõ kutatási területe a kõzetme-
chanika és kõzettest osztályozások.
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A24 évvel korábbi (1935. július 14.), régi IX. fõkihú-
zó függõleges aknatûzhöz hasonló kiterjedésû nagy bá-
nyatûz keletkezett 1959. november 15-én éjjel a Tatabá-
nya X-es aknaüzemben a kihúzó fõlégvágatban, majd
onnan továbbterjedve a közeli fõkihúzó függõleges ak-
nában.

Az exogén bányatûz elõtt a fõlégvágat és a 7-8 m-rel
alatta, behúzó légáramban lévõ falazott szállítógépkam-
ra közti melegedést észlelve annak felszámolásával az
ilyen munkában szakmai ismeretekkel és tapasztalattal
rendelkezõ 732-es csapatot bíztuk meg. A munka ame-
legedés vízzel történõ hûtésébõl, locsolásából, folyama-
tos áztatásából, majd a készlet kiszedésébõl eredõ üreg
agyaggal történõ kézi tömedékelésébõl, végül iszapolás-
ból állt.

A fõlégvágat és a szállítógép kamra közötti kõzet-
rész átszakadása miatt új helyzet állt elõ. A füst és tûz a
fõlégvágaton a közeli függõleges légakna felé terjedt. A
mélyszinten dolgozómintegy 60 bányász Lois László fõ-
aknász irányításával, a rendszeresen oktatás tárgyát ké-
pezõ, üzemzavar-elhárítási terv pontos végrehajtásával
biztonságos útvonalon a külszínre menekült. További 50
személyt � mivel nem voltak közvetlen veszélyeztetve �
nem kellett kitelepíteni, õk a tûzfelszámolási munkála-
tokhoz rendelkezésre álltak.

Engem, mint a bányaüzem fõmérnökét, hajnali 1/4
3-kor riasztottak.

Megnyugtató volt számomra, hogy a mélyszintre te-
lepített dolgozók a kijelölt menekülési útvonalon vala-
mennyien sértetlenül távoztak a bányából. Monos Ru-
dolf fõmérnök bányamentõ-parancsnokkal és Barsi Ká-
roly területi fõmérnökkel azonnal az üzembe siettünk,
majd rövid tájékozódás után bányamentõ készülékkel a
lejtõsaknán a bányába mentünk.

A bányában a fõaknász jelentette a 60 fõre vonatko-
zó, már végrehajtott kiürítést, továbbá, hogy 50 dolgozó,
kiknek egy része bányamentõ, még rendelkezésre áll a
bányában a tûzfelszámoláshoz.

Áttekintettük a tûz közelében lévõ bányabeli rob-
bantóanyag raktárkészletének (350 kg paxit, nitrocertu-
sit, gyutacsok) lejtõsaknán történõ, már folyamatban lé-
võ kiszállításának folytatását, a robbantóanyag külszíni
biztonságos elhelyezését és õrzését.

Az idõközben megérkezett központi bányamentõk,
Daubner Rudolf vezetésével megkezdték a közösen ki-
jelölt két tûzgát építését. A központi bányamentõ állo-
más személyi állományának megérkezése után elegen-
dõ létszámú bányamentõ állt rendelkezésre a bányabeli
feladatokhoz, ezért a bányamentõ vizsgával nem ren-
delkezõ dolgozókat a külszínre telepítettük. Hanesz Jó-
zsef iszapmestert a függõleges akna aljának figyelésével,
Gyöngyösi József bányamentõt a lejtõsakna alsó rako-
dói távbeszélõnél külszíni kapcsolattartással bíztam
meg.

Miután a tûz miatt a függõleges aknai távbeszélõká-
bel használhatatlanná vált (leégett), közvetlen kapcsola-
tot alakítottam ki a lejtõsaknán keresztül a bányában és
a fõmérnöki irodában tartózkodó vezetõk között. A
tröszti vezetõkön (Gál István, Becker Ferenc, Reviczky
Ferenc, Barsi Károly) kívül jelen voltak a minisztérium,
Országos Bányamûszaki Fõfelügyelõség (OBF), Kerü-
leti Bányamûszaki Felügyelõség (KBF), MSZMP,
SZOT (Csetneki István, Elekes András, Török Zoltán,
Angyal István és mások) képviselõi is, akiknek így min-
den újabb föld alatti esemény azonnal tudomásukra jut-
hatott, és lehetõség volt gyors, megfontolt, összehangolt
döntés hozatalára.

A lejtõsakna-külszíni összekötõnk Solymos András
fõmérnök volt, aki az 1952-es szuhakállói vízbetörés
után a 17 fõ kimentésében, mint a tatabányai bánya-
mentõcsapat parancsnoka jelentõs szerepet játszott.

Amentési, tûzfelszámolási munkákkal kapcsolatban
két megoldással számoltunk:

A) Külszínrõl a függõleges aknába lebocsátott víz
(kezdetben kb. 400 l/p) mennyiségét � az aknatûz
rohamos terjedése miatt � olyan mértékben növelni,
hogy az akna és aknatorony ne károsodjon, másrészt ne
veszélyeztessük saját biztonságunkat a bányában a füst
visszavágással (összesen 30 fõ bányamentõ)

B) A bányában tartózkodó személyi állomány eltá-
volítása után a két aknanyílás (lejtõsakna, függõleges
akna) lezárásával az akna és aknatorony megmenthetõ,
majd néhány hét után újranyitással valamennyi � a vég-
leges felszámolással kapcsolatos � munka elvégezhetõ.

Kezdetben az A) változattal próbálkoztunk, de a tûz
rohamos erõsödésemiatti többletvíz túl erõteljes és ma-

Visszaemlékezés a tatabányai X-es aknaüzem függõleges fõkihúzó
aknatûzre a 45. évfordulón

FECSKÉS MIHÁLY aranyokleveles bányamérnök, okl. bányaipari gazdasági mérnök
(1959-ben a tatabányai X-es akna fõmérnöke)

A Tatabánya X-es aknaüzem személyszállító légaknatûznél � a helyzet gyors felismerésé-
vel � sikerült a bányakatasztrófát elhárítani. A visszaemlékezés a munka során tapasztalt
figyelemre méltó szolidaritást, a gyors és szakszerû intézkedéseket írja le.
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gával ragadó hatására � amit azonnal leállítottunk � a
légáram megfordult, a füst visszafelé áramlott a bányá-
ba, és az ott tartózkodókat már-már veszélyeztette.

A többletvíz azonnali leállításával, a veszély elmúltá-
val a B) változat végrehajtása mellett döntöttünk.

Idézet �A Tatabányai Szénbányák Története" címû
könyvbõl:

�A helyzet gyors felismerésével és a többletvíz azon-
nali leállításával a katasztrófát sikerült elhárítani. Ez-
után a bányában tartózkodók haladéktalan kivonására
és a két aknanyílás bezárására került sor. Az újranyitás
1960. január 3-án kezdõdött, és csak fél év múlva sike-
rült a termelést lendületbe hozni.�

A füstvisszavágással kapcsolatos veszély igen gyors, s
szinte egyidejû felismerése, a többletvíz azonnali leállí-
tása � lehet, hogy kissé szerénytelenül hangzik � hár-
munk (TörökZoltán, SolymosAndrás, FecskésMihály)
érdeme.

Nagy volt a veszély, de percek alatt elmúlt. Az ese-
mény vizsgálatát lezáró határozat az adott körülmények
közötti legcélszerûbb munkaütemezés sorozat haté-
konyságát emelte ki.

Nem hagyható figyelmen kívül azOBF és KBF szak-
embereinek tárgyilagos, emberközpontú szemlélete,
amikor a tûz még veszélyeztetett a bányában, de ugyan-
ez mondható el az újranyitás igen nehéz, problémáktól
semmentes késõbbi szakaszának idejérõl is (Havrán Ist-
ván, Haracska Imre, dr. Ember Kálmán, dr. Máté Béla,
Angyal István, Szabó György és munkatársaik részérõl).

Igazi csapatmunka volt. A tárgyilagos, ugyanakkor
szigorú, fegyelmezett munkát követelõ döntéseknek és
azokmaradéktalan végrehajtásának köszönhetõ, hogy a
tûzfelszámolás folyamán � beleértve az újranyitást és
végleges felszámolást is � baleset, sérülés, gázmérgezés
nem történt.

1960. I. negyedév végén a széntermelés megindulha-
tott a X-es bányaüzemben. A termelõmunka mellett a
végleges tûzfelszámolás október végére fejezõdött be,
amit a KBF 1960. december 5-én jóváhagyott.

Az elismerés hangjánkell szólni aX-es aknai és a köz-
ponti bányamentõk hõsies munkájáról. Legszívesebben
most aranybetûkkel írnám le minden résztvevõ nevét, de
ha valakit kihagynék, nagyon sajnálnám�Ezért aki, vagy
akinek hozzátartozója ott volt azon az éjszakán a X-es
aknaüzemben, úgy vegye, hogy neve is itt szerepel.

A korabeli helyi sajtó a Komárommegyei Dolgozók
Lapja 1959. november 18-i számában is elismeréssel írt
a tûzfelszámolási munkáról:

�A bányatüzet elzárták � emberéletben nem esett
kár a tatabányai X-es aknán.�

�A mentési munkálatokat mûszakilag Fecskés
Mihály, az akna fõmérnöke irányította.�

Meg kell jegyezni, hogy a X-es aknai bányatûz híre
órák alatt elterjedt nemcsak Tatabányán, hanem az
egész országban. Rémhírek is keringtek bent maradt
emberekrõl, robbanásról, az akna égésérõl. A valóság-
ban a függõleges akna faszerkezete kiégett az aknasze-
relvényekkel együtt, azt pótolni kellett, de a függõleges
akna, az aknatorony a két kassal együtt épségben ma-
radt (ezzel összehasonlításban a 24 évvel korábbi IX-es
függõleges aknatûznél négy bányamentõ életét vesztet-
te, és az akna is használhatatlanná vált).

Amikormindenkit épen, egészségesen, sérülés, füst-
mérgezés nélkül (orvosi beavatkozásra nem volt szük-
ség) a bányából kimenekítettünk és döntöttünk a két
bányanyílás lezárásáról, a fõmérnöki irodába érve kor-
mosan, piszkosan leültem � nagyon nehéz leírni �, el-
mondhatatlanul boldog voltam. Az anyagi kár ugyan
milliós nagyságrendû volt, a jelenlévõ tröszti vezetõk és
a hatóságok képviselõi ugyanazt érezték, mint én. Meg-
beszéltük, értékeltük a történteket, ésmár szóba hoztuk
az újranyitás, a végleges tûzfelszámolás feladatait is. A
minisztérium, OBF, KBF munkatársai, de a többiek is
sok hasznos tanácsot adtak. A jövõre vonatkozóan ek-
kor fogalmazódtak meg olyan késõbbi rendelkezések és
utasítások alapgondolatai, melyek az élet- és vagyonbiz-
tonság elsõdlegességének maximális érvényesülését tar-
tották szem elõtt.

Egy eseményrõl még szólnom kell, mert enélkül
nem lenne teljes a történet.

Tárgyalás közben � a sikeres bányakiürítés után, te-
hát már viszonylagos nyugalom volt � telefonon engem
kerestek Budapestrõl. Az MSZMP Központi Bizottsá-
gától Kádár János fõtitkár elismerõ szavait tolmácsolták
a mentési munka balesetmentes végrehajtásáért, majd
átadták a telefont Kádár Jánosnak, akinek szavait meg-
próbálom visszaidézni:

�Fõmérnök elvtárs! A milliós károk ellenére, gratu-
lálok munkájukhoz, a továbbiakban is tartsák szem
elõtt, hogy emberáldozat ne legyen, balesetmentes
munkát kívánok! Jó szerencsét!

Köszönjük Kádár elvtárs! Jó szerencsét!�
A 45 évvel ezelõtti eseményre visszaemlékezve szá-

momra örökre felejthetetlen marad az általános szoli-
daritás és különösen a bányász szolidaritás, és hogy a
vészhelyzet az államigazgatás legfelsõbb szintjétõl kezd-
ve (kormány, minisztérium, OBF, MSZMP, SZOT)
mindenkit �csatasorba� állított, aki csak tehetett vala-
mit a sikerért. Példamutatóan segítette munkánkat a
rendõrség, tûzoltóság és a munkásõrség is.

45 év után hálával és köszönettel emlékezem meg a
vészhelyzet szerencsés megoldásában közremûködõkrõl,
ha valakirõl megfeledkeztem, kérem szíves elnézését!

FECSKÉSMIHÁLY az Állami Mûszaki Fõiskolán 1951-ben bányagépész szakmérnöki, 1955-ben Sopronban bányamû-
velõ mérnöki, 1960-ban a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen bányaipari gazdasági mérnök oklevelet szerzett. A
Bányaberuházó Vállalatnál, a Bányagép-alkalmazási Kísérleti és Kutató Intézetnél, valamint a Honvéd Mûszaki Csapa-
toknál töltött szolgálat után a Tatabányai Szénbányák Vállalatnál dolgozott nyugdíjazásáig. Több aknaüzemben volt
üzemvezetõ, üzemigazgató, fõmérnök, majd a vállalat központjában létesítményi fõmérnök, mûszaki tanácsadó. Vezeté-
se alatt számos új biztonsági eljárást, technológiát dolgoztak ki (gyorsgát, ivóvíz-termelés, lõtt betonozás). A tatabányai
Felsõfokú Bányagazdasági Technikumban óraadó tanár volt.



A Bt. 33. § (1) bekezdése szerint a bányavállalkozó-
nak a bányabiztonsági szabályzatoknak megfelelõ bá-
nyatérképeket kell készítenie. A Vhr. 20. §-a részlete-
sebben rendelkezik a bányatérképekrõl, a hites bánya-
mérõkrõl és a vonatkozó jogszabályokról. A védõpillé-
rekkel kapcsolatban ki kell emelni a bányatérképekmé-
retarányáról és tartalmáról szóló Bányabiztonsági Sza-
bályzat 1. § (1) bekezdését, miszerint a bányászati tevé-
kenységet folytató bányavállalkozó a Szabályzatban elõ-
írt bányatérképek elkészítéséhez és kiegészítéséhez a
külön jogszabályban meghatározott állami földmérési
és térképészeti adatokat is köteles felhasználni. Most a
lényeg az �is� szócskán van, ami a saját mérésre is utal.
Jó és naprakész térkép csak úgy készülhet, ha a kapott
állami térképek helyességét helyszíneléssel ellenõrizzük, és
szükség esetén saját mérésekkel kiegészítjük. Ekkor válik
a bányatérkép a bányászati tevékenység megbízható
alapjává.

A Bt. 32. § (2) bekezdésében felsorolt objektumokat
kell védõpillérekkel megóvni. A Vhr. 19. § további sza-
bályokat határoz meg, többek között a (6) bekezdés írja
elõ, hogy a védõpillérek méretezését bányabiztonsági
szabályzat szerint kell végezni. A védõpillérek mérete-
zésére vonatkozó elõírásokat a 12/2003. (III. 14.) GKM
rendelet mellékleteként kiadott Bányabiztonsági Sza-
bályzatban találjuk meg.

A védõpillérek kijelölésére és bányatérképeken való
ábrázolására tehát adottak a jogszabályok és a bánya-
biztonsági szabályzat.

Van olyan objektum, amely természeti erõk hatására
változtatja helyét, így a védelmére kijelölt védõpillért is
idõnként változtatni kell. Ilyen objektum egy folyópart
éle, ami a folyó kanyarjaiban, ha lassan is, de változhat.
Iskolai tanulmányainkból is ismert, hogy a kanyargó fo-
lyó bizony változtatja medrét, a kanyar belsõ oldalán le-
rakja hordalékát, a külsõ oldalon pedig elmossa a partot.

A bányatelek megállapítása idején a folyópart élétõl
számított �x� méteres védõsávval kijelölt védõpillér van
a bányatelek térképen. Már ebben az idõpontban is fel-
merül a kérdés, hogy a folyópart éle mennyire esik egy-
be a földmérési állami alaptérképen a folyót magába
foglaló, helyrajzi számmal jelölt ingatlan határvonalá-
val. A kijelölt védõpillért ugyanis nem a folyó, mint in-

gatlan határvonalához kell megszerkeszteni, hanem a
folyó tényleges part-éléhez, ha ez szerepel a bányatelek
megállapító határozatban.

Egy bányával kapcsolatban a következõ védõpillér
ábrázolásokat láttam:

A védõpillért a folyó, mint ingatlan határához
szerkesztették az 1. sz. ábrán, pedig a folyó partvonala
valójábanmáshol van (2. sz. ábra). Ha a folyó partvona-
la a bányához esik közelebb, mint az ingatlan határvon-
ala, akkor baj van, a védõpillér a valóságban kisebb a
szükségesnél, vagy nem is létezik.

A 3. sz. ábrán látható, hogy természetben található
partvonalhoz szerkesztett védõpillér egészen más.

Az sem jó megoldás, amit a 4. sz. ábramutat, ugyan-
ennek a bányának a tervtérképén. A folyó tényleges
partvonalát nem ábrázolták, de a folyó védõpillérét az
egyébként jól bemért partvonalhoz szerkesztve rajzol-
ták meg. A térképen a védõpillér így nem érthetõ. A he-
lyes megoldás az, amikor a terepet is és a védõpilléreket
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A mozgó (?) védõpillérekrõl1

DR. BARÁTOSI KÁLMÁN okl. földmérõmérnök, okl. bányamérnök, osztályvezetõ
Magyar Bányászati Hivatal (Budapest)

A bányászati tevékenységet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.), a törvény
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) és további jogszabályok sza-
bályozzák. A jogszabályok alapján a bányafelügyelet eljárásai során vizsgálja a bányatérké-
peket is. A cikkben egy értelmezésbõl fakadó hibáról szólok, mely több bányatérképen is elõ-
fordul, mert nem mindegy, hogy a védõpillért a természetben lévõ valósághoz, vagy a térképen
szereplõ jogi határvonalhoz szerkesztjük meg.

1. sz. ábra: A térképen megszerkesztett védõpillér

2. sz. ábra: A partvonal nem az ingatlan határán van

1 Az XVIV. Bányamérõ Továbbképzõ és Tapasztalatcsere (Salgótarján, 2005. május 18-20.) alkalmával elhangzott elõadás alapján.



is helyesen ábrázoljuk a bányatérképeken.
A folyók védõpilléreit tehát mindig a természetben

található partvonalhoz kell szerkeszteni, és szükség ese-
tén módosítani kell.

