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Bevezetés

Sokak érdeke végleg elfogadtatni a közvéleménnyel,
hogy Európában nincs már értelme a bányászat jelentõ-
ségét, gazdasági szerepét elemezni, mert a természeti
erõforrások kedvezõtlensége miatt az ágazatnak nincs
jövõje. Az állítás a bányászati szakismeretek mellõzésé-
vel közgazdasági-természettudományos axiómaként
terjed. Zavar keletkezik azonban, amikor rákérdezünk
a köznapi és a tudományos életben a fogalom jelentésé-
re, vagy érdeklõdünk, mihez képest kedvezõtlenek az
erõforrások.

A földtani és bányászati tudománynak is felelõssége,
hogy megszûnjön a tájékozatlanság és módosuljon ama
közvélekedés, amely a természeti erõforrásokat csupán
a látszólag �tetszés szerinti�, például ár-, földrajzi-, ég-
hajlati fekvés, földtani viszonyok alapján értékeli. Is-
mertetni kell, hogy a természethasznosítás színvonala
meghatározó egy régió jólétének alakulásában akkor is,
ha a különbözõ történelmi és technológiai feltételek kö-
zött egyik vagy másik tényezõ hatása változik.

A gazdaságtörténet a természeti erõforrások kiak-
názásának mindenkori fejlõdésérõl szól, összefüggést
állapít meg, egyrészt a kedvezõ tulajdonságú nyersanya-
gok rendelkezésre állása és a termelés, szállítás szakmai
rendszerének kifejlõdése, másrészt az országok fejlett-
sége és az alkalmazott nyersanyagkitermelõ és -felhasz-
náló mûszaki-tudományos színvonal között. A 20. szá-
zad második felében sajátos közgazdasági hipotézis ke-
rekedett felül Európában, amely szerint a bányászat he-
lyett a nyersanyagimportra alapozott feldolgozóipar tö-
megtermelés versenyképesebb növekedési lehetõséget
nyújt. A nézet makacsul tartja magát annak ellenére,
hogy a nyersanyagok piacán az utóbbi 30 évben több-
ször voltak az olcsó nyersanyagok korszakának meg-
szûnését jelzõ �árrobbanások�, amelyek a politika el-
sõszámú kérdésévé tették a nyersanyagellátást. Ha e té-
nyek mellett számításba vesszük, hogy a nyersanyagim-
portra alapozó gazdaságok kereskedelmi cserearányai
romlanak, nõ a hátrányuk és a kiszolgáltatottságuk, akkor
az európai lemaradás megállításához az egyik fontos
feladatként jelölhetjük meg a saját természeti erõforrá-
sok új szemléletû értékelését, majd ezt követõen kiak-
názását.

Az európai fejlesztés lisszaboni programja teljesíté-
sének elemzéséreWimKok úr vezetésével bizottság ala-
kult, amely megállapításokat tett a program megvalósí-
tásának jobbítására. Amegállapításokhoz igazodva sze-
retnék ismertetni néhány szempontot, amelyek objek-
tív, õszinte, ideológiamentes mérlegelésével egyrészt
elõsegíthetõ a helyes gazdasági célok kijelölése, más-
részt a bányászat jövõjét megkérdõjelezõkkel szemben
erõsíthetõ a hit abban, hogy a saját természeti erõforrá-
sok okos hasznosítása a jövõben is megalapozója lehet
a jólét növelésének.

A lisszaboni stratégia útvesztõi

A bizottság 2004 novemberében megállapította,
hogy a program teljesítésének menetrendjében lemara-
dás mutatkozik. Bármennyire megszokott Közép-Ke-
let-Európában a gazdaságpolitikai programok korrek-
ciója, a lisszaboni programot nagy figyelem kíséri, hi-
szen a Nemzeti Fejlesztési Tervek sikeres kidolgozásá-
hoz ismerni kell a helyes fejlesztési szándékot és végcélt,
majd a cél eléréséhez szükséges eszközrendszert, eljárá-
si módot. A program végrehajtásának megtorpanása arra
utal, hogy a fejlesztés helyes célját és annak elérésére a
megfelelõ eszközrendszert nem sikerült megtalálni.

A program szándéka

A szándék, hogy 10 év alatt az európai legyen a �leg-
versenyképesebb, legdinamikusabb tudásalapú gazda-
ság�, eleve romantikusnak tekinthetõ, ha felmérjük a
megvalósításához hozzárendelhetõ eszközöket, és em-
lékezünk 20. századi tapasztalatunkra. Volt ugyanis 50
évvel ezelõtt egy hasonló szovjet kísérlet az Egyesült Ál-
lamok megelõzésére.

Érdemes összevetni a két program teljesítésére
szánt eszközöket, mert ezekben szembeszökõ különbsé-
gekmutatkoznak.Mindkét program az innovációt felté-
telezi, ám a feltörekvõ szovjet szuperhatalom a saját ûr-
kutatási, nukleáris és egyéb tudományos-technikai vív-
mányaira, valamint a nagy természeti erõforrásaira és a
minimális igényekhez alkalmazkodó nép áldozatkészsé-
gére is alapozott. A lisszaboni program ilyenekre nem
utal, és egyetlen eszközre, a tudásalapú, információs

A természeti erõforrások jelentõsége
DR. VOJUCZKI PÉTER okl. bányamérnök

A helyes fejlesztési célok és a hozzájuk tartozó megfelelõ eszközrendszer kettõs követel-
ményének teljesítéséhez a természeti erõforrásokat mûvelõ szakmák bevonásával õszinte,
ideológiamentes párbeszéd szükséges.



társadalom kiépítésére alapoz. A cél eléréséhez tehát a
meglévõ vagy újonnan létesítendõ mûszaki rendszere-
ket úgy kell (kellene) gyorsan és gazdaságosan verseny-
képesebbé tenni a versenytársakénál, hogy

� nem ismertek az információs társadalom verseny-
képességének mérésére alkalmas objektív kritériumok,

� a tudomány mai állása szerint még nincsenek meg
vagy nem állnak kellõ mennyiségben rendelkezésre
vagy csak bizonytalan idõ- és költségráfordítással hoz-
hatók létre a fejlesztés eszközei,

� nem látható az európai tudományos potenciál
olyan elõnye, amely a megelõzéshez szükséges tudás-
elõnyt létrehozhatja.

Érthetõ tehát, hogy a bizottság �megvalósítható célok�
kitûzését szorgalmazta �a legirreálisabbak� helyett. Nem
érthetõ viszont a program eszméjének változatlanul hagyá-
sa, hiszen amegalkotása óta eltelt 6 év ellenére késik az
iparban és a tudományokban a cél és az ahhoz vezetõ
konkrét tettek megfogalmazása.

A legfontosabb a gazdaság

A bizottság �mindenkinek értésére adta, hogy a leg-
fontosabb a gazdaság�, amely a versenyben lemarad. A
gazdaság növekedését 2%-ról 3%-ra, a foglalkoztatott-
ságot 64,3%-ról 70%-ra javasolta növelni, mert �korlá-
tozott költségvetés esetén a kutatás és fejlesztés meg-
hiúsul�.

A foglalkoztatás tekintetében aligha vitatható, hogy
a bányászat megszûnésével tömegesen csökkentek a vi-
déki munkalehetõségek. A szállítási kedvezményekkel
támogatott import nehezen konvertálható szakmával
rendelkezõ vidéki emberek munkalehetõségét szorítot-
ta ki. Ráadásul az új munkalehetõségek általában ma-
gasabb színvonalú tudást nem igénylõ, bizonytalanabb
jövõjû feldolgozóipari foglalkoztatást jelentettek a ne-
héz, de hosszú távon biztos, növekvõ mûszaki színvo-
nalú és tudásalapú kereseti lehetõséget és szociális biz-
tonságot nyújtó megélhetés helyett.

A bányászat rohamos csökkenését a kitermelés gazda-
ságtalanságával indokolták a bányászati értékelés sok év-
százados �bányabecslési� eljárásaitól eltérõ módszerekkel.
Az indoklások eltekintettek attól, hogy a termékek gaz-
daságosságát a felhasználójáig felmerülõ összes bányá-
szati és szállítási költség figyelembevételével a még
igénybe veendõ legkedvezõtlenebb erõforráshoz kell vi-
szonyítani. Kimaradtak a mérlegelésbõl olyan fontos
nemzetgazdasági szempontok is, mint a lakosságmegél-
hetéshez való joga, a hazai termelés költségvetési bevé-
telei és az import külkereskedelmi és fizetési mérleg ter-
hei.

A nyersanyagtermelõ ágazatok fontosságának megíté-
lése a közgazdaságtan régóta megoldatlan problémája, és
a jelenlegi makrogazdasági mutatók sem fejezik ki a
nyersanyagok nélkülözhetetlenségét és döntõ befolyá-
sukat a versenyképességére. Reno és Brandley már
1970-ben, a felhasznált nyersanyagok ára (és minõsége)
és a gazdaság közötti összefüggéseket elemzõ tanulmá-
nyukban kimutatták, hogy az Amerikai Egyesült Álla-

mokban 1$ értékû vasérc 720$ értékû végtermék terme-
lésének volt az alapja, ami azt jelenti, hogy a vasércter-
melésben keletkezõ elõnyök vagy hátrányok 720-szoro-
san tükrözõdnek a gazdaságban.

A versenyképességet vizsgáló jelenlegi elemzések
rámutatnak arra is, hogy a világversenyben a magas
nyersanyagárak a legérzékenyebben az importra szoru-
ló európai országokat és Japánt érintik, és kevésbé az
Egyesült Államokat. Az elemzések azt mutatják, hogy
az európai gazdasági versenyhátrány alapvetõ oka a nyers-
anyagellátási hátrányok felmerüléséhez kötõdik.

Az EU energiafelhasználásának felét elégíti ki saját
energiatermelésbõl, viszont a világ évi felhasználásának
kõolajból egyötödét, földgázból egyhatodát, szénbõl
egytizedét veszi igénybe, miközben népessége alig több
a világ egyhuszadánál. A nyersanyagimport geopolitikai
feltételeinek szigorodása, a világtermelésénél gyorsab-
ban növekvõ nyersanyagfelhasználás a világ nagy népes-
ségû országaiban, a szállítás költségeinek és bizonyta-
lanságának növekedése a gazdasági helyzet jobbítására,
a saját erõforrások fokozottabb és ésszerû igénybevéte-
lére int.

Élenjáró vagy utánzó gazdaság

Abizottság a lemaradás alapvetõ okának nevezte, hogy
az európai gazdaságnak nincsenek saját innovációs folya-
matai, mert 1945 óta �utánzó� és nem �élenjáró� a gazda-
sága és a tudománya. Az európai tömegtermelés az ameri-
kai technológiai eredményekre támaszkodott.

Ez a megállapítás vitathatatlan, az utánzóból nem
lesz elsõ. Kérdés, hogy piaci viszonyok között miért ma-
radt le a korábban élenjáró Európa? A kérdés megvála-
szolásához észre kell vennünk, hogy az amerikai és az
európai gazdaság 1945 utáni fejlõdésében a legszembe-
tûnõbb különbség a nyersanyag- és energiahordozó-terme-
lésben és -ellátásban mutatkozik: míg Amerika erõtelje-
sen támaszkodik saját bányászatára, Európa növekvõ
mértékben importra szorul.

Napjainkra az Európai Unió a G7 országokhoz ké-
pest az energiahordozók harmadát, a nem fémtartalmú
ásványok kétharmadát, a vas és vasötvözõ anyagok
kétötödét és a nemfémes ásványok alig felét termeli.
Európa lemaradása és bányászata piaci �fõszerepének�
elvesztése, termelése abszolútértékének csökkenése, a
világ termelésébõl való részesedésének visszaesése kö-
zött nyilvánvaló az összefüggés. Szemléleti okokra ve-
zethetõ vissza, hogy ez nem tárgya a közbeszédnek.

A nyersanyagok importját szorgalmazó gazdaságpo-
litikai szemlélet nemúj. AXX. század közepéig Európa
számottevõ hatalmainak voltak gyarmatai, és ezekrõl
beszerezhetõk voltak az olcsó nyersanyagok. A
gyarmattartó országok gazdasága önellátó volt, az olcsó
nyersanyagok ellenében nagy mennyiségben a gyarma-
tokra irányulhattak drágán az ipari késztermékek.

A II. világháború után a gyarmati rendszer szétesé-
sével kiderült, hogy az európai gazdaságok többsége a
gyarmatok nélkül torzó, ráadásul többségük amerikai és
szovjet protektorátus alá került. A szállítás rohamos fej-
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lõdésével a nyersanyagárak egy ideig még alacsonyak
maradtak, de a korábbiakban fõként nyersanyag értéke-
sítõk fejlett, nyersanyagtermelõ és fogyasztó országokká
váltak, részesedésük a világgazdaságban meghaladta a
hagyományos ipari országokét, és nyersanyagexportõr-
ként a kitermelés ráfordításait megtérítõ magasabb
árak kialakulásában lettek érdekeltek.

A tõkeigényes kitermelõ ágazatok helyett is techno-
lógiai elõnyt érvényesítõ tömegtermelõ feldolgozóipart
fejlesztõk elõnye elõbb csak az árak emelkedése miatt
csökkent, késõbb azonban az innovációhoz hiányozni
kezdett az igényes fejlesztések egyik legnagyobb meg-
rendelõje, a változó természeti adottságokhoz alkal-
mazkodó földtani kutatás, a bányászat és az alapanyagi-
par.

A legkorszerûbb anyagok, gépek és eszközök létre-
jötte és alkalmazása a természeti erõforrások felkutatá-
sához és elõállításához kötõdött amúltban és a jelenben
is. A bányászat és az atomtechnika, az energetika, a
szállítási rendszerek, az irányítástechnika, az ûrkutatás-
ban is alkalmazott földtani, geokémiai, geofizikai és sze-
izmikus eljárások interaktív kapcsolatából keletkezett
sok értékteremtõ és megvalósítható, egyben átfogó ku-
tatási és fejlesztési program.

A tömeggyártás �élenjáró� technológiái most is álta-
lában a saját erõforrásokat önálló mûszaki fejlesztéssel
kiaknázó országokban keletkeznek. A saját természeti
erõforrásokat nem hasznosítók a nyersanyagok mellett az
�élenjáró� technikát is importálják, mûszaki fejlõdésük
ezért �utánzóvá� válik.

A tudományos kutatás fõként ott élenjáró, ahol
együttmûködés van a kitermelés-anyagtermelés-gyár-
tás-kutatás-fejlesztés-oktatás rendszerében. Ahol a ku-
tatási eredményeknek nincs alkalmazási lehetõsége,
nem keletkeznek források és feladatok a további kuta-
táshoz, nem kell tervezni, mûszaki-gazdasági összeha-
sonlítást végezni, berendezések gyártásához paraméte-
reketmegválasztani, építést vezetni, hogyan keletkezhet
tudásalap, versenyképesség?

A tudás oda vándorol, ahol a munkafolyamatok job-
bítására hasznosítják, és ahol erre nincs mód, ott elõbb
vagy utóbb már nem arról kell beszélni, hogy milyen élen-
járó volt, hanem arról, hogy hiányzik!

Fontos, megvalósítható célok kellenek

A bizottság túl soknak ítélte a lisszaboni program-
hoz benyújtott célkitûzések számát, ezért a közel 100 cél
közül �a legirreálisabbak feladását� és az erõfeszítések
�fontosabbmegvalósítható célokra összpontosítását� java-
solta. A �legfontosabb megvalósítható� és a �legirreáli-
sabb� célok megjelölésére a bizottság nem vállalkozott,
és minden uniós országban saját nemzeti fejlesztési terv
készítését indítványozta.

A �legfontosabb a gazdaság�, �korlátozott a költség-
vetés�, �megvalósítható célok kellenek� megállapítások
a használható fejlesztési javaslatok hiányára vallanak.
Az iparbanmost nincsenek korszakalkotó felfedezések.
A nyersanyagtermelés növekedése várhatóan a korábbi

két évtizedéhez hasonlóan alakul, de egyes, az európait
sokszorosan meghaladó lakosságú régióik fogyasztásá-
nak növekedése kiugróan nagynak ígérkezik.

Európa keleti szénhidrogénforrásait egyre jelentõ-
sebben terhelik a világ gyorsan fejlõdõ, a forrásokhoz
kedvezõbben fekvõ országai. Mivel az energiahordozó
import kilátásai nem biztatóak, ezért �fontos és megvaló-
sítható� cél saját erõforrások ésszerû hasznosításával hoz-
zájárulni az ellátáshoz, törekedni arra, hogy megéljünk
abból, amink van.Hosszú távon egyébként sem tartható
fenn, hogy a gazdasági teljesítõképességünket meghatá-
rozó energia 70%-át mások termeljék meg helyettünk,
mert csökkenni fog az exportõrök érdekeltsége a kör-
nyezetüket sértõ termelés és a hatalmas szállítási rend-
szer felújításában.

Európa sem kerülheti el az új integrációs geopolitikai
viszonyok, a természeti erõforrások, a szállítási adottságok
újraértékelésén alapuló nyersanyagpolitika bevezetését.Az
eddigi gyakorlat, az 1993. évi Maastricht-i szerzõdés, az
1995. évi �Európai Energiapolitika�, a 2000-ben napvi-
lágot látott Zöld Könyv, a megújuló energiaforrásokkal
foglalkozó Fehér Könyv, a Kiotói Konferencia követel-
ményei szerint a nyersanyagipart érintõen leginkább a
globális környezetvédelmet és az adózást tekintik közös
érdekeltségû feladatnak. Sajátos logika, hogy a hazai
bányászatot ellenzõ politika a globális környezetvéde-
lemre hivatkozva megfeledkezik az energiapazarló szál-
lításáról. Egy energiaigényességet felmérõ nemzetközi
tanulmány szerint húsz éves távlatban a világ összes
energiafelhasználásából a szállítás részesedése eléri a
22%-ot, Nyugat-Európa összes energiafelhasználásá-
ban 2001-ben a szállítás részaránya 23% volt. Az ener-
giahordozók hazai termelésével csökkenne az elpazarolt
energia, a környezet globális károsodása, és lényegesen nõ-
ne a gazdaság versenyképessége.

A költségvetés �lisszabonizálása�

A bizottság a lemaradás megállítására javasolta a
költségvetés �lisszabonizálását� azon uniós tagországok
érdekében, amelyek �hasznosan cselekszenek a pro-
gram megvalósításában, hogy kapjanak ehhez
eszközöket�.

Az európai országokat a nyersanyag- és energiael-
látásban felmerült veszélyek közelítették egymáshoz.
Ekkor jelentkezett számottevõ integrációs törekvés,
keletkeztek az ESZAK2 és az EURATOM3
egyezmények, a nyersanyaggazdálkodási unió
(Montanunió), majd az Európai Gazdasági Közösség.
Az ellátás biztonságával kapcsolatos félelmek az 1970-
es kõolajválság után integrációs erõfeszítéseket hoztak
a kõolaj készletezése, a tagállamok energiafogyasztásá-
nak és importjának csökkentése, a széntermelés stabi-
lizálása, az olajexport engedélyezési rendszerének
összehangolása és a nukleáris szektorban a beruházások
fokozása formájában.

Az integráció jelenlegi gazdasági feladatait tekintve a
legkisebb bizonytalansággal kijelölhetõ legfontosabb cél a
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megbízható stratégiai nyersanyag- és energiabázis
megteremtése.

A kérdést a világ bányászati termelésének 90%-át
kitevõ energiahordozókra leszûkítve, a fejlesztési
lehetõségek optimalizálása viszonylag áttekinthetõ. A
közép-kelet-európai energetikában számításba vehetõ
energiahordozók közül:

A szénhidrogének termelésének növekedésére nem
reális számítani. Importjukat a harmadik országokon
keresztül húzódó vezetékek nagy beruházási költsége,
technológiai kockázata, valamint a hosszú idõre kötött
szerzõdések politikai bizonytalansága terheli.

A megújuló erõforrások aránya az optimista zöld
elképzelések teljesülése esetén sem éri el az energiafel-
használás 12%-át.

A nukleáris energia felhasználásának tapasztalata a
térség tudásbázisának kiemelkedõen jelentõs része. Az
atomenergia az importtól viszonylag független, a
beruházási költségei viszont nagyok, különösen akkor,
ha a jövõben felmerülõ környezetvédelmi vonzatokat is
számításba vesszük.Mindenesetre ameglévõ erõmûvek
élettartamának meghosszabbítása feltétlenül indokolt.

Az európai szemlélet szerint mostohagyerek sorban
lévõ energetikai szén a világon népszerû. A bányászott
teljes mennyiség 60%-át a kitermelés helyétõl kevesebb
mint 50 kilométerre lévõ erõmûvekben gazdaságosan
hasznosítják. A szén az országok határain belül lévõ
bányákból, megfelelõ környezetvédelmi követelmények
teljesítésével kockázatmentesen, felesleges szállítási
költségek nélkül, kedvezõ, kiszámítható árakon
elérhetõ. Amerikai adatok szerint a szállítás figyelem-

bevételével egységnyi energia elõállításának költsége
szénbõl mintegy hatoda a földgázból való termelés költ-
ségének. A kisebb költségek mellett az energiaellátás
biztonságát adják a jelentõs földtani készletek. Ez
reményt nyújt az olyan krónikus kockázat elkerülésére,
amilyet a roppant ráfordítások ellenére a szénhidrogén-
ellátási zavarok jelentenek.

Összefoglalás

Felmérések szerint a következõ 30 évben a teljes
energetikai beruházási költségek 40%-át a viszonylag
instabil országokból származó energiaexport emészti
fel. A költségek, a hozzáférhetõség és a biztonság
érdekében Európában a több forrásra támaszkodó, de a
saját nyersanyag- és energiaforrásokat elõnyben részesítõ
politika mellett szólnak kényszerítõ elõnyök.

A közép-kelet-európai országok csatlakozásával
erõsödött az integrálódás kényszere, és módosultak az
integráció geopolitikai adottságai. A tengeri kikötõktõl
távoli régió természeti erõforrásai a szállítási feltételek
miatt az integrációs célok jelenleginél differenciáltabb
megfogalmazását igényli. Az integráció igazi értelme,
hogy ebben a régióban az adottságok összességének
optimális kihasználásával színvonalas, az egész
közösség versenyképességét növelõ és nem a jelenlegi
nyugat-európait másoló, azzal konkuráló mûszaki-ter-
melési szerkezet alakuljon. A tudománynak és a
mérnöknek sokat kell tennie annak érdekében, hogy a
politika ideológiamentesen ilyen helyes fejlesztési célokat
�lisszabonizáljon�.
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DR. VOJUCZKI PÉTER okl. bányamérnök, bányaipari gazdasági mérnök korábban a Geominco Rt. igazgatója, majd
az Ipari Minisztérium fõosztályvezetõje volt, késõbb igazgató a Compack Rt.-nél és az Agromamascimtranspack Kft.-
nél. Jelenleg az Auroma Kft. igazgatója. Évtizedek óta tagja a Bányászati Világkongresszus Nemzetközi Szervezõ
Bizottságának és az OMBKE Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának.

Földhõ szakmai nap Zalaegerszegen

A Magyar Olajipari Múzeum kezdeményezésére, Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város támogatásával 2006. november
28-án Zalaegerszegen (az Arany Bárány Szállodában) �Föld-
hõ szakmai nap� volt. A szakmai napot a múzeum rendezte �
példaszerû és zökkenõmentes pontossággal � az OMBKE
Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály, a Magyar
Geotermális Egyesület (MGtE), valamint a Magyar Termál-
energia Társaság (MTET) szakmai közremûködésével.

A szakmai nap résztvevõit � akik a szálló nagytermét zsú-
folásig megtöltötték � dr. Gyimesi Endre polgármester, or-
szággyûlési képviselõ köszöntötte, majd Tóth János, a múze-
um igazgatója ismertette a programot. A szakmai nap elõadá-
sai � dr. Csaba József levezetõ elnök segítségével � az alábbi
sorrendben hangzottak el:

Székely Edgár (NYUDUKÖVIZIG, csoportvezetõ): A Ny-
dunántúli régió geotermikus adottságai

Szita Gábor (PORCIÓKft. ügyvezetõ,MGtE elnök): Geoter-
mikus épületfûtés lehetõsége Zalaegerszegen

György Zoltán (AQUAPLUS Kft. ügyvezetõ, MTET): A zala-
egerszegi termálprojekt tapasztalatai és a jövõ tervei

Nádorné Vörös Ibolya (NYUDUKTVF, osztályvezetõ): Zöld-
hatósági engedélyezések tapasztalatai a földhõhasznosí-
tás területén

Kujbus Attila (MOLNyrt., geotermikus projektvezetõ): MOL
Geotermikus Energia Pilot Projekt � új szegmens a geo-
termikus energia kutatásban

Id. Õsz Árpád (MOL Nyrt. szakértõ, OMBKE KFVSZ el-
nök): Kútmunkálatok geotermikus kutatás céljából Iklód-
bördöce körzetében

Császár Béla (ZSVSZI Nagykanizsa, mérnöktanár): Bizton-
ságosan és szakszerûen mûködtetett, földhõt termelõ és
hasznosító létesítmények szakember-ellátottsága

Hódosi József (Pécsi Bányakapitányság, fõmérnök): Bányaha-
tósági engedélyezés térségi tapasztalatai a földhõbányá-
szat területén

Tóth János zárszava után a szakmai nap résztvevõit finom és
bõséges ebéd várta, majd megtekintették a MOIM sza-
badtéri kiállítását. A múzeumi kiállítást létesítményláto-
gatás követte. Az AQUAPLUS Kft. bemutatta a Zala-
egerszeg-Gébárt Aquacity fürdõkomplexum létesítmé-
nyeit és a nagyszabású �megyeszékhelyhez méltán illõ� új
építkezését.

Dr. Csaba József
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A mai modern társadalom legfonto-
sabb, legrugalmasabban felhasználható
energiaforrása a kõolaj és a földgáz, de je-
lentõs fejlõdésen ment keresztül a nukleá-
ris ipar is. Az állami adóbevételek zöme
közvetlenül vagy közvetve a kõolajat és a
földgázt felhasználók megadóztatásából
ered. Jelen körülmények között és az adott
gazdasági szerkezetekmellett az állami be-
vételek csökkenése önmagában is gazda-
sági katasztrófákhoz vezethet, ám az is be-
látható, hogy a szénhidrogénkészletek
csökkenése, illetve a szénhidrogénforrások
néhány kézben való összpontosulása ha-
sonlóan veszélyes és kiszámíthatatlan hely-
zetet idézhet elõ. Ezért feltétlenül szüksé-
ges az egyes országok összefogásával megtalálni az em-
beriség új energiaforrásait, és a gazdaságokat folyamato-
san átvezetni az új energiaforrásokon alapuló gazdasági
környezetbe. Ennek két közvetlen indoka is van, neveze-
tesen: az emberiség létszámának és ezzel együtt energia-
igényének állandó növekedése, valamint a Föld szénhid-
rogénkészleteinek rohamos csökkenése [1].

A hazai helyzet tárgyalását megelõzõen tekintsük át
az energiahordozók világpiaci tendenciáit.

A világ energiahordozó helyzete

A világ szénhidrogénkészletei az ismertté vált, de
nem �tanúsított� adatok szerint végesek, így pár évtized
múlva az emberiségnek új energiaforrások után kell
néznie. Aproblémát elõre jelzi, hogy a szénhidrogénku-
tatás hatékonysága rohamosan csökken, míg a felhasz-
nálási igény növekszik (1. ábra).

Ez a megállapítás még akkor is helytálló, ha figye-
lembe vesszük a korábbi szénhidrogén-kutatásnak azt a
sajátosságát, hogy a nagy kutatási költségek miatt a ku-
tatók csupán a mindenkori piaci igény kielégítéséhez
szükséges készletekmeglétének igazolására törekedtek.
A kutatás tehát csak minimális idõvel elõzte meg a ter-
melést, és nem voltak késõbbi felhasználásra váró meg-
kutatott készletek. Napjainkban a korábbi kutatási ha-
tékonyságot csak egyre növekvõ költséggel lehet bizto-
sítani. Kétségtelen, hogy a szénhidrogének készletszá-
mítása számos bizonytalansággal terhelt [2]. Kétségte-

len az is, hogy ez a bizonytalanság jelentõs kihatással
rendelkezik akkor is, amikor az emberiségnek meg kell
válaszolnia azt a kérdést, hogy mikor kell átállni a szén-
hidrogénekrõl valamely más energiahordozóra. Termé-
szetesen a készletek mennyiségében rejlõ bizonytalan-
ság és az ebbõl eredõ kockázat mérsékelhetõ egyrészt a
készletszámítási eljárások fejlesztésével, másrészt a más
energiahordozóra való áttérés elõkészítésénekmielõbbi
elkezdésével. Ebben segítséget nyújthat az a megfigye-
lés, hogy a különbözõ, többé-kevésbé független készlet-
becslések átlaga a valóságot általában igen jól közelíti.

M.K. Hubbert elmélete szerint a szénhidrogén-kiter-
melés idõbeli változása egyGauss-görbéhez hasonlít. A
kitermelést a kutatási eredmények determinálják, de
amint ez a görbe eléri maximumát, a �Hubbert csúcs�-
ot, akkor ez egyben egy leszálló ág kezdete is. A külön-
bözõ elemzõk szerint egyértelmû, hogy napjainkban a
szénhidrogén-kitermelés elérte a lehetséges maximu-
mot, így a jövõben rohamos csökkenésre lehet számíta-
ni. A csökkenés mértékére többféle változat készült.
Ezek a változatok három csoportba sorolhatók. Opti-
mista változatról beszélünk akkor, ha az a jövõben a
szénhidrogén-kitermelés fokozatos növekedésével szá-
mol. Szinten tartó az a változat, amely feltételezi, hogy
a jelenlegi termelés tovább fenntartható, és pesszimista
az a változat, amely a kitermelés kisebb vagy nagyobb
ütemû mérséklõdését prognosztizálja [4].

A termelés várható csökkenésére számos prognózis
készült. Ezek közül a2. ábrán a 2006. éviFreddy Hubbert

Az energiabázis változása és a szén jövõje
DR. FÜST ANTAL okl. bányamérnök, az MTA doktora, c. egyetemi tanár SZIE Informatika Tanszék
DR. HARGITAI RÓBERT okl. bányamérnök, a mûszaki tudomány kandidátusa, PhD, visiting professor,

Colorado School of Mines

A világ energiahordozó-váltás elõtt áll. Mértékadó elõrejelzések szerint századunk köze-
pére elfogy a Föld kõolaj- és a század végére a földgázkészlete. A tanulmány áttekinti az ezzel
kapcsolatban kialakult helyzetet, számba veszi a lehetséges alternatívákat, majd a Magyaror-
szágon várható következményeket tárgyalja. Megállapítja, hogy hazánkban az urán mellett
kizárólag a szén képezhet igazi alternatívát.

1. ábra:A felfedezés évére számított kõolajkészlet-növekedés és a termelés
idõbeli alakulása (Bill Butter után [3])



Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 140. évfolyam, 2. szám 7

által készített prognózis-összesítõt mutatjuk be. A prog-
nózisok egyike sem tekinthetõ optimistának, annak elle-
nére, hogy némelyik rövid távú termelésemelkedést va-
lószínûsít. A 2. ábrán látható görbék a Hubbert-függ-
vényhez hasonló formát mutatnak, annak ellenére,
hogy némelyik rövidebb-hosszabb stagnáló termelési
szakaszt is feltételez. A 2006. évi prognózisok jelentõs
változást mutatnak a 2005. évben közreadott változa-
tokhoz viszonyítva. 2005-ben a prognóziskészítõk
hosszú stagnáló termelési szakaszokat jósoltak, a gör-
bék aszimmetrikusak voltak és inkább hasonlítottak a
lognormális eloszlás sûrûségfüggvényére, mint a
Hubbert-görbére. Megjegyezzük, hogy a 2006. évi prog-
nózisok némelyikén még fellelhetõ stagnáló szakaszo-
kat eleve életszerûtlennek tartjuk, ugyanis ezek realitá-
sa a népszaporulat és a lakossági igények fokozatos nö-
vekedése mellett erõsen megkérdõjelezhetõ.

További problémát jelent, hogy a Föld szénhidro-
génkészleteinek zöme egy viszonylag kis területre, a
Közép-Keletre koncentrálódik, így a 3. ábra szerint az
Egyesült Államok és Európa kõolajtermelése 2040
után gyakorlatilagmegszûnik, míg a legnagyobb kõolaj-
termelõk továbbra is a közép-keleti országok marad-
nak.

A British Petroleum Statistical Revieu 2005. szep-
temberi számában a kõolajkészletek régiók szerinti
megoszlására a következõket írja: a Közel-Keleten ta-
lálható a kõolajkészletek 57%-a, az Egyesült Államok
és Kanada együttesen birtokolja a készletek 14,5%-át,
és Európában a készleteknek csupán 1,5%-a található.
Amerikai szakértõk, ígyM.R. Simmons is, a közel-keleti
készleteket nagyobbra értékelik (66%), míg az USA és
Kanada készleteit csak 5%-nak tüntetik fel. Az egyenet-

len területi eloszlás egyértelmû magyarázatot ad a kö-
zel-keleti konfliktusokra.

Napjainkban egyes kutatók nagy reményeket fûznek
a bioüzemanyagok alkalmazásához. Világszerte számos
bioüzemanyag-gyártó üzem létesül, így Magyarorszá-
gon is sor kerül a közeljövõben három bioetanol üzem
létesítésére Hajdúnánáson, Marcaliban és Csurgón.
Becslések szerint a világ bioetanol felhasználása 2020-ra
eléri a 120 000 millió litert, és ezzel a szénhidrogének-
bõl származó üzemanyag mintegy 6%-át lehet majd ki-
váltani. Magyarország a saját felhasználású üzemanyag
0,4�0,6%-át kiváltani képes gyártási kapacitás létesíté-
sét vállalta [5]. Ha összehasonlítjuk a szénhidrogén-ter-
melési prognózist a bioüzemanyagok gyártási prognózi-
sával, azt a megállapítást tehetjük, hogy 2020-ig még
pesszimista szénhidrogén-termelési jóslatok mellett is a
bioüzemanyag, amennyiben a piaci igények nem növe-
kednek, ellensúlyozni tudja a szénhidrogén-kitermelés
csökkenésébõl adódó hiányt. Nehéz azonban elképzel-
ni, hogy az emberiség üzemanyagok iránti igénye válto-
zatlanmarad, és a bioüzemanyag gyártási kapacitás azo-
nos mértékben növelhetõ 2020 után is.