Van más objektum a természetben, amelyik szintén
változtatja helyzetét. Ilyen a földút. Ha kátyú keletke-
zik, akkor az út használói szívesebben mennek rá akár a

termõföldre is, csak ne kelljen jármûvüket a kátyúban

összesározni, vagy a kátyú lehet akár járhatatlan is. Ter-
mészetesen � az én gondolatom szerint � az út még a
helyén van, csak használói kerülik ki a kátyút, de a vé-
dõpillért az igazi út helyére kell szerkeszteni. Föld-
utaknál általában a földútra, mint ingatlan határvonalá-
ra szerkesztik meg a védõpillért. Más esetekben a bá-
nyatelek megállapító vagy védõpillért kijelölõ határoza-
tok az út tengelyétõl, illetve más kézzelfogható vonaltól
adják meg a védõpillér helyzetét.

További hasonló objektum pl. egy csatorna vagy egy
országos közút. Az ingatlan-nyilvántartási térképen
adott esetben az ingatlan határvonala szerepel, de a vé-
dõpillérek védõsávjára vonatkozó elõírt távolság termé-
szetesen magától az objektumtól mérendõ (megfelelõ-
en a szakhatóságokmegfogalmazásának), nem az ingat-
lan határvonalától. Lehetne még példákat hozni, de a
lényeg az, hogy a védendõ objektumot a maga termé-
szetes valóságában kell ábrázolni a bányatérképeken. A
védõpillér így helyesen szerkeszthetõ meg.

Ki kell emelni azt is, hogy a védõpillérek szerkeszté-
sénél elkövetett hiba az ásványvagyon számításában is
hibát okoz. Ennekmértéke változik a bányatelekben, il-
letve a védõpillérben lekötött ásványi nyersanyag meny-
nyiségek aránya szerint, és sok esetben ez nem is elha-
nyagolható. A szükségesnél kisebb védõpillér nem tölti
be szerepét, a szükségesnél nagyobb védõpillér nem en-
gedi az ásványi nyersanyag kitermelhetõ részének teljes
kitermelését.

Összefoglalásul tehát; a biztonsági-, védõ- és határpil-
léreket úgy kell megszerkeszteni és a bányatérképeken
ábrázolni, hogy azok � a jogszabályi és mûszaki elõírá-
soknak, valamint a józan mérnöki gondolkodásnak
megfelelve � betöltsék azt a védelmi szerepet, teljesítsék
azt a feladatot, amiért egyáltalán szükségesek. Amelyik
pillér feladatának nem felel meg, az hibás, értelmetlen.
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3. sz. ábra: A folyóhoz szerkesztett védõpillér

4. sz. ábra: A helyes védõpillér hiányos ábrázolása

A Bányászati Közlöny tartalmából
A 2005/3. szám (október) közli:

� a 2005. évi LXXVI. törvényt az építõipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggõ egyes
törvények módosításáról

� a 2005. évi LXXXIII. törvényt a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
hatálybalépésével összefüggõ egyes törvények módosításáról (a törvény számos hatósági eljárással kapcsolatos módosítást tar-
talmaz, és módosítja � többek között � a munkavédelemrõl és a bányászatról szóló törvényeket is)

� a 132/2005. (VII. 14.) Korm. rendeletet az építõipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról
� a 179/2005. (IX. 9.) Korm. rendeletet a hatósági közvetítõkrõl
� a 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendeletet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentességmegállapításáról
� a 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendeletet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
� az MBH közleményeit.

PT

DR. BARÁTOSI KÁLMÁN 1966-ban földmérõmérnöki, 1977-ben geodéziai automatizálási szakmérnöki, 1987-ben bá-
nyamérnöki oklevelet szerzett. 1966-tól 1991-ig a Bányászati Tervezõ Intézetnél (ill. a jogutód KBFI-nél) dolgozott: geo-
déziai, bányamérési, környezetvédelmi és generáltervezési területeken töltött be vezetõ beosztásokat. 1992-tõl a Magyar
Bányászati Hivatalnál tervezési és elõkészítési osztályvezetõ, ásványvagyon-gazdálkodási fõosztályvezetõ-helyettes, bá-
nyamérési osztályvezetõ volt, 2000-tõl az Ásványvagyon-felügyeleti Osztály vezetõje. Az OMBKE Bányamérõ Szakcso-
portjának elnöke, számos tisztséget töltött be a Nemzetközi Bányamérõ Szövetségben (ISM), jelenleg annak elnöke.
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�Bányabiztonság, bányaegészségügy, bányászati kör-
nyezeti problémák és jogi szabályozásuk az Európai Unió-
ban� címmel rendezett konferenciát az Európai Bizott-
ság TAIEX Irodája, aMagyar Bányászati Hivatal (MBH)
és a Miskolci Egyetem (ME) Mûszaki Földtudományi
Kara. A konferencia költségeit � beleértve a résztvevõk
szállás- és külföldi utazási költségeit is � pályázat alap-
ján a TAIEX Iroda fedezte. A konferencia helyszíne a
miskolctapolcai Park Hotel volt, az összesen 65 regiszt-
rált résztvevõ 15 európai országból érkezett, köztük töb-
ben az uniós csatlakozásra elsõ, ill. többedik körben vá-
ró országokból. A sok nemzetet képviselõk miatt és az
uniós gyakorlat alapján a konferencia nyelve az angol
volt.

A 2005. november 21-23-án megtartott, három na-
pos konferencia gazdag programot bonyolított le:

A nyitó napon Esztó Péter* az MBH elnöke és Dob-
róka Mihály a ME rektorhelyettese mondott megnyitót
(Esztó Péter itt kifejtett, igen tanulságos gondolatait a hír-
adásunk végén teljes terjedelmében közöljük. � Szerkesztõ-
ség)

Paul Anciaux (EU Vállalkozási kormánybiztosság)
az elsõ elõadásban kihangsúlyozta, hogy az EU verseny-
képessége az USA-hoz, Japánhoz és a növekvõ ázsiai
országokhoz képest romlik, amit egyrészt a nem gazda-
ságbarát törvények, másrészt az információ-technika
nem megfelelõ hatékonysága okoznak. Ez a helyzet

nem tartható, az EU fõ célkitûzése, hogy 2010-re a ver-
senyképesség helyreálljon, ezért a gazdaságpolitika az EU
politikájának leglényegesebb eleme. Fontosnak tartot-
ta, hogy az EU az ipari ásványok és az építõipari alapa-
nyagok terén nem importõr (vagy csak csekély mérték-
ben), de szinte ijesztõ, hogy a fémércek terén az import-
függõség 100% vagy ahhoz közeli érték. (Sajnos az ener-
giahordozók esetében is ez a helyzet.) Bemutatta a
nyersanyagok közvetlen összefüggését a feldolgozó
iparágakkal. A versenyképesség helyreállításához, az
EU fenntartható fejlõdéséhez fenntartható bányászat is

szükséges. (Ez a gondolat több elõadásban és a konzultá-
ciókon is ismétlõdött.)Az elõadó a hivatal által rendsze-
resen elvégzett versenyképességi vizsgálatok alapján a
fõ befolyásoló tényezõket is bemutatta. Ezek: hozzáfé-
rés a földhöz, a beruházási szint, a törvényi keretek, a
munkaerõ és annak képzettsége, a kutatás-fejlesztés,
végül a piaci lehetõségek és a globalizáció. A nyers-
anyagtermelõ iparnak � ezen belül a bányászatnak � visz-
sza kell nyernie társadalmi elismertségét, ami csak a
megfelelõ ismertséggel, átláthatósággal érhetõ el.

Kovács Péter a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-
térium osztályvezetõje Bányászat és lakott területek � ha-
tárokon át c. elõadásában Magyarország részvételérõl,
álláspontjáról beszélt a nagy európai bányászati környe-
zeti balesetek (Aznalcóllar, Nagybánya) nyomán meg-
kezdett EU szabályozási folyamatban. A környezõ or-
szágokmindig fontosak, deMagyarországon ez különö-
sen igaz, hiszen vizeink 95%-a szomszéd országból ér-
kezik.

Christian Bührow a Freibergi Egyetem professzora a
környezet- és egészségvédelmi képzés fontosságáról tar-
tott ismertetést. Az egyetemi képzésnek és kutatómun-
kának azonban kapcsolatban kell maradnia a gyakorlat-
tal, az iparral.

Havas Szilágyi Eszter a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium fõtanácsosa az EU vízminõség-védelmi
irányelveit, a Duna-medence vízügyi állapotfelmérését
ismertette, mely kiterjed mind a felszíni, felszín alatti és
parti vizekre, azok ökológiájára, hasznosítására. Bár a
bányászat jelentõs hatásokat gyakorol a vizekre (víz-
szintváltozás, felszínmódosulás, szennyezések) a legna-
gyobb emberi hatásokat a mezõgazdaság okozza.

Délután a konferencia fõ szervezõje, Földessy János
docens (ME) vezetésével aktív kérdés-felelet konzultá-
ció alakult ki. A délelõtti elõadásokon túli vitaindítónak
Földessy János röviden elemezte Közép-kelet Európa
országainak bányászatát, ill. annak körülményeit. (Jelen
számunk bevezetõ cikke ezt tartalmazza részletesebben. �
Szerkesztõség).

Bányászati EU-konferencia Miskolcon

Paul Anciaux elõadását tartja

* A konferencián követett gyakorlat szerint jelen híradásunkban sem tüntetjük fel a doktori titulusokat.

A konferencia résztvevõi



Az elsõ nap rövid miskolci városnézés után aMûsza-
ki Földtudományi Kar dékánjának fogadásával zárult,
stílszerû és hangulatos környezetben a Miskolctapolcai
TermálBarlangfürdõ fogadó csarnokában.A résztvevõk
közül számosan éltek a fakultatív fürdési lehetõséggel.

A második napon a hirtelen télire változott idõjárás
ellenére nagyon jól szervezett és látványos üzemlátoga-
tásokon vehettek részt a konferencia vendégei. Az elsõ
helyszínen, Visontán Derekas Barnabás bányászati igaz-
gató mutatta be aMátrai Erõmû Rt. termelõ és környe-
zetvédelmi tevékenységét. Az erõmû adja Magyaror-
szág villamosenergia termelésének közel 20%-át, me-
lyet a paksi atomerõmû után a legolcsóbban állít elõ. A
látogatók megnézhették az impozáns kéntelenítõ be-
rendezést, mely 97%-os hatásfokkal tisztítja az erõmû
füstgázát, és a D-i bányamezõ letakarítási és lignitter-
melési munkáit, de ugyanekkor a hatalmas tájrendezett,
a mezõgazdaságnak visszaadott területeket is.

Gyöngyösorosziban, a 18 éve bezárt bánya tárószájá-
nál (Károly-táró) Kulcsár László a Mecsek-Öko Rt. te-
rületi fõmérnöke mutatta be a kifolyó savas bányavíz
kezelését, a nehézfémionok kiválasztását, az eddig mû-
ködõ és az épülõ víztisztítót, de kiemelte azt is, hogy egy
bányarész elzárásával a víz mennyiségét is csökkenteni
kívánják. A hegyek között, az elfolyó patak mentén ve-
zetõ úton látott erdõ állapota igazolja a tevékenység si-
kerét.

A napot az OMYA Hungária rövid bemutatkozása,
majd egri borkóstoló zárta.

A harmadik nap elsõ elõadásaként Christophe Sykes
(IMA-Europe), a nem-fémes ásványi nyersanyagterme-
lõk európai szövetségének fõtitkára tartott beszámolót
arról a munkáról és szakértõi tevékenységrõl, amellyel a
szövetség a tagvállalatok képviseletében részt vesz Brüsz-
szelben aBányászati MeddõKezelési Irányelv vitáján, s az
irányelv végleges kidolgozásában. Elõadásában bemu-
tatta azt a hosszú folyamatot, amelyet a jogszabályi elõ-
készítés a mûszaki alapok kidolgozásától (BAT: legjobb
elérhetõ technológiák dokumentum) kezdõdõen a
2003. évi elsõ javaslat tárgyalásától a 2005. december-
ben várható elfogadásig megtett. Felhívta a figyelmet
arra, hogy kezdeményezésükre került be a törvényjavas-
latba az inert meddõ fogalma, amely esetében semmiféle

engedélyeztetés, ártalmatlanítás, bezárást követõ keze-
lés nem lesz elõírva.

HelmuthWolff, a berlini mûszaki egyetem professzo-
ra ismertette azt a számos európai országot átfogó, há-
rom szakirányban folyó képzést, amely az európai bá-
nyászati iskolák összefogásával a bányamûvelés, az ás-
ványelõkészítés, illetve a geotechnika-környezettechno-
lógia területén jött létre.Miskolc az EGEC � az európai
geotechnikai és környezeti képzésben vesz részt, fogad
és küld hallgatókat. Folyamatban van a kurzusok mes-
terképzésként való akkreditáltatása.

Bérczi István, az Európai Geológus Szövetség elnöke
a kontinens ásványvagyon gazdálkodásának stratégiai
kérdéseirõl tartott elõadást. Kitért a jelenleg észlelhetõ
fokozott ásványi nyersanyag és energiahordozó kereslet
okaira, valamint ennek az ásványvagyon gazdálkodás
stratégiájára gyakorolt hatására. Kihangsúlyozta a foko-
zódó felhasználás és a stagnáló kutatások között nyíló
szakadék meglétét, és ennek következményeit a szak-
emberkeresletre, a kialakuló elszívó hatásokra. Rámu-
tatott a szakma elöregedésére, a gyakorlati képzés hiá-
nyára, illetve arra, hogy ennek megfelelõen a képzés
hangsúlyai átrendezésre szorulnak.

Ehhez kapcsolódott Hámor Tamás, a Magyar Geo-
lógiai Szolgálat fõosztályvezetõjének elõadása a ma-
gyarországi ásványvagyon gazdálkodás és a bányászati
meddõ nyilvántartás helyzetérõl. Ismertette a hazánk-
ban hatályos jogi kereteket, és bemutatta azt a bányá-
szati meddõ nyilvántartási adatgyûjteményt, amelynek
kialakítása jelenleg az MGSZ irányítása alatt folyik.

Grégoire Poisson, az Európai Aggregátum-termelõ
Szövetség (UEPG) fõtitkára bemutatta azt a folyama-
tot, amellyel az iparági érdekképviseletek a szakmai,
mûszaki információkat eljuttatják a brüsszeli EU kor-
mányzati és parlamenti szervekhez, képviselõkhöz. Pél-
dákkal illusztrálta, hogy a 19 ország nemzeti szövetsége-
it tömörítõ testület milyenmódon volt képes befolyásol-
ni szakmai kérdésekben a brüsszeli törvényhozókat az
ásványi meddõkezelés, a karcinogén anyagok kezelése,
illetve a talajjal való gazdálkodás keret-irányelveinek ki-
dolgozásában.

Ken Swanson, a svéd székhelyû, Európai Bányászati
Régiók Hálózata koordinátora azokat az elõnyöket

28 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 138. évfolyam, 6. szám

A kéntelenítõ berendezés és a résztvevõk a Heller-Forgó hûtõtorony belsejében



emelte ki, amelyek a különbözõ országok bányavidéke-
inek információ cseréjében, közös képviseletében, ko-
ordinált programjainak kialakításában rejlenek. Az EU
által az Interreg III C program keretében támogatott
hálózathoz Borsod-Abaúj-Zemplén megye is csatlakoz-
ni kíván, e szándékát a konferencia idején Gyárfás Ildi-
kó, a megyei közgyûlés elnöke jelentette be.

A mecseki uránérctermelés rekultivációjának folya-
matát Németh Gábor, projektvezetõ (Mecsek-Öko Rt.)
mutatta be, mint országunk legnagyobb volumenû, a
bányászathoz kapcsolódó rekultivációs munkáját.

Madarász Tamás (ME) az almásfüzitõi vörösiszap
hányók okozta környezeti kockázat becslését ismertette
egy esettanulmányban, mely arra vonatkozott, hogy a
kiporzás megakadályozására alkalmazott erõmûvi per-
nye fedõréteg növeli, vagy csökkenti-e a lerakóhoz kap-

csolódó egészségügyi kockázatot. Bemutatta, hogy � bár
a pernye önmagában is hordoz szennyezõ komponense-
ket, melyek mennyisége így a lerakóban nõ � a lefedés-
sel az ártalom jelentõsen csökken, így a nettó kockázat
is jól becsülhetõen csökken.

Az eseményt a Miskolci Egyetem EU projektveze-
tõinek részvételével szervezett vitafórum zárta, ahol a
résztvevõk az egyes projekt-konstrukciókra (EU FP5,
FP6, NATO, Interreg, PHARE) vonatkozóan kaphat-
tak részletes és gyakorlati információt.

Név szerint kell kiemelni a Miskolci Egyetem fiatal
szervezõ csapatát: Siposné Molnár Tímea, Madarász Ta-
más, Gombkötõ Imre és Baracza Krisztián igen gondos
munkával segítették sikerre ezt a jelentõs rendezvényt.

FJ-PT
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Megnyitó gondolatok
a Bányabiztonság, bányaegészségügy és a bányászat környezeti problémáinak jogi szabályozása

az Európai Unióban c. konferencián (Miskolc, 2005. november 21-23.)

DR. ESZTÓ PÉTER, okl. olajmérnök, okl. jogász, a Magyar Bányászati Hivatal elnöke

Tisztelt Konferencia! Mélyen tisztelt Hölgyeim és
Uraim!

Szívbõl köszöntöm a �Bányabiztonság, bányaegész-
ségügy és a bányászat környezeti hatásainak jogi szabá-
lyozása az Európai Unióban� címû nemzetközi konfe-
rencia valamennyi résztvevõjét! Bevezetõ gondolatként
mindannyiunk nevében köszönetet mondok mindazok-
nak, akik szervezõmunkájukkal és anyagi támogatásuk-
kal lehetõvé tették ezt a mindannyiunk számára fontos
rendezvényt.

A most kezdõdõ konferencia fontosságára utalnak
azok az alapvetõ témák, amelyeket a konferencia célki-
tûzései között olvashatunk. Nevezetesen: a bányászattal
kapcsolatos EU közösségi, nemzetközi és nemzeti jogi
szabályozás áttekintése, az ökológiailag fenntartható ás-
ványvagyon-gazdálkodás feltételeinek körvonalazása, a
közös nyersanyag-politika kidolgozásának sürgetõ igé-
nye mind-mind olyan kérdés, amelyek tisztázása nélkül
nem képzelhetõ el bányászat a XXI. században. Pedig:
�Navigare necesse est�, jelen �ferdítésemben�: bányász-
kodni pedig muszáj! Hiszen az ásványi nyersanyagokra
növekvõ szüksége van a fejlett társadalmaknak, igényli
a mezõgazdaság, a közlekedés, a lakásépítés, az ener-
giaszektor, az árvízvédelem. Korunk modern társadal-
maiban minden ember az élete során mintegy 1100 ton-
na ásványi nyersanyagot használ el azáltal, hogy él, lakik,
közlekedik.

Sajnálatos, hogy vannak közöttünk is farizeusok,
akik �vizet prédikálnak, és bort isznak�! Zsigerbõl tilta-
koznak a bányászat ellen, miközben õk lennének a leg-
jobban felháborodva, ha nem lenne lakásuk, dideregné-
nek a sátrukban, nem lennének autópályák, nem lenne
üzemanyag és villamos energia.Meggyõzõdésem, hogy a
jólét, a fenntartható fejlõdés nem képzelhetõ el az EU-ban,

sem a fenntartható bányászat problémáinak megoldása a
szakágazat versenyképességének biztosítása nélkül. Egy
sor tényezõ ugyanis kifejezetten veszélyezteti az ásványi
nyersanyag kitermelõ ágazat lehetõségeit és versenyké-
pességét. A teljesség igénye nélkül kiemelnék néhányat:

Amegkutatott lelõhelyek kiaknázásához terület kell,
amelyhez egyre nehezebben jutnak a bányavállalkozók,
mert a jogilag meghatározott prioritások (településfej-
lesztés, infrastruktúra, mezõgazdasági területek védel-
me, Natura 2000 stb.) megelõzik az ab ovo helyhez kö-
tött bányászatot a sorban. E hátrányos helyzeten nem
változtat az a tény, hogy bizonyos esetekben a bányászat
területgazdálkodása sem mondható racionálisnak (sok
apró kavicsbánya egy rakáson; �ezer tó országa�).

� Nem könnyíti a bányászat helyzetét az a kitünte-
tett pozíciója, hogy az egyik legerõteljesebben szabályo-
zott gazdasági ágazat.Mintegy 40 hatályos vagy a közel-
jövõben hatályba lépõ EU norma, irányelv, ajánlás, va-
lamint az EU által is támogatott nemzetközi megállapo-
dás vonatkozik e tevékenységre. Ezek között aggoda-
lommal figyelem a bányászati hulladékokról készülõ di-
rektívát. Remélem, hogy a jogszabályt alkotó, bizonyára
nagy tudású jogtekintélyek közé végre bányászati szak-
ember is betéved, aki megérteti velük, hogy a hasznosít-
ható ásványi nyersanyaggal együtt kibányászott kísérõ
kõzet nem kezelhetõ és nevezhetõ hulladéknak! Az egy-
szerûen csak a kitermelés idõszakában nem hasznosít-
ható, veszélytelen anyag, a meddõ.

� Túlszabályozás terheli a bányászatot a nemzeti és
az önkormányzati szintû jogszabályok területérõl is, itt
elsõsorban a nehézkes és igen lassú engedélyezési sza-
bályokra utalnék. Pl. egy bányatelekben tizenöt évre
elegendõ gazdaságosan kitermelhetõ ásványi nyers-
anyag vár kitermelésre. Erre tekintettel elvégzik a kör-
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nyezeti hatásvizsgálatot, de a bányavállalkozó a környe-
zetvédelmi engedélyt meghatározott idõre, csak öt évre
kapja. Ezek a szabályok feleslegesen korlátozzák a tevé-
kenységet és torzítják a versenyt azokkal az EU tagor-
szágokkal szemben, ahol környezeti hatásvizsgálat
ugyan kötelezõ, de környezetvédelmi engedély nincs!

� Jogstabilitás? A kiszámíthatóság a jövõ tervezésé-
nek az alapja. Az a már-már elharapózó gyakorlat, hogy
fiskális érdekekre hivatkozva ún. �saláta-törvényekkel�
szétzilálják a szakmai ágazati törvényeket, nem válik a
jogalkotóink dicséretére! (például: TAC bevezetése
2005. 02. 12-én; a TAC �kidobása� a várható költségve-
tési törvénnyel 2005. decemberben!)

� Adatokkal igazolható tény, hogy Magyarország,
természeti erõforrások tekintetében a közepesen ellá-
tott országok közé tartozik. Bár a globalizáció eredmé-
nyeként számos ásványi nyersanyagra nincs termelési
kényszerünk, de a hazai ásványi nyersanyagok kutatása,
számbavétele, gazdaságos kitermelése vagy megõrzése vi-
tathatatlanul a nemzetgazdaság hosszú távra értelmezett
meghatározó érdeke. Ezzel szemben az is tény, hogy
nincs Magyarországnak nemzet által elfogadott ásványi

nyersanyag-politikája, amely már napjainkban is érez-
hetõ feszültségeket okoz a gazdaságban. Ennek folyo-
mánya, hogy olykor nem tudja a jobb kéz, mit cselekszik
a bal! Kormányprogram az autópályák építésérõl, az
infrastruktúra fejlesztésérõl, a lakáskorszerûsítésrõl, de
az ezek megvalósításához szükséges ásványi nyersanya-
gok bányászatát ugyanaz a kormány jogszabályokkal
korlátozza (a Natura 2000 terület az ország 22%-a)! De
itt utalhatnék a toronyi lignit lelõhely körül kialakított
ostoba vitára, vagy a CO2 kvótamértékének és szabályo-
zásának hibáira, mert ezek kifejezetten rontják a hazai
bányászat versenypozícióját. Személy szerint ezért is vá-
rom nagy kíváncsisággal Paul Anciaux úrnak az EU tag-
országokra kiterjedõ elõadását a bányászat versenyké-
pességérõl.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hála a rendezõknek,
számos kiváló elõadót mozgósítottak a konferenciára.
Kívánok Önöknek e rangos elõadásokhoz érdemi vitát
és jó tanácskozást, a külföldi vendégeinknek pedig eze-
ken felül: kellemes magyarországi tartózkodást!

Köszönöm figyelmüket! Jó szerencsét!

Helyreigazítások
ABKL Bányászat 2005/5. számának 32-33. oldalán jelent meg a �Megemlékezés Gál Istvánról� c. anyag. Sajnálatos módon

a végérõl lemaradt a szerzõ, dr. Csiszár István neve. Csiszár Istvántól és kedves olvasóinktól ezúton kérünk elnézést.
Ugyancsak az 5. szám 49. oldalán, a gyászjelentések között tévesen közöltük Zátony László okl. bányamérnök halálhírét.

A tévedést egy telefoni értesítés �félrehallása� okozhatta, Zátonyi László okl. kohómérnök tagtársunk (Vaskohászati
Szakosztály), aki szintén 83. életévében volt, hunyt el 2005. július 8-án.

Zátony László okl. bányamérnök jó egészségnek örvend, és õszintén kívánjuk, hogy jó erõben, egészségben még sokszor
köszönthessük születésnapján!

Szerkesztõség

A Központi Bányászati Múzeum Közleménye
Tájékoztató

A Központi Bányászati Múzeum Alapítvány, mint kiemelten közhasznú szervezet a 2004. évi tevékenységét az alapító
okiratban meghatározott célok érdekében és a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVII. törvény szellemében végezte.

AKuratórium és a Felügyelõ Bizottság által elfogadott közhasznúsági jelentés az alapítvány székhelyén (Sopron, Templom
u. 2.) munkaidõben megtekinthetõ.

Összes közhasznú tevékenység bevétele 75 809 E Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele 8 100 E Ft
Összes bevétel 83 909 E Ft

Közhasznú tevékenység költségei 74 893 E Ft
Vállalkozási tevékenység költségei 7 375 E Ft
Összes költség 82 268 E Ft
Az alapítvány vezetõ tisztségviselõi juttatásban nem részesültek.

Bircher Erzsébet
múzeumigazgató

Köszönetnyilvánítás
A Központi Bányászati Múzeum Alapítvány (adószám: 19638634-2-08) köszöni a részére 2004. évben felajánlott 1%

személyi jövedelemadót � összege 223 774 Ft �, melyet közcélú tevékenység végzésére fordítja.

Bircher Erzsébet
múzeumigazgató
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Központi ünnepség Bátonyterenyén

Szeptember 1-jén Bátonyterenyén rendezte meg az
55. Bányásznap országos ünnepségét a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium, a Magyar Bányászati Szö-
vetség, a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszerve-
zete, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület, valamint Bátonyterenye Önkormányzata.

A 125 éves bányászmúlt, valamint az 55. Bányásznap
tiszteletéreRabi Ferenc, a BDSZ elnöke ésVanyaGábor,
Bátonyterenye polgármestere emléktáblát avatott a Vá-
rosháza falán. Ez az épület 1922 és 1928 között a bánya-
igazgatóság székhelye volt.

Kovács László, a BDSZ korábbi elnöke, a nyugdíjas
választmányának elnöke, Bátonyterenye díszpolgára
emlékbeszédében arról szólt, hogy itt készültek azok a
tervek, amelyek megalapozták Nagybátony fejlõdését, a
késõbbi bányaváros építéseit. Az 1950-es években a ter-
melés felfutásamellett sor került amodern bányászlaká-
sok, iskolák, kultúrotthonok és új sportpálya építésére.

Az ünnepség az Ady Endre Mûvelõdési Központ
színháztermében folytatódott. Az elnökségben Juhász
Gábor, a BM politikai államtitkára, Dióssy Gábor, a
GKM általános politikai államtitkára, Kordás László, az
FMM politikai államtitkára, Valaska József, az MBSZ
elnöke, Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke � aki az ünnepség
levezetõ elnöke is volt �, dr. Tolnay Lajos, az OMBKE
elnöke, dr. Esztó Péter, az MBH elnöke, valamint házi-
gazdaként Vanya Gábor, Bátonyterenye polgármestere
foglalt helyet.

Rabi Ferenc megnyitójában kifejtette, hogy a bányá-
szat nem csak az embereknek, hanem a településeknek,
a bányászlakta falvaknak és városoknak is sokat adott.
A szakszervezet kezdeményezésére közel 70 bányászte-
lepülés képviselõinek részvételével elkezdõdött a Bá-
nyásztelepülések Országos Szövetségének megalakítása.
Továbbiakban arról beszélt, hogy a világban és Európá-
ban is az ásványi nyersanyagok újraértékelése történik,
és Magyarországon is foglalkozni kell a nyersanyag-poli-
tikával.

JuhászGábor ünnepi beszédében szólt arról, hogy az
elmúlt 15-20 évben Európában és hazánkban is a legna-
gyobb változást a szénbányászat élte át. Sok bányát be-
zártak, sok munkahely megszûnt, de a bányászokban
ma is él a szolidaritás, a hagyományok tisztelete. A Bá-
nyásznap öt évtizede ünnep, és ez lehetõséget kínál arra
is, hogy kifejezzük elismerésünket a bányászok munká-
ja, élete iránt. Tolmácsolta a kormány köszönetét min-
den bányásznak azért, hogy elviselték a munkahelyek
elvesztésével, a jövedelem csökkenésével járó gondo-
kat. A kormány a szakszervezettel együtt közösen dol-
gozik azon, hogy a bányászok, a nyugdíjasok helyzete ja-
vuljon, már eddig is több intézkedés történt. Bejelentet-
te: döntöttek arról, hogy a bányász és villamosipari dol-
gozók önsegélyezõ pénztárára, valamint az ágazat leépí-
tésével járó költségekre további támogatást adnak.

Ezután Dióssy Gábor gazdasági és közlekedési mi-
nisztériumi általános politikai államtitkár köszöntötte a
Bányásznap résztvevõit és adott rövid áttekintést a ha-
zai bányászat helyzetérõl.

Valaska József arról beszélt, hogy egyre több az olyan
bányásznap, amelyet nem olyan bányavidéken tartanak,
ahol aktív bányászkodás folyik. A magyar bányászat
nemcsak hozzáadott értéket adott a társadalomnak, ha-
nem az emberség, a kitartás, a felelõsség és szolidaritás
szép példáját is. Erre ma Magyarországon, ahol olyan
kevés a társadalmi kohézió, igen nagy szükség van.

Dr. Tolnay Lajos, az OMBKE elnöke nagy tetszést
arató beszédében a bányászat stratégiai jelentõségét
emelte ki. Örömét fejezte ki, hogy a kormány jelenlévõ
képviselõi úgy látják, a szerkezetváltás sikeresen zajlott
le. Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy a bányászat
általános megítélése sok esetben káros a nemzetgazda-
ságra. Ha az Európai Unió újragondolja Európa straté-
giáját a bányászattal kapcsolatban, akkor ezt meg kell
tennie Magyarországnak és a magyar politikai elitnek
is! Utalt az önkormányzati törvényre, mely 1990-ben,
amikor megszületett, úgy tûnt, hogy a hatáskörök de-
centralizálásával növeli a demokráciát. Sok esetben
azonban a dolgok nem a várakozásnakmegfelelõen ala-
kultak. �Nem lehet ugyanis megengedni, hogy szigorú
szakmai érvek, érdekek helyett a különbözõ lobbik, cso-
portok parciális érdekei megakadályozzák a bányanyitáso-
kat, milliárdokat érõ kincseket föld alatt tartsanak, smind-
ezt úgy próbálják beállítani, mintha tiltakozásukkal vala-
miféle természetvédelmi, vagy környezetvédelmi veszélyek-
tõl védenék szûkebb környezetüket. Egyébként ez a hely-

Bányásznapi ünnepségek 2005

A Bányásznap elnöksége

Bányásznapi koszorúzás
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zet nem csak a bányászatot érinti, hanem az ipartelepí-
tés más kérdéseit is. Se szeri, se száma azoknak a nem-
zet számára hasznos projekteknek, melyek megvalósítá-
sa ily módon hiúsult meg. A magyar politikai elitnek �
legyen az jobb- vagy baloldali � felelõssége van. Ha
Európához akarunk valóban csatlakozni, akkor ezt a
törvényt újra kell gondolni. Csak ha a szakmai kritériu-
mok nincsenek meg, akkor lehessen ipartelepítést, bá-
nyanyitást megakadályozni!�

Dr. Esztó Péter beszédében csatlakozott dr. Tolnay
Lajos kritikai észrevételeihez. Mondandóját a ráció és a
szív vezérelte. Arra mutatott rá, hogy a területgazdálko-
dás, környezetvédelmi és egyéb okok megfojtják az
újabb bányanyitásokat. �A természet és a bányászat évez-
redekig megfért egymás mellett. Nem jó, ha egy-egy ren-
delettel � mint pl. a Natura 2000 � megbénítják az or-
szág területének 20%-át, leblokkolják a települések
környékén az építõipari ásványbányászatot. Reálisan
végig kellene gondolni, hogy a fejlõdéshez, a gyarapodás-
hoz mire van szüksége az országnak!�

Végül Vanya Gábor okl. bányamérnök, Bátonytere-
nye polgármestere mondott beszédet. Örömmel vállal-
koztak arra, hogy az itteni szénbányászat kezdetének
125. évfordulóján a Bányásznap házigazdái legyenek.

Ezt követõen több évtizedes szolgálatért, bánya-
munkáért állami és miniszteri kitüntetések, szolgálati
érdemérmek átadására került sor. (Kitüntetett tagtársa-
ink névsorát lásd alább.) A hagyományok szerint ugyan-
csak itt adták át a BDSZMûvészeti Nívódíjait, melyeket
az idén a Bátonyterenyei Bányász Fúvószenekar és veze-
tõje, Bertók Zoltán karnagy, Krajcsirovits Henrik grafi-
kusmûvész, a Tatabányai NépházKépzõmûvészeti köré-
nek volt vezetõje,Oravecz Edit népmûvelõ, a padragkú-
ti Bányász Kulturális Egyesület titkára és Csernyák Bé-
láné népmûvelõ, a rudolftelepi József AttilaMûvelõdési
Ház vezetõje kapták.

Az ünnepségre és az ahhoz kapcsolódó kulturális és
szórakoztató rendezvényekre az ország valamennyi bá-
nyásztelepülésérõl érkeztek aktív és nyugdíjas bányá-
szok, és az ünnepséget jelenlétükkel megtisztelték szlo-
vák bányászok is.

Vajda István � Gagyi Pálffy András

Az 55. Bányásznap alkalmából kitüntetett
tagtársaink

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje ki-
tüntetésben részesült:

Dr. Tihanyi László, a Miskolci Egyetem egyetemi ta-
nára, dékánhelyettes

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetés-
ben részesült:

Hámori István Péter a Bánya- és Energiaipari Dolgo-
zók Szakszervezete alelnöke

Molnár László a Mátrai Erõmû Központi Karban-
tartó Kft. ügyvezetõ igazgatója

Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetés-
ben részesült:

Dr. Kiss Bertalan aMOLRt. KTDTOK,Geológia és
Rezervoár Értelmezés, Tárolóértékelés petrofizikai
szakértõje

Öveges István a Vértesi Erõmû Rt. Bányászati Igaz-
gatóság Márkushegyi Bányaüzem geológus mérnöke

Pataki László a MOL Rt. Kutatás-termelés Divízió
bányamérési vezetõje

Magyar Bányászatért Szakmai Érdemérem kitüntetés-
ben részesült:

Dr. Bõhm József aMiskolci Egyetem Földtudományi
Karának dékánja

Nagy Sándor az érc- és ásványbányászatban végzett
több évtizedes munkája, a bányászati innovációért kifej-
tett szakmai tevékenysége elismeréseként

Dr. Tolnay Lajos az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület elnöke

Miniszteri Elismerés kitüntetésben részesült:

Bán Csaba a Szénbányászati Szerkezetátalakítási
Központ mûszaki vezetõje

Dr. Ormos TamásaMiskolci EgyetemMûszaki Föld-
tudományi Kar dékánhelyettese

Varga Sándor az Észak-dunántúli Vízmû Rt. Vízter-
melõ Bányaüzem bányamestere

Kiváló Bányász kitüntetésben részesült:
Balázsi László, aMOLRt.KTD gázfeldolgozási mû-

vezetõje
Juhász Attila János, a Vértesi Erõmû Rt. Márkushe-

gyi Bányaüzem villamos részlegvezetõje
Kozári István, a GEOÁSZ Víz- és Földtani Kutató

Fúró Kft. mûszaki vezetõje
Lakó Ernõ, a Perlit-92 Bányászati és Feldolgozó Kft.

gépészeti üzemvezetõje
Repka József, a Magyar Alumínium Rt. Bauxitbá-

nyászati Ágazat földalatti aknásza
Szomor László, a Mátrai Erõmû Rt. Bükkábrányi

Bányaüzem bányatechnológusa
Tóth Péter, a MECSEKÉRC Rt. versenyeztetési

ügyintézõje
Viczena Miklós, a Vértesi Erõmû Rt. Márkushegyi

Bányaüzem gépész részlegvezetõje

Kitüntetett tagtársainknak, és valamennyi kitünte-
tettnek ezúton is gratulálunk és kívánunk további jó
egészséget és sikeres munkát!