Az elõbbiek alapján belátható, hogy az olajkorszak-
nak � Savinar szavaival élve � vége, vagy legalábbis be-
látható idõn belül vége lesz. Ez esetben azonban felme-
rül a kérdés, hogy akkor milyen bázison fogja az embe-
riség a XXI. század közepén kielégíteni az energiaigé-
nyét. I. Yantovska hannoveri kutató az emberiség várha-
tó energiabázisaira a 4. ábrán látható prognózist adta.

Várhatóan tehát a XXI. század közepétõl az eddigi-
nél kissé növekvõ szerepet kap a szén, a nukleáris ener-
gia és a geotermikus energia.

A különbözõ kutatók a világ energiahordozóinak
készletét � különbözõ módon és
különbözõ feltételezések mellett
megbecsülve � a következõ idõ-
szakra tartják elegendõnek:
Kõolaj 43 � 67 év
Földgáz 64 � 150 év
Kõszén és lignit 200 � 1500 év
Uránium 40 � 500 év

Ha az elõbbiekhez még hozzá-
vesszük a földhõt és a napenergiát,
melyek élettartama � emberi lép-
tékkel mérve � végtelen, akkor
egyértelmû, hogy az emberiség
rendelkezik olyan alternatív ener-
giaforrásokkal, amelyek a kõolaj
és a földgáz helyébe képesek lépni.
Tekintettel azonban arra, hogy a
nukleáris energia elfogadottsága
világviszonylatban nem egyértel-
mû, feltétlenül szükséges alternatí-
vát biztosítani az atomenergia
esetleges kiváltására is. A poten-
ciális energiaforrások közé az
elõbbieken túl feltétlenül indo-
koltnak tartjuk felvenni még a vi-
zet is. Ennek különleges indokai-

2. ábra: Egymásnak ellentmondó olajtermelési prognózisok

3. ábra: Folyékony szénhidrogéntermelés, tény és elõrejelzés (az ábrát [2]-es
irodalomból vettük át)
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ról azonban majd csak a késõbbiekben szólunk. Mielõtt
a következõkben sorra vennénk a különbözõ potenciális
energiaforrásokat és indoklását adnánk alkalmazásuk-
nak, vizsgáljuk meg, hogy a különbözõ energiahor-
dozókra vonatkozó becslések mekkora hibával terhel-
tek. Ennek vizsgálata során a földhõre, a napenergiára
és a vízre vonatkozó élettartamot végtelennek tekintjük.

Feltételezve, hogy az elõbbi élettartambecslések
99%-os valószínûségi szinten adják meg az élettartam
minimumát és maximumát, azaz a kettõ különbsége a
szórás hatszorosának felel meg, a várható átlagos élet-
tartamok és szórások a következõk:

Energiahordozó átlagos élettartam (év) szórás(év)
Kõolaj 55 4
Földgáz 107 14
Kõszén és lignit 850 217
Uránium 270 77
Naphõ Y 0
Földhõ Y 0
Víz Y 0

AMagyar Geológiai Szolgálat �Magyarország ásvá-
nyi nyersanyagvagyona 2005� címû jelentésében a Föld
feketekõszén, barnaszén és lignit ipari ásványvagyonát
984453 Mt-ban, az ipari kõolajvagyont 162 Mrd t-ban,
ipari földgázvagyonát 155,78 Tm3-ben, maximum 130
USD/kg költséggel kitermelhetõ uránérc vagyonát
3182,5 kt-ban adja meg [6].

Az elvégzett vizsgálatok alapján egyértelmû, hogy a
XXI. század második felére az emberiség már nem fog
rendelkezni számottevõ kõolajkészletekkel, ugyanak-
kor a földgáz még várhatóan a XXI. század energiahor-
dozója lesz, de súlya és jelentõsége rohamosan csökken.
A kõolajkészletek elfogyásának drámai következmé-
nye, hogy a világ gépkocsiparkját más energiafajtára
kell átállítani, és erre az emberiségnek csak alig néhány
évtizede, kevesebb, mint egy emberöltõnyi ideje van.

Akövetkezõkben vegyük sorra aXXI. század poten-
ciális alternatív energiaforrásait!

A szén

A Föld szénkészletei több száz évre elegendõek, így
feltétlenül indokolt hasznosításukról gondolkodni. A

jövõbeli szénhasznosítás azonban nem a hagyományos
bányászkodás és a szokványos széntüzelés újjáélesztését
jelenti, hanem az úgynevezett �tiszta szén technológia�
bevezetését. Ez gyakorlatilag a szén elgázosítását, a
szénbõl nyert gázok szeparálását és frakciónkénti fel-
használását jelenti [7, 8, 9, 10, 11,12]. A technológia lé-
nyegében régen ismert, a II. világháborúban a német
hadsereg számára a szén elgázosítása révén gyártottak
benzint. A kõolajárak rohamos növekedésével ez a
technológia még hagyományos szénbányászati kiterme-
lési módszerek alkalmazása mellett is hamarosan ver-
senyképessé válhat. Megjegyezzük, hogy a szénbányá-
szati és a hozzá kapcsolódó erõmûi fejlesztések csak ha-
zánkban álltak meg. Más országokban jelentõs elõreha-
ladás történt az erõmûbe beszállított szén elgázosításá-
hoz integrált kombinált ciklusú erõmûvek (IGCC) hasz-
nálatában, iparszerûvé vált a külszíni fúrásokból történõ
földalatti szénelgázosítás (UCG) csakúgy, mint a hagyo-
mányos feltárású bányákban a feltáró vágatok igénybe-
vételével történõ, adott telepszakaszban kapcsolódó
föld alatti szénelgázosítás. Az elõbbi mellett egyre kiter-
jedtebb irodalma van a dõlt településû, omlékony fedõ
viszonylatok közötti hidromechanizációs bányamodell-
nek is.

A nukleáris energia

A világ urániumkészletei � egyes becslések szerint �
szintén hosszú távra elegendõek, a nukleáris energia al-
kalmazásával szemben azonban ma még jelentõs lakos-
sági ellenállás nyilvánul meg. Ennek oka a katonai fel-
használás lehetõsége mellett fõként abban keresendõ,
hogy bár az atomerõmûvek nagyon olcsón szolgáltatják
a villamos energiát, még nem ismeretes olyan technoló-
gia, amely lehetõséget adna az atomerõmûvekmûködé-
sével és megszüntetésével járó hulladékok és bontási
anyagok sugárzás-mentesítésére. Teller Ede halála elõtt
pár évvel egy ilyen technológia kifejlesztését 20�25 éven
belül jósolta. Függetlenül attól, hogy jelenleg a nukle-
áris hulladék elhelyezés még nem jutott el az iparszerû-
ség szintjére, az emberiség 2020�2025 táján már várha-
tóan rendelkezni fog ilyen technológiával. Minden or-
szágnak saját magának kell megoldani a tárolást, szigo-
rú nemzetközi elõírások betartása mellett. A nukleáris
energia felhasználásának hátrányaként meg kell említe-
ni, hogy a radioaktív hulladékok kezelése és tárolókban
való elhelyezése jelenleg még igen jelentõs költséggel
jár. A nukleáris energia felhasználásának azonban az
elõbbi hátrány mellett jelentõs elõnyei is vannak. A leg-
fontosabb, hogy az atomerõmûvek mûködtetése nor-
mális, üzemzavar nélküli esetben nem szennyezi a lég-
kört, nincs széndioxid- és más káros gáz kibocsátás.

Bár a Föld jelentõs uránérckészletekkel rendelke-
zik, ennek ellenére az emberiségnek célszerû biztosíta-
ni, hogy az atomenergia felhasználásának legyen alter-
natívája is.

A földhõ

A földkéregben a hõmérséklet befelé haladva egyre
növekszik. A földhõ hasznosításának � jelenlegi ismere-

4. ábra: A várható energiabázisok a XXI. század végéig
(az ábrát I. Yantovska: Geotermale Energie címû elõadásából vettük át)
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teink szerint � a következõ háromféle megoldása lehet-
séges:

� a hõt szállító közeg (a termálvíz vagy nagy entalpi-
ájú vízgõz) kiemelése, a hõ hasznosítása, majd a lehûlt
termálvíz visszasajtolása vagy a felszíni vízfolyásokba va-
ló bevezetése;

� egy zárt rendszerben cirkuláltatott folyadékkal a
kõzethõmérséklet levétele és a hõ felszíni hasznosítása;

� a földhõ hõcsövekkel (heat-pipe) való felszínre
szállítása és a hõenergia felhasználása.

A második megoldást hõszivattyúval kombinálva el-
terjedten alkalmazzák családi házak fûtésére. Tekintet-
tel arra, hogy a rendszernek viszonylag nagy a létesítési,
viszont kicsi a mûködtetési költsége, a szükséges beren-
dezések külföldön általában állami dotációval szerezhe-
tõk be. Ezzel a megoldással a családi közösségek fûtés
és melegvízellátás szempontjából önellátóvá válnak, és
nincsenek kitéve a távhõellátási rendszerek zavarainak,
illetõleg a velük kapcsolatos ármozgásoknak.

A harmadik megoldás napjainkban még kísérleti
stádiumban van, annak ellenére, hogy nagy kapacitású
és elenyészõen kis veszteséggel mûködõ hõcsövek elõál-
lítására több szabadalom is létezik.

A napenergia

Anapenergia hasznosítása � ama ismert eljárással �
a bõséges kínálattal jelentkezõ piacon is megtalálható
napkollektorok (napelemek) segítségével valósítható
meg. A rendszer azonban itt is fejlesztést igényel, és a
fejlesztésnek célszerûen a hatásfok növelésére kell irá-
nyulni. A napelemek tömeges alkalmazásának ma
egyetlen gátja van, az ár. Egy napkollektorokkal mûkö-
dõ fûtési rendszer létesítése olyan nagyságú beruházási
összeget jelent, még egy családi ház esetében is, hogy
megtérülése a hazai árviszonyok között csak több évti-
zed múlva várható. Ezért itt sem lehet áttörésre számí-
tani állami segítség nélkül. A napenergia erõmûvi hasz-
nosításához további fejlesztések szükségesek.

A víz mint energiaforrás

Vízierõmûvekmár régótamûködnek a világon, ezek
azonban gyakorlatilag csak a víz helyzeti energiáját
hasznosítják. Napjainban más, hatékonyabb megoldá-
sok kutatása is folyik, így pl. az energiacella és a vízplaz-
ma. Ezek gyakorlati alkalmazásbavételéhez azonban
még további kutatások, fejlesztések szükségesek. Az el-
járás elterjedését nagy valószínûséggel nem tervezi segí-
teni az olajérdekeltségek mindent átszövõ hálózata.

Végezetül megemlítjük, hogy természetesen van az
energiagazdálkodásnak és -tervezésnek egymásik olyan
része, amelynek fontosságát még nem, vagy csak na-
gyon kevesen ismerték fel.A feleslegesen a környezetbe
jutott hõ két szempontból is kedvezõtlen. Egyfelõl feles-
leges volt megtermelni, másfelõl károsítja a környeze-
tet, így védekezni kell ellene, vagy rehabilitálni az oko-
zott környezeti károkat. Itt természetesen nem elsõd-
legesen a háztartások nem megfelelõ hõszigetelésére
vagy a huzatos nyílászáróira kell gondolni, hanem azok-
ra a nagy hõtermelõkre, amelyek �hulladékhõje� akár

nagyobb városrészek távfûtésére is elegendõ hõmeny-
nyiséggel egyezik meg.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a világ megha-
tározott szerepet játszó potenciális energiaforrásai a kõ-
olaj utáni világban az atomenergia és a szén.

A világhelyzet ismeretében, most tekintsük át a ma-
gyar viszonyokat is.

Magyarország energiahordozó helyzete

Magyarország energiafüggõség szempontjából ma-
napság sajnos a világelsõk között található. Ehhez társul,
hogy a világ energiahordozó-váltás elõtt áll. Ebben a
helyzetben feltétlenül szükség van egy országos energia-
koncepció megalkotására. Hazánk villamosenergia-fel-
használásának forrás szerinti megoszlása a következõ [6]:

Szén 20,2%
Szénhidrogén 31,3%
Atom 29,3%
Vízi energia 0,5%
Hulladék, szélenergia 0,2%
Import 18,5%

Ezzel szemben az ország szénhidrogénkészletei ki-
fogyóban vannak, a 2005. január 1-jei állapotnakmegfe-
lelõ ipari kõolaj vagyonunk 19,57Mt, földgázvagyonunk
67,07 Gm3. A hazai kõolajtermelés 1990-tõl mérsékelt
csökkenést mutat, és másfél évtized alatt csaknem a fe-
lére esett vissza. A földgázkitermelés 1995-ig gyakorla-
tilag stagnált, majd 2001-ig jelentõsen csökkent, azóta
közel állandó. A hazai szénhidrogén-termelés az igé-
nyeknek csak egyre kisebb hányadát képes kielégíteni.
Ezzel szemben az ország jelentõs szénkészletekkel ren-
delkezik. A rendelkezésünkre álló ipari szénmennyiség
3,3 Gt, melynek legnagyobb hányada lignit (2933,4 Mt).
De feketekõszénbõl és barnaszénbõl is számottevõ
készleteink vannak (198,8 illetve 170,3 Mt), így az elgá-
zosítási technológiát felhasználó szénbázisú energiater-
melésnek Magyarországon nincs akadálya. Egyes szak-
emberek becslése szerint, haMagyarországon kizárólag
szénbázison állítanánk elõ a jövõben a villamos ener-
giát, szénkészleteink akkor is több száz évig elegendõek
lennének.

Hazánk energiaellátási problémáit még csak fokoz-
za, hogy az elmúlt évtizedekben mélyreható és hosszú
távú kihatással rendelkezõ strukturális változások kö-
vetkeztek be a magyar gazdaságban. Ezek közül a
legfontosabbak a következõk.

� Meglévõ széntüzeléses erõmûveink jelentõs részét
olaj- és gáztüzelésre állították át, más erõmûveink
gyakorlatilag fatüzeléssel mûködnek.

� A mélymûveléses szénbányászatot csaknem telje-
sen felszámolták, és

� ehhez kapcsolódóan a vájárképzés teljesen meg-
szûnt, továbbá

� sor került a mérnökképzés részleges megszünteté-
sére is.

� A lakosság, politikai ösztönzésre, csaknem teljes
mértékben átállt a szén- és fatüzelésrõl a gázfel-
használásra. Ezalatt a gáz ára részben a kedvezõt-
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len világpiaci ármozgások, részben pedig a szállí-
tási költségek rohamos növekedése miatt, három-
szorosára növekedett.

� A vasút helyett a közúti közlekedést és áruszállí-
tást preferálják, miközben a motorbenzin literen-
kénti ára már megközelíti a 300 Ft-ot.

Ma Magyarországon a teljes lakosságot érinti a
szénhidrogének ármozgása, tekintettel arra, hogy a szál-
lítási költségek növekedésén keresztül mindenki köz-
vetlenül érzékeli az árak kedvezõtlen felfelé mozgását.
Vizsgáljuk meg, hogy hazai viszonylatban a potenciális
energiahordozók milyen szerepet játszhatnak.

A szén várható szerepe Magyarországon

Magyarország szénvagyona 2005. január 1. állapot
szerint [6] az 1. táblázatban olvasható:

2004-ben hazánkban 260Et feketekõszenet, 2496 Et
barnakõszenet és 8470 Et lignitet, összesen 11226 Et
szenet termeltek ki, melynek összes fûtõértéke 91,97 PJ
volt. A kitermelt szén 94%-át villamos erõmûvekben
égették el. Az éves barnakõszéntermelés Magyarorszá-
gon 1990 és 1994 között csaknem felére csökkent, 1994
és 1997 között mérsékelten emelkedett, majd 1997-tõl
folyamatosan csökken, miközben a lignitkitermelés nö-
vekszik. A feketekõszén kitermelése 1990-tõl 1996-ig fe-
lére csökkent, majd 2003-ig stagnált, azt követõen gya-
korlatilag megszûnt.

AzMGSZ nyilvántartása azt igazolja, hogyMagyar-
ország jelentõs szénkészletekkel rendelkezik. Legna-
gyobb tartalékok lignitbõl állnak rendelkezésre, például
a toronyi lignit, de feketeszén tartalékaink is jelentõsek.
Ilyen aMáza D�VáraljaD szénterület. Ami a kiterme-
lési technológiát illeti, feltétlenül csak a modern bánya-
mûvelési eljárások jöhetnek szóba. A különbözõ tech-
nológia-féleségek költség összehasonlítása végett meg-
említjük, hogy külföldi tapasztalatok szerint a hagyomá-
nyosmélymûveléses szénbányászat fajlagos költségéhez
viszonyítva az elõbbivel közel azonos feltárási rendszert
alkalmazó hidromonitoros jövesztésen alapuló szénbá-
nyászat fajlagos költsége 2/3, míg elgázosítási technoló-
gia alkalmazása 1/3 fajlagos költséget eredményez.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a magyarországi kiter-

melhetõ és ipari szénkészletek nyilvántartott mennyisé-
gét hagyományos szénbányászati technológiák alkalma-
zásával számítják. Felszín alatti elgázosítás esetén a ki-
termelhetõ készlet inkább a földtani készlethez áll köze-
lebb. Mindez felveti a hazai szénkészletek átértékelésé-
nek szükségességét is.

Megítélésünk szerint hazai viszonylatbana szénhidro-
géneknek a szén, az atomenergia mellett, komoly alter-
natíváját képezi. Hosszú távon viszont egyértelmûen a
szén lehet a legfontosabb energiabázisMagyarországon.

A nukleáris energia hazai szerepe

Magyarország kitermelhetõ uránércvagyona az
MGSZ nyilvántartása szerint 26,77 Mt [6]. Ez az érc-
mennyiség további kutatásokkal növelhetõ lenne, azon-
ban kitermelésemár csakmodern, fúrólyukon keresztü-
li jövesztési technológiák alkalmazásával képzelhetõ el
gazdaságosan [13].

A Paksi Atomerõmû megépítésébe az akkori politi-
kai viszonyokból adódóan a lakosságnak nem volt bele-
szólása. Idõközben az atomerõmû hazai megítélésében
jelentõs lakossági ellenérzés alakult ki. Ebben nyilván-
valóan szerepe volt a csernobili katasztrófának, de a
paksi atomerõmûben bekövetkezett balesetnek is, sõt
nem hanyagolható el a zöld mozgalmak mindent ellen-
zõ propagandája sem. A lakosság körében kevésbé is-
mert, hogy az atomerõmûvi hulladékok hatástalanítási
technológiája még nem ismert, és a hulladékok bizton-
ságos tárolása jelentõs költséggel jár. Egy atomerõmû
megszüntetése egy szénerõmûhöz viszonyítva összeha-
sonlíthatatlanul több problémával jár, nem beszélve a
mûszaki megoldások költségvonzatáról, illetõleg a több
évtizedig, esetleg évszázadig tartó monitoring igényrõl.

Megítélésünk szerint az atomerõmûvi villamosener-
gia-termelésnek van jövõje Magyarországon, de ez vél-
hetõen nem terjed túl az erõmû biztonságos élettartam-
meghosszabbításán. Távlatokban tehát � részben a la-
kossági ellenérzés miatt � gondoskodni kell az atom-
energia esetleges kiváltását lehetõvé tevõ megfelelõ al-
ternatíváról is, ami egyértelmûen a hazai szénbázis.

A geotermikus energia szerepe

Hazánkban a geotermikus energia hasznosításának
a geológiai adottságok miatt komoly szerepe lehet. A
legnagyobb alkalmazási terület amezõgazdaság illetve a
családi házak hõszivattyú alkalmazásával történõ földhõ
hasznosítása lenne. Ennek megvalósításához azonban
határozott kormányzati szándék és anyagi támogatás
lenne szükséges. Az állami szerepvállalásnak bizonyos,
a hõ szállításával kapcsolatos mûszaki megoldások ki-
alakításával kellene kezdõdnie. A fejlesztés eredménye-
ként akár a távhõszolgáltató hálózatok is rendszerük-
ben és mûködési elvükben is megújíthatók lennének. A
hõtovábbításra jelenleg is létezik egy magyar szaba-
dalom.

Magyarországon villamosenergia termelési céllal a
közeljövõben várhatóan a nagy entalpiájú gõzök fel-
használása prognosztizálható [14].

Vagyonfajta Vagyonmennyiség
(Mt)

földtani 1596,6
Feketekõszén kitermelhetõ 1975,9

ipari 198,8
földtani 3203,2

Barnakõszén kitermelhetõ 2157,5
ipari 170,3
földtani 5803,1

Lignit kitermelhetõ 4401,4
ipari 2933,4
földtani 10603,0

Összesen kitermelhetõ 8534,9
ipari 3302,5

1. táblázat
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A napenergia

A napenergia hasznosítása Magyarországon is sze-
rephez juthat, megítélésünk szerint fõként a családi há-
zak fûtési és melegvízellátási problémáit oldaná meg.
Azonban ennél is fontosabb, a hatásfokot befolyásoló
kérdés a hõ szállítása. A hõcsövek fejlesztésének állami
dotációja a napkollektorok esetében is kamatozik,
növelve azok hatásfokát és mérsékelve az árat. MaMa-
gyarországon egy családi ház napkollektoros fûtése és
melegvízellátása 30 éven túl megtérülõ beruházás,
amely csak állami dotációval mérsékelhetõ.

A szélenergia

A szélenergia egyike a megújuló vagy zöld energiák-
nak. Amegújuló energia alatt a nap, a szél, a víz, a bio-
massza (például tûzifa) és a geotermikus hõ erejét ért-
jük. Magyarországon a megújuló energiaforrások hasz-
nosításának aránya a teljes energia-felhasználáson be-
lül kb. 3,6 százalék [15]. A legnagyobb zöldenergia ter-
melõ Ausztria, itt 70%, Svédországban 50%, Portugá-
liában pedig 38% az összes energiatermelésen belül a
megújulók aránya. A villamos energia tekintetében a
zöldenergia aránya az EU-ban jelenleg átlagosan 13
százalék, ezt 2010-re 22 százalékra tervezik növelni.
Magyarországon ez az arány jelenleg csak 0,5 százalék,
és a tervek szerint 2010-re a villamos energia 3,5 száza-
lékát állítjuk majd elõ megújuló forrásokból. Magyaror-
szág adottságai szélerõmûvek telepítésére vonatkozóan
közepesek.

Egykor a szélmalom hozzátartozott a magyar táj ké-
péhez, így a szélkerék sem lenne tájidegen. Megítélé-
sünk szerint hazai viszonylatban a szélenergia hasznosí-
tására a külföldi gyakorlatot lenne célszerû követni. Ez
azt jelentené, hogy elsõdlegesen lokális energiaellátási
igények kielégítésére kellene alkalmazni a szélkereke-
ket [16].

A vízenergia

A víz helyzeti energiájának kihasználásával történõ
villamosáram-termelés hazai tervei a zöld mozgalmak
aktivizálódásával meghiúsultak. Sajnálatos, hogy így
nem fejezõdhettek be a Bõs és Nagymaros térségében
tervezett vízlépcsõ építkezések, és el sem kezdõdhetett
a Prédikálószékre tervezett csúcserõmû építése [17, 18].
A félbehagyott beruházás miatt a magyar államot ko-
moly kár érte, nem beszélve a mûködésbõl adódó, vég-
legesen(?) elmaradt haszonról. A keletkezett károknak
az ellenzõk általi megtérítésérõl szó sem esik, de ugyan-
így nem született olyan elemzõ munka sem, amely a le-
állítás gazdasági szempontú megalapozottságát igazolta
volna.

Az energiabázis változásának kihatása az oktatásra

A világon bekövetkezõ energiabázis-változásnak ko-
moly következményei vannak az egyetemeken oktatott
tananyagot illetõen. Egy diplomás szakember aktív éle-
te 40 év, ezalatt számos szakmai kihívással találkozik.
Arra a kérdésre tehát, hogymit tanítsunk az egyetemen,

csak egy bonyolult, az eddigi társadalmi és technikai fej-
lõdésre kiterjedõ vizsgálat, és az annak bázisán elvégzett
elõrejelzés eredménye adhat választ.

Az egyetemeknekaz a feladatuk, hogy olyan szakem-
bereket adjanak a gyakorlatnak, akik birtokában vannak
a jelenleg szükséges ismereteknek, de kellõ alappal ren-
delkeznek ahhoz, hogy az új ismereteket felfogják,
megértsék, ésmunkájukban alkalmazzák.Amûszaki fel-
sõoktatásban ez azt jelenti, hogy a hallgatóknak nagyon
erõs és széleskörû ismeretekkel kell rendelkezniük
matematikából, fizikából és esetenként kémiából,
ugyanakkor elengedhetetlen, hogy ténylegesen beszélje-
nek idegen nyelveket, fõként az angolt, valamint magas
fokú számítástechnikai ismeretek birtokában legyenek.

Magyar vonatkozásban ez azt jelenti, hogy az egye-
temekrõl a következõ években kikerülõ, és az energeti-
kai iparban (ezen belül a bányászatban) elhelyezkedõ
szakembereknek konkrét ismeretekkel kell rendelkezni
a modern szénbányászati eljárásokról, köztük � többek
között � a szén elgázosítási technológiáról. Ennek hiá-
nyában, szégyenünkre külföldi mérnökök végzik el
majd a mi munkánkat, és a tudás mellett a haszon is az
övék lesz.

Összefoglalóan megállapítható, hogy energiafüggõsé-
günk fokozott mérséklése és megszüntetése érdekében ren-
delkezünk megfelelõ nyersanyagbeli adottságokkal és a
szükséges szellemi tõke is rendelkezésre áll, utánpótlása
biztosítható, csupán a célratörõ fejlesztési irányok kijelö-
lése és a finanszírozásra vonatkozó döntés várat magára.
Ez viszont már a politikusok dolga.
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A társadalom anyagi jólétét, életszínvonalát, közve-
tett módon kultúráját általában a nemzeti jövedelem
(GDP), a nemzeti össztermék fajlagos értékével jellem-
zik. Az egyes országok természeti adottságai � a termõ-
terület minõsége és az ásványkincsek mennyisége � bi-
zonyosmértékig hatással vannak az ország gazdaságára,
az életszínvonalra, azonbanmás tényezõk is jelentõs ha-
tást gyakorolnak; a szellemi munka, a technikai színvo-
nal ugyancsak determináló tényezõ. Utóbbira példa
Svájc esete, ahol szerényebbnyersanyagkincs, hátrányos
mezõgazdasági lehetõség mellett is magas életszínvonal
biztosított.

Az egyes országok, a különbözõ földrészek fejlettsé-
gét, a lakosság életszínvonalát szokás a fajlagos energia-
fogyasztással (GJ/fõ/év) is jellemezni. Míg például
Észak-Amerikában a primer tüzelõanyagok felhaszná-
lása 1994-ben 325 GJ/fõ/év, Ausztrália-Óceániában 205
GJ/fõ/év, Nyugat-Európában 136 GJ/fõ/év volt, addig
Közép- és Dél-Amerikában 35 GJ/fõ/év, Ázsiában 24
GJ/fõ/év és Afrikában 13 GJ/fõ/év. Az egy évre esõ fe-
jenkénti végsõ energiafelhasználás relatív arányai az
egységnyi (1,00) világátlaghoz viszonyítva: Egyesült Ál-
lamok 4,10; Nyugat-Európa 2,20; Magyarország 1,50;
Kína 0,33; India 0,11 és Fekete-Afrika 0,01. [1]

Az utóbbi idõben politikai-társadalmi-mûszaki-gaz-
dasági területeken is, elsõsorban a �zöld� szervezetek
által generált vitákban, ismételten felmerül a kérdés,
hogy a jelen és jövõ energiaigényeit milyen arányban le-
hetséges, illetõleg szükséges (célszerû) a fosszilis ener-
giahordozók (szén, kõolaj, földgáz) és urán (atom) fel-
használásával biztosítani, avagy milyen arányban kell
(lehet) a megújuló energiaforrásokat (nap, szél, víz,
geotermikus, bio) hasznosítani.

1. Energiaigények a 21. században

A Föld lakosságának hosszabb távú (30-50-100 év)
energiaigényeit alapvetõ módon az emberiség létszáma
és a fajlagos energiafogyasztás, az ellátási szint határoz-
za meg. Az összes energiaigény prognosztizálása ebbõl
adódóan nem könnyû feladat. Egyrészt a népességsza-
porulat a különbözõ földrészeken � éppen a különbözõ

kulturális színvonal miatt � más és más, másrészt pedig
a jelenlegi ellátottsági szinttõl is � amit az elõzõkben lát-
tunk � nagymértékben függ a fajlagos igények növeke-
dése.

A világ népességének különbözõ prognózisok sze-
rinti alakulását az 1. ábra mutatja. A fejlett országok
(Ny-Európa, É-Amerika) népessége csak minimális nö-
vekedést ígér, a teljes népesség esetében ugyanakkor je-
lentõs emelkedés valószínûsíthetõ. A kérdés igen bi-
zonytalan megítélhetõsége miatt az alacsony-pesszimis-
ta, a közepes-realista és magas-optimista becslések kö-
zött jelentõs eltérés mutatkozik. A 2050-re vonatkozó
prognózisok 8-11 milliárd, a 2100-ra szólók 8-14 mil-
liárd között szórnak. [1, 4, 5]

Az elõre jelzett népesség és a becsült fajlagos ener-
giaigény alapján készülnek energiaigény prognózisok is.
A 2. ábra különbözõ szerzõk adatai alapján mutatja az
összes primer energiaigény becsült alakulását. A 2000.
évi tényleges felhasználás 380-400 EJ/év (EJ = exajoul:
1018 J), a 2050-re szóló prognózis 600-1050 EJ/év, a
2100-ra szóló becslés 900-3600 EJ/év között szór. A kor-
látos-közepes-erõs növekedési ütem adatai között je-
lentõs eltérés mutatkozik. [1, 2, 3, 4, 5] Az ábrán szagga-
tott vonallal jelölt igény a legalacsonyabb, ezt a [13]
publikáció 4. ábrája adja meg a Geothermal Explorers
Ltd. után I. Yantovskára hivatkozva.

Energiaigények, az energiahordozók várható arányai a XXI.
században

DR. KOVÁCS FERENC okl. bányamérnök, egyetemi tanár, MTA rendes tagja,
Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Tanszék, MTA Mûszaki Földtudományi Kutatócsoport

A tanulmány a világ népességének várható alakulásából kiindulva, a technikai fejlõdés
és az életszínvonal becsült emelkedését is figyelembe véve prognosztizálja a várható energia-
igényeket, vizsgálja az egyes energiahordozó-fajták (szén, kõolaj, földgáz, atomenergia, meg-
újuló energiafajták) várható arányait.

Elemzi az egyes energiafajták használatba vételét az emberiség története során, megadja
az energiahordozók fajlagos hõtartalmát, fûtõértékét. Szól a megújuló primer energiahordo-
zók használatának környezeti elõnyeirõl, az alkalmazás hátrányairól, technikai és gazdasági
korlátairól.

1. ábra: Prognózisok a világ népességének alakulására
Vajda ___; Lakatos ; Kumár �
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A 2. ábra alapján azt valószínûsíthetjük, hogy a je-
lenleg használt primer energiahordozókkal (fosszilis,
nukleáris, megújuló) számolva a 2050-es években 700-
1000 EJ/év összes energiaigénnyel számolhatunk. A
2100-as prognózis adatait � amelyek jelentõs szórást
mutatnak � részleteiben talán nem célszerû vizsgálni ar-
ra is tekintettel, hogy a reménybeli, alapvetõen új ener-
giahordozó anyagokkal, technológiákkal (fúziós ener-
gia, CO2-bõl szénhidrogén elõállítás) reálisan (idõbeli-
ségében és hatásfokával) aligha tudnánk számolni.

2. Energiafajták, a felhasználás várható arányai

A várható arányok, illetõleg igények prognosztizálá-
sa során célszerû a jelen adataiból kiindulni. A 2000-
2005. években a világ primer energiafelhasználásaVajda
György szerint [1, 2]: kõolaj 34%, földgáz 22%, szén
31%, összesen 87%, a nukleáris 6% és a megújuló ener-
giák 7%.

Büki Gergely [3] adatai szerint: kõolaj 37,5%, földgáz
23,1%, szén 25,6%, összesen 86,2%, a nukleáris 6%, a
megújuló pedig 7,5%.

Hasonló adatokat közöl Pápay József az Exxon Mo-
bil-ra hivatkozva [6]: kõolaj 37%, földgáz 26%, szén
21%, összesen 84%, nukleáris 5%, víz � biomassza �
nap � szél összesen 11%.

Shashi Kumar az 1990. évi adatokat az alábbiak sze-
rint adja meg: kõolaj 34%, földgáz 19%, szén 24%,
összesen 77%, nukleáris 5% és az összes megújuló � a
vízenergiával együtt � 18%.

A bemutatatott tényleges adatok szerint az ezred-
forduló (2000) idején a világ primer energiaigényének 77-
87%-át a fosszilis energiahordozók adták, a nukleáris
energia 5-6%-os, a megújuló energiák 7%-os (a vízzel
együtt 18%-os) aránya mellett.

A hosszabb távú (30-50 év) jövõ ellátási lehetõsé-
geit, a prognózisokat elemezve természetesen nagyobb
szórás mutatkozik.

Büki Gergely 2030-ra 84%-os fosszilis arányt vélel-
mez, 10-11%-os megújuló részarány mellett. [3].

Shashi Kumar a 2050-es arányokat 700-1000 EJ/év

összes energiaigény mellett különbözõ növekedési üte-
mekhez tartozóan az alábbiak szerint adja meg: kõolaj
18-32%, földgáz 19-32%, szén 10-32%. A nukleáris
arányt 4-12% közé, a megújuló összes energiafajta
arányát 22-39% közé teszi. [4]

Vajda György 2100-ig történõ kitekintés alapján a
megújuló energiák reálisan számba vehetõ arányát 13-
16%-ra teszi, mivel a megújuló energiák maximális po-
tenciális lehetõsége kereken 30%. [1, 2]

Az arányok mellett természetesen alapvetõ mutató
az egyes energiafajták mennyisége is. Kiindulva a 2000.
évi kereken 400 EJ/év felhasználásból, a fosszilis ener-
giahordozók kereken 85%-os részaránya 340 EJ/év
mennyiséget jelent, és ezen belül

� a kõolaj átlagosan 36%-os aránya 144 EJ/év,
� a földgáz átlagosan 23%-os aránya 92 EJ/év és
� a szén átlagosan 26%-os aránya 104 EJ/év értéket

ad.
Akorábbiakban elmondottak és a 2. ábra adatai sze-

rint 2050-ben a várható összes primer energiaigény 700-
1000 EJ/év határok közé prognosztizálható.