Szerkesztõség
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Bányásznapok Ajkán

Három helyszínen tartottak Bányásznapot Ajkán és
településkörnyezetében, mely három napig tartott. A
múlt évi bányabezárás után az elsõ bányásznapi ünnep
volt ez, amely már csak emlékezhetett a szénbányászat-
ra. A város vezetõsége, a civil fórumok, a nyugdíjas bá-
nyászszakszervezet, kulturális csoportok hangulatos
programjaikkal jelezték, hogy a hagyományõrzés iránt
mélyen elkötelezettek és azok is akarnak lenni. A sok
helyen kitett, Bányásznapra invitáló részletes mûsoris-
mertetõ eredménye volt, hogy mindhárom helyen nagy
számban voltak jelen a szénbányászat hagyományát tisz-
telõk.

Padragkúton, szeptember 2-án délután a Bányász Fú-
vószenekar hangulatos környezetet biztosított az egyko-
ri irodaház bejáratánál felállított emlékmûnél gyüleke-
zõknek. Schwartz Béla, Ajka város polgármestere em-
lékmûavató beszédében értékelte a padragi bányászat
múltját és ígéretet tett, hogy a város a bányászhagyo-
mány ápolását a jövõben is segíteni fogja, egyben köszö-
netet mondott az emlékmû felállítását segítõknek. Ezt
követõen Schwartz Béla polgármester és Kovács Béla
Padrag részönkormányzatának vezetõje leleplezték a
Heffler Zoltán által tervezett emlékmûvet. A bányavága-
tokat felidézõ két fából készült trapézszelvény között el-
helyezett emléktáblán olvasható:

1005 - 2005
Villa Podrug
Szerencse fel!

Megkoszorúzták az emlékmûvet a város vezetõi, a
város országgyûlési képviselõi, civil szervezetek és nyug-
díjas klubok képviselõi. Az emlékmûavatás után a ren-
dezvény a Mûvelõdési Házban folytatódott, aholMádai
Péter alpolgármester nyitotta meg az ajkai szénbá-
nyászat múltját felidézõ kiállítást.Kovács András Padrag
Bánya egykori mûszaki vezetõje az ajkai szénbányászat
� benne a Padragi Bánya � technikatörténeti fejlõdésé-
rõl emlékezett meg.

Másnap, szombat délután az elõbb ismertetett
emlékmûtõl mintegy 100 m-re, a kiserdõ bejáratánál a
Civil Fórum Padragkútért Egyesület szervezésében
készült újabb emlékmûvet avattak fel. A fából készült
szép Borbála-szobor két oldalán elhelyezett egyik em-
léktáblán a 28 padragi bányászáldozat neve olvasható, a

másik emléktáblán a Szkip akna, Táncsics akna,
Hunyadi akna üzemidejét örökítették meg. Az emlék-
mûavatásonMolnár László, a Civil Fórum Padragkútért
Egyesület elnöke köszöntötte a résztvevõket, köztük
Kroó Norbert akadémikust, azMTA tagját. A professzor
ünnepi beszédében az ezeréves Padrag múltjára és
bányászaira emlékezett. Emlékbeszédet tartott dr. Járfás
László, az Ajkai Bányaüzem egykori igazgatója is,
meghatóan emlékezve a bányászáldozatokra. Dr. Márfi
Gyula veszprémi érsek a bányászok és az egyház kap-
csolatát idézte fel, valamint Szent Borbála életét
ismertette. Lukáts András, a ref. egyházkerület hivatalá-
nak vezetõje és Ördög Endre, a veszprémi Evangelikus
Egyházmegye igazgatója közösen avatták fel az emlék-
mûvet.

Szeptember 3-án délelõtt Ajka város rendezvénye a
múlt évben felállított Szent Borbála-szobor megkoszo-
rúzásával kezdõdött, az ünnepség a Bányász Sporttele-
pen folytatódott, aholGyõr Sándor önkormányzati kép-
viselõ köszöntötte a résztvevõket. Ezután Schwartz Béla
polgármester emlékezett meg arról, hogy mit jelentett a
város fejlõdésében a szénbányászat. A város büszke a
szénbányászat múltjára és feladatának tekinti annak ha-
gyományápolását. A BDSZ nevében Hámori István
Péter alelnök, a Bányamunkás fõszerkesztõje üdvözölte
a hagyományápoló ajkai közösséget. Beszélt a BDSZ je-
lenlegi tevékenységérõl, a bányász nyugdíjasok helyze-
térõl. 50 éves bányász szakszervezeti tagságért huszon-
egy bányásznak jubileumi oklevelet adott át. A BDSZ-
tõl Mûvészeti Nívódíjat kapott Oravec Edit, a padragi
Mûvelõdési Ház vezetõje. A rendezvényen résztvevõk
késõ estig a bányászkórusok, tánccsoportok, zenekarok
elõadásait élvezhették. Komár László közel egy órás
mûsora csak növelte a vidám hangulatot. Befejezésül az
ajkai Extazis együttes zenéjére utcabállal zárult a városi
rendezvény.

Szeptember 4-énAlsócsingerben a BányászatiMúze-
umban, ill. környezetében, a Parkerdõben a Csingervöl-
gyért Egyesület, valamint a város önkormányzata tartott
ünnepséget. Reggel a Bányász Fúvószenekar ébresztõje
után a Jókai Bánya-i elágazásnál bányászjelképekkel dí-
szített helységnévtáblát � Ajka-Csingervölgy felirattal �
avattak. Ünnepi beszédet mondott Mádai Péter alpol-
gármester. Délután az ünnepség aBányászatiMúzeum-
ban folytatódott, ahol Gerencsér Hilda önkormányzati
képviselõ mondott megnyitó beszédet, majd itt is



Schwartz Béla polgármester emlékezett meg a bányá-
szat és a város sok évtizedes kapcsolatáról, együttmûkö-
désérõl. A bányászemlékmûnél koszorút helyeztek el a
város vezetõi, a bányaüzem volt vezetõi és a civil szerve-
zetek, nyugdíjas bányászok képviselõi. A koszorúzás
után szórakoztató programokban vehettek részt a jelen-
levõk (íjászat, sportlövészet, emlékfutás). A gyerekek
szórakoztatásáról sem feledkeztek meg a szervezõk
(labdajáték, kötélhúzás). A színpadról a Bányász Ha-
gyományápoló Klub bányászdalait hallhatták a résztve-
võk, és a csingervölgyi gyerekek táncosmutatványait lát-
hatták.

Este az 1909. jan. 14-én bekövetkezett bányakataszt-
rófa áldozataira emlékezve fáklyás felvonulást rendez-
tek az Ármin-függõakna és az egykori légakna között,
ahol a tûz keletkezett. E sorok írója rövid elõadásában
idézte fel a katasztrófát, és pillanatképekben ismertette
a csingervölgyi bányaterület földalatti viszonyait és a
századelõ bányatelepének környezetét. Ezért a szép,
hagyományt ápoló rendezvény szervezéséért elismerés
illeti Barczánfalvi Zsuzsannát, a Csingervölgyért Egye-
sület aktív tagját. A három napig tartó bányásznap han-
gulatát megélve mondhatjuk, hogy nem dicsekvés a bá-
nyász közösség részérõl, ha magáénak vallja Horatius
mondását: �emléket hagyunk itt, mely ércnél maradan-
dóbb�.

Kozma Károly

Bányásznap Bátaapátiban

A2005. évi Bányásznapot az ország sok tradicionális
bányavidékén a bezárt aknák, tárók mellett ünnepelték.
Az ünnepi szónoklatokat, a volt kollégák beszélgetéseit
a múltra való emlékezés, a hajdani keménymunka, a si-
kerek és nehézségek felidézése jellemezte. Így volt ez a
Mecsekben is. Kicsit északabbra, Bátaapátiban azonban
vidáman koccantak össze a poharak. A MECSEKÉRC
Rt. bányásznapi ünnepséget rendezett ebben a község-
ben elõször.

Valószínûleg többen feltették és felteszik a kérdést
magukban: Bányásznap Bátaapátiban? De hát miért?
Bánya, az tényleg nincs Bátaapátiban, de sajnosmár Pé-
csen, Komlón, Szászváron sincs. Van viszont a kis és kö-
zepes aktivitású atomerõmûvi hulladékok végleges el-
helyezését célzó, a föld gyomra felé mélyülõ két lejtõs-
akna, amit bányászok, bányászati technológiával, bá-
nyászati szaktudással, bányász-szívvel építenek. Van sok
szakember: geológusok, geofizikusok, villanyszerelõk,
lakatosok, fúrósok, akik szintén a föld alatt végzik mun-
kájukat, vagy ahhoz kapcsolódnak valamilyen módon.
Ha pedig van ilyen munka, vannak föld alatt dolgozó
emberek, akkor van létjogosultsága aBányásznapnak itt
ebben a községben.

Az ünnepség az Ércbányász Fúvószenekar térzené-
jével kezdõdött, majd a projektben közremûködõ kollé-
gák és a község lakosai zeneszóval vonultak át a Közös-
ségi Házhoz.

Berta József felelõs mûszaki vezetõ ünnepi beszédé-
ben a bányászat és a bányásznap továbbélését, a kutatá-

si munkákban dolgozók és a község, valamint annak la-
kosságának kapcsolatát emelte ki, megköszönve a mun-
kájuk támogatását, elfogadását. Benkovics István vezér-
igazgató-helyettes egy bányászfokost ajándékozott
Krachun Szilárd polgármesternek, amellyel � mint
ahogy az így volt minden bányásztelepülésen � bátran
kopogtathat majd a kutatási programban közremûkö-
dõk ajtaján, ha segítségre lenne szüksége, de akkor is,
ha gondokat észlelne a munkavégzés során.

Az ünnepség befejezõ pillanata az volt, amikormeg-
csapolták a helyi bort rejtõ hordót, amely ezután átvet-
te a fõszerepet a sörcsappal, a babgulyással és rétesek-
kel karöltve. Az ünnepségre, az ebédre és a poharazga-
tásra a község lakói is hivatalosak voltak.

Berta József

Bányásznapok Borsodban

�Szerencse fel, szerencse le!� így kezdõdött az a
meghívó, mely a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 2005.
évi Bányásznapra invitált. A legnagyobb magyar szén-
medence immár 220 éves. E nevezetes évforduló alkal-
mából tisztelettel emlékezünk elõdeink, a borsodi bá-
nyászok áldozatos munkájára. A megye bányászatának
fejlõdése egyben e térség mûszaki, ipari, társadalmi ha-
ladásért vívott küzdelmének eredménye.

A megyei közgyûlés elnöke � Gyárfás Ildikó ország-
gyûlési képviselõ � kezdeményezésére megalakult a
Megyei Bányászattörténeti Emlékbizottság, melynek el-
nöki tisztét is ellátja. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a
Megyei Önkormányzat egy bányászattörténeti emlék-
hely kialakítását tûzte ki célul a volt Lyukóbánya Pere-
ces-légakna területén, melyre pályázaton 40 millió fo-
rintot nyert el. Céljuk az akna és épületeinek megvásár-
lása után egy emlékhely kialakítása, ahol megyénk bá-
nyász múltját és annak még fellelhetõ emlékeit állíta-
nánk ki.

A bányásznapi ünnepségsorozat két kiemelt helyszí-
ne a terv szerint Miskolc-Pereces és Kazincbarcika volt.
Az emlékbizottság gondos munkával tervezte meg a bá-
nyászlakta településeken tartandó ünnepségek idõpont-
ját, a megemlékezéseket.

Szeptember 1-jén a Miskolci Bányakapitányság Sol-
tész Nagy Kálmán utcai épületének homlokzatán került
sor azon emléktábla leleplezésére, melyet az 1786-ban
indult borsodi bányászkodás emlékére helyeztünk el.

Szeptember 2-án Miskolcon a Herman Ottó Múze-
um Papszer utcai épületében nyílt meg a borsodi szén-
bányászat 220 éves történetérõl szóló kiállítás, melynek
anyagát az év folyamán gyûjtöttük össze. Dr. Veres Lász-
ló múzeumigazgató köszöntõ szavai után Gyárfás Ildikó
mondott ünnepi köszöntõt és bejelentette, hogy a jövõ-
ben Perecesen kívánnak állandó bemutatóhelyet adni a
gyûjteménynek. Ezt dr. Bõhm József, a Miskolci Egye-
tem dékánjának ünnepi beszéde követte, aki megemlé-
kezett a borsodi bányászat múltjáról, elért eredményei-
rõl. Ezt követõen Emléklap-ok átadására került sor,
melyet a bányászatban kiemelkedõ munkát végzett kol-
légák vehettek át.
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Szeptember 3-án Miskolc-Perecesen �Bányamécs
története� címmel kiállítás nyílt, majd azt követõen Káli
Sándor polgármester mondott ünnepi köszöntõt és Ko-
vács Loránd, a Bányamécs elnöke emlékezett meg a bá-
nyászat múltjáról, eredményeirõl. A nap délutánján Ka-
zincbarcikán volt annak a bányász szobornak az avatása,
melyet a Borsodi Bányász Hagyományokért Alapítvány
és az OMBKE borsodi helyi szervezete kezdeményezé-
sére a Megyei Önkormányzat állított. A Perecesi Bá-
nyász Fúvószenekarmûsora után ünnepi beszédet mon-
dott dr. Király Bálint polgármester, köszöntötte az ün-
neplõket Gyárfás Ildikó és a Borsodi Bányász Területi
Tagozat nevében Buku Imre.

A kiemelt programokmellett további tíz településen
volt bányásznapi megemlékezés, mely a korábban itt
dolgozók nagy örömére szolgált. Abban a reményben
kívántunk egymásnak Jó szerencsét, hogy a közeljövõ-
ben megvalósul a bányászattörténeti múzeum, melyben
bemutathatjuk a borsodi szénmedence történetét, az
elért eredményeket.

Lóránt Miklós

Bányásznapi ünnepség Brennbergbányán

Az ez évi Bányásznapot szeptember 10-én rendezte
a Brennbergbánya Kulturális Egyesület a hatvan évvel
ezelõtti bányakatasztrófa tiszteletét állítva a megemlé-
kezés központjába.

Az egyesület az OMBKE soproni tagjainak segítsé-
gével összeállított, érvekkel alátámasztott pályázat ré-
vén a Bányász Mûvelõdési Intézmények Szövetségétõl
és Sopron Város Önkormányzatától kapott támogatást,
amely lehetõvé tette az áldozatok emlékmûvének, sír-
jainak felújítását, díszemlékpadok elhelyezését és a dél-
utáni kulturális mûsor lebonyolítását. A Bányásznap al-
kalmából megnyitották a határt Ritzing (Ilona-akna) és
Brennbergbánya között, ingyenes múzeumlátogatás és
kiállítás vonzotta az egésznapos rendezvénymintegy két
és félezer � közöttük 600 osztrák � résztvevõjét.

A Szent Borbála-temetõben a Himnusz éneklését az
Oroszlányi Bányász zenekar kísérte. Az ünnepi megem-
lékezõ beszédet Szabados Gábor, a Magyar Bányászati
Hivatal elnökhelyettese tartotta. Mint mondotta: �A
brennbergi bányákban nem volt metán, sújtólég robba-

nástól nem kellett tartani, világításra nyílt lángú, karbid-
lámpákat használtak. Áldozatot követelõ szénporrob-
banás a második világháború végéig nem fordult elõ
Brennbergbányán. Ezelõtt 60 évvel, 1945. szeptember
13-án azonban szénporrobbanás rázta meg a Szent Ist-
ván-akna mélyét. Ez volt a háború utáni elsõ, tömeges
bányaszerencsétlenség, az egész ország felfigyelt a tra-
gédiára.

Az akkori legmélyebb, 630 méteres aknába csütör-
tökön déli egy órakor a csapatok leszálltak, majd amun-
kahelyeken megkezdték a termelést. Négy óra tájban az
ún. Ereszke-pillérben robbanás vagy szénporlobbanás
következett be. A pillérminden vágatában és fejtésében
néhány pillanatig tartó vörösesbarna színû lángnyelv
szaladt végig. A bányászok lámpái elaludtak, mindnyá-
jan földre vetették magukat. Ilyen pillanatot még
sohasem észleltek, nem tudták, hogy mi az oka a nagy
tûzlobbanásnak. Legtöbbjük a 35 Celsius fokos meleg-
benmezítelen felsõtesttel dolgozott és a pillanatnyi láng
elégette a testük nagyobb részét. A szörnyû égési sebek
miatt a test bõrön át való lélegzése megszûnt. A több
mint harminc súlyos sérültet a külszínre szállították,
ahol a bányaorvoson kívül a városból érkezett orvosok
is enyhíteni próbálták szenvedésüket. A kevés magyar
autót a szovjet katonai parancsnokság teherautói is
segítették. A soproni Erzsébet Kórházból az elsõ napon
nyolc halottat jelentettek, de két nap alatt 19 fõre növe-
kedett az áldozatok száma. A szenvedõ sérültekmonda-
taiból kiderült, hogy akik a vékony inget nem vetették le
magukról, azok kisebb sérüléseket szenvedtek. A bá-
nyászokra kegyetlen csapást mért tûzlobbanás a bányá-
ban semmi kárt nem tett.

A Budapesti Bányakapitányság Laczfalvi Ferenc fõ-
tanácsost, a soproni ügyészség Esztó Péter egyetemi ta-
nárt bízta meg a tragédia okainak vizsgálatával. A szak-
vélemények egyhangúlag megállapították, hogy a súlyos
katasztrófát biztonsági intézkedésekkel megelõzni nem
lehetett.

A bányavállalat évszázados szokás szerint saját ha-
lottjának tekintette a szerencsétlenül jártakat. A csalá-
dok hetekig, hónapokig érezték az emberek aggódását,
támogatását és szeretetét, de végül is magukra marad-
tak fájdalmukkal.

A temetõ földje megmozdította, megrepesztette az
emlékmû alapját és a sírköveket is. A Várpalotára,
Oroszlányba és Tatabányára elvándorolt bányászok má-
sodik, harmadik generációja helyreállíttatta a temetõi
kegyhelyt az 1988. évi Bányásznapra.

A mostani 60. évfordulóra az emlékmû töredezett,
repedezett burkolatát felújították, a sírok tisztítását, imp-
regnáló anyaggal való bevonását elkészítették. Az ere-
deti � magyar vagy német nyelvû � feliratok megmarad-
tak, de újrafestették. Elkészült két emlékpad is a kegye-
letüket leróni szándékozók részére.