Büki G. és Pápay József 2030-ra a fosszilis energia-
hordozó arányt 84-85%-ra valószínûsíti, S. Kumar 2050-
re 51-73% közé. Utóbbi prognózis várható átlagos érté-
ke 62%, és ezen belül S. Kumar különbözõ növekedési
ütem: erõs, közepes és korlátozó ökológiai feltételei kö-
zött az egyes anyagok átlagos részarányát: kõolaj 21%,
földgáz 24%, szén 16%.

Büki G., Pápay J. és S. Kumar 2030-ra és 2050-re be-
csült adatainak �átlagos� értékét képezve a 2050-es
energiafelhasználásban várható fosszilis arányt kereken
70%-ra vesszük, ezen belül pedig a kõolaj arányát 27%,
a földgázét 23% és szénét 20%-ra.

Az igények becslése során alsó határként 700 EJ/év
értéket elfogadva a kõolajigény 189 EJ/év, a földgázé
161 EJ/év, a széné pedig 140 EJ/év. Ezek az értékek a
2000. évi 340 EJ/év felhasználáshoz képest 44%-os, évi
átlagos 0,9%-os növekedést mutatnak. A 2000. évi tény
és a 2050. évi prognózis érték �átlagával számolva� az
egyes anyagoknál a 2006-2050 közötti 45 év összes igé-
nye: kõolaj 7425 EJ, földgáz 5115 EJ, szén 5490 EJ.

Ha a 2050-re becsült energiaigény felsõ határával,
1000 EJ/év-vel számolunk, akkor (változatlanul 27, 23
év 20%-os belsõ aránnyal) a 2050. évi igények: kõolaj
270 EJ/év, földgáz 230 EJ/év, szén 200 EJ/év, ami a
2000. évi felhasználáshoz képest 106%, évenként kere-
ken 2%-os növekedést mutat. Ismét a 2000. évi tény és
a 2050. évi prognózis érték �átlagával� az elõttünk álló
45 év fosszilis energiahordozó igények � a hivatkozott
szerzõk adatai alapján becsült � várható felsõ határ ér-
tékei az egyes anyagoknál: kõolaj 9315 EJ, földgáz 7245
EJ, szén 6840 EJ.

A következõ 45 évre tehát az összes fosszilis tüzelõ-
anyag-szükséglet:

� kõolaj 7500-9400 EJ,
� földgáz 5700-7300 EJ,
� szén 5500-6900 EJ között várható.
A jövõ kérdése ezek után, hogy a fosszilis energia-

hordozók eddig (jelenleg) kimutatott ipari (igazolt)

2. ábra: Prognózisok a világ energiaigényeinek
alakulására

Vajda ___; Lakatos ; Büki ; Kumár ; Yantovska
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készletei milyenmértékben, illetõleg meddig biztosítják
ezeket az igényeket, ill. a kimutatott geológiai vagyon, a
jövõben �megtalált� vagyon-készlet, a kitermelési tech-
nológiák kihozatalt növelõ hatása az aktuális kor (idõ-
szak) gazdasági-piaci körülményei között milyen több-
let-újabb forrásokat jelentenek.

Az 1999-2005 közötti energiafelhasználási (EJ) és
termelési (109 t, 1012 m3) adatok szerint a fosszilis ener-
giahordozók fajlagos hõtartalma, átlagos fûtõértéke (vi-
lágátlagban):
kõolaj 40 GJ/t földgáz 40 GJ/103 m3 szén 25 GJ/t.

3. A szénkészletek és az ellátottság

A világ szénkészleteinek adatai összehasonlítása te-
rületén bizonytalanságot jelent, hogy a megkutatottság
mértéke, a szénvagyon becslés megbízhatósága orszá-
gonként, illetve a különbözõ adatforrások esetén is elté-
rõ lehet. Más-más fogalmi értelmezés lehet az ipari, az
igazolt készlet, a mûrevaló, a kitermelhetõ, a geológiai,
a becsült, a reménybeli vagyonok számbavételénél.
Amint az ásványi elõfordulások többségénél, a szénnél
is érvényesülhet, hogy az egyes területeken eltérõ szín-
vonalú (megbízhatóságú) módszerrel történt a kutatás,
változhat a számbavételi mélység határa. Vélelmezhetõ,
hogy az egyes földrészek megkutatottsági szintje (hori-
zontális és mélységbeli) sem azonos. Amûrevaló, avagy
a kitermelhetõminõsítés országonként más-más techni-
kai-gazdasági kritériumrendszer szerint történhet, elté-
rõ megítélés lehet az antracit, a feketeszén, a barnaszén
és a lignit esetében is.

Az egyes kategóriák fogalma, értelmezése most a
magunk számára.

Az ipari vagyon/készlet (reserve): a jelenlegi tech-
nológiai színvonal mellett gazdaságosan kitermelhetõ,
részletesen megkutatott vagyon. [7]

A bizonyított készlet definíciója más forrásból: �a
rendelkezésre álló technológiával az adott piaci körül-
mények között gazdaságosan kitermelhetõ� A két fel-
tétel közül egyik sem állandó.� [8]

Egy adott valószínûségi szinten becsült földtani va-
gyonunk idõben változó részét lehet készletnek tekin-
teni.

A földtani vagyon (resource): kutatási adatokkal
igazolt, az ásványi nyersanyagokra jellemzõ paraméte-
rekkel (vastagság, minõség) rendelkezõ vagyon. Mûsza-
ki-gazdasági korlátok alkalmazása nélkül számított va-
gyon.

A reménybeli vagyon: a földtani feltételezések alap-
ján becsült ásványvagyon mennyisége.

A napjainkban közölt számadatok bemutatása elõtt
azt is elmondhatjuk, hogy az energiaellátás kérdései
már nem csak természettudományos, hanem filozófikus
� költõi kérdésként is felmerültek. A [14] tanulmány
szerzõi a 19. század végén írták: �Alig van a természet-
tudományokban még egy olyan kérdés, amellyel tudó-
sok és nem tudósok annyit foglalkoznának, mint azzal,
hogy mi lesz a fûtõanyaggal, ha majd a kõszén elfogy a
Föld rétegeibõl.� Továbbá azt írják a könyv szerzõi: �� a

kõszén pedig bizony fogytán van�. Majd ugyanebben a
bekezdésben pedig:
� Nagy-Britannia kõszénkészlete körülbelül száz mil-
liárd tonnára rúg�, a kõszénkészlet 435 év múlva el-
fogy.

� Belgium, Porosz-Szilézia és Oroszország rendelkez-
nek a legnagyobb kõszénkészlettel, de az emelkedõ
szükségleteket ezek nem fogják 500 évnél tovább
gyõzni.

� Észak-Amerika pedig � Hall szerint � a világ mai
szükségletét tízezer esztendeig fedezhetné.
Ugyanezen szerzõk fordítva a gondolaton (a �gon-

dokon�) írják:
�A jövõ tüzelõanyagáért mégse essünk kétségbe. Az

emberi ész világossága folytonosan nagyobb teret hódít,
s olyan erõforrásokat kutathat föl, amikre ma talánmég
senki sem gondol� s a gépek erõforrása szinte örök
idõkre biztosítva látszik.�

(Megjegyzés:Különösen érdektelen a szénellátottság
200-500-1000-10000 éves biztosítása, ha �környezeti�
okokból a szénerõmûveket be �fogják� zárni.)

Ugyanezen távolabbi múltból (1944) lássunk részle-
tesebb szénvagyon és prognózis adatokat is. Sztrókay
Kálmán a �Föld, víz, tûz, levegõ� könyvében szól a kér-
désrõl. [15] (Hangsúlyozva 1944-ben!)

A Föld barnaszénkészlete 3000 milliárd tonna (mai
fogalmak szerint, földtani készlet), ebbõl bizonyosnak
vehetünk 400milliárd tonnát (mai fogalmak szerint ipa-
ri készlet). A feketeszénkészlet 4400 milliárd tonna, eb-
bõl �ipari� vagyon 300milliárd tonna.A szerzõ a vagyon
adatokat �7000 kalóriás� feketeszén-egyenértékre át-
számítva a vagyon, a termelés (1929. évi) és az ellátott-
ság adatokat is közli (1. táblázat).

Az 5,7×1012 t feketeszén-egyenérték (7000 kcal/kg)
vagyon � amint késõbb látni fogják � �beleesik� a napja-
inkban 5-15×1012 t-ra becsült (feketeszén � barnaszén)
földtani vagyon intervallumba.

Sztrókay Kálmán foglalkozik termelés prognózissal
is; 1944-ben évi 5%-os feketeszén- és 10%-os barna-
széntermelés növekedéssel számolva arra az ered-
ményre jut, hogy az akkor ismert szénvagyon �kerek
kétszáz esztendõ alatt füstbe megy�.

Az energiaigények és -készletek elemzése során a
fenntartható fejlõdés kérdéseivel az elsõk között foglal-
kozó könyv a fosszilis energiahordozók (szén, kõolaj,
földgáz) termelése, ellátottsága témában � kõolaj és
földgáz szénnel szembeni elõretörése kapcsán írja:

1. táblázat: Szénvagyon, termelés és ellátottság
adatok az egyes földrészeken

Szénvagyon Évi termelés Ellátottság
106 tonna 106 t/év év

Európa 790 650 605 1 300
Amerika 3 449 700 533 6 500
Ázsia 1 216 000 69 17 400
Afrika 57 230 11 4 800
Ausztrália 148 900 19 7 800
Összesen 5 662 480
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�A szénproblémának világméretekben történõ megol-
dása � és ez a probléma, ahogy már említettük, nem a
hiány, hanem a felesleg problémája ��� ([16] 160. old.).

Az irodalmi források készlet-vagyon adatait mi a
fenti három kategóriába próbáljuk besorolni. A bizony-
talanságra jellemzõ, hogy például a [9] cikk szerint az
orosz reménybeli (tartalék) készletek megkutatottsági
foka 5,4%, míg a világ más országaiban � nyilván a ha-
gyományos bányászattal rendelkezõ országokra gondol
� 11-87% közötti ez az érték. (Természetesen kérdõje-
les, hogy a% pontosan mit jelent.)

Kovalenko V. Sz. [9] adatai szerint a világon az Ameri-
kai Egyesült Államok után a második legnagyobb szén-
készlettel � az eddigi kutatások alapján � Oroszország
rendelkezik. Az orosz földtani (geológiai) vagyon
5 335,3×109 t, ami a világ földtani vagyonának 35,9%-a.
Ezen adat szerint a világ földtani vagyona kereken
15 000 × 109 tonna.

A Magyar Geológiai Szolgálat adatai [7] szerint a
világ ipari feketeszén készlete 519062× 106 t, ami 3460
× 106 t évi termelés mellett 150 éves ellátottságot, a
465391 × 106 t barnaszénkészlet 853 × 106 t termelés
mellett 545 éves ellátottságot biztosít. A 984453 × 106 t
összes készlet 4 313 × 106 t termelés mellett átlagosan
228 éves ellátottságot biztosít.

Vajda György [1] adatai szerint a világ ipari fekete-
szénkészlete 510 × 109 t, barnaszénkészlete 475 × 109 t,
összesen 985 × 109 t, ami 3,6 + 0,9= 4,5 × 109 t/év ter-
melés mellett átlagosan 219 éves ellátottságot jelent.
Nyolc kiemelt ország (Oroszország, USA, Kína,
Ausztrália, Németország, India, Lengyelország, Dél-
Afrika) ipari feketeszén- + barnaszénvagyona összesen
817 × 109 t. A világ földtani vagyonát 5 000 × 109 ton-
nának adja meg a szerzõ, hét ország (Oroszország,
USA, Kína, Ausztrália, Németország, India, Lengyelor-
szág) reménybeli vagyonát pedig 8 800 × 109tonnának.

Az EURACOAL tanulmánya [10] két dimenzióban
is közöl adatokat az összes ipari szénkészletre:

670×109 t ipari vagyon, 4,5 × 109 t/év termelés: 149
év ellátottság,

624 × 109 toe kõolaj egyenérték, 3,875 × 109 toe/év
termelés: 161 év ellátottság.

A világ szénvagyonával, a széntermelés várható kilá-
tásaival foglalkozik Klaus Brendow is. [11] A világ ipari
készlete 510 × 109 tce (szén egyenérték) feketeszén,
200 × 109 tce barnaszén, összesen 710 × 109 tce, ami
160 éves, ill. 460 éves, átlagosan 196 éves ellátottságot
biztosít. A földtani készlet 6000 × 109 tce feketeszén,
2700 × 109 tce barnaszén, összesen 8700 × 109 tce.

A vagyon adatok mellett különbözõ forrásokból
(EU-WETO,WEC/II ASAB, IEA/2004/) származó ter-
melés prognózis adatokat is közöl Klaus Brendow. A
2000. évi 3,4 × 109 tce bázis mellett a World Energy
Council (London) adata szerint a széntermelést 2020-
ban 3,7 × 109 tce/év-nek, 2030-ban 3,9-6,8 × 109 tce/év-
nek, 2100-ban 11 × 109 tce/év-nek prognosztizálja. Ma-
ga Klaus Brendow a területenkénti (országonkénti)
szénigények összesítése alapján 2030-ban 7 × 109 tonna
széntermeléssel számol.

Lakatos István tanulmánya [5] szerint az ipari készlet
1083 × 109 t, ennek kereken 40%-a feketeszén.

Shashi Kumar [4] adatai szerint a világ ipari szén-
készlete (2002) 519062×106 t feketeszén, 465391×106 t
barnaszén, az évi termelés 2379,4 × 106 toe (olajegyen-
érték), az átlagos ellátottság 204 év. (A tanulmányban
4,7 × 109 t széntermelési adat is szerepel, ami 209 éves
ellátottságot jelent.)

Az EURACOAL tanulmány [10] szerint a világ föld-
tani szénvagyona 4773 × 109 tonna, eddig a mûrevaló
vagyon 3%-át termelte ki az emberiség.

Bárdossy és Lelkesné [12] a Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGT) adataira hi-
vatkozva a világ ipari szénkészletei alapján több, mint
200 éves ellátottságról szólnak, a reménybeli (feltétele-
zett) készletek alapján 1500 éves ellátottságról, ami a
4,5 × 109 t/év termelés esetén 6750 × 109 t vagyont va-
lószínûsít.

A bemutatott adatok szerint a világ ipari szénkészle-
tei 800-1000 × 109 t-ra tehetõk. A földtani vagyon a
közlemények szerint 5-15 × 1012 t, a reménybeli vagyon
8-35 × 1012 t. (Utóbbi 35 × 1012 t-ás adat a [9] publiká-
cióból származtatható.)

Az ellátottsági szint az ipari készletek alapján meg-
haladja a 200 évet, a földtani vagyon alapján 1000 éves
nagyságrendû.

A tanulmány elsõ részében bemutatott energiaigény
prognózis szerint a 2050-ig tartó idõszakban összesen
5500-6900 EJ szén-energia igénnyel számolhatunk, ami
a 800-1000 × 109 t ipari szénkészlet (25 ×GJ/t) 20000-
25000 × EJ energiatartalmának 22-30 %-a, azaz egyne-
gyede-egyharmada. Ez azt jelenti, hogy a következõ 45-
50 év során a szénigény csak az ipari szénkészlet negye-
de-harmada kitermelését igényli.

A világ szénigényét az ipari szénkészletek belátható
ideig 50-150-200 évig biztosan fedezik. Az ellátottság
biztonsága mellett szól továbbá az is, hogy az ipari kész-
letek kutatás során megismert természeti (földtani, bá-
nyászati) adottságaihoz igazodó kitermelési technoló-
giák ma is rendelkezésre állnak (külfejtés és mélymûve-
lés is), a termelés költség (gazdasági) jellemzõi bizton-
sággal kézben tarthatók, prognosztizálhatók.

A szén energetikai (villamosenergia) felhasználása
során a hasznosítás hatásfoka (az erõmûvek termikus
hatásfoka) a jelenlegi 32-35%-os világátlagról a fejlett
országokban már napjainkra is 40-42%-ra emelkedett,
és öt-tíz éven belül az 55-60%-os hatásfok is elérhetõ.
Ez természetesen azt jelenti, hogy egységnyi (azonos)
villamosenergia elõállításához a jövõben 20-30-40%-kal
kevesebb szénmennyiség kell. Ez a szénellátottságot ha-
sonló arányban növeli.

A �szénellátás� szempontjából kedvezõ adottság,
hogy a szénkészletek területi � földrészek közötti � meg-
oszlása �viszonylag� egyenletes, legalábbis kedvezõbb,
mint az ismert kõolaj- és földgázkészleteké. Barnaszén-
bõl Európa is, kõszénbõl pedigLengyelország, Oroszor-
szág, Kína, India, Indonézia, Ausztrália, Dél-Amerika,
USA, Kanada, Brazília, Kolumbia is jelentõs vagyonnal
rendelkezik. Kérdéses lehet Fekete-Afrika helyzete. A



tengeri szállítás a magas fûtõértékû feketeszén esetén �
a lignit csak helyileg hasznosítható � nagy távolságokra
(8-10 ezer km) is gazdaságos lehet. Természetesen nem
mindegy, hogyMarseille-be, Rotterdamba, Hamburgba
avagy Berentére kell szállítani a szenet.

A szén, mint energiahordozó hasznosítása során a
barnaszén és lignit szinte kizárólagosan villamos ener-
gia elõállítására szolgál, a feketeszén egy része kohásza-
ti és más területeken is hasznosul. A technikai fejlõdés
az erõmûi hasznosítás hatásfokát szinte folyamatosan
emeli, aminek eredményeként egyrészt azonos mennyi-
ségû villamos energia elõállítása egyre kevesebb szenet
igényel, másrészt az égéstermékek � kiemelten a kén- és
a szén-dioxid � mennyisége fajlagosan csökken.

Az 3. ábra a széntüzelés hatásfok alakulását szemlél-
teti. Az alkalmazott erõmûi technikai szint lépcsõihez
kötötten, a gõz hõmérséklet függvényében mutatja a
termikus hatásfok változását. Az ábra a különbözõ tech-
nológiai megoldásokhoz tartozóan mutatja a jelenlegi
tény, a tervezett és a kutatások eredményei alapján vár-
ható hatásfok jellemzõket is.

A szén szénként történõ hasznosítása mellett más
formában is �szolgálhatja� az energiaellátást. Bizonyos
szénféleségek metántartalma bányászati (kitermelési)
tevékenység nélkül is kitermelhetõ, lecsapolható. Adott
földtani feltételekmellett lehetséges a föld alatti elgázo-
sítás is. A most említett hasznosítási formáknak termé-
szetesen különleges technikai feltételei, gazdasági krité-
riumai vannak.

Ugyancsak technikai és gazdasági kérdés a szénbõl
folyékony szénhidrogének elõállítása. A jelenleg is is-
mert, és kényszer (embargó) helyzetekben már alkal-
mazott technológia szerint 3 t feketeszénbõl, illetõleg 5 t
barnaszénbõl (kitermelést követõen) állítható elõ 1 t fo-
lyékony üzemanyag (benzin, dízelolaj, szolárolaj).

A szén kémiai felhasználás során a földgázt helyet-
tesítheti a vegyiparban.

A most említett lehetõségek kihasználását a rendel-
kezésre álló szénkészletek hosszú távon lehetõvé teszik.

4. Az egyes energiafajták használatba vétele az
emberiség története során

A technika fejlõdésének, az emberiség történetének
jelentõs része az égés során felszabaduló hõ hasznosítá-
sának krónikája. A kezdet a növényi, állati és házi hulla-
dékok elégetése volt. A szerszámok fejlõdése lehetõvé
tette a fa, a tûzifa kitermelését, hosszú ideig ez lett a fej-
lett országok legfontosabb tüzelõanyaga.

Az ércek feldolgozása, a kohászat nagy tömegben
fát, faszenet használt (a bányászat fa biztosítószerkeze-
teket), mígnem megjelent (elõször Angliában és Hol-
landiában) az erdõk �kipusztításának� veszélye, környe-
zetvédelmi (oxigéntermelési) szempontok miatt a vas-
gyártás az akkor még fában bõvelkedõ Svédországba és
Oroszországba került át. (Maa világ elsõ �nyersvasgyár-
tó� országa Brazília évi 120 Mt-val, ámbár a nyersvas-
gyártás koksszal történik.)Az ipari forradalom véget ve-
tett a tûzifa, mint fõ tüzelõanyag dominanciájának, nem
volt elfogadható az erdõk mértéktelen kivágása sem, a
szén, mint fõ energiahordozó szinte kizárólagosan vette
át a szerepet, és az elsõ ipari forradalom fõ hajtóerejévé
vált. A vízenergia hasznosítását is a villamosság megje-
lenése hozta elõtérbe. (A 19. század végén a gõzgépek,
majd a villamosenergia ellátásnál a tatabányai szén biz-
tosította a magyar fõváros, Budapest szinte teljes ener-
giaigényét, ugrásszerû fejlõdését.)

A belsõ égésû motorok térhódítása során a kõolaj,
ill. termékei terjedtek el a közlekedésben, a vegyiparban
és a tüzeléstechnika különféle alkalmazásaiban. A 20.
század derekán a földgáz kapott jelentõs szerepet � a
szén és az olaj mellett �, majd vele közel egy idõben az
atomenergia.

A szénhidrogének, mindenekelõtt a motorhajtó-
anyagok (elsõsorban a dízelolaj) helyettesítése során
korunk slágertémája a bio-üzemanyag. A bioüzemanyag
elõállítása értékes mezõgazdasági termékeket (olajos
magvak, kukorica) és termõterületeket igényel, ami né-
hány százalékban behatárolja az elterjedését (a hazai dí-
zelfogyasztáshoz a szántóföldek háromnegyedén kelle-
ne repcét termelni), másrészt a mûvelés dízeligénye, a
mûtrágya földgázigénye, az üzemanyaggá történõ átala-
kítás energiaigénye igen nagy mennyiségû szénhidro-
gént használ fel. Amíg a kõolaj esetében a kitermelés,
átalakítás energiafelhasználása a benne levõ energia
15%-át igényli, addig a kukorica-etanol esetében ez az
arány 80%. [8]

A bioenergia, az energia(fû) ültetvényeket favorizá-
ló szakemberek elhallgatják azt, hogy a növényi fûtõ-
anyag elõállítása, a szántás-vetés-aratás-szállítás-elõké-
szítés a növény által hordozott hõtartalom 80-90%-át
felemészti, villamosenergia formájában a növény kar-
bontartalmának csak 8-12 %-a hasznosul. Az erdõk fa-
anyagának ilyen célú felhasználása addig gazdaságos,
amíg az erdõ nemzeti vagyonként ingyen rendelkezésre
áll, a megtermelés költsége nem, legfeljebb a kitermelés
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3. ábra: A szénbázisú villamosenergia-termelés
hatékonysága
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gáztisztítással



költsége jelentkezik. Az elõállított villamos energia
esetlegesen még jelentõs dotációban is részesül.

A 2. táblázat az egyes tüzelõanyagok (energiahordo-
zók) fûtõérték (fajlagos energiatartalom) jellemzõit mu-

tatja. A táblázat mintegy a különbözõ energiahordozó-
fajták alkalmazásba vételének, térhódításának idõrend-
jét is mutatja. Az általános tendencia az, hogy az em-
beriség növekvõ létszámának, növekvõ fajlagos- és ab-
szolútenergia-igényének kielégítése céljából (érdeké-
ben) az egyre nagyobb fajlagos energiatartalmú anyago-
kat vette hasznosításba. A fa, mint tüzelõanyag (energia-
hordozó) az ókor és középkor meghatározó energiafor-
rása volt, most egy aktuális divat, a környezeti hatásokra
való hivatkozás alapján a szén-, ill. atomalapú villamos
energiával szemben többszörös állami (adófizetõi) do-
táció (árkiegészítés) mellett indulhat hódító útjára � nem
mintha a fa széntartalma (C) nem szén-dioxiddá (CO2)
oxidálódna, égne el. Éppen azok támogatásával, akik
másik szavukkal az oxigéntermelõ erdõk védelmében, az
erdõirtások árvízveszélyt növelõ hatása ellen szólnak.

A bio-energia alapvetõ forrása a napsugárzás ener-
giája. A földi fotoszintézis energiaszükséglete 3,2 ×1021

J/év, amibõl 30-30% az óceánok, a trópusi-szubtrópusi
erdõk. ill. a szárazföldi lét fennmaradásának igénye. A
szárazföldi lét 1 × 1021 J/év igényébõl 2,5% a mezõ- és
erdõgazdaság igénye, ill. szükséglete, ebbõl 1 × 1019

J/év a táplálék energiaigénye. Vajda Gy. [1] a bio-
masszából nyerhetõ potenciális energia mennyiségét 230
EJ/év-re teszi, ami az általa 2100-ra becsült 3600 EJ/év
összes igény 6,4%-a, de az 1600 EJ/év igénynek is csak
14%-a. Kérdés természetesen, hogy a potenciális
lehetõség milyen arányban (mértékben) realizálható.

5. A �megújuló� primer energiaforrások
használatának korlátai, káros környezeti hatásai

A megújuló primer energiahordozók hasznosításá-
nak hangos támogatói jó szándékú, sok esetben azon-

ban laikus módon a fosszilis és nukleáris energiahordo-
zók használatával szemben csak és kizárólagosan a kör-
nyezeti hatáselemeket hangsúlyozzák, mindenek fölé
helyezve a szén, az olaj és gáz esetében a széndioxid-
képzõdés és annak részben valós, részben csak eltúlzott
hatásait, az atomenergia használatának kockázatait,
nem említve (elhallgatva) az ún. tiszta energiák haszná-
latának hátrányait, a felhasználás problémáit.

Nevezetesen nem szólnak arról, hogy primer álla-
potban a napenergia, a geotermikus energia, a szélener-
gia nem szállítható, a bio anyagok és a vízenergia is csak
kérdéses gazdaságossággal. Nem szólnak arról, hogy a
napjainkban � a közlekedés folyékony és gáznemû
üzemanyagigényét nem számítva � döntõ energiaforma,
a villamos energia számottevõ mennyiségben nem tá-
rolható. Nem szólnak arról, hogy a nap- és szélenergia
csak idõszakosan áll rendelkezésre, hiányuk esetén ha-
gyományos erõmûveknek kell pótolni a meteorológiai
változások (napfény, szél) miatt elõre nem is láthatóan
jelentkezõ kapacitáshiányokat, így hagyományos több-
let kapacitásokat kell �melegen� tartani. Nem szólnak
arról, hogy a megújuló energiafajták viszonylag kis
energiasûrûséget hordoznak, nagy mennyiségben (da-
rabszám, felület, tömeg) kell kezelni õket. Nem szólnak
arról, hogy mamég a kis energiasûrûség, az alacsony át-
alakítási hatásfok miatt a villamos energia elõállítási
költsége ezeknél 1,5-3,5-szerese a hagyományos (fosszi-
lis és atom) primer energiahordozókból elõállított fajla-
gos költségeknek.

Nem szólnak arról, hogy a megújuló �tiszta� ener-
giák használatának is vannak környezetkárosító hatásai.
A napelemek gyártása, majd selejtezése kémiai-toxikus
anyagokat igényel, a geotermikus energia használata so-
rán az ásványi anyagokat (sókat) tartalmazó langyos víz
a vízi környezetet károsíthatja, az esetleges-kívánatos
visszasajtolás több energiát igényelhet, mint amit a �me-
leg� vízbõl kinyerni lehet. A bio anyagok használata, a
faanyag felhasználása az �oxigéngyártól� fosztja meg a
természetet, valamint a bio anyagok szén- (C), a biodí-
zel szénhidrogén-tartalma a felhasználás során ugyan-
csak szén-dioxiddá ég el.

Példaként: a bio-üzemanyag egyik alapanyagát, a
pálmaolajat importálni kell, mindenekelõtt Indonéziá-
ból, amely �ráállt� a pálmaültetésre, -olajtermelésre, és
nagyrészt ennek következtében az USA és Kína után a
Föld harmadik legnagyobb károsanyag-kibocsátója lett.
Hatalmas tõzeges területeket szárítottak ki, hogy pál-
mákat telepítsenek oda. A tõzegbõl az abban tárolt
szén-dioxid és metán formájában irtózatos mennyiségû
káros anyag kerül(t) a levegõbe. [17]

A biodízel növényi olajból történõ elõállítása során
az észterezés kénsavval történik, majd a savmészkõtejes
semlegesítésekor keletkezõ maradék anyag igen magas
hõmérsékleten történõ elégetése során dioxin és más
mérgezõ anyagok keletkeznek.

Az ún. tiszta energiák fokozott mértékû használata
civil harcosainak bizonyos kiállásai már anakronisztikus
jelleget öltenek. Vészharangot kongatnak például Buda-
pest légszennyezettsége és zajterhelése ügyében, ugyan-
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2. táblázat: A villamosenergia termelésre alkalmas
fontosabb tüzelõanyagok fûtõértéke

Tüzelõanyag Fûtõérték MJ/kg
1. Lignit

(természetes állapotban) 3,5-10
2. Tõzeg 6,5-17
3. Fa 9-17
4. Barnaszén 21-25
5. Faszén 31
6. Koksz 25-31,5
7. Feketeszén 25-33,5
8. Antracit 34,5-35,5
9. Pakura 38
10. Földgáz 18-40
11. Fûtõolaj, dízelolaj 41-42
12. PB gáz 45-47
13. Természetes uránérc 500 000
14. 235-ös U izotóp 80 000 000
15. Fúzió (D, T) 400 000 000
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akkormindentmegtesznek az autópálya körgyûrû létre-
hozása ellen. A településeken körbehordozott bér-
tüntetõk tiltakoznak akorszerû hulladéktárolókés -ége-
tõk építése ellen, míg a települések, erdõk, utak környe-
zetét országosan elborítja a szemét. Környezetvédõ
szervezetek rázzák az atomerõmû kerítését, maguknak
vindikálva az erõmû biztonságának megítélését, ugyan-
akkor mindent megtesznek a szinte abszolút tiszta vízi-
erõmûvek építése ellen. A Dunán például összesen 55
vízerõmû mûködik, a 220 km-es osztrák szakaszon 10
(tíz), a magyar szakaszon tudjuk hány, holott az �oszt-
rák normatíva� szerint csupán aPozsony-Komáromsza-
kaszon kettõ is lehetne.

A megújuló energiák várható igénybevételének le-
hetõségeivel, jelenleg még meglévõ korlátaival kapcso-
latban érdemes idézni két, széles körben elismert szak-
tekintély, másrészt autonóm személyiség könyvébõl, il-
letõleg tanulmányából.

Vajda György írja: �Ha a természet rendjét nem
akarjuk megzavarni, a megújuló energiaforrások csak
egy viszonylag kis hányadát szabad az energiaellátáshoz
elvonni. Ezzel a hányaddal is lehetne fedezni az ener-
giaszükséglet jelentõs részét, ha két körülmény nem fé-
kezné amegújuló energiák térhódítását. Az egyik a ma-
gas fajlagos beruházási költség, ami a gazdasági vonz-
erõt korlátozza. A másik � a vízerõmûvek kivételével �
az alacsony átalakítási hatásfok, amiért azonos szolgál-
tatáshoz többször annyi megújuló energia szükséges,
mint tüzelõanyag.� ([2] 25. old.)

Továbbá, szintén Vajda Györgytõl: �A támogatás
eredményeként amegújuló energiahasznosítás teret fog
nyerni, a mûszaki fejlesztés, a tömeggyártás, valamint a
tapasztalatok mérsékelni fogják az alkalmazás akadá-
lyait, kedvezõ körülmények között egyes megoldások
már most elérkeztek a versenyképesség küszöbére. Azt
azonban a legsikeresebb fejlesztési tevékenység sem
tudja megváltoztatni, hogy reálisan kiaknázható mérté-
kük nem olyan kimeríthetetlenül nagy, amint azt sokan fel-
tételezik. Ezért illúzió azt várni, hogy az ásványi tüzelõ-
anyagok és az atomenergia helyettesítését, illetõleg pótlását
kizárólag a megújuló energiákra támaszkodva meg lehet
oldani.

Ha minden reális lehetõséget figyelembe veszünk,
önmagában a megújuló energiák összessége sem tudná
fedezni a világ jelenlegi energiaszükségletét, a 21. szá-
zad végén jelentkezõ többszörös igénynek pedig csupán
a tört részét tudnák kielégíteni. Ezért a megújuló ener-
giák fontos lehetõséget jelentenek, de csupán hozzájá-
rulást és nem radikális megoldást képviselnek a világ
energiaellátásában.

� jelentõs forrásigény (beruházási költség) is azt tá-
masztja alá, hogy a megújuló energiák gyors térhódítása
nem tételezhetõ fel, bár az kívánatos volna�. ([2] 234.
old.)