A sírokat az eltelt évtizedek alatt ápolták a hátrama-
radottak és azokra is mindig jutott virág, akiknek nem
itt élnek a hozzátartozói vagy elhaltak a rokonai. A síro-
kon mindig lesz virág, emlékezve Brennbergbánya és az
egész magyar szénbányászat munkás áldozataira.�
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Szabados Gábor beszédét mondja
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A felújított emlékmûvet és sírokat Horváth Imre es-
peres, városplébános szentelte fel. A szerencsétlenség-
rõl szóló vers elhangzása után koszorúzások következe-
tek. Az ünnepség a Bányászhimnusz zenekarral kísért
éneklésével fejezõdött be.

Molnár László

Bányásznap Tatabányán

2005. szeptember elsõ hétvégéje új fejezetet nyitott
a bányászünnepek sorában Tatabányán, mivel ez volt az
elsõ olyan bányásznap, amikor mûködõ szénbánya nél-
kül ünnepeltünk.

A számunkra rendkívül nehezen tudomásul vehetõ
tény azonban nem csökkentette a szokásos programok
számát, sem azok megszokott színvonalát.

A bányásznapi rendezvények szeptember 2-án kez-
dõdtek a testvérvárosok küldötteinek tartott elõadások-
kal, amelyek során módunk volt bemutatni a tatabányai
bányászkodás történetét, hagyományaink ápolására tett
erõfeszítéseinket, elért eredményeinket. Az ünnepség-
sorozat a bányászsírok és emlékhelyek koszorúzásával
folytatódott. Ezt követõen a Vértanúk terén lévõ em-
lékmûnél a Bányász Fúvószenekar térzenével köszön-
tötte a központi koszorúzásra érkezõ, bányász egyenru-
hába öltözött ünneplõket és az érdeklõdõket. A pénte-
ki nap Krajcsirovits Henrik festõmûvész kiállításának
megnyitásával és a Népházban tartott gálamûsorral fe-
jezõdött be, melyen felléptek a testvérvárosokmûvésze-
ti együttesei is.

A bányászathoz még kapcsolódó üzemek ünnepsé-
gei indították a szombati napot, délelõtt ünnepélyes ke-
retek között megnyílt aMájus 1. parkban a bányásznapi
vásár. Délután a már hagyományos kegyeleti megemlé-
kezésünk és felvonulásunk következett. A kegyelet vi-
rágainak elhelyezése után a megemlékezésen résztvevõ
tömeg a bányász egyenruhába öltözött csapatot követ-
ve, fúvószenekarok kíséretében � Bánhidán keresztül �
a XV. aknai Szabadtéri Bányászati Múzeumhoz vonult,
s ezzel kezdetét vette a �Tatabányai bányászok találko-
zója�, ahol késõ estig folyt a vidám beszélgetés, a bá-
nyásztalálkozókon elengedhetetlen nótázás.

Vasárnap délután nagy érdeklõdés mellett tartották
meg a III. Országos csilletoló versenyt, a korábbiaknál
lényegesen több résztvevõ csapattal. A bányásznap sza-
lamanderes felvonulásunkkal � amely a polgármesteri
hivataltól a Szent Borbála térig tartott � és az azt köve-
tõ, minden várakozást felülmúló szépségû és nagyságú
tûzijátékkal fejezõdött be.

Természetesen a három nap alatt folyamatos volt a
profi és az amatõr együttesek fellépése a város különbö-
zõ rendezvényein.

Az idei bányásznap után örömmel állapíthattuk
meg, hogy teljesülni látszik minden tatabányai bányász
azon reménye, miszerint �bányászváros� marad Tatabá-
nya a bányászkodás befejezése után is.

Az idei ünnepségünk szervezésében, finanszírozásá-
ban, lebonyolításában való önkormányzati aktivitás

alapján biztosan állíthatjuk, Tatabányameghatározó ün-
nepe lesz továbbra is a Bányásznap.

Szabó Csaba

Bányász emlékhelyek, megemlékezések Nógrádban

A hagyományokhoz híven a megye bányásztelepülé-
sein az idén is tisztelegtek a kialakított bányász emlék-
helyeken a hajdani bányászat és a bányamunka áldoza-
tai elõtt. A megemlékezéseket a bányászszakszervezet a
helyi önkormányzatokkal együtt szervezte meg.

Amegemlékezések sora már augusztus 27-én kezde-
tét vette. Volt, ahol az emléktárnánál, volt, ahol a kultúr-
otthonban vagy a temetõben, a balesetben elhunyt bá-
nyásztársak sírjánál helyezték el a virágokat, koszorúkat.

Ebben az évben két újabb helyen került sor egy-egy
emléktábla-avatásra. Salgótarján északi részén a régi
József-akna, Károly-akna mûködésének emléket állító
emléktábla-avató ünnepségre került sor. Az emléktábla
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a sal-
gótarjáni Bányamúzeum Dolgozói Közössége és a Kál-
vária Baráti Társasága összefogásával készült. Avató be-
szédet Kovácsné Czene Csilla alpolgármester tartott. A
rövid kultúrmûsorban közremûködött az OMBKE férfi
amatõr dalköre is.

A másik új emlékhelyet Mátraszelén készítette az
önkormányzat és a helyi nyugdíjas bányászszakszerve-
zet. Az emléktáró belsõ falán elhelyezték a környezõ
bányákban balesetben meghalt bányászok névsorát. A
település polgármestere köszöntõjében méltatta a bá-
nyászok múltját, a bányász emberek összetartását és
helyt adva a bányászok kérésének, szívesen támogatta a
táró elkészítését. Az emlékhelyre szüksége van a helyi
lakosoknak, mert ott méltó körülmények között lehet
elhelyezni az emlékezés virágait.

Az OMBKE helyi szervezete a bányászmúzeumban
tartotta a hagyományos megemlékezést. A föld alatti
emléktáblánál helyezték el a bányász hõsök koszorúját.
Utána rövid köszöntõ, majd kötetlen beszélgetés, nosz-
talgiázás volt a régi bányásznapokról.

Vajda István

Bányásznap Tapolcán

A MAL Rt. Bauxitbányászati Ágazata 2005. szep-
tember 2-án délután rendezte meg hagyományos bá-
nyásznapi ünnepségét a Csobánc-hegy lábánál lévõ ta-
polca-diszeli Artemisz Vadászház kertjében. Az ünnep-
ségre a dolgozók házastársai is meghívást kaptak.

Kovacsics Árpád, vezérigazgató-helyettes megnyitó-
jában üdvözölte a jelenlévõket, külön köszöntve aMAL
Rt. megjelent vezetõit és Nyírád polgármesterét. Az ün-
nepi beszédet dr. Tolnay Lajos, aMALRt. elnöke tartot-
ta. Köszönetet mondott a bauxitbányászok megbízható
munkájáért, különösen, hogy az import bauxit kése-
delmes szállítása miatti érchiányt többlettermeléssel
tudták pótolni. A MAL Rt. helyzetérõl, jövõjérõl adott
rövid tájékoztatójában elmondta, hogy a veszteséggel
üzemelõ inotai alumíniumkohót ez év végén kénytele-



Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 138. évfolyam, 6. szám 37

nek bezárni. A jelenlegi elképzelések szerint, a boszniai
és montenegrói import bauxit mellett a hazai bauxitot
2012-ig tervezik felhasználni, akár a gyengébbminõségû
bauxitvagyonok igénybevételével is.

Az ünnepi beszéd után dr. Tolnay Lajos �Kiváló Bá-
nyász� miniszteri kitüntetést adott át Ruzsics István vá-
járnak (Halimba). Ugyanezt a kitüntetést vehette át egy
nappal korábban a bátonyterenyei Központi Bányász-
nap ünnepségén Búzás Erzsébet nyugdíjas (Halimba) és
Repka József aknász (Fenyõfõ). Kovacsics Árpád
�Bauxitbányászatért� kitüntetést adott átBerta Károlyné
aknaírnoknak Török Csaba dízelgépszerelõnek (Halim-
ba),Károly Ferencmûszaki igazgatónak (Ajka központ),
és Szmerha Kálmán lakatosnak (Fenyõfõ). Szolgálati
idõt elismerõ oklevélben 60 fõ részesült, melyeket saját
üzemükben vehették át a dolgozók.

Az ünnep hivatalos része utáni kötetlen program so-
rán jó lehetõség nyílt arra, hogy a fenyõfõi és halimbai
területen dolgozók jobban megismerjék egymást, és ta-
lálkozzanak a MAL Rt. magasabb beosztású vezetõivel
is. Mindez a hangulatot is emelõ jó �ellátás� mellett
zajlott. A rossz idõ esetére felállított sátorban élõ zene
és tánc volt. Kora délutántól a két terület 3-3 fõs csapa-
tai között pörköltfõzõverseny folyt. A bográcsban
elkészített közel tíz �remekmûvet� a helyszínen össze-
hívott, többnyire laikusokból álló zsûri bírálta. A
pörköltfõzés, mint egy évvel ezelõtt, ezúttal is a
fenyõfõieknek sikerült jobban, de a halimbaiak bográ-
csai is pillanatok alatt kiürültek. A kellemes, családias
bányásznapi összejövetel az estébe nyúlóan ért véget.

Jankovics Bálint

Bányásznap Dorogon

Településünkön az 55. Bányásznap alkalmából több
helyszínen tartottak különbözõ rendezvényeket. Ameg-
emlékezések sorát hagyományként a bányaipari dolgo-
zók és nyugdíjasok találkozója nyitotta meg augusztus
29-én. AMûvelõdési Ház nagytermében a Bányászhim-
nusz után dr. Tittmann János, Dorog város polgármeste-
re köszöntõjében a vidék nagymúltú bányászatára emlé-
kezve hangsúlyozta, hogy a �Jövõnket építjük, múltunkat
nem feledjük!� jelmondat jellemzi Dorog mindennapjait
és ünnepeit. A Bányaipari Dolgozók Szakszervezete ne-
vében Hámor István Péter alelnök méltatta az 55. Bá-
nyásznap jelentõségét, majd szakszervezeti munkáért
emléklapokat adott át. A Dorogi Szénmedence Kultú-
rájáért Alapítvány elismerõ oklevelét most elsõ ízben
adták át: Fleischmann Dezsõ, a csolnoki Bányászati
Gyûjtemény vezetõje kapta.

A hét folyamán dorogi szénmedence településein
megemlékezéseket tartottak és megkoszorúzták a te-
metõi emlékhelyeket.

Szeptember 3-án, Dorogon a megemlékezést a volt
vállalati központ elõtt lévõ Emlékoszlopnál és a Jubile-
umi Emlékmûnél tartották. A koszorúkat a Bányász Fú-
vószenekar zenéje mellett helyezték el Dorog város ve-
zetõi, a Bányász Szakszervezet és az OMBKE helyi
szervezetének képviselõi.

Ugyancsak szeptember 3-án került sor a Bányász-
nap legkiemelkedõbb eseményére, a Szent Borbála
Szakkórház ünnepélyes átadására. A teljesen felújított és
bõvített kórházépület hosszú múltra tekinthet vissza. A
Bányászati és Kohászati Lapok 1922. december 1-jén
megjelent száma adott hírt a dorogi Szent Borbála Bá-
nyakórház felavatásáról. A kórház késõbb a megyei kór-
ház részévé vált, majd a fekvõbeteg ellátást az esztergo-
mi kórház vette át. Az elhagyott és lepusztult épületet
2001-ben vette át a megyétõl Dorog városa és kidolgoz-
tak egy szakkórház létrehozását célzó programot. A
nagyszabású beruházás 820 M Ft volt, melyhez a város
pályázaton 550 M Ft címzett támogatást nyert el. A há-
romosztályos (belgyógyászati rehabilitáció, krónikus bel-
gyógyászat és ápolási), 110 ágyas szakkórház közel két év
alatt újult meg, és ismét Szent Borbála nevét viseli.

Az átadáson igen sokan vettek részt, köztük Dorog
testvérvárosának, Wendlingen-nek 40 fõs küldöttsége.
Rácz Jenõ egészségügyi miniszter kiemelte, hogy az eu-
rópai színvonalú intézmény az állam, a város és a lakos-
ság összefogása révén jött létre.Dr. Tittmann János pol-
gármester, országgyûlési képviselõ emlékérmeket adott
át a tervezõknek, az építõknek és a Wendlingen � Do-
rog Baráti Egyesületnek, amely felszerelések adomá-
nyozásával járult hozzá a létesítményhez. Dr. Erdõ Péter
bíboros, esztergomi érsek,Dorog díszpolgára az idõsko-
rúakról való gondoskodás jelentõségérõl szólt, majd
megáldotta az épületet.Dr. Gabányi József a szakkórház
igazgató-fõorvosa azt kívánta, hogy a szakszerû ellátás
mellett emberség és szeretet honoljon az intézményben.

Szombat délután és vasárnap a Bányásznap a szoká-
sos szórakoztató programokkal folytatódott Dorogon.

Solymár Judit

Bányászemlékmû avatás Kazincbarcikán

Az OMBKE Borsodi Helyi Szervezetének és Nyug-
díjas Baráti Társaságának éves programja keretében
2003-tól, a bányász hagyományok ápolásának egyik leg-
jelentõsebb eseményeként minden év szeptemberében
meglátogatja és megkoszorúzza a Borsodi, ill. Ózdi
Szénbánya Vállalatokhoz kötõdõ települések bányásza-
ti emlékeit és emlékhelyeit. 2004-ben szembesültünk az-
zal a szomorú ténnyel, hogy Kazincbarcika, a korábban
országos hírû bányászváros nem állított emléket bányá-
szati múltjának.
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2004 októberében felkerestem dr. Király Bálintot,
Kazincbarcika város polgármesterét, arra kérve, hogy
legyen támogatója egy bányász emlékhely létrehozásá-
nak. Fenntartás nélkül a kezdeményezés mellé állt és
megállapodtunk abban, hogy én szervezem meg a Mis-
kolci Egyetem Fémkohászati Tanszéke elõtt álló bá-
nyász szobor másolati példányának elkészítését, vala-
mint összeállítom a Kazincbarcikához kötõdõ szénbá-
nyászati üzemegységekben halálos üzemi balesetet
szenvedettek névjegyzékét, az önkormányzat kijelöli a
megfelelõ helyet, megtervezteti és kivitelezteti az építé-
szeti és parkosítási munkákat, beszerzi a szükséges en-
gedélyeket.

Már novemberben átadtam a névjegyzéket, köszö-
net ezért az adatgyûjtést végzõ Mogyorósy Ferenc kollé-
gának és a Miskolci Bányakapitányság illetékeseinek.

Mivel a szobor másolati példányát bronzból képzel-
tük el, megkezdõdött az anyag gyûjtése. A Nyugdíjas
Baráti Társaság 2005 januári összejövetelén arra kér-
tem a kollégákat, hogy bronz emléktárgyaik, emlékpla-
kettjeik, kitüntetéseik felajánlásával � melyeket a szo-
borba öntve fogunk a késõbbiek során lelki szemeink
elé idézni � legyenek segítségemre. Rövid egy hónap
alatt 53 emléktárgy gyûlt össze, még Lostorfer Rezsõ va-
lamint Nagy László özvegyei is segítségemre voltak el-
hunyt kollégáink emléktárgyainak átadásával. Közben a
Lyukószén Bányászati Befektetési Kft. ügyvezetõje, ifj.
Sztermen Gusztáv a bányabezárással kapcsolatos ha-
szonanyag mentés eredményeként 200 kg bronzot ado-
mányozott a szoboröntéséhez, így a szükséges anyag-
mennyiség már rendelkezésünkre állt.

Amegfelelõ öntöde és öntész kiválasztásához segítsé-
get kértem dr. Dúl Jenõ egyetemi docenstõl, aki helyszí-
ni szemlét követõen úgy ítéltemeg, hogy aHegyhátMe-
tál Öntöde és Fémfeldolgozó Kft. (Csokvaomány) tech-
nikai felszereltsége és vezetõjének Borsodi Ferencnek
szakmai felkészültsége garantálhatja a megfelelõ kivite-
lezést. A szakmai tanácsadás közben az emlékhely léte-
sítésének ügye lelkileg egyre közelebb került Dúl
Jenõhöz, és azt a figyelemreméltó észrevételt tette, hogy
válogatás nélkül ne olvasszuk be a felajánlott kitünteté-
seket és emléktárgyakat. Javasolta, hogy a szobor talpa-
zatát alakítsuk át egy emlékkazettává, annak oldalain
dombormû formájában õrizzük meg a kiválasztott érme-
ket, emléket állítva így elsõsorban azon jelentõs szemé-
lyiségeknek, akikrõl kitüntetéseket neveztek el (z.
Zorkóczy Sámuel, Wahlner Aladár, Mikoviny Sámuel,
Péch Antal, Sóltz Vilmos, Debreczeni Márton, Szentki-
rályi Zsigmond), de egyben azoknak is, akik azokat
megkapták.

A kivitelezés 2005. júniusban vette kezdetét, amikor
az egyetem (dr. Bõhm József dékán) a már említett bá-
nyászszobrot mintakészítés céljából átadta. A szobor az
ugyancsak sokatmondó, emlékkazettával együtt augusz-
tus közepére leöntésre került, szeptember elsejére a he-
lyére is tették. Az építészeti tervezés és kivitelezésMán-
doky József okl. építész, vezetõ tervezõ munkája.

Az emlékmûvet 2005. szeptember 3-án, a bányász-
napi ünnepség súlyponti eseményeként avattuk fel. Ün-

nepi köszöntõtmondott és kitüntetéseket adott átGyár-
fás Ildikó, a B.A.Z.-megyei Közgyûlés elnöke.

A nagy tetszéssel fogadott emlékmû leírása:
A fõ alak, a �díszegyenruhás� bányász (láthatatlan

kitüntetésekkel a �testében�) szép mása lett az egyete-
mi, már szintén másolati példánynak. Az eredeti szo-
borról csak annyit tudunk biztosan, hogy az 1896. évi
Budapesti Világkiállításon kohász �testvérével� együtt
volt látható.

A Dúl Jenõ ötlete alapján kialakított kazetta hom-
lokzata egy címerpajzs, Szerencse fel! felirattal, bánya-
munka ábrázolásokkal. Lyukóbányán öntötték, Nagy
György ajándéka. A kazetta két oldalán láthatók a kivá-
lasztott kitüntetések, 18-ra kiegészítve a bányászatban
adományozható legrangosabb kitüntetések mintapéldá-
nyaival. A kazetta hátsó lapját díszíti a 29 bányász lakta
települést reprezentáló Önkormányzati Szövetség, ill.
azon bányaüzemek emblémája, melyek a Kazincbarci-
kán lakó bányászokat foglalkoztatták.