Csom Gyula tanulmányából: �A megújuló energia-
hordozók részarányának növelése egyszerre csökkenti
Magyarország importfüggõségét és javítja a fenntartha-
tó fejlõdés feltételeit, benne a környezet- és klímavédel-
mi célok teljesíthetõségét. Támogatás nélkül azonban a

megújuló energiák alkalmazása ma még általában nem
gazdaságos, és � különösen a szélenergia � rendszersza-
bályozási problémákat is okoz. Részben ez utóbbiak fi-
gyelmen kívül hagyása miatt a megújuló energiák a köz-
vélekedésben túlértékeltek. A vázolt elõnyök és hátrányok
együttes figyelembe vétele azt jelenti, hogy a megújuló
energiák alkalmazásával nem célszerû túllépni a támo-
gatásokmég tolerálható és a rendszerirányítás által még
kezelhetõ szintjét. Reális értékelés szerint a magyarorszá-
gi megújuló energiafelhasználás részaránya 2030-ig mint-
egy 10%-ot érhet el.� [18]

Az energiaellátás kérdésével foglalkozó szakembe-
rek meglátásai után szabad legyen a ma igen divatos,
nemzetközi politikai szintre (EU) emelt vélemények
mellett a megfontolásra intõ ökológus, Gyulai Iván vé-
leményét [17] is idézni: �A fosszilis energiahordozók
részbeni kiváltása bioetanollal és biodízellel egészen
durva következményekkel is jár. Magyarországon is úgy
vélik a hivatalosságok, hogy a fatüzelés hozhat � részben
� megoldást. � És kárát láthatja az ország mezõgazda-
sága, csökkenhet a biodiverzitás, amit az egyelõre kísér-
leti jelleggel telepített energetikai célú faültetvények
okozhatnak, ha megnõ a területük.�

A megújuló energiahordozók mellett érvelõk gyak-
ran hivatkoznak arra is, hogy a fosszilis energiahordo-
zók (szén, kõolaj, földgáz) igénybevétele során �mivel a
Földön elvileg korlátozott mennyiségben állnak rendel-
kezésre � úgymond �spórolni� kell, gondolva a jövõ gene-
rációkra. Ez a nézet nélkülözminden racionálismegfon-
tolást, illetõleg gazdasági elvet. A gazdasági racionalitás
ugyanis azt kívánja, hogy ami ma gazdaságosan-nyere-
séggel kitermelhetõ, azt ki kell termelni, el kell adni, fel
kell használni.Amai �nyereség� ugyanis a jövõben kama-
tozik, minden bizonnyal jobban felértékelõdik mint az
adott vagyon késõbbi kitermelése, nem is beszélve arról,
hogy a technikai fejlõdés, az új anyag- és energiafajták
használatba vétele következtében a primer ásványi
nyersanyagok többségének mûrevalósági (gazdasági)
kritériumai tendencia jelleggel (hosszabb távon) szigo-
rodnak, azonos nyersanyagminõség a jövõben � válto-
zatlan áron � esetleg kevesebbet ér.

Például; az ötven év elõtti kõolajárat a dollár inflá-
cióval felszorozva a jelenlegi olajár 70-80 USD kellene
legyen, holott napjainkban a 40-50-60 dolláros ár is szo-
kásos.

Másrészt például �felesleges� a jövõ részére szenet
spórolni, mivel a ma ismert szénkészletek is több száz,
sõt ezer évre elegendõk, és az általános tapasztalat sze-
rint � szemben egyes pesszimista prognózisokkal � az
újonnan megkutatott készletek meghaladják a kitermelés
ütemét.

Harmadrészt pedig az emberiség története során ez-
idáig mindigmegoldást talált az adott kor aktuális problé-
máira, a növényi szár után megtalálta a fát, majd a sze-
net, az olajat és a gázt, az atomenergiát, a napelemet,
kezdi megtalálni a fúziós energiát. (Avagy ismét kezdi
megtalálni a bioenergia forrásokat?)

A fosszilis energiahordozókkal való �spórolást� alig-
ha indokolja a jelenleg kimutatott készletek nagysága.



A mai ismert kõolajkészletek 40-60-80 éves, a földgáz-
készletek 60-80-120 éves, a szénkészletek 200-1000-
3000 éves ellátottságot valószínûsítenek. Mértékadó vé-
lemény szerint például: �manapság a vagyon gyorsab-
ban nõ a kitermelésnél�. ([1] 108. old.)

6. Tény- és prognózisadatok a megújuló
energiahordozók használatával kapcsolatban

Az energiahordozók megoszlására vonatkozóan a 2.
fejezetben ismertettünk tény- és prognózisadatokat
(Vajda, Büki, Pápay, Kumar, IEA), amit a következõk-
ben egészítünk ki, illetve foglalunk össze.

Büki Gergely prognózisában ([3] 13. old. 3. ábra) a
fosszilis energiahordozók esetén azonos ütemû növeke-
déssel, változatlan százalékos aránnyal, az atomenergiá-
nál kisebb, megújulóknál nagyobb ütemû növekedéssel
számol (3. táblázat).

Pápay József az Exxon Mobilra hivatkozva ([6] 2.
old) 2030-ra vonatkozóan prognózisként 37% kõolaj,
26% földgáz, 21% szén, összesen 84% fosszilis arányt,
5% nukleáris, 3% víz, 6% biomassza és 2% nap-szél,
összesen 11% megújuló arányt ad meg. Ezek az ará-
nyok lényegében azonosak Büki Gergely adataival.

Shashi Kumar [4] prognózisában a különbözõ válto-
zatoknál a kõolaj és a szén csökkenõ, a földgáz növekvõ
aránnyal szerepel 2050-ig. A fosszilis energiahordozók
aránya 51-73%, a nukleáris 4-12%, a megújulók (vízzel
együtt) 22-39%. A megújulók aránya az ökológiai kor-
látos � viszonylag alacsony 14 × 109 toe � változatnál
37-39%-os.

Az EU � lényegében az európai �fejlett� országok �
célja 2010-ig a megújuló energiák arányának növelése
12%-ra. ([2] 234. old.) Kérdéses természetesen, hogy ez
a 2010-es 12% világátlagban mit jelenthet. Európa né-
pessége (1994-ben) a világ 8%-a, energia-felhasználása
18,1%-a.

Az IEA adatai szerint 2000-ben amegújuló energiák
aránya 18%, ([1] 105. old.) S. Kumar szerint (1990)
18%, Büki G. szerint 7,5%, a 2060-ban várható érték
30-40% (IEA).

Vajda György adatai szerint 2100-ban a megújuló
energiák maximális potenciális lehetõsége 1100 EJ/év,
ami a prognosztizált maximális 3600 EJ/év energiaigény
30,5%-a ([1] 107. old.). A világ évenként reálisan hasz-
nosítható megújuló potenciáljai a teljes energiaigény
%-ában 2100-ban a bemutatott relatív arányok szerint
0,8 / (5-6) = 13-16%, azaz a maximális potenciális lehe-
tõség mintegy fele ([2] 235. old. 23. ábra). Ha a 2100-
ban várható teljes energiaigényt aminimális 1600EJ/év-

nek vesszük, akkor az összes megújuló energia maximá-
lis potenciális lehetõsége 69%. Az elõbbi relatív arány-
nyal számolva 29-36% maximális megújuló arány való-
színûsíthetõ 2100-ra.

Az energiaszerkezet 21. századi várható alakulásá-
val foglalkozik a Füst-Hargitai tanulmány is. [13] A dol-
gozat 4. ábráján szereplõ diagram szerint 2030-ban a kõ-
olaj aránya 39%, a földgázé 23%, a széné 24%, az
összes fosszilis aránya 86% lehet, 6% a nukleáris és 8%
az összes megújuló forrás (geotermikus, nap, víz). A
2050. évi arányok a tanulmány szerint: kõolaj 26%, föld-
gáz 21%, szén 23%, az összes fosszilis 70%, 12% az
atomenergia és 18% az összes megújuló. A 21. század
második felére már jelentõsebb átalakulást prognoszti-
zál a tanulmány: kõolaj 9%, földgáz 4%, szén 30%, ösz-
szes fosszilis 43%, 22% az atom és 35% a megújuló
energiák.

Amegújuló energiáknak bemutatott adatok összesí-
tése alapján a 21. századra becsült arányai láthatók a
4. táblázatban.

* 3600 EJ összes igény mellett ** 1600 EJ összes igény mellett

A közelebbi jövõre (2030) vonatkozóan a becslések
gyakorlatilag egybevágnak, a fosszilis energiahordozók
arányát 84-86%-ra, az összesmegújulóét 10-14%-ra vár-
ják a szerzõk. A távolabbi jövõre (2050) is �reális� prog-
nózisok szólnak 50-70%-os fosszilis aránnyal, és a nukle-
áris elfogadottság 12-18%-os aránya mellett, 20-40%
közötti összesmegújuló aránnyal. A távoli jövõ (2100) vo-
natkozásábanmár inkább érvényesül az a �nézet�, hogy
a kõolaj- és földgázkészletek �hamarosan� kimerülnek,
és jóval nagyobb, 30-50-60%-os megújuló arányok is
megjelennek.

Ama ismert megújuló energiahordozók távoli jövõ-
ben (2050-2100) várható, �magasnak tûnõ� arányával
kapcsolatban indokolt visszautalni arra a körülményre,
hogy a bioanyagoknak (villamosenergia, ill. folyékony
üzemanyag-elõállítás esetén) viszonylag alacsony, 10-
20%-os kimenõ hatásfokú hasznosítása lehetséges. To-
vábbá arra is, hogy a bioanyagok (fa, fû, repce, kukori-
ca) nagyságrenddel nagyobb tömegû termelése ökoló-
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3. táblázat: Energiahordozók tény- és prognózisadatai

2004 tény 2030 prognózis
EJ % %

Kõolaj 174 37,5 33,0
Földgáz 107 23,1 86,2 25,0 84,0
Szén 119 25,6 26,0
Nukleáris 28 6,0 6,0
Megújuló 36 7,5 10,0

4. táblázat: A megújuló energiafajták becsült
arányai (%) a 21. századra

Szerzõ 2030 2050 2100
Hivatkozás Fosz- Meg- Fosz- Meg- Fosz- Meg-

szilis újuló szilis újuló szilis újuló

Büki Gergely [6] 84 10

Pápay József [10] 84 11

S. Kumar [7] 51-73 22-39

Füst A. � 86 14 70 30 43 57Hargitai R. [11]
IEA [10]
(2060-ban) 30-40

Vajda György [1, 2]
(Abszolút) 30

Vajda György [1, 2] 13-16*

(Reális max.) 29-36**
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giai problémákat (mezõgazdasági területeken mono-
kultúrák kialakulása) is felvethet.

Összefoglalás

Tanulmányunkban ama ismert fosszilis (kiemelten a
szén), nukleáris és megújuló energiafajták várható
használatáról szóltunk. Nem említettük a távoli jövõ le-
hetõségeként a fúziós energiatermelés, avagy újabb
(mágneses) források esetleges alkalmazását.

A világ 2000. évi tényleges energia-felhasználása
380-400 EJ/év volt, a 2050. évi prognózis 600-1050 EJ/év,
a 2100. évi pedig 900-3600 EJ/év.

Az egyes energiahordozó-fajták (szén, kõolaj, föld-
gáz, atomenergia, megújuló energiafajták) várható ará-
nyai alapján az adódik, hogy 2050-ben a szénigény 122-
200EJ/év között lehet, az elõttünk álló 45 év teljes szén-
igénye pedig 5500-6900 EJ. Ez lényegében évi 2%-os
növekedést jelent. A Föld szénkészletei az irodalmi for-
rások adatai alapján: ipari szénkészlet 800-1000× 109 t,
a földtani vagyon 5-15 × 1012 t, a reménybeli vagyon 8-
35 × 1012 t. A világ ipari (a jelenlegi technikai szinten
gazdaságosan kitermelhetõ) szénvagyona 200 éves ellá-
tottságot, a kimutatott földtani vagyon kereken 1000
éves ellátottságot biztosít.

Az irodalmi források prognózis adatai alapján belát-
ható ideig, 2030-ig az összes energiaigény 84-85%-át a
fosszilis energiahordozók fedezik, 2050-ben a fosszilis
arány 50-70%, a megújuló arány 20-40%, 2100-ban a
fosszilis arány 40-50%, a megújuló arány maximálisan
30-60% lehet.

A kutatás eredményei alapján az elvi, általános
megállapítás az lehet, hogy a megújuló energiaforrások
reálisan kiaknázható mértéke nem olyan kimeríthetetlenül
nagy, mint azt sokan feltételezik. Ezért illúzió azt várni,
hogy az ásványi tüzelõanyagok és az atomenergia he-
lyettesítését, illetõleg pótlását kizárólag a megújuló
energiákra támaszkodva meg lehet oldani.
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Bevezetõ, elõzmények

Európa számos országában a felszínfejlõdés során a
negyedidõszaki térszínek jellemzõ képzõdményeként
tõzeglápok keletkeztek (1. ábra). Az uralkodó tõzeg-
képzõ lápi növénytársulások a fûfélék és mohák, fõként
tõzegmohák (Sphagnum), következésképpen a lápokat
�rétláp� és �mohaláp�, vagy amelyekben mindkét
növénytársulás jelen van, �vegyesláp� néven lehet

megkülönböztetni. Ezek a vizes területek a bioszféra
meghatározó részei, amelynek egyensúlyban tartása � a
száraz és vizes területek megfelelõ aránya, természeti
egyensúlya � igen fontos követelmény. A lápképzõdés
Magyarországon � igen kis kivételtõl eltekintve � már
több száz éve befejezõdött. A komplex, racionális
tájökológiai követelménymegnyilvánul a keletkezõ lápi
vegetáció és fauna újraképzõdésének elõsegítésében, a
vizes élõhelyek létrehozásában (visszaállításában), a

Mit adott és mit adhat a tõzegkitermelés a természetvédelemnek?
DR. DÖMSÖDI JÁNOS okl. földmérõmérnök, egyetemi docens

(Nyugat-Magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár)

A tõzeglápos, mocsaras területek folyamatos csökkenése kedvezõtlenül hat a bioszféra
egyensúlyára. A vizes területek további csökkenésének megállításában a szerzõ fontos szere-
pet tulajdonít a még meglévõ lápföld- és tõzegterületek sekély kitermelésének. A kitermelés
után visszamaradó vizes területekkel valósítható meg legolcsóbban a lápok és mocsarak re-
konstrukciója.

A szerzõ változtatást sürget a tõzegkitermelést elutasító hazai természetvédelmi szemlélet-
ben. A tõzegkitermelési és természetvédelmi érdekek összeegyeztethetõk, a kitermelés egyben
a láphasznosítás, lápvédelem (természetvédelem) céljait is szolgálhatja.

1. ábra: I. A tõzeglápok elterjedése Európában. II. A Kárpát-medence magyarországi területének vázlatos õsvízrajza a
tõzegképzõdés befejezõdési idõszakában (kb. 1820-1870)

I. 1 = az arktikus zóna ún. Palsa-lápjai (poligonális lápképzõdmények); 2 = a cserjés, erdõs tundra fagyott tõzegdomb képzõd-
ményei; 3 = az északi tajgák ún. aapa láptípusai (az eutrof és oligotrof tõzegképzõdések mozaikszerû váltakozása); 4 = az északi és
közép tajgák, valamint az Északi- és Keleti-tenger parti sávjainak tõzeglápjai; 5 = az atlanti Európa partvidékeinek és szigeteinek
tõzeglápjai; 6 = Kelet-Európa eutrof és oligotrof erdei fenyõs, tõzegmohás lápképzõdményei; 7 = erdõs sztyeppek, sztyeppek (és
sivatagok) eutrof lápterületei; 8 = a Kaukázus eutrof és oligotrof lápterületei; 9 = közép-európai hegy- és dombvidéki területek
eutrof, mezotrof és oligotrof tõzeglápjai (Ny felé az atlanti, K féle a kontinentális klíma vegetáció elemeivel); 10 = a francia-belga

síkság és dombvidéki területek eutrof, oligotrof lápterületei; 11 = Közép- és Délkelet-Európa hegyvidéki tõzeglápjai.
II. A = állandó vízborítás; B = idõszakos vízborítás; C = tõzegláp; 1 = Fertõ-hanság és Kõhidai-medence; 2 = Marcal-völgy; 3 =
Fejér és Veszprém megyei Sárrét; 4 = Vindornyai-medence; 5 = Széviz-völgy; 6 = Tapolcai-medence; 7 = Kis-Balaton és a Zala-
völgy lápvidéke; 8 = Nagyberek és környéke; 9 = Kapos-völgy és mellékvölgyei; 10 = Dél-Dunántúl kisebb tõzegterületei; 11 =
Duna-Tisza köze északi lápterületei (Turjánok); 12 = Duna-Tisza köze déli lápterületei (Vörös-mocsár); 13 = Északkelet-

Magyarország lápvidékei (Bodrogköz, Rétköz, Ecsedi-láp); 14 = Kis-Sárrét, Nagy-Sárrét; 15 = Tisza és a Kõrösök közti terület.



lápvidéki tájelemek: a nádas, vizes, sásos, rekettyés
állapot rekonstruálásában. A különbözõ mértékben
átalakult, megsemmisült rétláp területeket a 2. ábra
mutatja. A még meglévõ, különbözõ mértékben lecsa-
polt és telkesített rétláp talajok altípusait a 3. ábra szem-
lélteti.

Tõzegkitermelés: természeti területek,
vizes élõhelyek létrehozása

A lápok és mocsarak világméretû pusztulása miatt a
lápok és tõzegek hasznosításával, védelmével foglalko-
zó nemzetközi szervezetnek (International Peat
Society) már régóta fõ célkitûzése: �Láp és tõzeg az em-
ber és környezete szolgálatában�. A hazai, évszázado-
kon át tartó klasszikus vízrendezések, lecsapolási mun-
kálatok és az újkori melioratív beavatkozások miatt a
lápképzõdés több száz éve szünetel, a tõzegterület pedig
egyharmadára, a tõzegvagyon egynegyedére csökkent.
Észak-Európában is a lápok, mocsarak teljes eltûnésé-
nek a veszélye fenyeget, ezért rendkívüli módon felérté-
kelõdött a száraz és vizes területek kedvezõbb arányú
változtatásának (a vizek gyûjtésének, tározásának, pá-
rologtatásának) szerepe, az egykori lápvidéki táj
visszaállításának és természetvédelmi megõrzésének
lehetõsége.

A lápok drasztikus európai pusztulása odáig veze-
tett, hogyNyugat-Európábanmár csaknem teljesen eltûn-
tek a síkvidéki lápok, és a növényfajok közel fele veszélyez-
tetett [8].

A Kárpát-medence sajátosságaiból, az évszázadokig
tartó vízrendezési, lecsapolási munkálatokból eredõen a
szerves (tõzeges) talajok, vizes helyek átalakulása, meg-
semmisüléseMagyarországon is páratlan intenzitású.Az
ország egykori 14 nagykiterjedésû (medencejellegû)
lápos, vizes élõhelyes területébõl négy régióban a terü-
letek teljesen, öt régióban a területek fele-, vagy három-
negyed részben megsemmisültek [5, 6]. A hazai és nem-
zetközi természetvédelmi szervezetek egyaránt sajnálatos-
nak tartják, hogy � a megsemmisülés nyomán � a geog-
ráfiailag híres magyar Alföldnek teljesen eltûntek a jelleg-
zetes lápvidéki táji karakterei (Kis-sárrét, Nagy-sárrét,
Ecsedi-láp, Bodrogköz). A megsemmisült alföldi terüle-
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2. ábra: A tõzegterületek és tõzegkészletek változása,
megoszlása a XIX-XX. századforduló után.

Jelmagyarázat: a = teljesen; b = háromnegyed részben;
c = fele részben; d = negyed részben átalakult,

megsemmisült tõzeglápok.

3. ábra:A rétláp talaj átalakulása, megsemmisülése (talajdinamikai folyamata). Kotu = az érett tõzeg gyors oxidációja,
lebomlása. Lápföld = az érett tõzeg lassú lebomlása és feldúsulása (a szél és a víz által belekeveredõ por, iszap)



tek helyén szárazulatok, ásványi talajok képzõdtek [1, 2].
Azokban a lápvidéki régiókban azonban (a dunántúli
országrészen), amelyekbenmár régóta tõzegkitermelést
végeznek, bebizonyosodott, hogy a kitermelt területe-
ken keletkezõ tavas-vizes élõhelyek lehetõséget (egye-
düli alternatívát) biztosítanak a lápvidéki tájkarakter �
az újraképzõdõ természeti területek � átmentésére.

A tõzeges területek átalakulása, megsemmisülése nyo-
mán Magyarországon mintegy 600 millió köbméter (több
százmilliárd forint értékû) tõzegvagyon is veszendõbement
[1, 4].

A tõzegkitermelés szerepe a lápok, vizes (hidromorf)
területek megsemmisülési folyamatának

megszüntetésében

A tõzeges lápterületek hasznosítási módjai közül
sajátos (némi ellentmondásos) szerepe van a tõzegkiter-
melésnek. Az ambivalencia abból adódik, hogy a tõzeg-
bányászat a vélt vagy valós természeti értékek megszün-
tetése mellett új természetközeli tavas, vizes élõhelyek,
másodlagos lápok és mocsarak létrejöttét eredményezi. A
lápi-mocsári fajok újraéledését, az egykori lápvidékek
tájelemeit, tájkaraktereit hozza létre. A régebben ki-
termelt területeken, a regenerálódás után a vegetáció és
az állatvilág egyaránt szigorúan védett természeti érté-
keket képez. Ennek legfõbb bizonyítéka, hogy a ma-
gyarországi, jelentõsebb kiterjedésû, lápvidéki, védett,
természeti területek a tõzegkitermeléseknek köszönhe-
tõen jöttek létre (pl. Hanság, Királytó-major, Duna-Ti-
sza köze északi lápvidékén az ócsai Öregturján, Duna-
Tisza köze déli lápvidékén az izsáki Kolon-tó, keceli,
császártöltési Vörös-mocsár).

Megállapítható, hogy a Kárpát-medence magyaror-
szági területén a kitermeléseknek köszönhetõen újra-
képzõdött fehér tündérrózsás hínártársulások (Nympha-
eetum albae), a gyékényes ingólápok (Thelypteridi-Typ-
hetum), a télisások (Cladietummarisci), a lápi cserjések
(rekettyés fûzlápok � Calamagrosti-Salicetum cinereae),
a kisfészkû aszat (Cirsium brachycephalum), a lápi póc
(Umbra krameri) állományok jelentõs méretûek és
unikális jellegû természeti értéket képviselnek. Ezért
nemzetközi (európai) viszonylatban is jelentõs értékek a
kitermelések helyén képzõdõ, a képzõdés különbözõ
stádiumait õrzõ, megújuló lápképzõdmények [9].

A tõzegkitermelés, mint tavas-vizes élõhely-létesítés
táj- és természetvédelmi (táj- és láprekonstrukciós)

szerepe, jelentõsége

A folyamatosan regenerálódó kitermelt területek
jelentõségét fokozza, hogy vegetációjuk a lápi szuk-
cesszió ritka, korai, fiatal stádiumát (is) képviseli, ame-
lyek létrejöttéhez természetes úton � a vizek szabályo-
zottsága miatt � napjainkban már nincs lehetõség. Ezért
ma már világszerte, így hazánkban is pozitívan változott
a kitermelt tõzeges területek tájökológiai szerepe és ter-
mészetvédelmi jelentõsége. Magyarországon kb. 25-30
éve dominánsan megjelentek az egykori vizes élõhelyek
helyreállítására, rekonstrukciójára irányuló törekvések.

A jelentõs költségekkel járó elárasztásos síkláp-, il-
letve mocsárrekonstrukciós próbálkozások azonban
számos esetben nem váltották be a hozzájuk fûzött re-
ményeket (Hanság, Lébényi-hany). Kísérletek sora bi-
zonyította Nyugat-Európában is, hogy a rétlápok víz-
háztartási viszonyainak �helyreállítása� önmagában az
eredeti, fajokban gazdag lápi, mocsári vegetáció vissza-
állítását nem oldja meg [11]. Ennek legfõbb oka a lecsa-
polások, illetve a lápképzõdés befejezõdése óta eltelt
több száz év után bekövetkezõ, visszafordíthatatlan ge-
netikai, talajképzõdési folyamatokra vezethetõ vissza
(pl. a felszíni tõzegrétegek intenzív átalakulása, lápföl-
desedés, tápanyag-feldúsulás, antropogén hatások, rét,
legelõ mûvelési ágak kialakulása) [3, 6]. Gondokat okoz
az is, hogy a síklápok vízháztartási viszonyainak visszaál-
lítása nagy anyagi (tervezési, kivitelezési, fenntartási) rá-
fordításokkal jár, és csak az adott láp határán túlnyúló
területek elárasztásával (földhasználati konfliktusok-
kal) oldható meg. A rekonstrukciós eljárások tudomá-
nyos kutatása arra az eredményre vezetett, hogy a lápok
és mocsarak visszaállítása (a száraz és vizes területek ked-
vezõtlenné vált arányának javítása) a felszínközeli talaj- és
tõzegrétegek letermelésével, azaz sekély mélységû tõzegki-
termeléssel oldható meg a legsikeresebben és költségkímé-
lõen [10, 12]. Az ún. �szolid� tõzegkitermelés ezért Nyu-
gat-Európában újra reflektorfénybe került, most már
kifejezetten a táj- és természetvédelem, a lápok és mo-
csarak rekonstrukciójának eszközeként.

A tõzegkitermelés és a szükségszerûen környezet-
védelmi célú tõzegfelhasználás létjogosultsága

A bányatörvény hatálya alá tartozó kitermelések. Ma-
gyarországon a természetvédelmi megszorító intézke-
dések túlzottan egyoldalú fejleményei, konfliktusai egy-
re nehezebb helyzetbe kényszerítik a tõzegkitermelõ-
ket. A természetvédelem és a tõzegkitermelés racionális
egymásra utaltsága ellenére a közös érdekeik és fejlõdé-
si lehetõségeik összehangolatlanok.

Alapvetõen téves az a hazai természetvédelmi szem-
lélet, mely szerint a tõzegbányászat lápokat szüntet
meg. Nem! Az élõlápok, mint természetvédelmi érté-
kek (a lápi, tõzegképzõ vegetációval együtt) már több
száz éve megsemmisültek. Minden kitermelt, illetve ki-
termelésre kerülõ területen a kitermelést megelõzõen
az ún. szekunder vegetáció, a rét, legelõ mûvelési ág (a
többnyire savanyúfüves, értéktelen alomszéna-termõ-
hely) földhasználata szûnik meg. Nem zárható ki, hogy
a lápi növénytársulásra jellemzõ fajok közül � a talajvíz
megemelkedett periódusában, idõszakosan � egyik-má-
sik faj elvétve megjelenhet a kitermelésre szánt terüle-
ten. A tõzegkitermelések azonban uralkodóan a degra-
dálódott gyepvegetációkat, magaskórós, csalános gyom-
tengereket szüntetik meg! Földhasználati szempontból
ezeken a területeken gyakorlatilag nem, vagy alig lehet
hozamokat megállapítani. A róluk letermelt, a fokozó-
dó degradálódástól, pusztulástól, megsemmisüléstõl
megmentett, szükségszerûen felhasználásra kerülõ tõ-
zegvagyon összehasonlíthatatlanul nagyobb érték, mint
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amit e földrészletek nem létezõ hozamaival nyerünk!
Ezt csak fokozzák azok a kitermeléssel együtt járó egye-
düli természet- és tájvédelmi alternatívák, amelyekkel a
kitermelés helyén a lápvidéki tájelemek tartós visszaállí-
tása (tavas-vizes élõhelyek, a lápképzõdés átmentése)
érhetõ el. Mindezek alapján belátható, hogy a tõzegkiter-
melés nem lápokat szüntet meg, hanem éppen ellenkezõ-
leg: természeti értéket, élõhelyeket, lápokat hoz létre!

A téves szemléletek, tendenciák a nem létezõ szak-
mai demokratizmusra, az eluralkodott hivatalnoki hata-
lommal történõ visszaélésekre, a lápokkal összefüggõ,
rosszul sikerült törvényre (ex-lege lápok indokolatlanul
eltúlzott, ásványi talajú területszerzései) és nem utolsó-
sorban a lápok és tõzegek hasznosításával, védelmével
foglalkozó nemzetközi szervezet (International Peat So-
ciety) munkájának, tudományos és gyakorlati eredmé-
nyeinek figyelmen kívül hagyására vezethetõk vissza. (A
láptudomány, illetve a kutatással, hasznosítással foglal-
kozó nemzetközi szervezet és a hazai természetvédelem
között egyfajta szakadás, lemaradás mutatkozik.)

Téves az a szemlélet, illetve vélekedés is, mely sze-
rint Nyugat-Európában fokozatosan betiltják a tõzegki-
termelést, és inkább a kelet-európai országokból
történõ behozatalra törekednek. (Kétségtelen, hogy a
környezetvédelem, természetvédelem elõretörésével
egyes németországi tartományokban (Schleswig-
Holstein, 1973; Alsó-Szászország, 1990) korlátozták,
szigorú elbírálás alá helyezték a tõzegkitermelést. A
tõzegek hasznosításában sokkal inkább az árak, a szál-
lítási távolságok (pl. Ausztria-Magyarország, Litvánia-
Hollandia stb.), illetve a felhasználásra kerülõ tõzegek
sajátosságai (savanyú, sphagnum tõzegek) dominálnak.
Az idõközi, a lápok védelmével, hasznosításával, a
�bölcs láphasznosítással� kapcsolatos természetvédelmi
célú kutatások az ún. szolid tõzegbányászat létjogosult-
ságának megerõsítéséhez vezettek. (Pl. Schucket et al.:
Tõzegszúrás síklápon � a faj- és élõhelyvédelem
eszköze, 1992; Pfadenhauer: Irányelvek a délnémet
lápok renaturálásához, 1999.) Mindezek alapján a
jelentõsebb mennyiségi, minõségi, települési, hidroló-
giai viszonyokkal rendelkezõ területeket továbbra is a
bányatörvény elõírásai szerint � bányatelekre
kötelezetten �, de a tájrendezési tervek vonatkozásában
a természetvédelemmel szorosabban együttmûködve
(természetvédelmi bázisterületek kialakításával) kel-
lene megoldani.

A természetvédelmi, ökológiai célú
(egyszerûsített, nem bányatelekbõl történõ)

kitermelés szükségessége, indoklása

A tõzeg-, lápföldkitermelés sem nálunk, sem külföl-
dön, sem amúltban, sem a jelenben nem tartozott, illet-
ve nem tartozik a szorosan vett külfejtéses bányászati
tevékenység köréhez. A jelenlegi bányatörvényben fel-
sorolt ásványi nyersanyagok között a lápföld nem is sze-
repel, annak ellenére, hogy a tõzeggel együtt termelik és
hasznosítják.

Magyarországon is mamár � szükségszerûen � jó né-
hány példát találunk a természetvédelmi célú, nem szo-

rosan abányatörvény hatálya alá tartozó, de szabályozott,
�szolid� tõzegkitermelésekre (pl. horgásztó, gyógyászati
célú tõzegkitermelés, tavas, vizes élõhelylétesítés).

A természetvédelem részérõl is felmerülnek olyan, a
védett, illetve nem védett természeti területek biztonsá-
gát, kedvezõbb állagmegõrzését célzó kezdeményezé-
sek, amelyek kifejezetten a tõzeges lápterület sekély-
földtani feltárásán alapuló, tavas-vizes élõhely tervezé-
sen alapulnak. (Pl. a nemzetközi természetvédelmi je-
lentõségû izsáki Kolon-tó bõvítését, vízbázisát növelõ
kezdeményezés.)

A vázolt helyzet alapján idõszerû és szükségszerû ki-
dolgozni Magyarországon is az érdekelt szervezetek be-
vonásával az ökológiai célú, egyszerûsített eljárású
(nem bányatelekre kötelezett), de szabályozott tõzegki-
termelés, illetve a tõzegkitermeléssel együtt járó termé-
szetvédelmi létesítmény-elhelyezés szabályait. Célszerû
volna kidolgozni az ún. �optimalizált�, �lápbarát� kiter-
melési, újrahasznosítási módokat, a kötelezõ ökológiai,
természetvédelmi célú hasznosítási módozatokat. A
már meglévõ különbözõ célú kataszterek (tõzegkataszter,
természetvédelmi célú lápkataszter, országos ásvány-
vagyon-nyilvántartás) szintetizálásával operatív lápre-
konstrukciós tervet kellene készíteni. Módszeresebben,
hatékonyabban kellene foglalkozni a nagy kiterjedésû
kitermelt területek természetvédelmi kezelésbe, ökotu-
rizmusba történõ bevonásával, mint ahogyan ez már
Észak-Európában kialakult. (A tengerek, tavak, folyók
természeti környezete csodálatos, de a lápok, mocsarak
életereje, természetes varázsa, �tavaszi hangversenye�
lenyûgözõbb, mámorítóbb, minden elmét, lelket kikap-
csoló, gyógyító hatású� írja Maupassant egyik novellá-
jában.) Az egyeztetések, koncepciók elmaradása a láp-
hasznosítás, lápvédelem további romlását, fokozódó konf-
liktusait eredményezheti.
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DR. DÖMSÖDI JÁNOS földmérõ mérnök (hites bányamérõ) a mezõgazdasági (talajtani) tudomány kandi-
dátusa, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, Földrendezõi Tanszékének egyetemi do-
cense, a Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola tagja. A szerzõ a földtan, talajtan, föld-
használat, földminõsítés tantárgykörét gondozza, oktatja a földmérõ, földrendezõ, kataszteri és geoinforma-
tikai mérnök hallgatók számára. A sekélyföldtani, talajtani kutatás, térképezés, a szerves és ásványi talajja-
vító nyersanyagok kutatása, hasznosítása, a melioráció tervezés, tájrendezés és a földhasználat képezi a fõ
kutatási, tervezési munkaterületeit.

A Mérnök Újság 2006. decemberi számában a fenti cím-
mel jelent meg Inczédy Jánosnak, a Veszprémi Egyetem pro-
fesszor emeritusának cikke, melyben � elsõsorban saját szak-
májára, tudományágára, a kémiára vonatkoztatva � teszi
szóvá, hogy mennyire eluralkodott a pongyola, magyartalan
fogalmazás, még az egyetemi dolgozatokban, diploma-
munkákban is. Az alábbiakat írja:

�A nyelv � az emberiség egyik legnagyobb kincse � a gon-
dolkodás, ismeretközlés, ismeretszerzés alapvetõ és közvetlen
eszköze. Új tudományos eredmények, új kulturális értékek
megteremtése, az azokhoz szükséges elképzelések kialakítása, a
gondolatok megfogalmazása anyanyelvünkön történik, még
akkor is, ha a mûszaki- és természettudományok területén ma
egyeduralkodó angol nyelvet s a világszerte elfogadott, angol
nyelvû szakkifejezéseket tökéletesen ismerjük, angol nyelven
vitaképesek vagyunk.�

�Ahhoz, hogy nyelvünk az egész társadalom javát, fejlõ-
désének fennmaradását szolgálja, fontos, hogy mind a kö-
zépiskolai, mind pedig a fõiskolai és egyetemi oktatásban, a
különbözõ természettudományi tárgyak, mûszaki diszciplínák
oktatása során, a használt szakkifejezések a kornak megfelelõek,
azonosak, egyértelmûek legyenek, és alkalmazásuk is legyen
következetes.�

�A szaknyelv intézményes karbantartása tehát elengedhe-
tetlen az ország gazdasági helyzetének szinten tartása és jobbítása
szempontjából is.�

�Sajnos a hazai kémiai szaknyelv ápolása, a tudományos
kutatások eredményességét biztosító egységes nemzetközi szak-
nyelv változásának és bõvülésének anyanyelvünkben történõ
követése az utóbbi években szinte teljes mértékben megszakadt.
Olyan magyar nyelvû tudományos lap, amely kifejezetten a
tudományos kutatások eredményeit, továbbá a hazai tudomá-
nyos kutatók számára elengedhetetlen nevezéktani, szakmai,
szervezeti stb. közleményeket megjelenteti � a támogatások utób-
bi években bekövetkezett beszûkülésével � alig akad, és a megma-
radtak is anyagi gondokkal küzdenek.�

�Egyre gyakoribbak az olyan dolgozatok, melyekben a meg-
levõ, közérthetõ magyar szakkifejezések helyett feleslegesen szere-
pelnek az angol nyelvû (nemzetközi) megjelölések és megfogal-
mazások. Sajnos az oktatók elbíráláskor egyre kevésbé kifogá-
solják a pongyolaságot, az idegen nyelvû kifejezések használatát,
a nyelvhelyességet s a helyesírást.�

Inczédy professzor a probléma egyik okaként említi, hogy
az egyetemi doktori iskolák és az MTA doktori bizottságai is
megkövetelik a jelöltek publikációinak magas �impact factor�-ú
(hivatkozási indexû), angol nyelvû folyóiratokban való megje-
lentetését � ami önmagában még helyes �, de mellette az
anyanyelvi publikáció már elsikkad.