Az emlékmû épített talapzatának három oldalán ka-
pott helyet egy-egy bronztábla a Kazincbarcikához kö-
tõdõ szénbányászati üzemekben balesetben elhunytak
névsorával.

A negyedik, homlokzati oldalon lévõ táblán az aláb-
bi szöveg olvasható: �Emlékül állította Kazincbarcika
Város Önkormányzata, azOrszágosMagyar Bányászati
és Kohászati Egyesület Borsodi Helyi Szervezete 2005.
évben a Kazincbarcika térségében üzemelõ szén-
bányászati üzemegységek azon dolgozói tiszteletére,
akiknek kezébõl �kiesett a szerszám�.

Így állítottunk emléket a halálos üzemi balesetet
szenvedetteken kívül azoknak is, akiknek kezébõl a bá-
nyabezárások miatt esett ki a szerszám, mert munkanél-
küliek lettek.

Úgy tûnik, reményünk valóra válik, a város népszerû
szobrainak száma eggyel gazdagodott, amit a bányász
leszármazottak � a jelek szerint � máris a magukénak
éreznek.

Üveges János
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A Bányászati Szakosztály vezetõségi ülése

A Budapesten, az OMBKE Mikoviny tanácstermében,
2005. október 19-én tartott üléstdr. Havelda Tamás vezette.Az
ülésenGötz Tibor, az OMBKEEllenõrzõ Bizottságának elnö-
ke is részt vett. A bevezetõ részbenHavelda Tamás átadta a 94.
Küldöttgyûlésen át nem vett kitüntetések közül Jamrik Károly-
nak a 60 éves tagságáért járó Sóltz Vilmos Emlékérmet, ill.
TóthnéMedvei Zsuzsának a Kiemelkedõ EgyesületiMunkáért
Oklevelet.

Az elnöki tájékoztató keretében a szakosztály elnöke is-
mertette a 94. Küldöttgyûlés határozatait, kiemelve a határo-
zatok végrehajtása során a szakosztályt érintõ feladatokat és a
legutolsó vezetõségi ülés óta eltelt idõben lezajlott jelentõsebb
eseményeket:

� A központi Bányásznapot, melyet az idén Bátonytere-
nyén rendeztek. Ennek kapcsán kérte a helyi csoportok képvi-
selõit, hogy a helyi ünnepségekrõl adjanak híranyagot a BKL
Bányászat számára.

� A selmecbányai Szalamander ünnepség fontosabb ese-
ményeit; a professzorok sírjainak megkoszorúzását, az
OMBKE alapításáról szóló magyar nyelvû tábla felavatását,
valamint a Dunaújvárosi Fõiskola Diákegyletének történõ
zászlóadományozást.

� A balatongyöröki Bányahatósági-, valamint az ugyanitt
tartott Bányagépész- és Bányavillamossági konferenciákat.

� Felhívta a figyelmet a közeljövõben, ill. 2006-ban meg-
tartandó alábbi rendezvényekre:

� A Miskolci Egyetemen november 10-én, az Egyetemi
Osztály jubileuma alkalmából rendezendõ szakmai napra.

� Az OMBKE Salgótarjáni Csoportjának 110. éves jubile-
umán november 11-én rendezendõ emléknapra,

� A november 16-17-én Budapesten tartandó Bányászati-
és Gázipari Munkavédelmi Konferenciára.

� A december 2-án esedékes központi Szt. Borbála ün-
nepségre.

� A 2006. április 6-9-e között tartandó VIII. Bányászati-
Kohászati-Földtani Konferenciára, amelynek helyszíne Sepsi-
szentgyörgy.

� Az elõreláthatólag 2006. május 27-28-án Egerben meg-
rendezésre kerülõ Bányász-Kohász-Erdész Találkozóra.

Huszár László szakosztály titkár ismertette �A magyar szi-
lárd ásványbányászat emlékhelyei� címen elkészült összeállí-
tást, amely 355 tételt tartalmaz, de még nem tekintjük lezárt-
nak, ezért kérte a helyi szervezeteket, hogy tanulmányozzák
azt és észrevételeiket, kiegészítéseiket juttassák el hozzá.

Az Egyesület pénzügyi helyzetérõl dr. Gagyi Pálffy András
ügyvezetõ igazgató adott tájékoztatást, amelynek keretében
kitért az egyéni tagdíjfizetések alakulására (egyesületi szinten
78%, a Bányászati Szakosztályi 80%), a pártoló jogi tagdíjak
alakulására, amely jelentõsen elmaradt az elõzõ évhez viszo-
nyítva. Kérte a helyi szervezeteket, hogy tegyenek lépéseket a
környezetükben tevékenykedõ kis- és közepes vállalkozások
pártoló tagként való megnyerésére.

A soproni önálló helyi szervezet megalakulására, a buda-
pesti helyi csoportból történõ kiválásra indított kezdeménye-
zésre a Sopron környékén élõ tagok közül 16 fõ a változatlan
szervezeti formára 1 fõ ez ellen nyilatkozott (hárman nem vá-
laszoltak), ezért a szakosztály vezetõsége nem látta indokolt-
nak a téma részletesebb tárgyalását.

A december 2-i központi Szt. Borbála ünnepségen Szt.
Borbála Érem kitüntetésre � a helyi csoportok javaslatai alap-
ján � a szakosztály vezetõsége egyhangú szavazással Pusztafal-
vi János (mecseki csoport), Pikli Károly (Bányamérõ Szakcso-

port) és dr. Káldi Zoltán (bakonyi csoport) elõterjesztését
hagyta jóvá.

A szakosztály vezetõsége egyhangú szavazással a követke-
zõ új tagok felvételérõl döntött:Hárs Ferenc, Székely Tibor, Vas
János (budapesti csoport), Juhász Ferenc (nógrádi csoport),
Somogyi Károly, Bársony Miklós (oroszlányi csoport), Kovács
Béla István (tapolcai csoport).

A napirendi pontokhoz az alábbi személyek szóltak hozzá:
Dr. Gagyi Pálffy András tolmácsolta Podányi Tibor kérését,

hogy adjanak híreket a helyi csoportok életérõl, valamint a
Borbála-napi helyi rendezvényekrõl az eseményt követõ egy
héten belül (lehetõleg képekkel illusztrálva). Miután három
éve az egyéni tagdíjak változatlanok, véleménye szerint 2006-
ban elkerülhetetlen az egyéni tagdíjak szerény mértékû eme-
lése. Javasolta, hogy a �normál� tagdíj 6000 Ft/év (500 Ft/hó),
a nyugdíjas 3000 Ft/év (250 Ft/hó) a 70 éven felülieké és diá-
koké 1200 Ft/év (100Ft/hó) legyen.Hozzátette, hogymeggon-
dolandó a pályakezdõk esetében egy-két évig 50% kedvez-
mény adása.

Lóránt Miklós beszámolt a Borsodi Helyi Szervezet életé-
rõl, újabb emléktábla, illetve szobor avatásáról, a borsodi
szénbányászat megszûnését követõ nehézségekrõl, a területi
szervezet megalakulásáról, a MTESZ Borsod-megyei helyze-
térõl. Ez utóbbi témához dr. Tóth István és dr. Gagyi Pálffy
András is hozzászólt.

Dr.Gál István az Iparpolitikai Bizottságnak aNemzeti Fej-
lesztési Tervhez kapcsolódó, közeljövõben tervezett program-
járól adott tájékoztatást.

A szakosztály vezetõsége kéri a helyi csoportokat, hogy
november végéig mérjék fel az igényt az egyenruhához vise-
lendõ zöld színû nyakkendõre (2500 Ft/db). Elegendõ igény
(200-300 db) esetén annak legyártását az egyesület kezdemé-
nyezi, egyébként várhatóan csak a jövõ évi Bányász-Kohász-
Erdész Találkozóra készül újabb széria.

Huszár László emlékeztetõje alapján PT

Markus Kosma elõadása Gyöngyösön

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének
szervezésében Gyöngyösön a honvéd kaszinóban a Mátrai
Erõmû Rt. elnökhelyetteseMarkus Kosma okl. bányamérnök
2005. október 18-án, A Rajna-menti külfejtések bemutatása
címmel tartott nagy érdeklõdést kiváltó elõadást.

Röviden ismertette életútját, majd vázolta a Rajna-menti
lignit-elõfordulások geológiáját és a bányászati-erõmûi szer-
vezet német viszonyait. Az RWEAG. konszernen belül az eu-
rópai kontinensre vonatkozóan a RWE POWER AG. fogja
össze az energiahordozók termelését és az ebbõl megvalósuló
villamosenergia-termelést. Az RWE Európa második legna-
gyobb villamos energia elõállítója. 2004-ben 265 TWh villa-
mos energiát állítottak elõ. A teljesítmény 44 GW. A barna-
szén-termelés 107 M t/év, amelynek 90%-át az erõmûvekben
hasznosítják. Három nagy külfejtést üzemeltetnek: Hambach,
Garzweiler és Inden.

A bányák összes szénkészlete 4 Mrd t. Ez a jelenlegi ter-
vezett erõmûpark és szénelõkészítõ üzemek ellátását kb.
40-50 évig biztosítja. A termelt lignitet a Weißweiler-i,
Frimmersdorf-i, Neurath-i, Niederaußem-i és a Goldenberg-
werk-i erõmûvekben használják fel. A széntelepek vastagsága
35-70 m, a letakarítási arány: 1:3,3; 1:5,6; a mélység kb. 200 m
körüli. A külfejtésekben 240.000 és 100.000 t/nap teljesítmé-
nyû marótárcsás kotrógépeket alkalmaznak.

Nagy gondot fordítanak a rekultivációra. 8-10 éven belül a

Egyesületi ügyek
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lefejtett területeket átadják a mezõgazdaságnak. A jövõ sike-
res átalakításának érdekében a barnaszénbányászat vezetõsé-
ge jó kapcsolatot alakított ki a környezõ lakossággal.

A hallgatóság a szép elõadást nagy tapssal jutalmazta. A
tolmács Ökrös Mihály bányafõmérnök volt, aki Freibergben
végezte az egyetemet. Hozzászóltak, illetve kérdéseket tettek
fel: Kiss János, Varga József.

A szép és érdekes elõadástMarkus Kosmának e sorok író-
ja köszönte meg.

Dr. Szabó Imre

�Bányász � gépész � villamos szakemberek
a szakma jövõjéért�

Ezzel a címmel rendezte alapítványunk a Bányagépészet a
Mûszaki Fejlõdésért Alapítvány hagyományos konferenciáját
2005. szeptember 29-30-án, melynek most is az egyre fejlõdõ,
kényelmünket az új wellness részleggel is szolgáló bala-
tongyöröki Hotel Aranyhíd Panoráma adott otthont.

Idén 38. alkalommal gyûltek össze a bányászatban dolgo-
zó külföldi és hazai szakemberek, hogy kicseréljék tapasztala-
taikat, melyeket a bányamunka, a képzés, a kutatás-fejlesztés
területén szereztek az elmúlt év folyamán.

A konferenciának kiemelt hangsúlyt ad az, hogy bányásza-
tunk szerkezete az elmúlt évek folyamán átrendezõdött és az
európai csatlakozással stabilizálódott. A szén- és az ércbányá-
szat vesztett jelentõségébõl, a gáz- és olajtermelés átalakult, az
építõipari alapanyagok kitermelése megsokszorozódott.

A változások szellemében kíváncsiak voltunk arra, vajon
az oktatás és a képzés e változásokat hogyan élte át, alma ma-
terünk hogyan hasznosította a külföldi tapasztalatokat?

Vass László vezérigazgató (VÉRT) megnyitója és köszön-
tõje után az egyetemi oktatás helyzetképét tárta elénk prof. dr.
h.c. dr. Salamon Miklós bányamérnök és dr. Bõhm József, a
Miskolci EgyetemMûszaki Földtudományi Karának dékánja.

Elõadásaik után számos további érdekes elõadás követke-
zett, melyeket a 150 fõnyi közönség nagy figyelemmel hallgatott.

A szünetekben a szakemberek közt élénk eszmecsere
folyt, melyet a büfé frissítõ étel- és italválasztéka tett még kel-
lemesebbé. A szakmai kiállítás megtekintése is érdekes, színes
élmény volt.

A teljesség igénye nélkül említjük, hogy elõadást hallhat-
tunk a korszerû finomosztályozásrólNagy Lajostól, az OMYA
Hungária Kft. ügyvezetõjétõl. Dipl. Ing. Al Reid a brit DBT
képviselõje a bányagépeken alkalmazott porvédelem eljárá-
saiba avatta be a hallgatóságot.

Ebéd után az AGHKrakkó (Lengyelország) képviselõi is-
mertettek meg a kemény kõzetek vízsugárral támogatott jö-
vesztése kapcsán folytatott kutatásaik eredményével. A
THIELE GmbH & CO. KG munkatársa, Dipl. Ing. Richard
Kandzia a szemesláncokról tartott érdekfeszítõ elõadást.

Hallhattunk hevedertisztítókról, erõmûvi szûréstechniká-
ról és Varga József önálló mérnök elõadásában a Paksi Atom-
erõmû 2. blokkja fûtõelem sérülésének következményeirõl.

De érdekes információkat kaptunk aHARDOX lemezek,
a WARMAN kavicsszivattyúk, az energiatakarékos lámpates-
tek és a korszerû, energiatakarékos hajtásrendszerek kavics-
bányászati alkalmazásáról.

A márkushegyi irányítástechnikai fejlesztésekrõl Szeszler
László, a TATACOMP Kft. ügyvezetõje, egy villamos baleset
modellezéssel történõ vizsgálatáról és tanulságairól Szedlák
János villamos részlegvezetõ beszélt.

Az alapítvány esti közgyûlésén megtudtuk, hogy az elmúlt
év során 12 személy és szervezet csatlakozott hozzánk. Az est
folyamán az alapítvány kuratóriumának elnöke Ács József át-
adta a 2005. évi Hell-Bláthy Díjakat. E kitüntetést a kuratóri-
um idén Morvai Tibornak a Miskolci Egyetem adjunktusának
és Klaus Laskowski-nak a Tip-Top Stahlgruber cég nyugdíjas
kelet-európai eladási vezetõjének ítélte oda.

Ezután a konferencia résztvevõi hajnalba hajló baráti
összejövetelt tartottak.

Másnap délelõtt újabb elõadások zajlottak, melyeken a
Petrozsényi Egyetem munkatársainak jóvoltából megismer-
hettük a dél-romániai meddõkõzetek és lignittelepek forgá-
csolási paramétereit. Dr. Szirtes László ügyvezetõ (METAL-
CARBON Kft.) a munkahelyi terhelés értékelésének új esz-
közeit mutatta be. Megismerhettük a VÉRT Bányászati Igaz-
gatóság minõségirányítási, munkahelyi, egészségvédelmi és
biztonság-irányítási rendszerét is.

A konferencia zárszavában dr. Võneky György docens, az
OMBKE Bányagépész Szakcsoportjának elnöke pozitívan ér-
tékelte a konferencia munkáját. Végül egy kiváló ebéd után a
résztvevõk abban a reményben indultak haza, hogy 2006-ban
a 39. alkalommal újra e körben találkoznak.

Livo László

Az elõadás hallgatóinak egy csoportja

A konferencia elnöksége

A hallgatóság
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A Nemzetközi Bányamérõ Egyesület (ISM)
33. elnökségi ülése

Az ISM 33. elnökségi ülése 2005. szeptember 4-11. között
volt Ukrajnában, Donyeckben. Az ülés fõ szervezõi prof. A.
Antsiferov, az Ukrán Állami Bányageológiai, Geomechanikai
és Bányamérési Tudományos-Kutató és Tervezõ-Konstruktõri
Intézet (UkrNIMI) igazgatója, és prof. V. Mirnij voltak, mind-
ketten az ISM elnökségének tagjai.

Az ülésen részt vettek Csehország, Dél-Afrika, Fehér-
Oroszország, Ghána, Kína, Lengyelország, Magyarország,
Mongólia, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Oroszor-
szág, Románia, Ukrajna és az USA képviselõi. A magyar kül-
döttség résztvevõi Abuczki János, a Geofor Kft. igazgatója,
dr. Barátosi Kálmán, azMBHosztályvezetõje, az OMBKE Bá-
nyamérõ Szakcsoport elnöke, az ISM elnöke, dr. Havasi Ist-
ván, az MEGeodéziai és Bányaméréstani Tanszék vezetõje és
Wéber József, a Wéber2000 Kft. ügyvezetõje, az OMBKE Bá-
nyamérõ Szakcsoport alelnöke voltak. A hivatalos megnyitón
prof. A. Antsiferov mint házigazda köszöntötte a résztvevõ-
ket, majd dr. Barátosi Kálmán nyitotta meg az ülést.

Az elnökség meghallgatta a jelenlévõ tagok beszámolóit
hazájuk bányamérésérõl és bányászatáról, prof. A. Antsiferov
elõadását az UkrNIMI tevékenységérõl, dr. Barátosi Kálmán
ismertetõjét az ISM jelképeirõl és dokumentumairól, prof. Yu
Chanxing (Kína), az ISM alelnökének beszámolóját a 2005.
májusában, Kairóban tartott FIG találkozóról, dr. Stephen
Djaba (Ghána) ismertetõjét a 2006. évi FIG Regionális Kon-
ferenciáról és dr. Isarv (Oroszország) elõadását az ûrfelvételek
alkalmazásáról.

Az elnökség � megtárgyalva az elõre kiküldött napirendi
pontokat � a következõ fontosabb döntéseket hozta meg:

� Dél-Afrika képviselõjét, Michael Livingstone-Blevins
urat, a Dél-Afrikai Bányamérõk Intézetének igazgatóját el-
nökségi tagként felvette;

� elfogadta Dél-Afrika vállalását az ISM 2010. évi kong-
resszusának megrendezésére,

�Michael Livingstone-Blevins urat megválasztotta az ISM
második alelnökének,

� elfogadta a 32. Elnökségi ülés (Fuxin-Peking, Kína,
2004) jegyzõkönyvét;

� felvett új elnökségi tagokat: Jacek Szewczyk professzort
Lengyelországból, BucsaViorelMircea igazgatót Romániából
és dr. Havasi István tanszékvezetõt, a XIII. ISM Kongresszus
igazgatóját Magyarországról;

� tiszteletbeli tag címet adományozott a kínai Yu
Changxing professzornak;

� meghatározta a következõ kongresszusok helyszínét:
2007Magyarország, Budapest, 2010 Dél-Afrika, 2013 Német-
ország, 2016 Ukrajna;

� az ajánlatok alapján kitûzte a következõ elnökségi ülé-
sek helyszínét: 2006 Ausztria, 2007 Magyarország, 2008 Dél-
Afrika;

� elfogadta a magyarországi kongresszusról elõterjesztett
programot;

� tudomásul vette a kongresszusi elõadások elõzetes bírá-
latának szükségességét és a javaslat kidolgozásának tervét
2005-re;

� támogatja a FIG 2006-ban, Accrá-ban (Ghána) rende-
zett Regionális Konferenciáját az ISM tagjainak küldött felhí-
vással;

� döntött az ISMMunkabizottságainak beszámolójáról és
a jövõbeli tevékenységérõl.