Véleményem szerint a fenti megállapítások nem csak a
kémiára, hanem más tudományágakra � köztük a miénkre, a
bányászatra � is igazak, és igazak nem csak a diplomatervekre,
disszertációkra, hanem a gazdasági élet �mindennapi� anya-
gaira � levelezésekre, jelentésekre, mûszaki dokumentációkra
stb. � is (hogy a jogszabályokat, szabványokat, technológiai
leírásokat � különösen az EU szabályzatain, ajánlásain ala-
pulókat � ne is említsük).

A Mérnök Újságbeli cikkében Inczédy János négy pont-
ban nagyon határozott javaslatokat is tesz:

�1. A fõiskolákon és egyetemeken a szakdolgozatoknál,
diplomamunkáknál és egyéb fórumokon is a tudományos
értekezések megítélésében � a tartalmi, szakmai eredmények mel-
lett � kapjon kellõ figyelmet és súlyt a fogalmazás, a nyelvhe-
lyesség, sõt a helyesírás értékelése is. Néhány évig célszerû lenne a
dolgozatokat nyelvtanár végzettségû oktatókkal is átnézetni, s az
általuk javasolt osztályzatot is figyelembe venni az értékelés
során.

2. A PhD-fokozat elnyerésének követelményei között kivétel
nélkül kötelezõen szerepeljen az is, hogy a magyar anyanyelvû
hallgatók legalább egy tudományos dolgozatot magyar nyelven
készítsenek és azt magyar nyelvû tudományos folyóiratban
jelentessék meg, részletes angol nyelvû összefoglalással, szigorú
elbírálás és elfogadás után.

3. A fõhatóságnak, karöltve az egyetemekkel és az MTA-val,
legyen feladata és gondja, hogy támogassa kellõ számú,megfelelõ
színvonalú magyar nyelvû természettudományos és mûszaki
tudományos folyóirat folyamatos kiadását.

4. AzMTA � úgy is, mint az ICSU (International Council for
Science) csatlakozott szervezete � vegye programjába a hazai
mûszaki és természettudományos szaknyelv-ápolás helyzetének
felülvizsgálatát, azt követõen pedig folyamatos gondozását és a
nemzetközi tudományos terminológiák hazai adaptálásának
irányítását.�

Úgy gondolom, Inczédy professzor javaslatainak meg-
valósulásáért, megvalósításáért a szakmai közösségek tehet-
nek a legtöbbet. A Bányászati és Kohászati Lapok
alapításakor, és immár 140 éves élete során mind a mai napig
célunk a magyar bányászati és kohászati szaknyelv ápolása.
Sajnos, az utóbbi években a korábban elevenebb rovatunk, a
Nyelvmûvelés mintha elsorvadt volna. Kérem és buzdítom
valamennyi kedves olvasónkat, hogy e témában segítse a
szerkesztõségek munkáját, dolgozatokat, javaslatokat öröm-
mel várunk!

Podányi Tibor
BKL Bányászat felelõs szerkesztõ

Teendõk a hazai szaknyelv védelmében
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Bevezetés

Abányászati tevékenység szoros kapcsolata a geoló-
giával és a geomorfológiával nem szorul ugyan részlete-
sebb magyarázatra, ám az mindenképpen megjegyzen-
dõ, hogy e tudományok fejlõdése során a felszínformá-
lás problémáival a kutatókmeglehetõsen késõn kezdtek
el foglalkozni. Az 1. ábra jól mutatja, hogy a nyersanyag-
kitermelés által okozott felszíni változások kutatásáról
tanúskodó szakmai munkák a nemzetközi és a hazai
szakirodalomban leginkább az 1960-as évektõl követhe-
tõk nyomon.

A bányászati technika fejlõdése, a gõzgépek alkal-
mazása a 19. századtól forradalmasította a kitermelõ te-
vékenységet, és a különbözõ ásványi nyersanyagok ki-
nyerése �bányászati tájak� kialakulásához vezetett el. A
világon legáltalánosabban kitermelt építõipari nyers-
anyagok közé a cement- és mészipari nyersanyagok, az

építõ- és díszítõkõ, az építési homok és kavics, valamint
a kerámiaipari agyagféleségek tartoznak. Ebben a ta-
nulmányban a kõbányászat antropogén geomorfológiai
jelentõségét mutatjuk be, jelezve hogy e nyersanyag bá-
nyászata során milyen komoly felszínformálás zajlott.

A kõbányászat felszínformálása

A kõbányák telepítését a földtani viszonyok mellett
általában döntõen befolyásolja a terep domborzata is.
Hegyes-dombos terepen a bányákat frontfejtéssel, sík
terepen pedig mélybányászati módszer szerint termelik
ki, de ritkán átmeneti típusok is kialakulhatnak. Kivéte-
les esetekben föld alatti fejtési rendszert is alkalmaznak
(pl. Fertõrákos). A frontfejtésû bányák esetében leg-
szembetûnõbben a domborzat változik meg, hiszen ese-
tenként több százméter hosszúságú és néhány tíz méter
magas fejtési falak is képzõdhetnek, a fejtési technikától
függõen akár több szintben is (2. ábra).

A felszín alá mélyített bányát kényszerülünk nyitni,
ha sík, vagy enyhén lejtõ felszínen a terep szintje alatt
található a kitermelendõ kõzetanyag. Idõnként frontfej-
tésû bányák udvarának lesüllyesztésével keletkeznek
ilyen típusú kõbányák. Nagyon vastag fedõréteg elõfor-
dulása a kõbánya térszint alatti telepítését teheti szüksé-
gessé, ilyenkor föld alatti tárnákból vagy termekbõl tör-
ténik a kitermelés. Emellett természetesen minden
esetben döntõ fontosságú a fejtett kõzet (átalakult,
magmás, üledékes) tulajdonsága, a kõzetek települése,
valamint a különbözõ bányabiztonsági elõírások betar-
tása. Ezeknek hatása lehet a kialakuló formákra is.

Kõbányászat � a felszínformálástól az utóhasznosításig
DR. DÁVID LÓRÁNT geográfus, tanszékvezetõ docens (Károly Róbert Fõiskola, Gyöngyös)

A felhagyott, befejezett kõbányák (külfejtések) megfelelõ utóhasznosítással nem �tájse-
bek�, hanem környezetileg és társadalmilag is hasznos célokat szolgáló területek lehetnek,
amint ezt számos külföldi és hazai példa mutatja.

1. ábra: A földtudományok fejlõdése, differenciálódása
és kapcsolata a környezeti kérdésekkel

[2] nyomán 2006-banmódosította Dávid L. és Baros Z. 2. ábra: Kõbánya telepítése több termelõszinttel [16]
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A kõbányászat által létrehozott montanogén formák
jellemzése és tipizálása

A kõbányászati tevékenység eredményeképpen a
felszín morfológiája változik a legszembetûnõbben
(1. táblázat).

Az anyagkitermelõ tevékenység következtében ke-
letkezett formákat a kialakuló felszíni formák alapján
három fõ csoportra tagolhatjuk [4, 7, 13]:
a) Kimélyítéssel keletkezett (exkavációs, negatív) for-

mák (3. ábra).
b.) Felhalmozással keletkezett (akkumulációs, pozitív)

formák (4. ábra).

c.) Egy harmadik fõ csoportba � a geotechnikai tevé-
kenység jellege alapján � sorolhatjuk a kõbányászati
tevékenység által megszüntetett formákat. Ez tulaj-
donképpen a felszín elegyengetését jelenti, amit a
földrajzi szakirodalom planációs tevékenységként je-
löl.
A kõbányászatnak nemcsak formaképzõ hatása van,

hanem felszínelegyengetõ (planációs) következménye
is lehet. A meddõanyag szétterítésével természetes vagy
mesterséges terepi mélyedések (pl. völgyek, gödrök,
depressziók) tölthetõk fel. A másik lehetõség, hogy a
kõbányászati tevékenység során egész hegyeket horda-
nak el, letarolva a felszínt. Erre a folyamatraMagyaror-
szágon is látványos és elõrehaladott példák vannak: a
váci Naszály, a bélapátfalvai Bélkõ (1. fénykép), a torna-
szentandrási Esztramos, a nagyharsányi Szársomlyó he-
gyek mészkõbányái, a gyöngyössolymosi Kis-hegy riolit-
bányája, a dunabogdányi Csódi-hegy lakkolitja.

A. A kialakuló felszíni formák alapján
Exkavációs formák Akkumulációs formák

genetikus és nagyságrendi alapon
Exkavációs makroformák Akkumulációs makroformák (hányók)

(anyaghiányos felszínek = kavernák) kúp � csonkakúp � terasz-szerû
a bányamûvelési technika alapján

Egyszerû Összetett Egyszerû akku- Összetett akku-
exkavációs típus: exkavációs típus: mulációs típus: mulációs típus:

üreg � udvar � katlan teraszos bányakatlan egyedülálló hányó összetorlódott hányók
Exkavációs mezoformák Akkumulációs mezoformák

bányafal � törmeléklejtõ � bányaudvar plató � lejtõ
Exkavációs mikroformák: Természeti folyamatok által Akkumulációs mikroformák:

kialakított mikroformák:
kõbordák � kõpadok
fejtési pillérek, tornyok tömegmozgások kõtömbök
mélyedések (tavak) vonalas erózió halmok

B. A geotechnikai tevékenység jellege alapján
Planációs (elegyengetõ) tevékenység

feltöltés letarolás

1. táblázat A kõbányászati anyagkitermelõ tevékenység formaképzõ szerepe [7]

3. ábra: Kõbánya sematikus rajza [6] A � bányaudvar,
B � bányafal, C � fejtési pillér, D � kõborda, E � kõpad,

F � kipreparált kõtömb, G � törmeléklejtõ,
H � vízmosás, I � mélyedés tóval, J � törmelékkúp

4. ábra: Kõbánya meddõk tipikus formái [6]
H � vízmosás, J � törmelékkúp, K � plató, L � lejtõ
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Egészen a közelmúltig az is elmondható volt, hogy a
felhagyott kõbányákhoz külföldön és Magyarországon
is alapvetõen negatív, kellemetlen képzettársítás páro-
sult, hiszen az utókor eddig jórészt az elhagyott bányák
nyomán hátramaradt �tájsebekkel� találkozhatott
(2. fénykép).

Lassanként észlelni lehet azonban azt a kialakuló új
megítélést, amelynek eredményeként a felhagyott kõbá-
nyákra, mint �természeti értékekre� tekintve, azokat le-
hetséges bemutatóhelyekként, terület- és turizmusfejlesz-
tési projektek színtereiként értékeljük és hasznosítjuk.

Bányaterületek utóhasznosítása

Minden felhagyott kõbányára igaz az, hogy az utó-
hasznosítás csak akkor mondható eredményesnek (el-
fogadhatónak), ha megfelelõ volt a tervezés, a mûszaki
elõkészítés és a kivitelezés. Különösen érdekesek azok
a kezdeményezések, amelyek egy-egy felhagyott kõbá-
nya esetében valamilyen turisztikai hasznosítást tûznek
ki megvalósításra. A nemzetközi gyakorlatban ennek is
többféle célja van.

Többféle célú hasznosítás a nemzetközi
gyakorlatban

Természetvédelem

Sok elhagyott kõbánya (kiváltképpen a kréta- és
mészkõbányák) különbözõ élõlények által tör-
tént benépesülése sokszínû, fajokban gazdag
növény-, állat- és rovarközösségek kifej-
lõdéséhez vezetett. Az egyedülállóan ritka,
vagy helyi fajok elõfordulása növelheti a régi
kõbányák értékét. Ez gyakran inkább véletlen,
mint tervezett folyamat és emberi közremûkö-
dés nélkül alakul ki a bányászat megszûnése
után. Az is egy lehetõség azonban, hogy ezeket
a gazdátlan területeket szándékosan betelepí-
tik vadon élõ közösségek megõrzésére. Az
ilyen területek hasznosíthatóak lehetnek az
oktatás szempontjából, tanulmányozni lehet
azokat a természetes ökoszisztémákat, melyek

magukban foglalják a geológia, a növényzet és az állat-
világ kapcsolatait [19]. A biológiailag legértékesebb te-
rületek általában azokban a kõbányákban alakultak ki,
amelyeket ilyen szempontból egyébként is értékes terü-
letek vesznek körül. Természetvédelmi területnek jelöl-
ték ki például a Trowbarrow Quarry-t és a Warton Crag
Quarry-t Észak-nyugat Angliában, Lancashire és
Cumbria határán [5].

Kereskedelem és szórakoztatás

Az elmúlt években fõként Nagy-Britanniában talá-
lunk több példát arra, hogy régi kõbányákban városon
kívüli kereskedelmi központokat (hiper- és szupermar-
keteket) építenek, illetve ezekhez kapcsolódva szóra-
koztatásra is alkalmas egységeket (parkokat, multiplex
mozikat, játéktermeket, hangversenytermeket, diszkó-
kat, galériákat, mûvészeti központokat, parkokat stb.)
alakítanak ki [2]. A leglátványosabb példa erre a Lon-
dont körülvevõ M25 körgyûrû 2. közlekedési csomó-
pontja mellett, Dartfordban fekvõ Blue Water Shop-
ping Centre, amelyet Európa legnagyobb ilyen jellegû
szolgáltató centrumaként reklámoznak. Az impozáns
külsõ és belsõ megjelenésû beruházást 1995-99 között
hozták létre a felhagyott Blue Circle ChalkQuarry terü-
letén (3. fénykép).

A másik példa Edinburghból való, ahol J. S.
Sainsbury épített egy hatalmas bevásárlóközpontot a
Carboniferous Craigleath Quarry-ban. Az építkezéshez
jórészt a helyben kitermelt követ használták [2].

1. fénykép: A Bélkõ elhordása Bélapátfalva mellett

3. fénykép:A Blue Water Shopping Centre London közelében.
A háttérben a Blue Circle Chalk Quarry bányafala

2. fénykép: A Gyöngyös feletti sás-tói andezit kõbánya
tarvágással láthatóvá tett sebhelye a Mátrában, háttérben

a Kékes-tetõ



Víztárolás és vízgazdálkodás

Azok amély kõbányák, amelyekben víz található, al-
kalmasak víztárolásra, folyószabályozásra vagy közvet-
len vízkinyerésre. A víztározók kialakításának gyarapo-
dó nehézségei, beleértve a földmunkálatok költségeit is,
a vízügyi hatóságok figyelmét egyre inkább az ilyen típu-
sú kisebb-nagyobb tavak felé fordították. A sekély kõbá-
nyák csupán víztárolásra kevésbé hasznosak, de össze-
kapcsolhatóak más felhasználással, például rekreációs
célra, ezért ilyen esetekben a többcélú felhasználás a
járható út. Ilyen példákat találunk az Egyesült Államok
közép-nyugati részén Illinoisban, ahol egykori kõfejtõ-
ket árasztottak el és fejlesztettek attraktív vadász- és
horgászterületekké [15, 17].

Sport és aktív kikapcsolódás

A városok és egyéb lakott területek közelében bár-
milyen típusú elhagyott kõbánya lehetõségek sorát biz-
tosíthatja kötött és kötetlen kikapcsolódásra fõként a
fiatalok számára. Sok esetben sétákra, piknikre, játékra,
kutyasétáltatásra, kerékpározásra, motorkerékpározás-
ra, harci játékokra alkalmasak ezek az elhagyott kõbá-
nyák. A felesleges és használhatatlan épületektõl és nö-
vényzettõl megtisztítva, gyakran csak minimális helyre-
állítási munkákat elvégezve ezek ideális színterei lehet-
nek a kötetlen kikapcsolódásnak.

Formálisabb megoldással a nem használt kõbányák
kiváló színteret biztosíthatnak sporttevékenységekre,
például játékterekre, golfpályákra, versenypályákra, lõ-
terekre (golyós fegyverek és íjászat), kerékpár ésmotor-
kerékpár versenyekre stb. A vízzel elárasztott bányák al-
kalmasak lehetnek csónakázásra, vitorlázásra, kajak-ke-
nuzásra, úszásra/fürdésre, horgászatra és vízisíelésre.
Észak-nyugat Angliában, Lancashire és Cumbria hatá-
rán a felhagyott és vízzel elárasztott Overhead Quarry
mély tavában mûugró-merülõ edzõközpontot alakítot-
tak ki [5]. A kõbányákban parkolók alakíthatók ki, al-
kalmasak piknikre, sétákra és sok terhet vehetnek le a
természetes, de sokkal érzékenyebb területekrõl.

A parkokat kikapcsolódásra és pihenésre alkalmas
területekként mûködtetve értékes rekreációs övezetek
jöhetnek létre a nagyvárosok közelében, és nagy terüle-
tek adhatnak színteret tevékenységek széles köre szá-
mára.

Néhány hely rendelkezhet speciális felszíni formák-
kal, például sziklafalakkal a sziklamászók számára, vagy
védelemre érdemes ökológiai, régészeti, kõzettani jel-
legzetességekkel, amelyek felhasználhatók oktatási cé-
lokra vagy általános ismeretterjesztésre. Kitûnõ példá-
kat találunk ezekre Észak-nyugat Angliában, a Lancas-
hire és Cumbria határán fekvõ kõbányák esetében [5].

A vizekkel is rendelkezõ parkok kialakításakor fi-
gyelni kell arra, hogy változatos legyen a tópart, termé-
szetes lejtõk vezessenek le a vízhez, valamint szükség le-
het egyéb tájformálásra is. Ez megfelelõ feltöltéshez
szükséges anyagot igényel, ami vagy helyben kinyerhe-
tõ, vagy máshonnan kell odaszállítani. Egyéb elvárás le-
het a megközelíthetõség (ez általában nagyon jó a régi

kõbányák esetében) és a biztonság (sziklafalak stabilitá-
sa, kõtörmelék stb.) [7].

Bányaterületek utóhasznosítása a hazai
gyakorlatban (példák)

Gyöngyös � Sástói-kõbánya

AMátra-hegység belsejében elhelyezkedõ nagy mé-
retû kõbányaudvar utóhasznosítására már a felhagyást
követõen, az 1980-as évek elsõ felétõl történtek kísérle-
tek. Néhány alkalommal például a nyári idõszakban
rendezték meg a �Rock-bánya� elnevezésû programot,
amelyen a korszak neves pop-rock zenekarai léptek fel.
A kõbánya amfiteátrum alakja kiváló akusztikai lehetõ-
séget kínál, emellett a rendezvény �zártsága� és biztosí-
tása is jól megoldható. Nem véletlen, hogy közel két év-
tizedet (és jó néhány asztalfiókot gazdagító utóhaszno-
sítási tervet) követõen újra az eredeti ötlethez kanya-
rodtak vissza. 2002. július 6-án, szombaton �Latin szere-
nád a Mátra szívében� elnevezéssel újra élõ koncertet
rendeztek a kõbányában. Gyöngyös Város Önkormány-
zatának megbízásából idõközben elkészült a távlati terv
is a végleges hasznosításra: egy 10.000 fõs kerékpáros
pálya, téli-nyári bobpálya, egyéb szabadtéri labdajáték
pályák és kiszolgáló létesítmények megépítése szerepel
benne.

Bélapátfalva � Bélkõ mészkõbánya

2001-2002-ben ebben a nagy méretû bányakatlan-
ban � amerikai mintára � úgynevezett Rally Ride verse-
nyeket rendeztek. Ez tulajdonképpen a nagy versenye-
ken résztvevõ rally-autók kipróbálását tette lehetõvé né-
hány tízezer forintos részvételi díjért. Figyelembe véve,
hogy ennek a szakágnakMagyarországon is igen sok hí-
ve akad, valamint hogy egy ilyen versenyen való részvé-
tel horribilis összegekre rúg, már nem is annyira megle-
põ a rendezvények nagy sikere. Más kérdés természete-
sen, hogy természet- és környezetvédelmi szempontból
ez az utóhasznosítás nyilvánvalóan nem nyeri el a szak-
emberek tetszését (olaj- és zajszennyezés, hulladékok
otthagyása, szervezetlen egészségügyi szolgáltatások
stb.).

Tokaj � Patkó-bánya

2002. június 30-án szombaton nagyszabású rendez-
vénynek adott otthont a kõbánya, �Fesztiválkatlan�-
ként funkcionált. Az esemény apropóját az adta, hogy
Tokaj-Hegyalja ekkor kapta meg az UNESCO világ-
örökség címét a kultúrtáj kategóriában, s ennekmegün-
neplésére szervezték a programokat a kõbányaudvar-
ban. Berlioz Rákóczi indulójával indult a komolyzenei
mûsor (4. fénykép). A polgármesterek bora fesztivál és
egyéb események színesítették a palettát. A vonzerõt
növelendõ, Budapestrõl különvonat szállította a vendé-
geket oda-vissza.
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Füzérkomlós � Fehérkõ-bánya

Ebben a kõbányában a Környezetvédelmi (és Víz-
ügyi) Minisztérium Környezetvédelmi Alap Célelõ-
irányzatának támogatásával tájrehabilitáció valósult
meg. Abányavállalkozókra át nemhárítható (elmaradt)
tájrendezési célokat szolgáló alapból nyert támogatás
felhasználásával megtörtént a bányafalak letisztítása és
a bányaudvar tereprendezése. Az utóhasznosításra is
gondolva egy nagyon kellemes benyomást keltõ vadász-
panziót építettek fel a kõbányaudvarban. Az épületet
övezõ terület jóléti funkciót kapott (játszótér, sportpá-
lya, piknik-hely).

Celldömölk � Ság-hegy

Magyarországon Celldömölkmellett a Ság-hegy kõ-
bányászat által feltárt vulkáni krátere szolgáltat kiváló
példát. A síkságból kiemelkedõ Ság-hegy kettõs csonka
kúpjának meredekebb lejtõin a kráterekbõl kiszórt vul-
káni tufa, a függõleges sziklafalakon lávapadok és kür-
tõkitörések tanulmányozhatók. A kõzetek és a geoló-
giai események világába tanösvény kalauzol. Leglátvá-
nyosabb része a központi kráter belsejét kitöltõ lávadu-
gó. A Ság-hegy az ország legkisebb tájvédelmi körzete.
A hegyen a környezõ vidéktõl elütõ, szárazabb, mele-
gebb klimatikus viszonyok alakultak ki. Önálló flóraszi-
get ez, noha a szõlõmûvelés miatt csak a felsõ harmadán
maradt meg az eredeti növényzet. Érdekes tudomány-
történeti emlék, hogy 1891-ben báró Eötvös Loránd a
Ság-hegy tetején próbálta ki a torziós ingát, melynek ré-
vén világhírnévre tett szert. A kísérlet emlékét bazalt
emlékmû õrzi.

Az egykori vulkán a közelmúltban egy amerikai já-
tékfilm, az Eragon egyik forgatási helyszíne volt. A dísz-
letek miatt a természet- és környezetvédõk attól tartot-
tak, hogy károk keletkeznek majd a tájvédelmi körzet-
ben. Ez mindenképpen a bölcs megfontolás fontosságá-
ra hívja fel a figyelmet.

Fertõrákos � kõfejtõ

Néhány bánya természetes állapotában amfiteátrum
alakú, így a peremein színházi elõadások, koncertek
rendezésének céljára ülõhelyek alakíthatók ki. Jól is-
mert Magyarországon a fertõrákosi mészkõfejtõ opera-
és filmdíszletként is szolgáló monumentális üregrend-
szere. Az egyiptomi sziklatemplomok sejtelmes világát

idézõ barlang természetes díszletet ad a nyaranta ren-
dezett operaelõadásoknak. A Soproni Ünnepi Hetek
gerincét az Európa-hírû fertõrákosi kõfejtõben 1970-tõl
rendszeressé váló elõadások jelentik. A kezdet kezde-
tén a soproni fúvósok úgynevezett sétahangversenyeket
rendeztek. Az elsõ elõadást 1970 nyarán tartották. Egy
1982-ben készült építészeti szakvélemény szerint: �a kõ-
fejtõ külsõ és belsõ tereinek egybeolvadása, a fény és ár-
nyék irracionális játéka olyan élményt nyújt, amihez ha-
sonlót csak az ókori építészet tudott nyújtani.�

Monoszló � Hegyestû

AHegyestû bazaltkúpjának tetejérõl csodálatos táj-
képen figyelhetjük meg a Balaton-felvidék jellegzetes
tájrészleteit, a természet és ember együttélésének tipi-
kus képét. Az egykori bazaltbánya épületében létreho-
zott kiállítás emléket állít a kõbányászatnak, bemutatja
a Balaton-felvidék és a Dunántúl geológiai felépítését,
jellemzõ kõzeteit, ásványait és a nemzeti park termé-
szeti értékeit. A Dunántúl jellegzetes kõzeteibõl össze-
állított kõpark segítségével geológiai idõutazáson vehet-
nek részt a látogatók. A természetjáró, az ökoturista, a
környezeti neveléssel foglalkozó pedagógus, a tudomá-
nyos kutató számára egyaránt olyan helyet jelent,
amelynek különlegessége, szépsége, egyedi földtörténe-
ti bélyegei, látványai érdeklõdést váltanak ki.
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DR. DÁVID LÓRÁNT történelem-földrajz szakos tanár, geográfus, EU szakértõ, fõiskolai docens, a gyön-
gyösi Károly Róbert Fõiskola Turizmus és Területfejlesztési Tanszékének vezetõje. 1992-tõl foglalkozik a bá-
nyászat, a táj-rehabilitáció és a bánya-utóhasznosítás kérdéseivel. 2006-ban jelent meg legjelentõsebb mun-
kája, az általa társszerkesztett és részben írt �Antropogén geomorfológia� címû egyetemi jegyzet.

A BDSZ Munkavédelmi Bizottság ülésérõl

2006. november 16-án a Mátrai Erõmû Zrt. meghívására
Visontán tartotta a BDSZ Munkavédelmi Bizottság (további-
akban: bizottság) soron következõ ülését, melyen részt vett a
BDSZ elnökség több tagja, az üzemi munkavédelmi megbí-
zottak, a munkavédelmi bizottságok tagjai is.

Percze László, a bizottság elnöke és Bóna Róbert, a vison-
tai bányaüzem igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd
Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke megnyitójában szólt a biztonsá-
gos, kiszámítható körülmények között végzett munkáról, po-
zitívan értékelte a 2003-ban megkötött BDSZ � MBH együtt-
mûködési megállapodásban foglaltakat.

Dr. Esztó Péter, aMagyar BányászatiHivatal elnöke �2006:
quo vadis MBH, a bányafelügyelet jelene és jövõje� címû elõ-
adásában részletesen szólt arról a kormánydöntésrõl, mely
szerint a Magyar Geológiai Szolgálat és a Szénbányászati
Szerkezetátalakító Központ a Magyar Bányászati Hivatalba
integrálódik.

Ezt követõen Bóna Róbert, a visontai bányaüzem igazga-
tója, Mata Tibor, a bükkábrányi bányaüzem igazgatója és
Lõrincz Mihály, a Központi Karbantartó Kft. munkavédelmi
elõadója tartottak elõadást, melyben részletesen bemutatták
területük munkavédelmi helyzetét.

Marcus Kosma, a MEZrt. igazgatóság elnökhelyettese na-
gyon régen várt és a BDSZ által is állandóan szorgalmazott
kérdésben tett bejelentést, mely szerint döntés történt, hogy a
700-800 milliós EU beruházással a peremfeltételek teljesítése
esetén új 400 MW-os erõmû építésérõl döntöttek.

Ezt követõen üzemlátogatásra került sor, ahol Bóna
Róbert igazgató,Kovács István termelési fõosztályvezetõ,Pethõ
Árpád biztonságtechnikai osztályvezetõ és Sõregi István, a Kar-
bantartó Kft. igazgatóhelyettese mutatta be a bányászati ter-
melést, az erõmûvet és a kft.-t.

Az üzemlátogatás után fehér asztal mellett folytatódott az
ülés, ahol Rabi Ferenc mondott köszönetet a szakmai progra-
mért. Összefoglalójában úgy ítélte meg, hogy aMátrai Erõmû
Zrt. területén a munkavédelemmel kiemelten foglalkoznak,
és ennek pozitív eredményei megmutatkoznak. Külön szólt a
tervezett erõmû építésérõl, és ismételten kinyilvánította, hogy
a BDSZ Országos Tanácsának állásfoglalását bírva mindent
megtesz annak érdekében, hogy a hazai lignitvagyonra alapu-
ló erõmû megépüljön, ami lehetõvé teszi hazánk energiaellá-
tás biztonságának fokozását, és csökkentheti a ma már közel
80%-os energiaimportot.

Dr. Horn János, a bizottság titkára

Bányászhagyományok Borsodban

A fenti címû kötetet 2005-ben a Bekes és Társa Bt. adta
ki. Monos Márta elõszavával visszaemlékezés-sorozat indul a
kiadványban.

Az emlékezõk és írásaik: dr. Reményi Gábor: Múltunk és
kötelességünk, Gyárfás Ildikó: Emlékekrõl és szolidaritásról,
dr. Veres László: Bányászattörténeti Múzeum, Berkes Dezsõ:
Amin nem fog a rozsda,Gyarmati Béla: Fények a székelykapu
mögött, Bartók Zoltán:A �milliomosok� egyike, Iván József:A
kereset csábította Perecesre a sárospataki fiatalembert, Bán
István: A bányamécs (Baráti Kör) története, Hajnal József: A
bányászok összetartozása jellemezte az oktatást, Jakab Mária:

A fúvósmuzsika sok örömöt ad, Bekes Dezsõ: Sajószentpéter-
rõl indult (Feledy Gyula Kossuth-díjas festõmûvész), Nagy
Tibor: Magunkról magunknak kellett gondoskodni Ormoson
is, Dobrossy István: Szent Borbála kultusza, Karosi Imre: Kö-
zösségfejlesztés Királdon, Buku Imre: Nyugdíjasként is aktí-
van.

A felsorolt írások sok képpel illusztráltak, és a kötet a bá-
nyászcsaládból származó és egy ideigmaga is bányászként dol-
gozó író, Oravec János �Baráberek� c. könyvébõl idézett bá-
nyászimádsággal fejezõdik be.

A könyv mellékletét képezi a �Sikta finita� c. CD, melyen
a borsodi szénbányászati emlékekkel kapcsolatos hangfelvéte-
leket találhatjuk meg. Dr. Csaba József

Könyv- és folyóiratszemle

http://phd.ini.hu
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Aközelmúltban számos tény és félreértés jelentmeg
a médiában, valamint sajtótájékoztatón és közlemény
formájában aMakó térségében található hatalmas föld-
gázmezõrõl. Szükségesnek tartom a korrekt tájékozta-
tást, mert sokféle igaz és hamis nézet kering a köztudat-
ban, egyesek egyenesen Magyarország gazdasági felvi-
rágozásának alapjának tekintik e földgázkincset, mások
viszont az ország kirablásától, gyarmatosításától tarta-
nak. A félreértések elkerülése céljából elöljáróban le
kell szögezni, hogy egyik állítás sem fedi a valóságot.
Ugyanakkor hangsúlyozom, hogy gázmezõ kiaknázása
pártpolitikán és lobbiérdekeken felül álló nemzeti ér-
dek.

Az ásványi nyersanyagok kutatását, feltárását és ter-
melését a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
(a továbbiakban: Bt.) és annak végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) korm. rendelet szabályozza. ABt. 3.
§ (1) szerint �Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus
energia természetes elõfordulási helyükön állami tulaj-
donban vannak. A bányavállalkozó által kitermelt ásvá-
nyi nyersanyag a kitermeléssel, az energetikai célra ki-
nyert geotermikus energia a hasznosítással a bányavál-
lalkozó tulajdonába megy át.�

A kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus
energia után az államot részesedés, bányajáradék illeti
meg [Bt. 20. § (1)]. (A bányajáradék nem adó,mert füg-
getlen a nyereségtõl.) A bányajáradékmértéke a Bt. 20.
§ (3) a) rendelkezése szerint a hatósági engedély alap-
ján kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után ke-
letkezõ értéknek kõolaj és földgáz esetében 12%-a.

Az ásványi nyersanyagok kutatása, feltárása és ter-
melése hatósági engedély alapján (Bt. 5. §) vagy kon-
ceszszió keretében (Bt. 8. §) végezhetõ. A szóban forgó
földgázmezõ kutatása hatósági engedély alapján törté-
nik, mert koncessziós pályázatra kiírható nyersanyagok,
ill. területek (ún. zárt területek) zárttá minõsítését a
Magyar Bányászati Hivatal 1999-ben feloldotta, ill. fel-
függesztette az ásványkutatás és -hasznosítás intenzifi-
kálása érdekében.

A föld mélyén lévõ gázvagyon tehát a magyar állam
tulajdona, mely a kitermelést követõen bányajáradék fi-

zetési kötelezettség (mely a termelés függvényében
több száz milliárd Ft/év is lehet) mellett kerül a bánya-
vállalkozó (akinek természetesen társasági adót, ipar-
ûzési adót és egyéb közbefizetéseket is teljesíteni kell) �
jelen esetben a TXM Olaj- és Gázkutató Kft. � tulajdo-
nába, aki ezután azzal szabadon rendelkezik. A kutatás
és a termelés rendkívül tõkeigényes (a bányavállalkozó
2006-ban 150 millió USD-t költött, ez évben ennek
többszörösét költi kutatásra) és jelentõs gazdasági koc-
kázattal jár, azt az államnem vállalhatja fel. Abányavál-
lalkozó a hatályos bányatörvény szerinti bányajáradék
fizetési kötelezettséggel számolt, annak utólagos (törvé-
nyi) módosítása/emelése jogtechnikailag sem lehetsé-
ges, de mûködõ tõke kivonását eredményezné, a nem-
zetgazdaság pedig igen jelentõs bevételtõl esne el, és
ugyanakkor nem tudnánk csökkenteni energiaimport
függõségünket, mely alapvetõ stratégiai kérdés.

A bányavállalkozó tisztességes módon jutott kutatá-
si engedélyhez, a vonatkozó törvényeket mind amagyar
állam, mind a vállalkozó maradéktalanul betartotta.

A területen aGustavson Association Inc. (USA) ha-
tósági engedély alapján szerzett szénhidrogén kutatási
jogot, melyet 2005-ben ruházott át a kanadai bejegyzésû
Falcon Oil & Gas Inc. magyarországi fióktelepére, a
TXM Olaj- és Gázkutató Kft.-re. Ezt követõen a TXM
Kft. nagy volumenû és költségû geofizikai (elsõsorban 3
dimenziós szeizmikus) és fúrásos kutatásokat végzett.
Eddig öt nagymélységû kutat (köztük a legmélyebb
6085 m-es) képeztek ki, távvezetéket építettek, és a
fúrások mélyítése jelenleg is folyik.

A földgáz-elõfordulás a makói árok nagymélységû
pannon idõszaki üledékes képzõdményeiben található.
A földgázvagyon nem konvencionális, hanem folytonos
típusú, nagy mélységû (3000-6000 m mélységtarto-
mány) medenceközpontú, mintegy 3000 m vastag, gáz-
zal telített formációkban található gázfelhalmozódás,
eltér a hagyományosan megszokottól. A nagy mélység,
a 200 °C-ot meghaladó hõmérséklet, a nagy pórusnyo-
más, a rendkívül alacsony permeabilitás nem teszi lehe-
tõvé a gáz hagyományos technológiával történõ terme-
lését, hanem az Egyesült Államokban és Kanadában

A makói gázmezõrõl

A dél-alföldi (makói árok) földgáz megkutatása és
kitermelése nemzeti érdek

DR. FODOR BÉLA okl. bányamérnök, geológus (Budapest)

A helyes fejlesztési célok és a hozzájuk tartozó megfelelõ eszközrendszer kettõs követel-
ményének teljesítéséhez a természeti erõforrásokat mûvelõ szakmák bevonásával õszinte,
ideológiamentes párbeszéd szükséges.



34 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 140. évfolyam, 2. szám

már sikerrel alkalmazott, de nagyon költ-
séges eljárás adaptálása szükséges. Valójá-
ban a megfelelõ technológiát a helyszínen
kell kidolgozni. Nagyon sok mûszaki-gaz-
dasági kérdés még nyitott. Próbatermelést
még nem végeztek. A bizonytalanságok
miatt jelenleg gazdaságossági számítás
nem végezhetõ, annak ellenére, hogy az in
situ (földtani) földgáz jelenléte bizonyí-
tott. A gáztermelés realitása tehát nem
geológiai, hanem mûszaki és gazdasági
kérdés.

Az elvégzett kutatásokról a TXM Kft.
2006 végén kutatási jelentést készített és
terjesztett elõ az illetékes bányakapitány-
sághoz. A kutatási jelentés nem terjed ki a
medenceközpontú földgáz-elõfordulás fe-
lett levõ hagyományos szénhidrogén-elõ-
fordulásokra, hanem a nem konvencio-
nális földgázvagyont értékeli, másrészt
nem fedi le teljes egészében az ún. Tisza- és Makó-árok
kutatási blokkokat, a készletszámítás csak a bányavállal-
kozó kutatási jogosultságába tartozó területekre terjed
ki. A kutatás, a zárójelentés és a készletszámítás célja a
medenceközpontú nem konvencionális földgázvagyon
meghatározása volt azon célból, hogy a bányavállalkozó
bányatelek megállapítására vonatkozó kérelmét a bá-
nyafelügyelethez elõterjeszthesse. A kutatási zá-
rójelentést a bányakapitányság elfogadta. A kitermelést
az év közepétõl tervezik, aMOLNyrt. térségi (pl. algyõi
gázfeldolgozó üzem) infrastruktúrájára kötött szerzõ-
dés alapján.

A kitermelhetõ földgázvagyon számítása számítógé-
pes szimulációval történt. Az egyes változók számbavé-
teli feltételrendszerét a wyomingi Pinedale-antiklinális
(USA) területén fúrt nagymélységû medenceközpontú
gáztermelõ kutak elemzésébõl képzett analógiák és
szakirodalmi kutatás felhasználásával határozták meg.
Az eredmény a kitermelhetõ földgázvagyon valószínû-
ségi eloszlása.

A kitermelhetõ gázvagyon minimum 620 milliárd
m3, maximum 3300 milliárd m3, melynek gazdaságos ki-
termelhetõsége még nem bizonyított.

Néhány fontos adat:
Hazánk földgázfogyasztása jelenleg 15,2 milliárd

m3/év, melybõl csupán 3,2 milliárd m3 a hazai termelés.
(Tehát a makói gázvagyon min. 40 évre (max. 200 évre)
fedezné hazánk földgázszükségletét, amennyiben sike-
rül kitermelni.)

A világ jelenleg ismert kitermelhetõ földgázvagyona
179 830milliárdm3 (melybõl Oroszországé 47 800mil-
liárd m3). A világtermelés jelenleg 2763 milliárd m3.

A TXM Olaj- és Gázkutató Kft. részvényeit már
jegyzik a torontói értéktõzsdén, elõkészítés alatt van a
budapesti tõzsdére való bevezetés.

Figyelembe kell azt is venni, hogy az orosz import-
gáz költsége a magyar határnál mintegy 280 USD/ezer
m3. Az új versenyforrás megjelenésével adott piaci elõ-
nyök eredményezhetnek árcsökkenést, de az infrastruk-
túra költségtényezõi is mérséklõdhetnek.

Makó 7 fúrás (légifelvétel)

A makói óriás gázmezõ �mostani felfedezéséhez�
hozzájárult, hogy negyven évvel ezelõtt a mezõ kuta-
tását az NKFÜ (Nagyalföldi Kõolajkutató Fúrási Üzem)
kezdte el a Makó 1. fúrás mélyítésével, amellyel 1969-
ben jelzésértékûen fel is fedezett gázt (a tömítõvel
termelésre kiképzett kút eldugult termelõcsövét coil
tubinggal ki kellene tisztítani a 4442�4456 m közötti
rétegvizsgálat megismétlése céljából, hogy a kapacitás-
mérést is el lehessen végezni).

A Makó 1. fúrásból nyert információk alapján az
NKFÜ még két nagymélységû fúrás lemélyítésével to-
vább folytatta a kutatást (Makó-2. 5035 m, Makó-3.

4170 m), amelyekhez negyedikként a Hód-1. 5842, 5 m
fúrást is hozzávehetjük.

Összességében tehát négy nagymélységû fúrással
alapoztameg azNKFÜamezõ 17 évvel késõbbi tovább
kutatását. A négy mélyfúrás után a legutóbb mélyült
Makó-6. és Makó-7. (az ország legmélyebb fúrása,
amely 6085 m-t ért el) nagymélységû fúrások rétegso-
rainak értékelésére alapozzák az �óriás gázmezõ� meg-
létét.

Horváth István
okl. olajmérnök

A Nagyalföldi Kõolajkutató Fúrási Üzem szerepe a makói
�óriás gázmezõ� felfedezésében
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Bevezetés

Nagybányától nyugatra, Miszt- és Láposbánya-völ-
gyek környékén találhatók azok amezo-epitermális Cu-
szulfidos, polimetallikus és nemesfémekben (Au, Ag)
gazdag hidrotermális érctelepek, melyek a harmadidõ-
szaki vulkanizmussal kapcsolatban jöttek létre. Ezek
egy része a Handalkõ nevû vulkáni kürtõ körül, mások
tõle délkeletre, a Láposbánya-patak völgyében és annak
felsõ szakaszán a Szt. György-völgyben bádeni piroxén-
andezitben, részben bádeni és alsó-szarmata üledékes
kõzetekben (agyag, márga) vannak jelen.

Ezeknek az érctelepeknek a geokémiai viszonyait
próbáljuk röviden bemutatni, a bányákból gyûjtött ér-
cek, ásványok (monominerálok), kõzetek és az ércelõ-
készítés során keletkezett ipari dúsítmányok vizsgálata
során nyert adatok segítségével. Utalván arra, hogy az
itt elõforduló és igen nagy változatosságot mutató
ritkaelemek és az azokat hordozó ásványok között
milyen genetikai kapcsolat van, ami mind gyakorlati,
mind elméleti szempontból fontos, elsõsorban ezek
hasznosítása, másfelõl pedig az eddig ki nem mutatott
ritka ásványok feltérképezése terén. A vizsgálatokat a
nagybányai bányászati kutató és tervezõ intézet (Institut
de Cercet ri s,i Proiect ri Miniere pentru Minereuri
Neferoase, ICPMMN) laboratóriumában, korszerû
kémiai és emissziós színképelemzéssel végeztük, a
kutatásbanmegkívánt pontossággal, ppm-ben kifejezett
kimutatási határokkal.

A ritkaelemek jelenléte az érctestekben

A ritkaelemek jelenléte, gyakorisága, mennyisége és
a fõelemekkel való kapcsolata, s a jellegzetes elemtár-
sulások fontos felvilágosítással szolgálhatnak az egyes
elemek geokémiai jellegére, megjelenésére, valamint az
érctestek keletkezésére, metallogenetikai körülmé-
nyeire vonatkozóan. A gyakorlatban pedig az ércelõké-
szítési folyamatban való viselkedés, a kinyerés és érté-
kesítés szempontjából jöhet számításba.

Mivel a kitermelt és felhagyott zónákról nem ren-
delkeztünk kellõ mennyiségû adattal, így az irodalom-

banmegtalálható és az utóbbi idõbenmégmûvelés alatt
álló telérek, telérrészek adatainak összegezésére tö-
rekedtünk.

Az itt található ásványokban, ásványtársulásokban a
következõ elemek vesznek részt: S, O, Mn, Fe, Mo, Al,
Mg, Cu, Zn, Pb, Si, C, Ca, Ag, Au, Ba, Sb, F, K, Bi, Na,
P, As, Te. Az itt felsorolt elemeken kívül, kimutatható
volt még: Cd, Ga, Ti, V, Cr, In, Ge, Tl, W, Mo, Be, Sn,
Co, Ni, Se és Hg. Ezeknek az elemeknek a próbaszá-
mokhoz viszonyított gyakorisága 1 és 100% között vál-
tozik. Míg a Cu-szulfidos érctestekben gyakoribb a Bi,
Sn, In és a Ge, addig a polimetallikus érctestekben az
Sb, Cd és Tl dominál, a Hg, Mo és W csak egyedi
mintákban volt kimutatható.

A ritkaelemek geokémiai eloszlását a Kolmogorov-
kritérium alapján [3], az empirikus és elméleti eloszlá-
sok összehasonlításával állapítottuk meg. A Gauss-féle
eloszlással szemben, tapasztalati megfontolásokból, a
lognormál eloszlást preferáltuk, mivel az As, Sb, Bi, Ga,
Sn és In esetében ez a modell az eloszlást általánosabb
érvényességgel írja le [9, 13]. Az általunk elvégzett vizs-
gálatokból megállapítható, hogy a koncentrációk átlag-
értékei jól követik a megjelenési frekvenciák változá-
sait. Szignifikáns különbségek tehetõk az érctípusok és
ezen belül az érctestek között is, ami az egyes elemek
zonális eloszlására utal. Ez összhangban áll más kutatók
megállapításaival is [2, 6, 7, 8, 10].

Annak ellenére, hogy a ritkaelem-koncentrációk át-
lagértékei nemnagyok, ezek szórási tartományai olykor
2-3 nagyságrendet is átfoghatnak. Ezzel szembenmások
szûk szórási tartományokról értekeznek [2].

A vulkáni kürtõtõl északra található (1. Bánya) Pb-
Zn-szulfidos érctestek ritkaelem-koncentrációja a leg-
alacsonyabb. Itt az érctestek Ga, Co, Ni, In és Ge átlag-
értékei hasonlóak. A vulkáni kürtõtõl délre található
polimetallikus érctestek nagyobb As, Bi, Cd, Sn és Co
átlagértékekkel rendelkeznek. Az érctestek átlagértékei
között itt sincs lényegbeli különbség. Azonban a Cu-
szulfidos érctestek As, Sb, Bi, Sn és In koncentrációi
magasabbak, mint a polimetallikus érctestek esetében.
De aGa, Co és Ni értékei a polimetallikus érctestekhez
hasonlóak.

Adatok a Miszt-Láposbánya (Románia) környékén található
hidrotermális érctestek geokémiai ismeretéhez

(Tanulmány kivonat)*

RÉTHY KÁROLY geológus � MIHÁLKA ISTVÁN vegyész � GÖTZ ENDRE geológus

A címben nevezett területen található érctelepek geokémiai viszonyait
mutatják be a szerzõk, különös tekintettel a ritkaelemek jelenlétére. Az
elemzésekbõl kimutatják, hogy a területen képzõdött érctestek mezo-epiter-
mális eredetûek, és eloszlásukban a tektonikus mozgásoknak is jelentõs
szerepük volt.

* A tanulmány teljes anyaga megtalálható a www.foldtanikutatas.hu/2006/3/rethy honlapcímen.

http://www.foldtanikutatas.hu/2006/3/rethyhonlapc


A megjelenési frekvenciák és a koncentrációk
átlagértékei alapján megállapítható, hogy a különbözõ
típusú érctestek jellegzetes ritkaelemei és elemtársulá-
sai a következõk:

� a polimetallikus érctesteknél: As, Sb, Cd, Tl (Co,
Ni, Ga)

� a Cu-szulfidos érctesteknél: As, Sb, Bi, Sn, In, Te
(Co, Ni, Ga)

Annak ellenére, hogy a Ti, V, Cr maximális megjele-
nési frekvenciát és relatívan nagy koncentrációs értéke-
ketmutat, nem sorolható az érctestek jellegzetes elemei
közé, mivel ezek az érctesteket befogadó kõzetalkotó
ásványokhoz kapcsolódik. Részben ugyanez mondható
a Co, Ni és Ga esetében is, ez egyezik mások meg-
állapításával is [4].

A ritkaelemek eloszlása a fõbb ásványokban

Agalenitmintákban azAg (1000 ppm) és az Sb (960
ppm) átlagértékekkel, minden elemzett mintában, a Bi
100 és 1000 ppmközötti értékekkel, csupán aminták fe-
lében voltak jelen. Ennek ellenére szoros kapcsolat mu-
tatható ki a galenit Ag és Bi tartalma között.

A Se (87 ppm) illetve a Te (38 ppm) átlagértékekkel,
csupán aminták egyharmadában, a Tl, Sn, Ge és Cd pe-
dig csak szórványosan, egyedi mintákban volt jelen. A
kürtõtõl északra található (1. Bánya) polimetallikus érc-
testek galenitjében a Bi, Se és Te értékek az átlaghoz vi-
szonyítva nagyobbak voltak, ami megegyezik más szer-
zõk eredményeivel is [2, 4, 6, 7, 8].

A szfaleritekben a Cd (3500 ppm), Ga (27 ppm),Ge
(17 ppm), In (15 ppm) és a Sn (10 ppm) átlagértékekkel
volt jelen. Szórványosan kimutatható volt még a Hg (20
ppm) átlagértékkel. A Fe és a Mn nem volt rendszeres
vizsgálat tárgya, ezek átlagértéke 13,5%Fe és 0,05-0,3%
Mn volt. A Zn-dúsítmányokban pedig 12,6% Fe és
0,16% Mn volt kimutatható. Ezek jól egyeznek az ide-
vonatkozó irodalmi értékekkel [2, 4, 5, 6, 7, 8].

A kalkopiritben a Se (200 ppm), In (100 ppm), Te
(53 ppm) és a Sn (20 ppm) átlagértékekkel voltak jelen.
Néha a Bi, Ni, Co, Tl és az As is megtalálható volt.

Ellentmondás mutatkozott az itt található galenitek
és kalkopiritek Se, Te valamint a kalkopiritek s szfaleri-
tek In és Sn tartalmát illetõen. Az irodalmi adatokhoz
viszonyítva az itt található galenitek Se, Te valamint a
szfaleritek In és Sn tartalma magasabb koncentrációt
kellene hogy mutasson, mint a kalkopiritben talált érté-
kek [14, 15]. Vagyis itt a Se, Te, Sn és In fõ hordozója a
galenittel és szfalerittel szemben a kalkopirit.

A piritben az As szûk szórási tartományban, 2500
ppm átlagértékkel, minden elemezett piritmintában ki-
mutatható volt. A Se és Te 40-60 ppm közötti átlagérté-
kû volt. A vasban gazdag kísérõásványokhoz való szoro-
sabb kapcsolatuk révén, ellentmondásosnak mondható
a Co és Ni gyakorisága és átlagértéke. ATl csupán szór-
ványosan mutatható ki, fõleg a markazitban, relatív
nagy koncentrációértékkel.

A ritkaelemek eloszlása az ércelõkészítési
folyamatban

A kitermelt és feldolgozott ércekben található ritka-
elemek dúsulását, mennyiségi eloszlását az ércelõkészí-
tési folyamat során a különbözõ ércdúsítmányokban a
következõ tényezõk befolyásolhatják: a kitermelt érc
milyensége, koncentrációja, megjelenési formája, az ás-
ványok fõelemeivel való genetikus és korrelációs kap-
csolata, valamint az alkalmazott ércelõkészítési techno-
lógia.

Az Pb-dúsítmányban halmozódott fel a Sb, Bi, Se és
a Te egy bizonyos része. A Cu-dúsítmányban a Bi, Sn,
Ge és részben a Se, Te, és In. A Zn-dúsítmányban a Cd
és részben az In, Ga. A pirit-dúsítmányban pedig az As
és részben a Se, Te, Co, Ni dúsulnak fel. A meddõben
maradt a Ti, V, Cr és a Ga, Co, Ni nagy része. A zúzó-
érchez viszonyítva az átlagos dúsulási fok 12-15-szörös.
De vannak kivételek is, mint például a Cd 50-szeres dú-
sulása a Zn-dúsítmányban, vagy az As 5-szörös dúsulá-
sa a piritdúsítmányban. Egyes ritkaelemek dúsulási fo-
ka nincs összhangban az õt hordozó fõelem dúsulási fo-
kával, mint például a Sb-Pb, As-Se, Se,Te-S esetében. A
szakirodalomból ismert adatokhoz viszonyítva kiemel-
kedõen magasnak mondható a pirit-dúsítmányok 2400
ppmAs, a Zn-dúsítmányok 3500 ppmCd és a Cu-dúsít-
mányok 340 ppm Se, valamint a 210 ppm Te tartalma.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ércben talál-
ható ritkaelemek dúsulási foka némileg különbözik a
polimetallikus és Cu-szulfidos ércek esetében. Míg a
polimetallikus ércbõl nyert piritdúsítmányban az As
61%-a halmozódik fel, addig a Cu-szulfidos ércekbõl
nyert piritdúsítmányokban a 69%-a, a többi a meddõbe
kerül. Az Sb dúsulása a Pb- és Cu dúsítmányokban 21,
illetve 27%-os. A Bi dúsulása a két dúsítmányban 42, il-
letve 43%-os. Míg a Cd dúsulása a Zn-dúsítmányban
73%-os, addig a Cu-szulfidos ércek Cu-dúsítmányaiban
csak 44%-os. A Se és Te a polimetallikus érc esetében a
piritdúsítmányban, míg a Cu-szulfidosérc esetében a
Cu-dúsítmányban halmozódik fel. Az In, a Zn ésCudú-
sítmányokban hasonló dúsulást mutat. ACo, Ni, Ga, Ti,
V és Cr 60-90%-a a meddõben marad.

Kellõ adatok hiányában nem lehetséges a Sn, Tl, Ge
dúsulási fokát kiértékelni, azonban megállapítható,
hogy a Sn a réz-, a Tl az ólom-, a Ge pedig megtalálható
mind a réz- mind pedig a Zn-dúsítmányokban.

Geokémiai összefüggések a vizsgált adatok tükrében

A kadmium minden vizsgált mintában (érc, fõás-
vány, ércdúsítmány) kalkofil jelleget mutatott. AZn/Cd
arány minden tanulmányozott mintatípus esetén ha-
sonló, 154 körüli értékeket mutatott. A Zn-dúsítmány-
ban fölös Cd nem volt észlelhetõ.

Ezek alapján elmondható, hogy a szfaleritben és a
wurtzitban a Cd, mint a Zn izomorf helyettesítõje van
jelen. Továbbá az, hogy a Cd a ZnS két módosulata kö-
zül a wurtzitban volt gyakoribb, amelynek izotipje a gre-
enokit (CdS) és a kadmoszelit (CdSe).
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Ha kristálykémiai szempontból vizsgáljuk a Zn és a
Cd helyettesítési mechanizmusát, a szfaleritben a he-
lyettesítés a hasonló rácsú hawleyit-tel (CdS) is történ-
het [15].

Akülönbözõ fázisokban képzõdött szfaleritek eseté-
ben a késõbb képzõdött világos színû, alacsony vastar-
talmú szfalerit Cd-tartalma mindig magasabb, mint a
korábban képzõdött sötét színû, nagyobb vastartalmú
marmatité.

Az antimon a vizsgált próbákban szintén kalkofil jel-
legre utal, és szoros kapcsolatot mutat az ólommal. Az
Pb-Sb korrelációs együtthatója mind a galenitben, mind
a Pb-dúsítmányban magas, 0,97-0,99 értékeket mutat,
annak ellenére, hogy ezek az értékek az ércben nem
annyira szignifikánsak. Ez az ellentmondás részben
izomorf helyettesítésre, részben pedig önálló Sb-ás-
ványok jelenlétére utal.

Míg az ércre és galenitre számolt Pb-Sb együtthatók
megközelítõleg egyeznek, addig az Pb-dúsítmány Sb-
tartalma nagyobb (600 ppm), mint az a galenit Sb-
tartalmából (440 ppm) következne, ami önálló ásvány-
ból származó Sb feleslegre utal. Ezek alapján feltételez-
hetõ, hogy az Sb mennyiség 73%-a az ólom izomorf he-
lyettesítõje, 27% pedig antimonit, tetraedrit és más Sb-
Ag-Pb szulfosók formájában van jelen [12].

A galenitek Sb-tartalma, a keletkezési hõmérséklet
csökkenésével, itt is növekvõ tendenciát mutat.

A bizmut kalkofil jellege teljesen nyilvánvaló, erre
utal az Pb-mal való szoros kapcsolata. Ezt támasztja alá
az Pb-dúsítmánybani megjelenése, és a Pb-Bi magas
0,86-0,97 korrelációs együtthatóinak értékei. Ami a
megjelenési formáját illeti, feltételezhetõ, hogy a teljes
Bi menynyiség a galenitben izomorf módon rejtve talál-
ható. Ezt bizonyítja, hogy a Pb-dúsítmányban a galenit-
hez képest nem található fölösleges Bi mennyiség, és az
érctestekben nem találtak önálló Bi-ásványokat.

A helyettesítés úgy értelmezhetõ, hogy a galenit-
rácsban két molekula PbS-ot egy molekula matildit
AgBiS2 helyettesít, amit a galenitek magas Ag-tartalma
és az Ag-Bi szignifikáns 0,99-es korrelációs együttható-
ja is alátámaszt.

Az arzén és kén között szoros genetikai kapcsolat
van, s minden mintában nagy a korrelációs együttható.
Az érc-elõkészítési folyamatban az As a piritdúsítmány-
ban halmozódik fel. A S/As arány minden esetben 185-
214 közötti értékeket mutat, vagyis együtthatói meg-
közelítõleg azonosak. A piritdúsítmányok nem tartal-
maznak fölös As mennyiséget. Ez arra utal, hogy az As
a piritbenmint a S izomorf helyettesítõje van jelen, amit
az atomrádiuszuk hasonlóságával lehet magyarázni. Az
itteni piritek As tartalma mezo-epitermális eredetû
ércesedésre utal.

A szelén és tellúr viselkedése mind a polimetallikus,
mind a Cu-szulfidos érctestekben, ellentmondásosnak
mondható.

ACu-szulfidos érctestekben aCu-Se és Cu-Te korre-
lációs együtthatói nagyok (0,99, illetve 0,97), míg a S-Se
és S-Te pároknál kicsik. Ez a Se és a Te kalkopirithez va-
ló kötõdésére utal. Ezt látszik igazolni a kalkopiritnek

és a Cu-dúsítmányoknak a pirithez és a piritdúsítmá-
nyokhoz viszonyított nagyobb Se és Te tartalma. Ellent-
mondásos viszont az a tény, hogy a Cu és S dúsulási fo-
kai eltérnek a Se és Te dúsulási fokaitól, valamint hogy
a Cu- és piritdúsítmányoknak a megfelelõ monomine-
ráloknál nagyobb a Se és Te tartalma. A Se/Te arány 2/1
és 4/1 között változik.

A polimetallikus érctestekben a Se-Pb korrelációs
értékei nagyok (0,87), és kicsik a Cu-Se (0,47) és a S-Se
(0,60) értékei. Ezt a kapcsolatot az ércelõkészítési ter-
mékek Se tartalma is megerõsíti, ugyanis a Pb-dúsít-
mány Se tartalma lényegesen nagyobb, mint a Cu- és
pirit-dúsítmányoké. ATe is hasonlóan viselkedik, mint a
Se. Itt is ellentmondás tapasztalható a hordozó elem és
a Te eltérõ dúsulási foka között, vagyis az Pb-dúsítmány-
nak a monominerálhoz viszonyított nagyobb Te tartal-
ma között.

A tapasztalat az, hogy a Cu-szulfidos ércekben a Se
és Te fõhordozója a kalkopirit, a polimetallikus ércek-
ben a galenit. S mindegyik érctípus Se-ben gazdagabb,
mint az irodalomból ismert hasonló képzõdésû ércek
esetében.

Nehéz magyarázatot találni a dúsítmányok Te és Se
ellentmondásos dúsulási fokára, és a dúsítmányoknak a
monominerálokhoz viszonyított nagyobb Se és Te tar-
talmára, amit már más szerzõk is észleltek [4]. Ezt csak
önálló ásványok jelenlétével lehetne magyarázni, de
ilyeneket a vizsgálataink során nem találtunk.

A Se és Te 2/1-3/1 arányú jelenléte a hordozóásvá-
nyokban a S, Se és Te izomorfizmusával magyarázható.
A Se beépülését a pirit kristályrácsba a Se2- és a S2- igen
közeli ionrádiuszai teszik lehetõvé. A galenitben való je-
lenléte az PbS és a clausthalit PbSe izomorfizmusával
magyarázható. A kalkopiritben való jelenléte pedig a
kalkopirit CuFeS2 és az eskebornit CuFeSe2 izomorfiz-
musával magyarázható.

Némileg másképpen tevõdik fel a Te jelenlétének
kérdése, ugyanis a Te2- kovalens ionsugara lényegesen
különbözik a S° sugarától, ennek ellenére a Te gyakori a
szulfidásványokban. Késõbb kísérletileg is kimutatták a
S és a Te közötti hõmérsékletfüggõ anion-izomorfizmus
létezését [14]. Ennek tudható be, hogy mint önálló fá-
zist, a galenit 3% Te-nak megfelelõ altaitot PbTe vehet
fel. A Se �közvetítõ� szerepe a Te-nak a szulfidásvá-
nyokban való felvételével kapcsolatban feltételezett, de
kísérletileg nem bizonyított [14].

A tapasztalat azt mutatja, hogy a keletkezési hõmér-
séklet csökkenésével a szulfidásványok Se és Te tartal-
ma csökkenõ tendenciát mutat.

Az indium és az ón viselkedése sok hasonlóságot
mutat, és a szfaleritben, valamint a kalkopiritben való
megjelenésük a szulfidfázissal szoros kapcsolatra utal.
AZn- valamint a Cu-dúsítmányok In és Sn tartalma kö-
zeli értéket mutat a szfaleritek és kalkopiritek In és Sn
mennyiségével. A kalkopiritben és Cu-dúsítmányokban
talált In és Sn mennyiség többszörösen felülmúlja a
polimetallikus ércekben, szfaleritekben és Zn-dúsítmá-
nyokban megtalálható In és Sn mennyiségét. Vagyis fõ
hordozójuk a kalkopirit.
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Az In és Sn jelenléte a kalkopiritekben a Cu-S (2,32
A°), valamint az In-S (2,32 A°) és Sn-S (2,43 A°) kötés-
távolságainak hasonlóságával magyarázható.

A vizsgálatok arra utalnak, hogy a szfalerit Fe és In
tartalma, valamint keletkezésének körülményei között
szoros összefüggés van. A vasban gazdag szfaleritek,
melyek magasabb hõfokon keletkeztek, magasabb In
mennyiséggel jellemezhetõk, míg az alacsonyabb hõ-
mérsékleten keletkezett, világos színû, csekély vastartal-
mú szfaleritek Inmennyisége kicsi. Ezek aMiszt-Lápos-
bánya ércesedései esetében is érvényesek, vagyis mezo-
epitermális keletkezési fázisra utalnak [5].

A tallium szórványos megjelenése nem teszi lehetõ-
vé általánosabb geokémiai következtetések levonását.
Az tudott, hogy a galenitben izomorfmódon az Pb-t he-
lyettesíti, a piritben és a markazitban való jelenléte még
nem tisztázódott.

A polimetallikus érctestek vizsgálatánál a felsõ szin-
tekrõl vett minták elemzései a Tl gyakori megjelenésére
utalnak, a mért értékek 500-1000 ppm között voltak
[10].

A gallium úgy a polimetallikus, mint a Cu-szulfidos
érctestek egyik leggyakrabban elõforduló eleme. Azon-
ban ércelõkészítés során többsége a meddõben marad,
ami arra utal, hogy a kalkofil jelleggel szemben a litofil
jellege dominál. Felhalmozódása az érctesteket befoga-
dó kõzetek aluminoszilikátjaiban való megjelenésére
utal, ahol az Al2O3-ot Ga2O3 formájában helyettesíti.
Erre utal a befogadó kõzetek és az ércelõkészítés során
keletkezett meddõ megközelítõleg hasonló nagyságren-
dûGa tartalma is. A szfaleritben való megjelenése a Ga
kalkofil jellegére is utal. Megjegyzendõ, hogy a szfale-
ritek és az ércelõkészítésnél keletkezett Zn-dúsítmá-
nyok Ga tartalma (33 ppm) harmóniában van.

A germánium szintén kettõs kalkofil-litofil jelleget
mutat. Erre a szfaleritek Zn-jével és a kalkopiritek Cu-
zel való kapcsolata, valamint a Zn- és Cu-dúsítmányok-
ban történõ felhalmozódása utal. De a Zn-kel szoro-
sabb kapcsolatban áll, mint a Cu-zel, ugyanis míg a szfa-
leritek Ge tartalma 14-20 ppm, addig a kalkopiriteknek
csak 3-5 ppm.

AGe jelenléte a szfaleritben a két-vegyértékûGe és
aZn ionrádiuszának hasonlóságával magyarázható, ami
lehetõvé teszi az izomorf helyettesítést.

Litofil jellegét az adja, hogy a Ge4+ és a Si4+ ionrádi-
usza között nagy a hasonlóság [14]. Így a más kationok-
kal körülvett Si-ot izomorf módon helyettesítheti.

A kobalt és nikkel geokémiai jellegét a vassal való
szoros kapcsolatuk uralja, ami sziderofil jelleget kölcsö-
nöz nekik. Ezt az is alátámasztja, hogy az ércelõkészítés
során ameddõben halmozódnak fel. S itt gyûlnek össze
a Co és Ni potenciális hordozói, a vastartalmú ásványok
(magnetit, hematit, ilmenit) is. De a gyenge kalkofil jel-
leg is kimutatható. Ez a piritdúsítmányban történt ki-
sebb mértékû dúsulásban nyilvánult meg.

Kihangsúlyozottan litofil jellegre utal a Ti, V és Cr,
melyek a kísérõ kõzetek ásványaihoz kapcsolódnak, és
az ércelõkészítésnél a meddõben halmozódnak fel.
Ezek Ti, V és Cr tartalma jó összhangot mutat.

Következtetések

Elmondható, hogy a Cu-szulfidos érctestekben a Se
és Te fõ hordozója a pirittel szemben a kalkopirit, ahol
a Se jelenlétét a CuFeS2 és az eskebornit CuFeSe2 izo-
morfizmusával lehet magyarázni. A polimetallikus
érctestekben pedig a két elem fõ hordozója a galenit. Itt
a Se-nek a galenitben való jelenléte az PbS és a
clausthalit PbSe rácsállandóinak hasonlósága révén,
szintén izomorfizmussal magyarázható. Feltételezhetõ,
hogy a Se-nek aktív szerepe lehetett a Te felhalmozódá-
sában is, de ez még nem bizonyított.

Az ércek, tiszta galenitek és az Pb-dúsítmányok vizs-
gálataiból kitûnik, hogy az Sb 73%-a a galenitrácsban,
mint az Pb izomorf helyettesítõje van jelen, és a kelet-
kezési hõmérséklet csökkenésével növekvõ tendenciát
mutat. Ugyanez mondható el a Bi-ról is, ahol a galenit-
rács tetraéderes hézagaiban 2 molekula PbS-ot valószí-
nûleg egy molekula matildit AgBiS2 helyettesít. A Cd
pedig, mint a szfaleritek, wurtzitok Zn-jének izomorf
helyettesítõje van jelen. A ZnS két módosulata közül a
Cd a wurtzitban volt gyakoribb, melynek izotipje a gre-
enockit CdS és a kadmoszelit CdSe.