A hivatalos napirendmellett jutott idõ szakmai és kulturá-
lis kirándulásra Donyeckben és Jaltában is.Megtekintettük az
UkrNIMI házi múzeumát és egy régi szénbányát, meglátogat-
tuk Artyomovsk bányavárost és azArtyomovszk Pezsgõgyárat,
amely egy régi, föld alatti gipszbányában van.Majd elutaztunk
Jaltába és látogatást tettünk a Vorontsov kastélyban és az
Alupka parkban, megnéztünk egy folyamatosan végzett moz-
gásvizsgálatot a hegyoldalban, ahol a kõzetmozgás veszélyez-
teti a parti részeket. Kirándultunk az Al-Petri hegyre, felkeres-
tük a Livadian palotát, ahol a Jaltai Egyezményt aláírták a II.
világháború alatt.

Jaltában tartottukmeg az elnökségi ülés záró bankettjét is.
Dr. Barátosi Kálmán

A Veszprémi Helyi Szervezet életébõl

EgyesületünkVeszprémi Szervezete 2005. október 11-én a
KÖGÁZ Rt. mûszaki igazgatója, Kerekes Ferenc �Trendek,
prognózisok a gázszolgáltatásban� címmel tartott elõadását
hallgatta meg.

Amindnyájunkat érintõ magyar földgáziparról szóló, igen
érdekes elõadás kitért a hazai termelésre is, amely a fogyasztá-
sunk 20,2%-át teszi ki. Az elõadás számunkra új ismereteket
nyújtott a földgáz szállításával, elosztásával, valamint a föld-
alatti gáztározókkal kapcsolatban. Az elõadó érintette elõadá-
sában aKÖGÁZRt. szervezeti felépítését, valamint a Gáztör-
vényt és módosításait.

A résztvevõk érdeklõdéssel és figyelemmel hallgatták az
ipari és háztartási gázárakra, azok emelkedõ tendenciáira, va-
lamint a 2005 októberében életbe lépõ árkategóriákra vonat-
kozó tájékoztatást. Az elõadást követõen Szakály Miklós, Bács
Péter, Ulrich József és Szabó Ferenc szólt hozzá az elhangzottak-
hoz, ill. tett fel kérdéseket. A kérdések megválaszolása után
pogácsa és vörösbor mellett baráti beszélgetéssel zárult a ren-
dezvény.

Bolyky Zoltán

A budapesti szervezet életébõl

Kõ- és kavicsbányászati elõadás

Nagy érdeklõdés elõzte meg 2005. október 4-én Huszár
Lászlónak, a Kõ- és Kavicsbányászati Kft. cégvezetõje, az
OMBKE Bányászati Szakosztály titkárának elõadását.

Kõ- és kavicsbányászat hazánkban címû elõadásában kitért
a hazai ásványvagyon-nyilvántartás rendszerére, ezen belül
részletesen ismertette a nem fémes ásványi nyersanyagok kö-
zül az építõipari kõ, valamint a kavics hazai elõfordulásainak
területi elhelyezkedését, kitermelhetõ vagyonát, gazdasági po-
tenciálját. Ábrákon szemléltette a hazai ásványvagyon kiter-
melésének elmúlt 20 évi alakulását.

Csoportkép az UkrNIMI elõtt (foto: dr. Havasi István)
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Beszélt a kõ- és kavicsbányászat fejlõdésének szakaszairól,
a privatizáció szükségességérõl, eredményérõl, a kõ- és kavics-
termékek minõségi követelményeirõl. Elõadásának befejezõ
részében a Kõ- és Kavicsbányászati Kft. tevékenységérõl adott
ismertetést.

Az elõadást követõen számtalan kérdés merült fel, melyre
az elõadó mindenre kiterjedõ, részletes választ adott.

Dr. Horn János

Gõzhajó a Dunán

Helyi szervezetünkminden évben egy tiszteleti tagunk sír-
jánál tart megemlékezést. Ez évben, 2005. november 8-án
dr. Tóth Miklós tiszteleti tagunk urnájánál tartottunk
megemlékezést a budapesti Magyar Szentek templomában.
Dr. Horn János méltatta dr. Tóth Miklós életútját, majd
Gebhardt János helyezte el a megemlékezés koszorúját.

Ugyanaznap az OMBKE-ben a �Gõzhajó aDunán� címû
filmet vetítettük le. Az 50 perces film � mely a tavasszal meg-
nézett �Baráberek� folytatása � nagy szakmai tartalommal és
látványos kivitelezésben készült, számos korabeli tárgy, fény-
kép, irat bemutatásával. Megalakulásának kezdetétõl megis-
merkedhettünk a Duna Gõzhajózási Társaság életével, mely-
ben nagy szerep jutott a mecseki feketekõszén bányászatnak.
(A film 2000 Ft-ért DVD-lemezen megvásárolható a
VIDEANT Kft.-nél: 1192 Budapest Hungária u. 8. tel/fax:
1-280-6949.)

A filmvetítés után a Helyi Szervezet elnöke tájékoztatást
adott az egyesületi életrõl, benne arról, hogy a Sopronban élõ

tagtársak közül 16-an írásban nyilatkoztak, hogy nem kívánják
önálló soproni szervezet megalakítását. Ezért a Bányászati
Szakosztály a 2005. október 19-ei ülésén a témát a napirendrõl
levette.

Dr. Horn János

Horn János a megemlékezést tartja (az elõtérben dr. Faller
Gusztávné és dr. Tóth Miklósné )

Az olajipar kiemelkedõ személyiségeinek tiszteletére
állított emlékek és egyéb ipari emlékhelyek

A hagyományok tisztelete, az emlékek megõrzése és meg-
ismer/tet/ése � és ezért külön köszönet jár � vezérelte az
OMBKE Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály ve-
zetését, hogy megjelentette hazánk legfontosabb eseményeit
megörökítõ emlékmûvek (emlékkövek, emléktáblák, kopja-
fák), a szakma kiváló tudósainak neveit megörökítõ köztéri és
múzeumi emlékek (arcképcsarnokok, emlékoszlopok, emlék-
táblák, festmények, kopjafák, szobrok, utcák, terek) leírását,
fényképeit, a keletkezési és avatási körülményeket tartalmazó
Kõolaj- és földgázbányászati emlékhelyek Magyarországon címû
kiadványt.

43 hazai település területén 70 emlékhelyet, kiállítóhelyet,
képzõmûvészeti alkotást és 24 lakótelepet, illetve települést
mutat be a kiadvány száznál több képpel és 18 térképpel il-
lusztrálva.

A kiválóan, nagy gonddal és szakmailag is tartalmasan
összeállított kiadványból nem maradtak ki az ipari emlékek-
nek nyilvánított kõolaj � és földgázbányászati termelõ eszkö-
zök, a jelentõsebb kútkitörések helyszíneit jelölõ emlékmû-
vek, táblák, az elhunyt bányásztársak és diáktársak emlékére
állított kopjafák, de nem maradtak ki a neves bányászesemé-
nyek vagy hagyományok helyszínén található szobrok, emlék-
táblák sem. Szintén elõször olvashatjuk a szakmára utaló
utcák, terek jegyzékét.

Az igényességet jellemzi az, hogy minden egyes megye és
város (település) címere mellett minden fontos helyszínt
bejelöltek az adott létesítményhez tartozó térképen.

A 96 oldalas kiadvány végén irodalomjegyzék és a fényké-
pek készítõinek (13 név) neve található.

A kiadványnak nemcsak szerkesztõje, hanem szerzõje is

Dallos Ferencné, a megjelentetést a MOLRt. és a Magyar Bá-
nyászati Hivatal támogatta.

Az igényes megjelentetés grafikai és tipográfiai munkája a
Skicc-Skicc Bt., a nyomdai kivitelezés az INNOVA-PRINT
Kft. dolgozóinak munkáját dicséri.

A kiadvány kereskedelmi forgalomba nem kerül. A re-
cenzens írója bízik abban, hogy ezen igen értékes, eddig nem
ismert adatokat tartalmazó kiadvány minden érintett vá-
ros/település könyvtárába és a nagy hazai utazási irodákba is
eljut � annak érdekében, hogy egyes látnivalókat program-
füzetükbe építsenek be.

Dr. Horn János

A pécsi szénbányászat korszerûsítése (1956-1962)

�A kétszázötven éves pécsi feketekõszén-bányászat törté-
nete során három alkalommal (az elsõre 1913-1927, a harma-
dikra 1982-1988 között) került sor a bányamûvelés tudatosan
végrehajtott rekonstrukciójára� írja dr. Tamásy István arany-
diplomás bányamérnök, a mûszaki tudományok kandidátusa,
az OMBKE tiszteleti tagja a most megjelent �Pécsi Szemle
2005 nyár� c. lapban (p.: 74-85).

Ez a kiváló tanulmány bemutatja a föld alatti bányamun-
ka korszerûsítése terén 1956-1962 között történt második re-
konstrukciót.

Megismerhetjük, hogy a bányamûvelés az addigi módon
miért nem volt folytatható, majd a rekonstrukció tervezését, a
kivitelezés indítását és annak támogatását, illetve akadályozta-
tását, a gyakorlati kivitelezést és annak eredményét.

A külszíni és bányanyitó létesítmények fejlesztését a Pécsi
Szemle következõ száma fogja közölni.

Dr. Horn János

Könyv- és folyóiratszemle
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Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!
id. Ferencsin Imre könyvelõ november 6-án töltötte be 85-ik életévét.
Dr. Tarján Iván okl. bányagépész mérnök, tiszteleti tag november 8-án töltötte be 75-ik életévét.
Balogh Ernõ okl. bányamérnök november 10-én töltötte be 80-ik életévét.
Dr. Zsámboki László jogász, okl. könyvtáros, tiszteleti tag november 11-én töltötte be 70-ik életévét.
Szabó Rezsõ okl. bányamérnök november 12-én töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Bárdossy György geológus november 17-én töltötte be 80-ik életévét.
Zoltán Tamás okl. bányamérnök november 17-én töltötte be 80-ik életévét.
Gurin Ferenc bányatechnikus november 20-án töltötte be 85-ik életévét.
Dr. Gyurkó László okl. bányamérnök november 27-én töltötte be 75-ik életévét.
Dr. Marczis József okl. bányamérnök november 30-án töltötte be 85-ik életévét.
Kovács János okl. bányamérnök december 4-én töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Kemény Gyula okl. bányamérnök december 5-én töltötte be 70-ik életévét.
Tuskán József okl. bányamérnök december 20-án töltötte be 75-ik életévét.
id. Tóth László bányatechnikus december 27-én töltötte be 70-ik életévét.
Nyerges Andor földmérõ üzemmérnök december 27-én töltötte be 70-ik életévét.
Nagy Attila okl. bányagépész mérnök december 27-én töltötte be 70-ik életévét.
Szabó Aladár okl. bányagépész mérnök január 11-én tölti be 70-ik életévét.
id. Tóth János útépítõ technikus január 17-én tölti be 85-ik életévét.
Simon József bányagépész-bányavillamos üzemmérnök január 23-án tölti be 70-ik életévét.
Czepanecz Jenõ bányatechnikus január 24-én tölti be 70-ik életévét.
Szigeti Károly okl. bányagépész mérnök január 25-én tölti be 75-ik életévét.

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

Jó szerencsét!

Gurin Ferenc

id. Ferencsin Imre

Dr. Bárdossy György

Zoltán Tamás Dr. Gyurkó László Dr. Marczis József

Balogh ErnõDr. Tarján Iván Dr. Zsámboki László Szabó Rezsõ

Kovács János
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Nagy AttilaTuskán József id. Tóth László Nyerges AndorDr. Kemény Gyula

Czepanecz JenõSzabó Aladár id. Tóth János Simon József Szigeti Károly

Gordos Mátyás okl. erdõmérnök oklevelét 1955-ben, Sopronban szerezte meg. 1956-1967
között aCserháti Állami Erdõgazdaságnál dolgozott szakelõadó, majd erdészetvezetõ, végül er-
dõgazdasági felügyelõ munkakörben. 1967-1968-ban aKarancsvölgye MgTsz-nél volt ágazatve-
zetõ. 1968-1974 között az egri Állami Erdõrendezõségnél erdõrendezési felügyelõ munkakört
töltött be. 1974-tõl 1989-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig aNógrádi Szénbányáknál dolgozott
üzemrészleg-vezetõ majd környezetvédelmi csoportvezetõ beosztásban.

1980-ban környezetvédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett (BME), 1995-tõl igazságügyi
mûszaki szakértõként tevékenykedik. Számos cikke, tanulmánya jelent meg a Bányászati La-
pokban, az Erdészeti Lapokban, ill. az Erdõ, a Tájoló és a Búvár folyóiratokban. Az OMBKE
Nógrádi Helyi Szervezetének 1975-tõl tagja.

Tisztelt jubiláló tagtársunknak gratulálunk, további jó erõt egészséget kívánunk!

Szerkesztõség

Köszöntjük az aranyoklevéllel kitüntetett
Gordos Mátyás tagtársunkat!

Külföldi Hírek
Új színesfémbányák az Ibériai félszigeten

Dél-Portugáliában a Neves-Corvo bányaüzem réz-, ón- és
cinktartalmú ércelõfordulás a külszíntõl 230-700 m-es mély-
ségközben helyezkedik el. Az elõfordulásra létesített bánya
függõleges aknájának kapacitása 3 Mt/év. Az új bányaüzem
2004-ben lépett termelésbe, mely évben 1,9 Mt rézércet és 50
kt cink színport termeltek. Az üzem (bánya és ércelõkészítõ
mû) létszáma 765 fõ.

A Spanyolország délnyugati részén fekvõ Aquablanca bá-
nyaüzem 2004. decemberben lépett termelésbe. A bánya élet-
tartama 10 év lesz, a tervezett termelés évi 8Mt 6%-os nikkel-
és 5 Mt 7,9%-os rézkoncentrátum, továbbá 540 kg platina
fém.

Engineering and Mining Journal 2005. június

Bogdán Kálmán
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Hazai hírek
Magyar szerzõdés Szumátrán

Lignit- és szénbányát, erõmûvet, vasutat és kikötõt épít
Dél-Szumátrán egy magyar vállalatcsoport, olvasható a ME-
GAWATT (a PANNONPOWER társaságcsoport) 2005. évi
szeptemberi számában.

A projekt során feltárják a szén-, illetve a lignitmezõket,
megteremtik a kitermelés feltételeit. Az energiahordozókat az
idõközben szintén megépülõ erõmû használja majd áramter-
melésre. Amegállapodás 250millió dollár értékû és húsz éven
át jogosítja a beruházót (Garvox) a megtermelt energia érté-
kesítésére.

Dr. Horn János

Paksi atomerõmû termeli a legolcsóbban az áramot

A Paksi Atomerõmû Rt. sajtótájékoztatóján jelentette be
Kovács József vezérigazgató, hogy változatlanul az atomerõ-
mû, mint az ország legnagyobb áramtermelõje állítja elõ leg-
alacsonyabb áron, 8,62 fillér/kilowattóra költségen a villamos
energiát.

Elmondta azt is, hogy az Országos Atomenergia Hivatal
Nukleáris Biztonsági Igazgatósága 2005. július 4-én kiadta a 2.
blokki 1. akna helyreállítására szóló elvi engedélyt. Az enge-
dély kiadása azt jelenti, hogy a sérült fûtõelemek eltávolítására
kidolgozott megoldás a nukleáris biztonság szempontjából
megfelel minden hatályos jogszabálynak és követelménynek.

A vezérigazgató prezentációja a www.atomeromu.hu hon-
lapon olvasható.

Dr. Horn János

Megújuló energiaforrások a vásárközpontban megtartott
�Német nap�-on

2005. október 12-én több helyszínen környezetvédelmi és
energetikai szakmai elõadások hangzottak el a �Német nap�
keretében.

A legnagyobb érdeklõdést az alábbi elõadások kísérték :
� Megújuló energiaforrások Németországban.
� Biomassza tartós energiaellátás céljára.
� Napenergia hõ- és áramtermelési célra.
� A geotermikus energiatermelés újabb irányzatai Német-

országban.
� A szélenergia Németországban � jelenlegi és jövõbeli

helyzet.
A programot a budapesti német nagykövetség fogadása

zárta.
Az elõadások döntõ része a www.german-renewable-

energy.com honlapon olvasható.
Dr. Horn János

Megalakult a Magyarországi Bányásztelepülések
Országos Szövetsége

A BDSZ érdekvédelmi munkája során jó kapcsolatot tar-
tott fenn a bányásztelepülések önkormányzataival. Az utóbbi
évtizedekben bekövetkezett bányabezárások, munkahelyek
elvesztése, a szociális problémák kezelése és megoldása terén
ez az együttmûködés még tovább erõsödött.

A BDSZ kezdeményezte a bányásztelepülések polgár-
mestereinek országos találkozóját, melyre 2005. április 13-án
került sor a BDSZ székházában. Ezen a tanácskozásonmegje-

lent ötven képviselõ határozta el a szövetség létrehozását.
A saját soraiból megalakult tíz fõs elõkészítõ bizottság

2005. október 11-re hívta össze a szövetség alakuló ülését.
Az alakuló ülésen �melyen a Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke

látta el a levezetõ elnöki teendõket � megválasztották a kilenc
fõs elnökséget, melynek elnökévé Rajnai Gábort, Oroszlány
város polgármesterét, az ellenõrzõ bizottság elnökévé Méhes
Andrást, Salgótarján város alpolgármesterét választották meg.

Az alakuló ülésen harmincnégy bányász önkormányzat
képviselõje írta alá az alapító okiratot, azonban már több
város/község önkormányzata jelezte, hogy csatlakozni kíván a
szövetséghez.

Dr. Horn János

A XXI. század kollégiuma a Miskolci Egyetemen

AMiskolci Egyetem egyetemi tanácsa 2004.májusi ülésén
döntött a PPP ((Public-Private Partnership) alapú diákhotel-
hez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményhirdetésérõl.
Az eljárás során az OTP Ingatlan Rt. és a Magyar Építõ Rt.
alkotta konzorcium, illetve az általuk alapított projekttársaság
nyújtotta be azt a pályázatot, amely lehetõvé teszi az új diák-
hotel megépítését.