A Tl csak szórványosan volt kimutatható a kalkopi-
ritben és amarkazitban, fõleg a vulkáni kürtõtõl északra
található telérekben, relatívan nagy koncentrációs érté-
kekkel.

AGa felhalmozódása a ZnS-ban valószínûleg Ga2S3
formájában történt, részben pedig az ércesedést befoga-
dó kõzetek aluminoszilikátjaiban.

Úgy a polimetallikus mint a Cu- szulfidos érctestek-
ben, az In és Sn fõhordozója a kalkopirit, és részben a
szfalerit, ahol a jelenlétük a Cu-S és a Zn-S, valamint az
In-S és a Sn-S kötéstávolságainak hasonlóságával ma-
gyarázható [1].

A Ge jelenléte a szfaleritben a két-vegyértékûGe és
aZn ionrádiuszának hasonlóságával magyarázható, ami
lehetõvé teszi az izomorf helyettesítést.

A Co és Ni sziderofil jellegének dominanciája érvé-
nyesül, és az ércelõkészítés során a meddõben halmo-
zódnak fel. Ugyancsak itt gyûlnek össze a potenciális
hordozói is.

Végül elmondható, a terület geokémiai adatai is ar-
ra utalnak, hogy az itt képzõdött különbözõ karakterû
érctestek mezo-epitermális eredetûek. Jellegzetes el-
oszlásukban pedig jelentõs szerepe volt az ércesedés
idején fel-felújuló tektonikai mozgásoknak.
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Bányászati Kutató és Tervezõ Intézet mineralógusa és a Bányászati Fõiskolamegbízott elõadója. Több tudo-
mányos munka szerzõje, társszerzõje.

Tassonyi Ernõ: Aki a párját keresi

Egy rég letûnt diákélet, méghozzá selmeci diákélet emlék-
képeit eleveníti fel ez a regény, melyeket megismerni csak rég
elhunyt firmáink emlékirataiból van szerencsénk. Diákhagyo-
mányaink iránt érdeklõdõknek kiapadhatatlan kincsesbánya
és alapvetõ forrásmunka ez a mû. Tassonyi Ernõ korának és
szûkebb környezetének híres diákja volt, hírlapíróként is mû-
ködött, így nem állt tõle távol, hogy fiatal éveinek meghatáro-
zó élményeit papírra vesse, dokumentálva ezzel egy számunk-
ra igen értékes dolgot: diákéletünk emlékeit.

A regény egy varázslatos világba nyújt bepillantást, egy
olyan korba, amikor a világ alapjaiban változott meg. A ki-
egyezés után játszódó cselekmény a Burschenschaft és az Ifjú-
sági Kör �csatáit� írja le. Az olvasó a bányászati felsõoktatás
magyarosodásának bölcsõjénél, az Ifjúsági Kör megszületésé-
nél lehet jelen.

A történet Zákány Csaba személyén keresztül, naplósze-
rûen visz minket végig egy bányamérnök hallgató diákéveinek

olykor vidám, néha megrendítõ pillanatain. A nem csak tanu-
lással töltött selmeci évek barátságai, szerelmei, csínjai és né-
ha keserû csalódásai elevenednek meg a regényben, melyet
Mühlbeck Károlymûvészi illusztrációi tesznek teljessé.

Régen várat magára ennek a mûnek újbóli kiadása. Az
1905-ös elsõ, majd az 1912-es második kiadás után a méltatla-
nul feledésbe merült regényt 1998-ban a Fröccsöntõ Sasok
Baráti Társasága jelentette meg kis példányszámban, amely
nagyon hamar elfogyott. A hiányt csak most sikerült pótolni.
Száz évvel az elsõ kiadás megjelenése után ismét a kezünkben
foghatjuk e könyvet, mely a most 25 éves születésnapját ün-
neplõ Fröccsöntõ Sasok Baráti Társaságának kiadásában je-
lent meg (ára: 1500 Ft).

A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül, megrendel-
hetõ Kollár Tamástól, az FS elnökétõl az alábbi címen: 9400
Sopron, Ady E. u. 4. Új kollégium 505. Telefon: 30-567-4545.

Petró Dávid

Könyv- és folyóiratszemle

Helyreigazítás
A BKL Bányászat 2006/6. számában �Az OMBKE 50 éve a bauxitbányászatban� c. cikk Összefoglalás

fejezetében (59. old.) az alábbi szövegrész hibásan jelent meg: �� ma teljes munkaidõben a taglétszámnak csak
2%-a dolgozik a bauxitbányászatban ��. A részarány helyesen 20%.

A hibáért tisztelt Olvasóink elnézését kérjük. Szerkesztõség
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Bányászati Szakosztály vezetõségének ülése

2007. március 7-én a Bányászati Szakosztály vezetõségi
ülést tartott Budapesten, az OMBKE Központjában. Az ülé-
sen már részt vett a helyi csoportoknál újonnan megválasztott
tisztségviselõk egy része is.

Az elsõ napirendi pont keretében a szakosztály elnöke
dr. Havelda Tamás köszöntötte a vezetõség újonnan meg-
választott, illetve tisztségükben ismételten megerõsített tag-
jait, majd tájékoztatást adott a legutóbbi ülés óta eltelt idõszak
eseményeirõl, ezen belül:

� a helyi szervezetek tisztújításáról,
� a már hagyományos, Lillafüreden tartott Bányász-Ön-

tész bálról,
� a tatabányai bányászati emlékhelyek bemutatásáról ké-

szített anyagról,
� a másnap Oroszlányban kezdõdõ Geológus Konferen-

ciáról,
� az OMBKE küldöttgyûlésének (2007. május 18. Szol-

nok) szervezésérõl, elõkészületeirõl.
A második napirendben a Bányászati Szakosztály tisztújító

küldöttgyûlésének elõkészítése során a szakosztály vezetõsége
megtárgyalta a küldöttgyûlés napirendi pontjait, amely szerint
a �kötelezõ� pontokon kívül egy szakmai elõadásra, Tarján
Gusztáv születésének 100. évfordulójáról való megemléke-
zésre, valamint a bányászati emlékhelyek eddig elkészült
anyagának bemutatására kerül sor.

A küldöttgyûlés levezetõ elnökének a szakosztály elnöke
dr. Tóth István tagtársat kérte fel, aki ezt a tisztséget elvállalta.
A regisztráció segítésére, valamint a Szavazatszámláló Bizott-
ság tagjaira a Bakonyi Helyi Szervezet által küldött személyen
felül a Budapesti Helyi Szervezettõl kér, illetve vár segítséget
a vezetõség.

A szakosztályi Jelölõ Bizottság eddig végzett munkájáról
Lóránt Miklós, a bizottság tagja adott tájékoztatást.

A szakosztály ügyvezetõségének a beérkezett javaslatok
alapján tett elõterjesztése, valamint a módosító hozzászólások
figyelembe vételével a szakosztály-vezetõség egyhangúlag jó-
váhagyta a küldöttgyûlésen átadandó kitüntetésekre vonatko-
zó, az Érem Bizottságnak felterjesztendõ javaslatot. A javasol-
tak: tiszteleti tagságra dr. Gagyi Pálffy András és Szabó
László, éremre Podányi Tibor, Tasnádi Tamás, Szikrai Miklós,
plakettre dr. Dovrtel Gusztáv, Hajnáczky Tamás, Sóki Imre,
Szilágyi Gábor, oklevélre Martényi Árpád, Oláh Sándor,
Jankovics Bálint, Podányi Tiborné, Bogdán Kálmán, továbbá
a Mecseki Helyi Szervezet által késõbb megjelöltek, mivel itt
még nem volt meg a választás.

A következõ napirendi pontban Németh László, a Magyar
Mérnöki Kamara Szilárdásvány-bányászati Tagozat elnöke
adott tájékoztatást a szakosztállyal történõ együttmûködés le-
hetõségeirõl, elõnyeirõl, különös tekintettel a tervezõi-szakér-
tõi jogosultságokhoz szükséges kreditpontok megszerzési le-
hetõségeire.

Az egyebek napirendi pont keretében:
� bejelentésre került a Salgótarjáni Osztály megalakulása,

amelyet a küldöttgyûlésnek kell jóváhagyni, valamint az önál-
lóság megtartása mellett a tatabányai kohász és bányász szer-
vezetek �egyesülése�,

� ismertetésre kerültek a közeljövõ rendezvényeinek idõ-
pontjai, helyszínei:
� megemlékezés dr. Tarján Gusztávról a Farkasréti teme-
tõben, március 14.

� Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság buziás-
fürdõi konferenciája, 03. 29 � 04. 01.

� �Jó szerencsét!� emlékülés, április 5. Várpalota
� Szakigazgatási Konferencia, május 23-24. Zalakaros
� Knappentag (Sulzbach-Rosenberg, Németország), június
5-8.

� Harang Ankét, június 7-9.
� június 8-9., Szakigazgatási Konferencia Miskolctapolcán a
borsodi helyi szervezet megalakulásának 110 éves évfor-
dulójával együtt

� az egyesület megalakulásának 115 éves évfordulóján koszo-
rúzás Selmecbányán, június 22.

� Selmecbánya Szalamander, szeptember 7.
� felhívás az SZJA 1%-ának felajánlására az egyesület

részére,
� Pozsár Sándor a mecseki helyi szervezet eseményeit is-

mertette, ezen belül felvetette annak lehetõségét, hogy 2010-
ben a Bányász-Kohász-Erdész Találkozó Pécsen és Komlón
kerüljön megrendezésre a Pécs Európa Kulturális Fõvárosa
eseményekhez kapcsolódóan.

Az ülés emlékeztetõje alapján PT

Dorogi bányászok látogatása a Zsil-völgyében

A Dorogi Szénbányák lencsehegyi bányájában 1992-tõl
dolgoztak erdélyi bányászok a Zsil-völgyébõl. Miután Lencse-
hegyen a széntermelés megszûnt, a bányászok visszautaztak
lakhelyükre, ezzel azonban a dorogiak kapcsolata a Zsil-völgyi
bányák vezetõivel, bányászaival és szakszervezeteikkel nem
szakadt meg. A barátság ápolását az OMBKE dorogi szerve-
zete vállalta magára. 2006-ban, elfogadva a Zsil-völgyiek meg-
hívását, július 4-11-e között egyesületünk 8 tagja látogatást tett
Erdélyben.

Nagyon gazdag program várta a vendégeket: fogadta õket
a Zsil-völgyi szénkombinát vezetõje, Petrozsény municípium
polgármestere és a lupényi bánya igazgatója. Találkoztak a
Bányász Szakszervezet (Liga) vezetõségével, meglátogatták a
Bányászati Múzeumot és Bányászati Egyetemet, ahol az
egyetem rektorhelyettesével megtekintették az egyetem rész-
legeit és ásványtani gyûjteményét.

A hivatalos találkozásokon kívül, a küldöttség programjá-
ban szerepelt a tismanai kolostor és a Zsil-vásárhelyi Brâncus,
szobor komplexum megtekintése is, áthaladva a Déli Kárpá-
tokat átszelõ, festõien szép Szurdok szoroson. Végigutazták
(járták) a 70 km hosszú, természeti szépségekben és bányásza-
ti emlékekben igen gazdag Zsil-völgyét. Megkoszorúzták � a
hagyományos bányászjelképekkel díszített koszorúval � a lu-
pényi bánya bejáratánál lévõ emlékmûvet, melyet az 1929. évi
sztrájk alkalmából elhunyt bányászok emlékére állítottak.

Egyesületi ügyek

A lupényi emlékmûnél
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Búcsúzáskor a delegáció tagjai megköszönték a szíves fo-
gadtatást és az élményekben gazdag programot, és meghívták
a vendéglátókat egy mielõbbi magyarországi látogatásra.

A viszontlátogatásra érkezõket augusztus 16-án a dorogi
OMBKE szervezet küldöttsége fogadta Bükkszéken.

A lupényi vendégek, élükön az igazgatóval és családtagjai-
val, közös ebéden vettek részt a vendéglátókkal. Néhány nap
bükkszéki pihenés, majd az augusztus 20-i budapesti program
és feledhetetlen zivatar után egy rövid balatoni üdüléssel zá-
rult látogatásuk. Megköszönve vendéglátóiknak a szíves fo-
gadtatást, reményüket fejezték ki, hogy a jó kapcsolat folyta-
tódik, és várják a következõ dorogi csoport látogatását.

Solymár Judit

Elõadás a geotermikus erõmûvekrõl

Az OMBKE Mikoviny termében került sor 2007. január
9-én a helyi szervezet évnyitó szakmai programjára.

A zsúfolásig megtelt teremben Kujbus Attila, aMOLNyrt.
geotermikus projektvezetõje �MOL Geotermikus Energia
Pilot Projekt � Új szegmens a geotermikus energiakutatás-
ban� címmel nagy szakmai tartalommal, világos és áttekinthe-
tõ vetített képekkel tartott elõadást.

Az elõadás bevezetõ részében megismertük a geotermi-
kus erõmûveket létesítõk eredményeit. Jelenleg az Egyesült
Államok (187 egység, 2485 MWe teljesítmény), a Fülöp-szige-
tek (57/1831) és Mexikó (37/1960) a dobogós, a legnagyobb
fejlõdés a 8. helyen álló (17/200) Izlandnál tapasztalható. A vi-
lágon jelenleg 440 erõmûvi egységben 9000 MW geotermikus
erõmûvi teljesítményt telepítettek � elsõsorban vulkáni terüle-
teken.

A MOL Nyrt. a használaton kívüli szénhidrogénkutak fel-
használásával geotermikus kísérleti kiserõmûvet tervez (2-5
MW) az erõmûbõl kilépõ mintegy 75-80 °C hõmérsékletû víz
hõenergiájának értékesítésével. Közép-Kelet-Európa elsõ ge-
otermikus erõmûvét Ortaháza Ny területén az 1976-ban mé-
lyített III. sz. fúrásnál kívánják megvalósítani, ahol a talphõ-
mérséklet 146 °C, a visszasajtoló kút az Ortaháza Ny. V. sz. fú-
rás lesz, ahol a talphõmérséklet 142 °C. A környezetvédelmi és
létesítési engedélyeket megkapták, kialakult a finanszírozási
koncepció. Az üzembe helyezés 2009-ben várható.

Az elõadást követõen a helyi szervezet elnöke tájékozta-
tást adott az aktuális egyesületi eseményekrõl, a helyi szerve-
zet februári programjáról, mely egyben vezetõségválasztó tag-
gyûlés lesz.

Dr. Horn János

A budapesti helyi szervezet életébõl

2006. december 5-én tartotta meg helyi szervezetünk az
évzáró taggyûlését.

A taggyûlés kezdetén dr. Horn János elnök köszöntötte a
helyi szervezet Borbála-napi kitüntetettjét, Kárpáty Lórántot,
és gratulált dr. Gál Istvánnak, akit a közelmúltban a GTTSZ
titkárának és dr. Tóth Istvánnak, akit a MTESZ alelnökének
választottak meg.

Ezt követõen részletesen beszámolt a 2006. évi munkáról,
amit a taggyûlés egyhangúlag elfogadott, majd ismertette a
2007. I. negyedévi programokat.

Tájékoztatást adott a közelgõ tisztújításról, és megválasz-
tották a helyi szervezet jelölõ bizottságát. A megjelentek egy-
hangúlag fogadták el elnöknek Kárpáty Lóránt tiszteleti tagot,
a jelölõ bizottság tagjainak Stoll Lórántot és egy soproni tagot,
akinek a megválasztására december 8-án kerül sor.

Ezt követõen a program fehér asztal mellett folytatódott.

2006. december 8-án Sopronban a Központi Bányászati
Múzeumban került sor a helyi szervezet évzáró programjára.
Dr. Havelda Tamás, az egyesület alelnöke, a Bányászati Szak-
osztály elnöke, a Vértesi Erõmû Zrt. bányászati igazgatója él-
vezetes, nagy szakmai tartalommal megtöltött elõadásában
mutatta be a Márkushegyi Bányaüzemet. Az elõadáshoz
Molnár László és dr. Tóth István tagtársunk szólt hozzá.

Második napirendi pontként az 1956-os ünnepi megemlé-
kezés szerepelt. Dr. Horn János bevezetõje után (Ungáry � és
ifj. Sarkady könyvek bemutatása, dr. Csaba József rehabilitáció-
ja, emléktábla az Erzsébet utcában) Németh Kálmán tagtár-
sunk részletesen beszámolt a 2006. október 22-24. közötti sop-
roni ünnepségekrõl, majd dr. Csaba József, a MEFESZ akkori
elnöke részletes tájékoztatást adott az 1956-os történésekrõl.
Ezt követõen Molnár László és Kerekes Árpád szóltak hozzá.

Bükkszéken

Dr. Havelda Tamás elõadását tartja

Dr. Csaba József megemlékezése
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Bircher Erzsébet igazgató asszony tájékoztatást adott a
múzeum 2007. évi várható programjairól. A program hiva-
talos befejezéseként a résztvevõk megtekintették a nagybá-
nyai kiállítást, majd a Rondella étteremben fehér asztal
mellett kívántak egymásnak kellemes ünnepeket és boldog
új évet.

Dr. Horn János

A Lignit Baráti Kör évadzáró ülése Gyöngyösön

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Köre
2006. december 12-én évadzáró ülést tartott.

Az elnök � e sorok írója � köszöntötte a megjelenteket,
külön üdvözölte dr. Dovrtel Gusztáv irodavezetõt, a helyi szer-
vezet titkárát. Bejelentette, hogy a 2006. évben kitûzött fela-
datokat 100%-osan sikerült teljesíteni. A programból két pont
megvalósítását emelte ki megkülönböztetetten:

A június 17-én az Ecoplán Kft.-nél tartott baráti összejö-
vetelt, ahol a családtagok is részt vettek, és nagyon kellemesen
telt el a nap. Mindenki nosztalgiázott, elõkerültek a régi bá-
nyásznapi emlékek, a kirándulások és természetesen a mun-
kában eltöltött évek szép, jó, esetleg bosszús élményei is. Fel-
szabadultan, boldogan, jó hangulatban hagyta el mindenki az
Ecoplán telephelyét.

A szeptember 19-én a Mátrai Erõmû Zrt. visontai külfejté-
sén tett bányalátogatást. Dicséret illeti Bóna Róbert bánya-
igazgatót, aki nagyon lelkiismeretesen elmondta a jelenlegi fe-
ladatok, gondok mellett a jövõ fejlesztési lehetõségeit is. Sze-
mély szerint ugyancsak ki kell emelni Kovács István fõosztály-
vezetõ lelkes kalauzolását a bányában, aki a gondolatunkba is
belelátott és olyan bányamûvelési, gépészeti, üzemszervezési
kérdésekrõl beszélt, ami minden résztvevõ figyelmét maximá-
lisan lekötötte.

A 2006. évi értékelés után szó volt a 2007. évre tervezett
feladatokról is. Mindenki írásban is megkapta a 2007. évi
programot. Ebbõl szeretnénk kiemelni a február 20-án dr.
Kapolyi László akadémikus, április 10-én dr. Bõhm József, a
Miskolci Egyetem dékánja és október 30-án Beke Imre ny.
fõmérnök részvételével tervezett elõadásokat.

Javaslat hangzott el arra vonatkozóan is, hogy 2007. ja-
nuár 1-jétõl a Lignit Baráti Kör vezetõségébe kerüljön be
Oláh Sándor ny. fõbányamester is. A tagság a javaslatot egy-
hangúlag elfogadta.

A 2006. évi megvalósult programhoz és a 2007. évi felada-
tokhoz hozzászóltak, illetve kiegészítéseket tettek a követke-
zõk: Pribula Nándor, Oláh Sándor, Hamza Jenõ, Varga József, dr.
Dovrtel Gusztáv, Morvai László, Bagi József, Túri Elemér, dr.
Szabó Imre.

Dr. Szabó Imre

A borsodi helyi szervezet 2006. évi tevékenysége

A 2006-ra elfogadott programunk maradéktalan teljesíté-
se komoly kihívást jelentett a vezetõség számára. Bár már ko-
rábban �elfogyott� alólunk az ipar, de most utolsó bázisunk, a
Bányavagyon-hasznosító Rt. is befejezte tevékenységét. A
nem oly régen még 200 fölötti taglétszámunk 140-re csökkent,
így egyre nehezebb volt megfelelni az elvárásoknak, a tagság
igényeinek. Kiemelten kezeltük az emlékhelyek megvalósítá-
sát, azok gondozását, ennek eredményeként Borsodban 22
helyen találhatunk ma már a szénbányászatra utaló táblát,
emlékhelyet.

Januárban és februárban a Tudomány és Technika Házá-
ban tartottunk összejövetelt, ahol elfogadtuk ez évi progra-
munkat és pótszilvesztert tartottunk.

Február 8-án aMegyeiÖnkormányzat épületében nyitottuk
meg azt a kiállítást, ahol Tölczéki Ferenc festményeit és Novák
Géza kollégánk fafaragásait tekinthették meg a látogatók.

Február 11-én a Lillafüredi Palota Szállóban került sor a
már hagyományos Bányász-Öntész bálra, mely ismét kiváló
minõsítést kapott a jelenlévõktõl.

Március 2-án Kazincbarcikán nyílott meg a megye szénbá-
nyászatát bemutató �vándorkiállítás�, mely késõbb Ózdon is
bemutatkozott. Mindenhol nagy sikere volt a bemutatott
anyagnak, mely szeptemberben végleges helyére került Ruda-
bányán. Ugyanezen a napon Miskolcon Karosi Imre kohó-
mérnök tartott nagysikerû elõadást �Európa kulturális fõváro-
sa� pályázatának ismertetésével.

Május 4-én a lillafüredi vasúttal Ómassára utaztunk, célunk
az õskohó és a szabadtéri bányász kiállítás megtekintése volt.

Május 27-én részt vettünk Egerben a Bányász-Kohász-Er-
dész Találkozón. Ezen a találkozón elsõ ízben vettek részt kö-
zösen az OMBKE Miskolci Területi Kordinációs Szervezet
tagjai, míg a Perecesi Bányász Zenekar több fellépésével szí-
nesítette a hangulatot.

Szeptember l-jén került sor Rudabányán arra amegyei bá-
nyásznapi ünnepségre, ahol több éves munkánk eredménye-
ként létrejött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászat-
töreténeti Múzeum. A régi épület átalakításával, felújításával,
a bányászközösségek által adományozott tárgyak és a meg-
található mûszaki eszközök gyûjtésével lehetõvé vált, hogy új
állandó kiállítás örökítse meg a megye bányászatának tör-
ténetét, és emléket állítson az érc- és szénbányászat hagyomá-
nyainak.

Szeptember 7-én � hagyományainknak megfelelõen � au-
tóbusszal megkerestük emlékhelyeink egy részét, majd Alsó-
telekesen zártuk a jól sikerült napot kellemes ebéd kíséreté-
ben, ahol Szobota Lajos polgármester fogadta kis csopor-
tunkat.

Az OMBKEMiskolci Területi Koordinációs Szervezet ve-
zetése vállalta a bányász-kohász szakmák hagyományainak
ápolását, a baráti kapcsolatok fenntartását. E tevékenység ter-
mészetesen erdész barátaink nélkül nem képzelhetõ el. Ennek
megfelelõen � elsõ ízben � a selmeci örökségbõl táplálkozva
szeptember 29-én bányász-kohász-erdész találkozót szervez-
tünk az erdészet Csanyik-völgyi erdei iskolájában. A szervezé-
sen kiválasztott helyszín, a résztvevõket szállító lillafüredi kis-
vasút e célra biztosított szerelvénye, a kiváló idõ és a beterve-
zett program szerencsésnek bizonyult. Erdész kollégáink kivá-
ló rendezése, a baráti fogadtatás és a belépõ italok biztosítot-
ták a jó hangulatot. Vetített képes beszámoló hangzott el a
Rudabányai Bányászattörténeti Múzeum megnyitásáról, Sop-
ronból a farönk, Miskolcról a csille Selmecbányára való tolá-
sáról. Megismerkedtünk az erdei iskola múltjával és jelenével.
Ezt követõen alias Gyurkó vezetésével rendhagyó szakestély-
re is sor került, mely rendkívül kellemes hangulatot biztosított
a mintegy 70 jelenlévõ bányász-kohász-erdész kollégának és a
meghívott vendégeknek.

Október 4-én szervezetünk tagjai Budapestre utaztak,
ahol Kárpáty Lóránt vezetésével megtekintették az új Nemzeti
Színházat és a Mûvészetek Házát.

November 2-án aMindszenti temetõben találkozott a tag-
ság, ahol az emlékezés virágait helyeztük el halott tagtársaink
sírján. Ezután � élve a ritkán adódó alkalommal � a múzeum-
banMunkácsy Mihály képeinek kiállítását tekintettük meg.

December 2-án Miskolcon került sor az immár hagyomá-
nyos Borbála-napi szentmisére és az azt követõ szakestélyre.
A szépszámú kohász és erdész kollégával kellemes estet töl-
töttünk el.

December 8-án Kazincbarcikán találkoztunk, ahol értékel-
tük az év eseményeit. A beszámolóhoz több hozzászólás hang-
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zott el abban a reményben, hogy a 2007-ben 110 éves Borsodi
Szervezet méltóképpen tudja megünnepelni a jubileumot.

Lóránt Miklós

A Budapesti Helyi Szervezet Életébõl
Selmecbánya és Leoben kapcsolata a diákszokások

tükrében

Az OMBKE Bányászati Szakosztály Budapesti Helyi
Szervezete szervezésében 2006. október 3-án Dienes Beáta
(okl. etnográfus, az ELTE Néprajztudományi Doktori Iskolá-
jának hallgatója) Selmecbánya és Leoben kapcsolata a diákszo-
kások tükrében címmel tartott vetített képes elõadást. Az elõ-
adó a selmeci hagyományok történetére vonatkozó, több éve
folyó folklorisztikai kutatásaiból ez alkalommal azt mutatta
be, hogy milyen eredményekkel kecsegtethet az, ha aMagyar-
országon szakmai körökben jól ismert selmecbányai diákszo-
kásokat összehasonlítjuk pl. a stájerországi Leoben bányásza-
ti tanintézetének szokásvilágával.

A bányászati oktatás történetének szemszögébõl nézve a
két város kapcsolata az 1850-es évekig vezethetõ vissza, ami-
kor is az 1840-es alapítást követõen 1849-ben Leobenbe köl-
tözött intézmény kezdeti idõszakában, az oktatási rendszer
megfelelõ szintû kiépüléséig a hallgatóság a selmeci elõtanul-
mányokat követõen kezdte meg leobeni pályafutását. Ez a faj-
ta hallgatói mobilitás együtt járt a kulturális elemek közvetíté-
sével is. Az elõadó elõször két volt selmeci diák, Aradi János
és Kerpely Antal a Bányászati és Kohászati Lapok hasábjain
közzétett visszaemlékezései alapján felvázolt egy képet arról,
hogy milyen volt a diákélet az 1850-es években Selmecbányán.
Majd azt tekintette át, hogy milyen Selmechez köthetõ jelen-
ségek adatolhatók a korszak leobeni diákéletében. Ezek közül
a legérdekesebbnek az számít, hogy 1861-ben selmeci mintá-
kat követve Leobenben is létrejött egy �Verbindung Schacht�,
amely �Corps Schacht� néven a mai napig az egyik legelõke-
lõbb bajtársi egyesületként mûködik a városban.

A Schacht-egylethez kapcsolódóan megjelent Leobenben
két olyan jól bevált selmeci közösségi szokás is, amely a késõb-
biekben a Schacht kereteit túllépve a leobeni bányászati ha-
gyományok részévé vált, és a mai napig keretbe foglalja az
egyetemisták leobeni éveit. Az egyik ilyen szokás a farbõrugrás
(Ledersprung), amely napjainkra sok száz diákot megmozga-
tó ünnepséggé, egyben a városban tevékenykedõ 11 diákegye-
sület seregszemléjévé nõtte ki magát. Az egyetemi hallgatók
sorába való befogadást szimbolizáló farbõrugrás mellett a má-
sik Selmecrõl eredeztetett szokás, a �Philistrierung� épp a tanul-
mányok befejezését, a filiszterré válást kíséri.

A nagy érdeklõdéssel fogadott elõadás után amegjelentek
megfogalmazták, hogy a jövõben is szívesen hallanának ha-
sonló témákról.

Dr. Horn János

Kapolyi László akadémikus elõadása Gyöngyösön

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének
szervezésében 2007. február 20-án Gyöngyösön a honvéd ka-
szinóban prof. dr. h.c. mult. dr. Kapolyi László akadémikus
�Lesz-e 10 éven belül új energiaforrás?� címmel tartott nagy ér-
deklõdést kiváltó elõadást. A gyöngyösi helyi televízió is várta
az elõadót, aki interjút adott Pásztor Csillának, a TV szerkesz-
tõ-riporterének.

Az igényesen, tudományos alapossággal megtartott elõa-
dáson hallhattunk a világban található olaj-, gáz- és szénkész-
letekrõl, azok jelenlegi termelésének alakulásáról, kihangsú-

lyozva azt, hogy az említett energiaforrások még sok éven át
biztosítani fogják az emberiség energia-szükségleteit.

Szólt az elõfordulások sokrétûségérõl, a természeti viszo-
nyok befolyásáról, a technika fokozódó fejlõdésérõl, amely le-
hetõvé teszi a korábban hozzáférhetetlennek tartott energia-
források kiaknázását is. Összefüggésbe hozta a villamosener-
gia-termelést is ezekkel a természeti kincsekkel és a világpoli-
tikai kérdések mellett a kibocsátott káros gázok emberre és a
természetre veszélyes hatásaival; bár megemlítette, hogy a
technika fejlõdésével ezeken lehet segíteni (kéntelenítés, ká-
ros gázok lekötése stb.).

Megemlítette, hogy mind több ország elismeri, hogy az
energiatermelés során keletkezett káros gázok kibocsátását
csökkenteni kell, és csatlakoznak a Kiotói Egyezményhez.

Tudomásul kell venni Európának, hogy az energiaáramlás
K-rõl Ny felé folyik, és ezzel számolni kell. Nem hallgatta el
azt a tényt sem, hogy a gáz- és olajkészletek jelentõs hányada
az iszlám országok kezében van, és erre a világpolitikának oda
kell figyelni.

A világban meglévõ energiaforrások után Kapolyi akadé-
mikus beszélt a magyarországi helyzetrõl is. Az olaj- és gázle-
lõhelyek az országban körvonalazottak, de azok további meg-
kutatását szorgalmazni kell. Elõfordulhat, hogy mind a gáz-,
mind az olajtermelésben jelentõs szerephez juthatunk. Nem
feledkezett meg a Magyarországon található jelentõs lignit-
készletekrõl sem. Ezek elemzése során lát lehetõséget arra,
hogy a külfejtéssel termelt lignit a villamosenergia-termelés
növelése esetén kulcsszerepet kaphat.

A klasszikus energiaforrások mellett beszélt a megújuló
energiaforrások szerepérõl is. Ezeket elemezve azonban le-
szögezte, hogy az összenergia 10-12%-ánál egyelõre többet
ezekbõl nem profitálhatnak.

A nukleáris energiafelhasználás térhódítása megállítha-
tatlan, lehetséges, hogy a paksi atomerõmûvet tovább fogják
bõvíteni.

Szólt arról is, hogy a környezetvédõk reális hozzáállása az
energiafelhasználáshoz, -kitermeléshez elengedhetetlen. Nem
populáris szólamok kellenek, hanem tudományos megalapo-
zottsággal alátámasztott érvek szükségesek.

Végül beszélt a hidrogénenergia-felhasználás lehetõségei-
rõl, mint a jövõ energiaforrásáról, de hozzátette, hogy a fel-
használáshoz nem szükséges a palládium, amelynek az ára igen
nagy. Leszögezte, hogy 10 éven belül lesz új energiaforrás.

Az elõadással kapcsolatban kérdéseket tett fel Ludányi
György, Pethõ Árpád, Horváth Gusztáv, Túri Elemér, dr. Szabó
Imre.

Az elõadást a hallgatóság nagy tapssal köszönte meg. Vé-
gül e sorok írója is köszönetét fejezte ki Kapolyi akadémikus-
nak, hogy eljött Gyöngyösre és ilyenmagas szintû tudományos
elõadást tartott.

Dr. Szabó Imre

Dr. Kapolyi László, dr. Szabó Imre és a hallgatóság
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Vezetõségválasztás, hagyományõrzés Ajkán

Február 16-án az Ajkai Erõmû Mûvelõdési Házában tar-
tott tisztújító taggyûlést és szakestélyt az OMBKE bakonyi
csoportja. Hajnáczky Tamás elnök ismertette a csoport múlt
évi tevékenységét, gazdasági helyzetét. A beszámolót elfogad-
va újraválasztották az 5 fõs vezetõséget, amelynek elnöke to-
vábbra is Hajnáczky Tamásmaradt.

Ezt követõen dr. Búzási István praeses javaslatára a szak-
estély elfogadta a tisztségviselõket. Háznagynak Tamaga
Ferencet, Nótabírónak dr. Káldi Zoltánt, Garatõrnek Szarka
Zsoltot, Etalonszondának Takács Ferencet, Kontrapunktnak
Gál Jánost választották. A Háznagy által ismertetett háziren-
det Gazdag György hitelesítette. Hajnáczky Tamás a selmeci
hagyományoknak a bányászat történetében betöltött szerepé-
rõl, jelentõségérõl szólt.

A humorral bõven megáldott Búzási István és Gál János
vidám hangulatot varázsoltak a szakestélyre, e sorok írója az
ajkai bányászok életében megtörtént derûs történeteinek elõ-
adásával járult ehhez hozzá. A bányászdalok bányászmúltun-
kat idézték fel.

Jó volt ismét találkozni a várpalotai, balinkai, dudari és aj-
kai dicsõ firmatársainkkal, tovább õrizni bányászhagyománya-
inkat!

Február 17-én este a Város Mûvelõdési Ház színházter-
mében tartotta farsangi koncertjét az Ajkai Bányász
Fúvószenekar. Az idén 83 éves zenekart eddig 4 karmester �
Elek Mihály, Bugár Nándor, Horváth Zoltán és Vörös János �
irányította. A zsúfolásig megtelt színházterem közönsége je-
lenlétével jelezte, hogy értékes, a bányászhagyományt õrzõ
egyesületnek tartja a zenekart, melyet az önkormányzat is ki-
emelt egyesületnek tekint. Rövid megnyitó beszédébenUtassy
István, az Eötvös Iskola igazgatója, önkormányzati képviselõ
értékelte a zenekar kulturális tevékenységét a város életében,
és külön köszöntötte Vörös János karnagyot, aki 20 éve vezeti
a zenekart.