A 603 férõhelyes, 174 szobából álló háromcsillagos szállo-
dai szolgáltatást nyújtó modern épület várhatóan már 2006.
februárjában fogadja a diákokat.

Dr. Horn János

Bányamentõ emléktábla Dorogon

A Dorogi Kábeltelevíziózást Támogató Egyesület, az
OMBKE Dorogi Helyi Szervezete és a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat emléktáblát avatott a bányamentõk tiszteleté-
re október 31-én, Dorogon a volt bányamentõ-állomás épüle-
tén. Ezzel kívántak emlékezni és emlékeztetni a bányamentõk
tiszteletreméltó, bajtársias munkájára, akik nem egyszer éle-
tüket áldozták bányásztársaik megmentéséért.

A kezdeményezõ Szegi János, a Kábeltelevíziózást Támo-
gató Egyesület elnöke � maga is 30 évig dolgozott a Dorogi
Szénbányáknál � fontosnak tartotta, hogy a település mai la-
kóit is emlékeztessék a fejlõdést megalapozó szénbányászatra.

Vöröskõi István bányamérnök, a mentõállomás utolsó pa-
rancsnoka méltatta a bányamentõk munkáját. A dorogi me-
dencében annál is inkább fontos volt a tevékenységük, mert a
természet nem volt kegyes a bányászokhoz, kezdettõl fogva
küzdelmet folytattak a tûzzel, a gázokkal, a vízzel, sõt Lencse-
hegyen a szénporrobbanás veszélyével is. Az elsõ feljegyzett
bányatûz 1854-benÓ-Tokodon következett be.Már az 1900-as
évek elején volt Tokodon és a dorogi VIII. aknán bányamen-
tõ állomás. A dorogi Központi Bányamentõ Állomást 50 éve,
1955-ben hozták létre, 21, majd 27 függetlenített bányamentõ-
vel. A bányamentõk nemcsak helyi, hanem riasztás esetén or-
szágos feladatokat is elláttak. Vöröskõi Istvánmegemlítette az
1952. évi szuhakállói mentést ahol Hám Kálmán dorogi bá-
nyamentõ életét vesztette mentés közben, de tisztelettel emlé-
kezett a többi bányamentõre, az õket segítõ mûszakiakra és
orvosokra is.

Az emléktáblát Szegi János leplezte le, majd Gyöngyös Fe-
renc plébános áldotta meg közös imára szólítva a jelenlévõket
a hõsi halált halt bányászokra emlékezve. A Dorogról elszár-
mazottak nevében Godó Ferenc helyezett el koszorút, a Bá-
nyászhimnuszt a helyi fúvószenekar játszotta el.

Solymár Judit

http://www.atomeromu.huhon
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A NASA felkérésére kutat

Dr. Gucsik Arnold, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Ter-
mõhelyismereti Tanszékének adjunktusa külföldi munkatár-
saival együtt újfajta kõzetelemzési eljárást fejlesztett ki, amely
mint kiderült, az Amerikai Ûrkutatási Hivatal figyelmét is fel-
keltette.

Most a Dél-Németországban található 26 km átmérõjû
Ries-meteorit kráterét tanulmányozzák, amelyre azért van
szükség, hogy a 2011-ben a Marsra juttatandó ûreszköz szá-
mára földi analógiát találjanak. Ennek segítségével a földi ku-
tatók a leszállóegység által a Marson gyûjtött adatokat sokkal
egyszerûbben kiértékelhetik. Így akár választ lehet majd talál-
ni arra is, hogy volt-e élet a Marson, vagy hogy a meteorit be-
csapódások hogyan befolyásolták az életfeltételeket.Amunka
egy részét itthon végzik, de a kutatás lényegi része Németor-
szágban folyik, hiszen idehaza nincsenek meg a szükséges esz-
közök.

Dr. Gucsik Arnold tíz éve foglalkozik kráter- és meteorit-
kutatással, illetve hullámtannal. Egyetemi tanulmányai befe-
jeztével Japánban, majd Bécsben és az angliai Cambridge-ben
végzett kutatásokat.

Ez év májusa óta japán kutatótársaival együtt egyenrangú
félként vesznek részt a NASA Mars programja asztrológiai
eszközének kifejlesztésében. Az Amerikai Ûrkutatási Hivatal
részérõl nagy elismerés ez a felkérés, mert 2001. szeptember
11. óta csak abban az esetben keresnek meg külföldi kutató-
kat, ha az adott területen nincs olyan amerikai tudós, aki a
munkát el tudná végezni.
(Kisalföld, 2005. július)

Kerekes Árpád

Növekszik a szintetikus gipsz felhasználása

A természetes gipsz a fõ forrás a világon, de amesterséges
� ezen belül is a szénerõmûvek kéntelenítõ berendezései által
termelt � gipsz felhasználása gyorsan növekszik, különösen
Európában és É-Amerikában. A környezetvédelmi szabály-
zók és a pernye-elhelyezési nehézségek által indukált növeke-
dés az 1990-es években kezdõdött, és az elõrejelzések szerint
tovább folytatódik.

Az összes gipszfelhasználás 2003-ban 149 Mt volt, a ter-
mészetes gipsz fõ piaca a portlandcement gyártás mintegy 76
Mt-ával. Az építési gipsz és a gipszkarton 58,5 Mt gipszet igé-
nyelt, a mezõgazdaságban 6,5 Mt-át használtak fel. A közeljö-
võben a cement vezetõ szerepe mellett növekszik a gipszkar-
tonhoz felhasznált gipsz mennyisége, az alapanyagban pedig
nõ a kéntelenítésbõl származó szintetikus gipsz mennyisége.
www.roskill.co.uk PT

Súlyos bányakatasztrófa Kínában

Legkevesebb 134 bányász meghalt egy északkelet-kínai
szénbányában bekövetkezett sújtólégrobbanásban, amelyet
máris az utóbbi évek egyik legsúlyosabb bányaszerencsétlen-
ségeként emlegetnek Kínában. Az Új Kína hivatalos hírügy-
nökség legfrissebb jelentése szerint 15 lent rekedt bányász sor-
sa nem ismert, 72 embert sikerült kimenteni. Még van esély
arra, hogy további túlélõket találjanak.

A tragédia még vasárnap este történt Hejlungcsiang tarto-
mányban, a tartományi székhelytõl, Harbintól 300 kilométer-
re keletre fekvõ Tungfeng szénbányában, amely a Lungmej ál-
lami konszern tulajdonában van. A fejtésen a sújtólégrobba-

Külföldi hírek

Bányászati Munkavédelmi Konferencia

Az OMBKE által rendezett kétnapos bányászati és gáz-
ipari munkavédelmi konferencián, Budapesten, a Tulip Inn
Millennium Hotelban 80 fõ szakember vett részt.

November 16-án a konferenciát annak védnöke, dr. Esztó
Péter, a Magyar Bányászati Hivatal elnöke nyitotta meg. A
délelõtt folyamán dr. Fazekas JánosOMBKE exelnök volt a le-
vezetõ elnök, és az alábbi elõadások hangzottak el:

Dr. Kereki Ferenc bányakapitány (Pécs): A bányafelügyelet
helyzetértékelése a bányászati és gázipari vállalkozók tevé-
kenységével, a munkavédelmi szabályok betartásával kapcso-
latban

Dr. Havelda Tamás bányászati igazgató (VÉRT): A VÉRT
munkavédelmi politikája

Sipos István mûszaki igazgató (Colas-Északkõ Kft.): A
munkavédelem a bányavállalkozó szemszögébõl (Mi akadá-
lyozza a bányavállalkozót munkavédelmi feladatainak teljesí-
tésében, min kellene változtatni?)

Szûcs Zoltán (DÉGÁZRt.):Megelõzés a gázszolgáltatásban
Énekes Nándorné osztályvezetõ (Fõvárosi és Pest megyei

Egészségbiztosítási Pénztár): A megtérítés elve és alkalmazá-
sa a gyakorlatban (Milyen elveket érvényesít az OEP a mun-
kabalesetek miatti költségek áthárításában? Mi a szerepe a
baleseti kártérítési biztosításnak?)

A délutáni ülésen Derekas Barnabás, a Bányászati Szak-
osztály elnökhelyettese elnökletével két elõadás hangzott el,
majd fórumbeszélgetés volt.

Papp István elnök (OMMF): Munkaügy és munkavéde-
lem (Eléri-e célját a munkaügyi ellenõrzések szigorítása a fe-

kete foglakoztatás visszaszorításában? Van-emérhetõ hatásuk
a munkabiztonságra?)

Dr. Szamos György szakfelügyelõ fõorvos: Foglalkozás-
egészségügyi szolgálat, munkaegészségügyi szaktevékenység
(Ellátja-e a két tevékenység a jogszabályokban elõírt felada-
tát?)

November 17-én, a második napon Hermann György, a
Bányabiztonsági szakbizottság elnöke vezette az ülést. Az el-
hangzott elõadások:

Borhidi Gábor ügyvivõ (OÉT):Munkavállalói érdekképvi-
selet (Hogyan szervezõdött és hogyan mûködik ma a munka-
vállalói érdekképviselet?)

Nosztrai Judit ügyvivõ (OÉT): A munkaadók érdeke (Üt-
közik-e a munkavédelem és a nyereséges gazdálkodás?)

Dr. Varga László fõosztályvezetõ (OMMF): Munkavédel-
mi szabályozás (Amunkavédelmi jogszabályokmódosításai és
indokaik. Milyen változások várhatók?)

Szõts Tibor fõosztályvezetõ (MBH): Munkabiztonsági és
munkaegészségügyi szaktevékenység (Tartható-e, hogy a bá-
nyászat területén ezt a tevékenységet bányászati szakképesíté-
sû személyek lássák el?)

Matolcsi Géza (VÉRT, Márkushegyi Bányaüzem): Kocká-
zatértékelés (Van-e eredménye és mûködik-e még a Márkus-
hegyi bányaüzemben?)

Lukucza György fõosztályvezetõ (MBH): ESAWmódszer
a balesetek kivizsgálásában (Feloldható-e a kiértékelésre vo-
natkozó jogszabályi elõírások és az Eurostat követelményei
közötti ellentmondás?)
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http://www.roskill.co.uk


nás idõpontjában 221 bányász dolgozott. Az Új Kína hatósági
forrásokat idézve azt írta, hogy szénpor meggyulladása okoz-
ta a katasztrófát. Az állami televízió viszont úgy értesült, hogy
a sújtólégrobbanást gyaníthatóan a szellõzõrendszer meghibá-
sodása idézte elõ.

Kínában hivatalos adatok szerint évente hatezren halnak
meg bányaszerencsétlenségekben, de független becslések sze-
rint ez a szám a húszezret is elérheti. A balesetek és szeren-
csétlenségek több mint 650 milliárd jüannak (80,5 milliárd
dollár) megfelelõ, a hazai össztermék 6 százalékát kitevõ vesz-
teséget okoznak évente a kínai gazdaságnak.

FigyelõNet 2005. november 28.
Legeza Miklós

Kokszfelesleg Kínában

Kínában a vas- és acéliparnak szembe kell nézni azzal a
gonddal, hogy felesleg jelent meg a koksztermelésben. A vas-
és acélipar éves kokszfelhasználása 220Mt,míg a kokszterme-
lés elérte az éves 260 Mt-át.

Hua Zugui, a Kínai Szén és Koksz Holding Ltd. elnöke
mondta, hogy ahol a kokszolók a vas- és acélmûvekkel közös
vállalkozásban dolgoznak, ott az összhang megvan; ez 150Mt
kokszot jelent. Az önálló vállalatok termelése 110 Mt/év, ami
viszont sok esetben nem felel meg a piaci keresletnek. A 40
Mt felesleg kérdését kell kormányzati szinten megoldani.
Engineering and Mining Journal, 2005. szeptember

Bogdán Kálmán

Tovább növekszik a perlitigény

1997 óta a nem expandált perlit éves világ termelése 20%-
kal nõtt. A növekmény elsõsorban Görögországból, Törökor-
szágból és Kínából származik. A 3,1 Mt-ás termelés jelenleg a
meglévõ kapacitás kb. 60%-a. A következõ idõszakra várható
évi növekedés átlagosan 1%, de ezen belül Ázsiában kb. 3%,
Kínában pedig 10%, leginkább az építkezések miatt.
Európában az építkezések csökkenésének megállásával és a
perlitigény ismételt növekedésével számolnak. A legnagyobb
felhasználó (35%) É-Amerikában általános csökkenés van, de
ezen belül a kertészeti felhasználás nõ, és új, növekvõ igénye-
ket jelent a jó minõségû gyöngyperlit, mint a falelemeket
összekötõ masszák töltõanyaga.
www.roskill.co.uk PT

Napenergia-hasznosítás a 2008-as pekingi olimpián

Kínában jóváhagyták a 2008-as olimpia idejére Pekingben
létesítendõ fedett stadion 100 kW teljesítményû napenergia-
hasznosító berendezésének megépítését. A szolár panelek ál-
tal termelt áram éves mennyisége megközelíti a 100 MWh-át.
A megoldással évente 421 tonna szén-dioxidtól mentesül az
atmoszféra.
(Energia hírek XIII. évfolyam. 4.)

Dr. Horn János

Új energiatörvény az USA-ban

Ötéves elõkészítés után 2005 nyarán azUSAelnöke,G.W.
Bush aláírta az Amerikai Egyesült Államok új energiatörvé-
nyét. Eszerint a következõ 10 évben mintegy 12,3 Mrd dollárt
fordít a kormányzat az energiaszektor fejlesztésére. Ezen ösz-
szegbõl 6,1 Mrd dollár jut a szénbányászatra.

Az energiatörvény komplett rendszerként magában fog-
lalja az újratermelõdõ energetikai nyersanyagok, a szén, az
olaj, a gáz és a nukleáris energia gazdaságos felhasználásához
szükséges kutatásokat, technikai fejlesztéseket. Önálló rész-
ként kezeli a jármûipar számára a hidrogén rendszerû tüzelõ-
anyag cellák és az etanol kutatását, valamint az eredmények
gyakorlati alkalmazását. A szénipar számára pedig az erõmû
rendszereknél alkalmazott ún. �tiszta szén� technológiák kap-
nak elsõbbséget.
Engineering and Mining Journal, 2005. szeptember

Bogdán Kálmán

Fõteomlasztásos frontfejtés Ausztráliában

A kínai Yanzhou Szén Vállalat a múlt évben 23 millió dol-
lárért megszerezte a jogot az ún. Austar rendszerre, és terve-
zik, hogy bevezetik Ausztráliában.

A módszer egy hosszú homlokú frontfejtés, melyben a 3
m-es vastagságban egy hagyományos maróhenger dolgozik és
egy olyan pajzsbiztosítás, amelynek az omlás felõli részén nyit-
ható tetõszerkezet van. Ez alatt helyezik el a hátsó láncos von-
szolót, amelyre a 3 m feletti szenet csapolják. A két láncos
vonszoló (elsõ és hátsó) szenét a gyûjtõ vágatban elhelyezett
harmadik láncos vonszoló fogadja és szállítja el.

AzAustar módszer a vastag széntelep 80%-át képes kinyer-
ni. Az elsõ frontfejtésbõl évi 2,5 Mt-t terveznek kitermelni.
Engineering and Mining Journal, 2005. október

Bogdán Kálmán

Európai biomassza árutõzsde

Megkezdte mûködését az elsõ európai árutõzsde, ahol ez-
után egymásra találnak a biomassza eladók és vásárlók. Az
EU biomassza felhasználásával kapcsolatos ambiciózus terve-
inek megvalósításához elengedhetetlen egy ilyen fórum mû-
ködése. A BioXchange nevû tõzsdét, amelynek létrehozását
az Altener program is támogatta, az Ecofys nevû cég alapítot-
ta.

Dr. Horn János

Oroszország új szénkikötõt épít

Több éves elõkészítés után megkezdték a Balti-tenger
partján, Szentpétervártól 150 km-re nyugatra, Ust-Luga-ban
egy szénszállításra alkalmas kikötõ építését. Éves kapacitását
4 Mt-ra tervezik, és az igények miatt még ez évben (2005)
üzembe is helyezik.

A megvalósításhoz az építõ vállalat állami segítséget kap,
mert a szénszállításhoz meg kell erõsíteni a Tallin-Szentpéter-
vár-i vasúti fõvonalhoz csatlakozó szárnyvonalat, és a kikötõ-
höz a szükséges energiaellátást is ki kell építeni.
Engineering and Mining Journal, 2005. szeptember

Bogdán Kálmán

Indonézia növeli széntermelését

A hazai és a külföldi szénpiaci igények miatt Indonézia
18%-kal növeli a széntermelését amúlt évhez (2004) képest.Ez
azt jelenti, hogy az éves széntermelésük eléri a 150Mt-át. Egyelõ-
re ennek 70%-át exportálják, mert a tervezett kilenc szénerõmû
csak 2009-re készül el. Közülük az elsõ elõkészítését 2005.már-
ciusban indították Banten tartományban.

Engineering and Mining Journal, 2005. április
Bogdán Kálmán
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Felhívás

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ EGY SZÁZALÉKÁNAK
FELAJÁNLÁSÁRA

Ezúton is megköszönjük mindazok támogatását, akik 2005-ben személyi jövedelemadójuk 1%-a kedvezmé-
nyezettjének az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet jelölték meg.

Kérjük tagjainkat, hogy 2006-ban is válasszák adófelajánlásuk kedvezményezettjének azOrszágosMagyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesületet. A befolyó összeget elsõsorban hagyományaink ápolására, továbbá arra kíván-
juk fordítani, hogy nyugdíjas tagtársaink és az egyetemisták folyamatosan megkaphassák a Bányászati és Kohá-
szati Lapokat.

Közhasznú egyesületünket úgy támogathatja, ha az APEH által kipostázott adóbevallási csomagban található

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

nyomtatványt a következõképp tölti ki:
A kedvezményezett adószáma:

1 9 8 1 5 9 1 2 - 2 - 4 1
A kedvezményezett neve:

Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Ha Ön helyett a munkáltatója készíti el az adóbevallását, kérjük, hogy az adója 1%-ára vonatkozó rendelke-
zését tartalmazó borítékot szíveskedjék átadni munkáltatója bérelszámolásának, aki ezt az adóhatóságnak
továbbítja. Ebben az esetben a borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezûleg írja alá.

Kérjük, hogy ajánlják ismerõseiknek, munkatársaiknak, barátaiknak is, hogy adóbevallásukban az OMBKE-t
jelöljék meg kedvezményezettnek.

Az OMBKE választmánya



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
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� 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