Az est hangulatát fokozták a kedves kis mazsorettcsopor-
tok elõadásai. Kezükben bányászzászlókat lengetve jelezték,
hogy lesznek a jövõben is, akik õrizni fogják az ajkai bányász-
hagyományokat. Az est hangulatát növelte a varázslatos han-
gú, fiatalGöncz Renátamodern és régi dalok elõadásával.

A hagyományokat õriznünk és tisztelnünk kell; Ajka váro-
sának közössége nem feledi, hogy a szénbányászat mit tett a
település várossá alakításában.

Kozma Károly

Küldött- és vezetõségválasztó taggyûlés Oroszlányban

Az oroszlányi szervezet vezetõsége február 14-én küldött-
és vezetõségválasztó taggyûlésre hívta össze a tagságot a helyi
Bányász Klubba. Az elmúlt ciklus elnöke, dr. Havelda Tamás
azzal kezdte a beszámolóját, hogy megköszönte a tagság ér-
deklõdését és aktivitását, majd az eltelt három év eseményeit
és eredményeit foglalta össze röviden, kiemelve, hogy a kitû-
zött célok megvalósultak, s a taglétszám � a kényszerû leépíté-
sek és elvándorlások ellenére � jelentõsen nem változott. A
tagság a beszámolót egyhangúlag elfogadta.Mivel az elnökség
megbízatása a jelen választási ciklus végeztével lejárt, ezt kö-
vetõen dr. Havelda Tamás maga és az elnökség nevében le-
mondott, majd átadta a szót a rendezvény levezetõ elnökének,
Sárkány Attilának.

A küldött- és vezetõségválasztást elõkészítõ jelölõbizott-
ság képviseletében Gyõrfi Géza ismertette a tagság által java-
solt, s így a szavazólistára felkerülõk nevét, majd tájékoztatta
a jelenlévõ 57 tagtársat a szavazás módjáról.

Elõkerültek a tollak, és a voksolást követõen a kitöltött
szavazólapok a tagság véleményének közvetítõjeként az urná-
ba kerültek. A szavazatszámláló bizottság dolga nem volt egy-
szerû: a jelölõbizottság széleskörû közvélemény-kutatásának
köszönhetõen a titkár személyére, a vezetõség tagjaira és a
küldöttek személyére is többes jelölések voltak.

A szavazatszámlálás idejére a levezetõ elnök szünetet
rendelt el, mely lehetõséget adott a kiszáradt torkok és a kor-
gó gyomrok kényeztetésére. Az asztalokra friss pogácsa ke-
rült, melyre jól csúszott a habzó sör, és hamarosan már zson-
gott a terem az élénk tereferétõl. A nyugdíjas és aktív kolle-
gák találkozásamindig jó alkalom a beszélgetésre, az anekdo-
tázásra és az emlékezésre, melynek az elhúzódó szavazat-
számlálás végén a szavazatszámláló bizottság elnökének,
Elekes Lászlónak az eredményt kihirdetõ felszólalása vetett
véget.

Az elkövetkezendõ idõszakra a jelen lévõk az alábbi kollé-
gákat választották be a helyi szervezet vezetõségébe:

Elnök: dr. Havelda Tamás
Alelnök: Sárkány Attila
Titkár: Bariczáné Szabó Szilvia
Vezetõség: Ács József, Bertók Péter, Búzás Márton, Csák

Máté Csaba, ifj. Csermák Hugó, Gyõrfi Géza, Nagy Csaba, Tóth
Zsolt, Vicsai János.

A fentieken kívül az OMBKE választmány tagjának dele-
gálta a tagságGyõrfi Géza kollegánkat, valamint megválasztotta
a szakosztályi és az egyesületi küldöttgyûlésen résztvevõket is.

A régi-új elnök, dr. Havelda Tamás a megválasztott vezetõ-
ség nevében is megköszönte a bizalmat, és elmondta, hogy ez
az a megbízatás, amit csak szívvel-lélekkel lehet és kell csinál-
ni. Ehhez kívánt mindenkinek jó munkát és Jó szerencsét!

Bariczáné Szabó Szilvia

Vezetõségválasztás Gyöngyösön a mátraaljai helyi
szervezetnél

2007. február 22-én Gyöngyösön a honvéd kaszinóban az
OMBKE mátraaljai helyi szervezete vezetõségválasztó tag-
gyûlést tartott.

Derekas Barnabás, a Mátrai Erõmû Zrt. stratégiai igazga-
tója, a helyi szervezet elnöke bejelentette a vezetõség nevében
a lemondást, és átadta az elnöki tisztet Pribula Nándor ny.
igazgatónak. A levezetõ elnök ismertette a napirendet, vala-
mint a már korábban megválasztott jelölõ bizottság mûködé-
sét, és szavazatszedõ bizottságot választottak.

Ezt követõen Derekas Barnabás az elmúlt 3 év alatt
végzett munkát értékelte. A szakmai, mûszaki, gazdasági és
termelési tevékenységet segítõ feladatok között szólt az
erõmû rekonstrukcióról, a kéntelenítõ berendezés meg-
valósításáról, a D-i bányában végzett korszerûsítésrõl, az
erõmû vezetõsége által a helyi szervezettõl kért mûszaki-gaz-
dasági feladatok teljesítésérõl, amit összességében jónak ítélt.

Részletesen szólt a leköszönõ elnök az egyesületi nagyren-
dezvényeken történt részvételrõl, a központi bányásznapok
megrendezésében történt aktív megmozdulásról, a Bányász-
Kohász-Erdész Találkozókon és a selmecbányai Szalamander
Ünnepségeken való részvételrõl, ahol a helyi szervezet mindig
megfelelõ létszámmal képviseltette magát. Hasznosnak ítélte
a Németországban, Köln mellett tett tanulmányi kirándulást,
melyet az erõmû anyagilag is támogatott. Ezúton is kifejezés-
re juttatta köszönetét a Mátrai Erõmû Zrt. elnökének. Külön
hangsúlyozta a Lignit Baráti Kör munkáját, aktív tevékenysé-
gét. Elmondta, hogy az évenként betervezett programot min-
den esetben maradéktalanul teljesítették. Örömmel nyugtáz-
ta, hogy a mátraaljai szervezetet érintõ eseményekrõl � bá-
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nyásznap, Borbála-nap, elõadások, rendezvények stb. � a BKL
Bányászatban hírt ad a Lignit Baráti Kör elnöke, aki egyben a
lapok szerkesztõbizottságának is tagja.

Az elnöki jelentéshez hozzászólt: Hídvégi Gábor, Hamza
Jenõ és dr. Szabó Imre.

A választás eredményét a szavazatszámláló bizottság elnö-
ke, Sulyok Pálné osztályvezetõ ismertette. A mátraaljai helyi
szervezet elnökénekDerekas Barnabás stratégiai igazgatót, tit-
kárnak dr. Dovrtel Gusztáv irodavezetõt, vezetõségi tagoknak
Bóna Róbert bányaigazgatót, Halmai György fõosztályvezetõt,
Szomor László osztályvezetõt, Sõregi Zsolt csoportvezetõt,
Hamza Jenõ ny. fõosztályvezetõt és dr. Szabó Imre ny. fõmér-
nököt választották meg. Választmányi tagnak jelölték Hamza
Jenõt, és megválasztották a küldötteket azOMBKE és a szak-
osztályi közgyûlésekre is.

Derekas Barnabás elnök a megválasztott vezetõk nevében
megköszönte a tagság bizalmát, majd a baráti beszélgetés fe-
hér asztal mellett folytatódott késõ délutánig.

Dr. Szabó Imre

Vezetõségválasztás a tapolcai helyi szervezetnél

Az OMBKE tapolcai helyi szervezete 2007. március 2-án
tartotta vezetõségválasztó taggyûlését.Dr. Fazekas János elnök
megnyitójában megemlékezett arról, hogy a csoportnál is
jelentõs évfordulók bizonyítják a szakmáért, az egyesületért
végzett munka összetartó erejét. Ezek az évfordulók: 115 éves
az OMBKE, 80 éves a magyar bauxitbányászat � ebbõl az
alkalomból a BKL Bányászatnak célszáma jelent meg �, 50
éves az OMBKE közép-dunántúli csoportja, melybõl a tapol-
cai szervezet is kialakult.

Károly Ferenc titkár részletesen beszámolt az elmúlt ciklus
eseményeirõl, melyekbõl a Bányavállalkozók Országos
Egyesületével közösenmegrendezett szakigazgatási konferen-
ciákat, a Borbála-napi helyi rendezvényeket és a bányászati
emlékhelyek felmérése terén végzett munkát emelte ki. Dr.
Pataki Attila felhívta a figyelmet, hogy a mai környezetben az
egyesületi munkát több szívvel kell végezni, hogy
megõrizhessük a szakma iránti szeretetet, a közös együttlétek
örömét. Orbán Tibor és Kárpáti Imre arról beszélt, hogy
Tapolca elfelejti a bauxitbányászatot � erre példa volt a
mûvelõdési ház névadási procedúrája, amiben teljesen mel-
lõzték a város lakóival együtt tett javaslatunkat. Ezen csak
összetartással, a városi rendezvényeken való látható megje-
lenésünkkel tudunk javítani. Kreischer Károly beszámolt arról,
hogy a székesfehérvári fémkohász szervezethez csatlakozott
környékbeli volt bauxitbányászok eleven életet élnek, és
ápolják az egyesületi és bauxitbányászati hagyományokat,
amiben partnerek a kálózi, gánti és kincsesbányai önkor-
mányzatok és a lakosság.

A hozzászólások után a taggyûlés egyhangúlag elfogadta a
beszámolót, Fazekas János a vezetõség nevében lemondott, és
levezetõ elnöknek Orbán Tibort felkérte.

A jelölõbizottság elõterjesztése alapján ezután a taggyûlés
titkos szavazással megválasztotta az új vezetõséget; elnök:
Kovacsics Árpád, titkár: ifj. Kis István, vezetõségi tagok:
Fazekas János, Fekete István, Huszár Attila, Jankovics Bálint,
Károly Ferenc, Legeza Miklós, Orbán Tibor, Pataki Attila,
Podányi Tibor, Szirányi Zoltán, Tiszay János, Varga Gusztáv,
Vigh Tamás. Ugyancsak titkos szavazással megválasztották a
csoport küldötteit is. A taggyûlés nyílt szavazással � a bakonyi
és a veszprémi helyi szervezetekkel elõzetesen egyeztetve �
választmányi tagnak dr. Pataki Attilát javasolta.

A szavazatszámlálás alatt Kovacsics Árpád, a MAL Zrt.
vezérigazgató-helyettese tartott rövid elõadást a magyar
alumíniumiparban az utóbbi idõben lezajlott változásokról. A
jelenlévõk örömmel hallhatták, hogy a hazai és import (bosz-
niai ésmontenegrói) bauxittermelés ill. -vásárlás alapján a ver-
tikum � és benne a magyar bauxitbányászat � 2012-2015-ig
tartó mûködésével reálisan számolnak.

A taggyûlés bõséges harapni- és innivaló melletti baráti
beszélgetéssel zárult.

PT

A budapesti helyi szervezet vezetõségválasztó taggyûlése

2007. február 6-án a zsúfolásig megteltMikoviny teremben
került sor a helyi szervezet vezetõségválasztó taggyûlésére.

A taggyûlésen hangzott el Csath Béla aranydiplomás bá-
nyamérnök elõadása �Mi nótáink története (1900-1931)� cím-
mel.

Az elõadó azt a 30 éves idõszakot mutatta be, miközben
(1918-ban) a fõiskola � kényszerû áttelepülés következtében �
elhagyta az õsi várost és áttelepült Sopronba.

Selmecen a bányász-erdész dalokat német nyelven éne-
kelték, de megjelentek abban az idõben a versfordítók is, töb-
bek között Révay Károly, Hantos Ernõ, Tassonyi Ernõ szemé-
lyében. Sopronban az átköltözés után, 1921-ben jelent meg
Bizony József összeállításában egy nótáskönyv, amelyben a 73
dal közül még 64 német és csak 9 magyar nóta jelent meg szö-
veggel és kottákkal. Az újabb fordítók: Krug Lajos, Palmer
Károly. Az 1928-ra tervezett daloskönyv elmaradását követõ-
en a m. kir. Bányamérnöki Kar és Erdõmérnöki Fõiskola Ifjú-
sági Köre 1931-ben kétszer adta ki a �Mi nótáinkat�. Az elsõ
� márciusi � kiadásban többek között Somogyvári Gyula alias
Gyula diák, Szász Károly, Palmer Károly fordításai mellett ott
találjuk az eredeti német szöveget is erdész tárgyú dalokkal,
de a �dallam� és a �kotta� hiányzik. Az októberben kiadott
második kiadásban már a kotta közé írt német és magyar szö-
veg is megjelenik.

Az elõadó színesé tette az elõadást vetítésekkel és a hall-
gatók többszörös megénekeltetésével.

A vezetõség-választás eredménye: a szervezet elnöke dr.
Horn János, titkára Tasnádi Tamás, az öttagú vezetõség tagjai:
Bajkay Árpád, Bende Imre, Horváth József, Horváth Károly,
Martényi Árpád.

A taggyûlésen került sor a szakosztályi és az egyesületi ve-
zetõségválasztó küldöttgyûlések küldötteinek megválasztására.

A program az új (régi) elnök zárszavával ért véget.
Dr. Horn János

A megválasztott vezetõség
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Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!
Dr. hc. dr. Takács Ernõ okl. bányamérnök február 1-jén töltötte be 80-ik életévét.
Dr. Gondozó György okl. geológus február 8-án töltötte be 75-ik életévét.
Nagy József okl. bányamérnök, munkavédelmi szakmérnök február 8-án töltötte be 75-ik életévét.
Somogyvári Imre okl. bányamérnök február 11-én töltötte be 80-ik életévét.
Varga József okl. bányamérnök február 26-án töltötte be 80-ik életévét.
Bán János gépészmérnök február 27-én töltötte be 95-ik életévét.
Sasvári Antal okl. bányamérnök február 27-én töltötte be 70-ik életévét.
Markovics Máté okl. bányamérnök március 1-jén töltötte be 75-ik életévét.
Teuschl István vegyész technikus március 3-án töltötte be 75-ik életévét.
Dr. Vékény Henrik okl. bányamérnök március 4-én töltötte be 80-ik életévét.
Menyhárth László okl. bányamérnök március 12-én töltötte be 85-ik életévét.
Tóka István okl. bányamérnök március 14-én töltötte be 70-ik életévét.
Pazsák János okl. bányamérnök március 16-án töltötte be 75-ik életévét.
Dr. Matyi-Szabó Ferenc okl. bányageológus mérnök március 20-án töltötte be 70-ik életévét.
Erdélyi Ferenc okl. bányamérnök március 21-én töltötte be 80-ik életévét.
Rumpler Lajos okl. bányamérnök március 25-én töltötte be 75-ik életévét.
Parragh Ferenc okl. villamosmérnök március 30-án töltötte be 75-ik életévét.
Bacher Ervin bányatechnikus április 26-án töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Jenei Szabolcs okl. bányamérnök április 29-én töltötte be 70-ik életévét.

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

Tóka István Pazsák János Erdélyi FerencDr. Matyi-Szabó FerencMenyhárth László

Sasvári Antal Markovics Máté Dr. Vékény HenrikTeuschl IstvánBán János

Dr. Gondozó György Nagy József Varga JózsefSomogyvári ImreDr. hc. dr. Takács Ernõ
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Bányászemlékmûvet avattak Tokodon

A nagyközség önkormányzata és a római katolikus
egyházközség közös rendezésében bensõséges ünnepségen,
több száz érdeklõdõ jelenlétében, 2006. december 3-án a
bányaszerencsétlenségekben elhunytak emlékére bányászem-
lékmûvet avattak Tokodon.

1942. július 31-én a dorogi szénmedencében a legnagyobb
bányaszerencsétlenség a tokodi Erzsébet aknában történt,
ahol a sújtólégrobbanás ötvenegy bányász halálát okozta. E
szomorú esemény évfordulóján eddig is emlékeztek az el-
hunytakra, most azonban, példás összefogással, nem kevés
költséggel emlékmûvet is állítottak.

A Szent Márton templom mellett elkészült kompozíció
központjában kiemelkedik a felújított Szent Borbála-szobor.
A bányászok védõszentjének szobra egykor a bánya bejáratát
díszítette, majd többmint ötven évig a templomkertben állt. A
szobor mögött helyezték el az emlékfalat, melyen márvány-
táblákon az elmúlt 100 év bányabaleseteiben elhunyt hetvenöt
bányász nevét olvashatjuk.

Az ünnepségen elhangzott többek között Kolbert Sándor
ez alkalomra írt �Szent Borbála ének� címû mûve, a Szivár-
vány Társaskör elõadásában. Az avatóbeszédet Páncél Mihály,
a nagyközség polgármestere mondta, az emlékmûvet dr.
Szeifert Ferenc, csolnoki plébános szentelte meg. Ezt követõen
a dorogi Bányász Fúvószenekar akkordjai mellett helyezték el
az emlékezés koszorúit a nagyközség, a bányász szakszervezet
és az OMBKE dorogi helyi szervezet képviselõi.

Solymár Judit

Emlékülés Dorogon

Dorog város határában a 225 éve kezdõdött szénbányá-
szat elindítóinak, folytatóinak emlékére, kutatóinak, mûvelõi-
nek tiszteletére rendezett emlékülésre került sor 2007. január
26-án a dorogi mûvelõdési házban, részben az OMBKE TB-
nek, a dorogi helyi szervezetnek, valamint azMFTTudomány-
történeti Szakosztályának szép számmal megjelent tagjainak
részvételével.

Matyók László, a helyi szervezet elnöke köszöntötte és ve-
zette le az emlékülést.

A program szerint �Volt egyszer egy dorogi szénbánya��
bevezetõ elõadást Sziklai Ede helyett Liszka János ny. bánya-
üzemmérnök olvasta fel. Az ismertetésbõl megismerkedhet-
tünk a Dorog környéki bányászat 1781-ben történt megindulá-
sától, az 1960-ban elért termelési fénykorán keresztül a szén-
termelés hanyatlása következtében megszûnt széntermelésig.

Csath Béla aranyokleveles bányamérnök Zsigmondy
Vilmos szerepét ismertette, aki csaknem 10 évig vezette az
Esztergom megyei szénbányászat annavölgyi bányáját. 1851.
március 29-én Sándor Móric gróf szolgálatába lépett, de 1859.
november 30-án kölcsönös megállapodás után kilépett.
SándorMóric gr. ZsigmondyVilmosmûködésérõl az alábbiakat
írta: �� mint bányavezetõ állt alkalmazásban, és az állásában
mind hatáskörében, mind mûszaki vezetésében oly tökélete-
sen megfelelt, hogy a bánya vezetése felfelé ívelt ��

Kecskeméti Tibor, a Magyar Természettudományi Mú-
zeum föld- és õslénytár osztályának szakembere �Adatok a
dorogi eocén barnakõszénmedence földtani megismerésének
történetéhez� címû elõadásában az Esztergom vidéki eocén-
kutatások történetének három idõszakát különítette el.

Az eocén rétegtana alapvetésének idõszaka (1852-1885),
Hantken Miksa munkássága.

Bányaföldtani kutatások idõszaka (1919-1929),Rozlozsnik
Pálmunkássága.

Mélyfúrásos kutatások idõszaka (1957-1980), MÁFI do-
rogi osztályának munkássága, mely idõben az elõadó maga is
részt vett a fúrómagok feldolgozásában.

Elõadásában bemutatta a tárgyalt három idõszak záróje-
lentéseinek címlapjait is.

Sipos Zoltán geológus a dorogi földtani térképezésre em-
lékezett elõadásában. A dorogi szénterület térképei 16 szakla-
pon két változatban készültek el:

1. Észlelési változat: Fedett, laza üledékek (quarter), vala-
mint lösz, homok, törmelék és kibúvásban az idõsebb képzõd-
mények.

2. Földtani változat: Eocén-oligocén (széntelepet is tartal-
mazó) és triász (karsztvíztároló) képzõdmények.

Parragh Ferenc Bacher Ervin Dr. Jenei SzabolcsRumpler Lajos

Hazai hírek

Emlékmû Tokodon



Az elõadó az 1959-1967-ig tevékenykedõ, a felvételeket
készítõk neveit sorolta fel, majd azokkal ismerkedhettünk
meg, akik a térképlapok kiadásait végezték. Az elõadáshoz
bemutatott térképlapok támasztották alá a hallottakat.

Az elõadásokhoz Póka Teréz, az MFT Tudománytörténeti
Szakosztály elnöke, dr. Tóth István, volt Dorogi Szénbányák
igazgatója szóltak hozzá, megemlítve az ilyen célzatú elõadá-
sok szükségességét, a múlt részletes felidézésével.

Az elõadások után a résztvevõk megtekintették a Dorogi
Bányász Emlékházat és a kalcit kollekciót tartalmazó ásvány-
múzeumot.

Csath Béla

Bakonyi �dinók� Budapesten

A Napló 2007. március 23-ai száma terjedelmes interjút
közöl az ajkai származású dr. Õsi Attilával, az MTA paleonto-
lógiai kutatócsoportja tagjával abból az alkalomból, hogy visz-
szatért Argentínában tett tanulmányútjáról.

A cikk beszámol arról is, hogy a Magyar Természettudo-
mányi Múzeumban megnyílt �Patagónia óriás dinói� c. kiállí-
táson láthatók a Bakonyban talált (lásdÕsi Attila és szerzõtár-
sai cikkét a Bányászat 2006/6. számában) leletek is. A Hunga-
rosaurus és a Bakonydraco maradványait háromdimenziós re-
konstrukció segítségével tették látványossá, a nagyközönség
számára is érdekessé.

A kiállítás novemberig tekinthetõ meg.
Napló, 2007. 03. 23. Károly Ferenc

Nagyteljesítményû szélerõmû
Észak-Kelet-Magyarországon

2006. október 11-én helyezték üzembe Felsõzsolca térsé-
gében a �Cervantes� névre keresztelt, a Vestas cég V90 típusú
közüzemû hálózatba csatlakoztatott szélerõmûvét.

A 2006-os év elsõ felében végzett szélmérések azt igazol-
ták, hogy 105 m-es gondola magasságban 6,1-6,2 m/s értékû az
átlagos szélsebesség, amely a berendezéseknél várhatóan 26-
30%-os éves csúcskihasználást jelent. A berendezés éves telje-
sítményét 4 300 000�4 600 000 Wh-ra prognosztizálják.

A berendezés aszinkron generátorral mûködik, az inver-
ten keresztül továbbítja az energiát a gondolában lévõ 20
kV-os transzformátor irányába, tehát a gondoláktól 20 kV-os
vezeték húzódik az átadás pontján lévõ védelmi és kapcsoló
rendszerig.

Dr. Horn János

Szén-dioxid árverés

A magyar állam 2006. december 11-én 1,197 millió kibo-
csátási egységet adott el az Európai Unió emisszió-kereske-
delmi rendszerében (ETS) 7,42 eurós tonnánkénti árfolya-
mon. Az interneten lezajlott szén-dioxid árverés eredménye-
képpen a központi költségvetés így mintegy 2,3 milliárd forint
bevételhez jutott. Az aukción háromezer kvótára nem érke-
zett sikeres vételi ajánlat, ezek sorsáról a pénzügyminisztéri-
um késõbb dönt. Az ügyletet a Vertis Környezetvédelmi Pénz-
ügyi Tanácsadó Zrt. bonyolította.
(Forró Drót 2006. december, p.: 5 )

Dr. Horn János

Megalakult a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

2006. december 20-án jelentek meg azok a kormányren-
deletek, amelyek aMagyar Bányászati és Földtani Hivatal (to-
vábbiakban: MBFH ) létrehozásával kapcsolatosak.

A 267/2006. (XII. 20.) korm. rendelet többek között ki-
mondja, hogy

� az MBFH központi hivatal, amelynek irányítását a bá-
nyászati ügyekért felelõs miniszter látja el,

� az MBFH-t az elnök vezeti,
� az MBFH területi szervei a bányakapitányságok (Buda-

pest, Miskolc, Pécs, Szolnok, Veszprém), a bányakapitányság
vezetõje a bányakapitány,

� a kormány a Magyar Bányászati Hivatal nevét Magyar
Bányászati és Földtani Hivatalra változtatja, a Magyar Geoló-
giai Szolgálat valamint a Szénbányászati Szerkezetátalakítási
Központ megnevezésû szerveket megszünteti, melyek jog-
utódja az MBFH,

� az MBFH állami földtani feladatai ellátásában a MÁFI
és az ELGI közremûködnek.

A 268/2006. (XII. 20.) korm. rendelet a bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998.
(XII. 19.) korm. rendelet módosítását tartalmazza.

A 269/2006. (XII. 20.) korm. rendelet aMagyar Bányásza-
ti és Földtani Hivatal hatósági jogkörével összefüggõ egyes
rendeletek módosítását tartalmazza.

Mindhárom kormányrendelet � melyek 2007. január 1-jén
lépnek hatályba � a 158. számú Magyar Közlönyben jelentek
meg.

Dr. Horn János

Visonta +29 MW

Üzembe állították a Mátrai Erõmû Zrt. új elõtét-gáz-
blokkját, mely a vele összekapcsolt blokkok hulladék hõener-
giáját hasznosítja. A projekt során a meglévõ IV-es, V-ös hely-
számú blokkokhoz kapcsolt 2 db elõtétturbina végleges telje-
sítménye egyenként 25 MWh lesz.
(Forró Drót 2006. november)

Dr. Horn János

Szivattyús tározó épülhet

Elõzetes engedélyt adott ki a Magyar Energia Hivatal egy
magyarországi 600 MW-os szivattyús tározós erõmû létesíté-
sére. A Szinerg Energia Kft.-nek 150 milliárd forintos beruhá-
zás megvalósítására négy éve van.
(Forró Drót 2006. november)

Dr. Horn János

Magyarország ásványi nyersanyagvagyona 2006

2006 decemberében jelent meg a Magyar Geológiai Szol-
gálat (MGSZ) által összeállított �Magyarország ásványi nyers-
anyagvagyona 2006� címû kiadvány. Az MGSZ és jogelõdjei
(OFF, KFH) 1953 óta adják ki ezt a kiadványt, amely az össze-
sített adatokat tartalmazza az adatvédelmi törvény betartása
mellett hazánk ásványi nyersanyagvagyonáról.

2005 óta a kor követelményeinek megfelelõen a kiadvány
már CD lemezen jelenikmeg, és a korábbi adatokon kívül szá-
mos térkép és fénykép is szerepel a színes kivitelben, kiváló
technikával készült lemezen. A borítóban idén is egy 16 olda-
las színes füzet tartalmazza a legfontosabb adatokat.

Az országos ásványvagyon-nyilvántartás többmint 3500 is-
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mert (2005-ben ez a szám csak 3200 volt) lelõhely 32 milliárd
tonna földtani és 13,6 milliárd tonna ipari vagyonát foglalja
magában, amely a 2006. január 1-jei állapot szerint 9031 mil-
liárd forint nominál gazdasági eredményt (az ipari ásványva-
gyon mennyiségének a fajlagos árbevétel és a fajlagos ráfor-
dítás különbségével való szorzata, mely nincs diszkontálva) je-
lent (ez a szám 2005. január 1-jén 7302 milliárd forint volt).

Az ismert ásványi nyersanyagokon kívül mintegy 644 mil-
liárd tonna földtani és 480 milliárd tonna ipari reménybeli
vagyont tartanak nyilván.

A program és az összeállítás az MGSZ dolgozóinak �
akiknek a nevét a CD is tartalmazza � kimagasló szakértelmét
és munkáját dicséri.

Dr. Horn János

Föld alatti gáztárolás

AMagyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség, a MOL és
az MSZKSZ Biztonsági Földgáztároló Zrt. január 3-án több
elembõl álló szerzõdéscsomagot írt alá a földgáz biztonsági
készletezésérõl szóló törvény elõírásainak teljesítése érdeké-
ben.

Magyarországon az úgynevezett primer energiahordozók
éves felhasználását tekintve a földgáz részaránya 40 százalék,
de fûtési célú alkalmazása 70 százalékos. Ennek megfelelõen
a szezonális hatás rendkívül markáns. A napi igények évszak-
tól függõen 3-90MNm3 között változnak. Jelenleg a hazai ter-
melés maximum 10 MNm3/nap forrás biztosítására képes. A
maximális felhasználás további igényeit importból és a föld
alatti gáztárolók mûködtetésébõl nyerjük.

Magyarországon jelenleg öt gáztároló üzemel E-ON tulaj-
donban.
�Hajdúszoboszló: mobil készlet: 1400 MNm3, csúcskapacitás:
19,2 MNm3/nap

� Zsana: mobil készlet: 1300 MNm3, csúcskapacitás: 18,0
MNm3/nap

� Pusztaederics: mobil készlet: 330 MNm3, csúcskapacitás: 2,6
MNm3/nap

� Pusztaszõlõs: mobil készlet: 160 MNm3, csúcskapacitás: 2,1
MNm3/nap

� Algyõ-Maros-1: mobil készlet: 150 MNm3, csúcskapacitás:
2,3 MNm3/nap
2006 januárja és februárja megmutatta, hogy a biztonsá-

gosnak gondolt importban is van veszély. Az idõszakhoz kap-
csolódó ellátási nehézségek üzletileg felértékelték a fogyasztó-
hoz közeli gáztárolókat. Európában a továbbiakban is fenn-
marad az orosz gáz iránti igény.
MOL Panoráma, IV. évf. 2. szám (2007)

Dr. Csaba József

A MOL századik vízszintes kútja

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztálya 2006. október
9-10-én Szolnokon, a Garden Hotelben rendezte meg a
�MOL századik, vízszintes kútja� konferenciát. A konferen-
ciához egy bemutató kiállítás is csatlakozott.

A konferenciára a MOL-on kívül meghívást kapott mind-
az a 14 szervizcég, akik ebben a tevékenységben részt vettek,
a szomszéd államok kõolaj- és földgázkutatásával és termelé-
sével foglalkozó társaságai, a Magyarországon szénhidrogén-
kutatási és -termelési koncesszióval vagy kutatási engedéllyel
rendelkezõ társaságok, valamint a szakmához kapcsolódó tu-
dományos társaságok is. A 102 résztvevõ 11 elõadást hallha-
tott angol nyelven, és hat bemutató kiállításnál szerezhettek
bõvebb információt.

Õsz Árpád

Egy bányász �Az én hazám�-ban

2007. január 16-án, a Kossuth Rádió �Az én hazám� címû
mûsorában Kovács József nyugdíjas bányagépész-technikus
gondolatait hallgathatta meg az ország, aki � többek között �
az alábbiakat mondta:

�Jó szerencsét! Ezzel a köszöntéssel fogadtak a 60-as évek
végén, mikor a Dorogi Szénbányáknál kezdtem hegesztõként
dolgozni, a bányászok hamar befogadtak. Eltelt 10 év, mire
megértettem e köszöntés lényegét�

A Dorog-esztergomi szénmedencében 1781-ben elkezdõ-
dött bányászat 2004-ben megszûnt. Ez évben ünnepeltük a
225 éve kezdõdött bányászati tevékenység kezdetét a Csolnoki
Bányász Klubban. A bányászat meghatározó volt e települé-
sek fejlõdésében, az itt élõ emberek életmódjában, gondolko-
dásában. Kollégáimmal mindent megtettünk és teszünk an-
nak érdekében, hogy a bányászhagyományok el ne felejtõdje-
nek. Csolnokon, lakhelyemen, ahol kezdõdött a bányászko-
dás, bányászmúzeumot hoztunk létre, 2001-ben avattuk, ahol
elhelyeztük bányász õseink még fellelhetõ bányászati eszköze-
it, írásos emlékeit, szinte az utolsó pillanatban. Azóta is szinte
hetente kapunk különbözõ bányászati emléktárgyakat, íráso-
kat, eszközöket a dorogi kistérség falvaiból. A bányásznapi és
Szt. Borbála-napi ünnepeken igen sokan vesznek részt volt bá-
nyászok, ma már sajnos nagyobb számban a hozzátartozóik,
mivel a bányászok is korán halnak meg.

A nagy hazám a Kárpát-medence, ezen belül ez az én kis
hazám, a Dorogi Szénmedence, ahol élek, tanulom nyugdíjas-
ként a fafaragást, kollégáimmal ápolom a bányászhagyomá-
nyokat, amivel tartozom bányász õseinknek és az utánunk kö-
vetkezõ generációknak.�

Befejezésül Kovács József Hajós Erzsi �Jó Szerencsét!� c.
versét mondta el.

Pados József

Könyv- és folyóiratszemle
A pécsi �Sahti per�

A Pécsi Szemle (várostörténeti folyóirat) 2006. évi téli
számában (p.: 60-81) jelent meg Blasszauer Róbert középisko-
lai tanár írása �A pécsi Sahti per� címen. (A cím az 1928-ban
a Donyeck medencében fekvõ Sahti szénbányáknál lezajlott
koncepciós perre utal.) Blasszauer Róbert részletesen beszá-
mol Wietorisz Róbert, Lugosi György, dr. Rihmer László
bányamérnökök és Mosonyi Sándor bányamester meghur-

colásáról, megaláztatásukról, a koncepciós perrõl majd
szabadulásukról. A cikk 54 hiteles dokumentum (pl.: ÁBTL,
BML,MSZMP) címét is megadja.Wietorisz Róbert 1973-ban,
dr. Rihmer László 1982-ben, Mosonyi Sándor 1984-ben,
Lugosi György 1996-ban hunyt el.

A Pécsi Szemle egyes példányai (600 Ft) megrendelhetõk
a szerkesztõség címén (7626 Pécs, Búza tér 8., tel./fax/üzenet-
rögzítõ: 72-334-811, e-mail: romwalter@freemail.hu).

Dr. Horn János

mailto::72-334-811,e-mail:romwalter@freemail.hu)


50 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 140. évfolyam, 2. szám

Mély megrendüléssel vettük a hírt, hogyNémethMihály aranyokleveles bányamérnök, a Veszprémi Szénbányák
nyugalmazott termelési igazgatója 2006. december 30-án, életének 82. évében, Balatonalmádiban elhunyt.

1925. május 24-én született Pinkamindszenten, középiskolai tanulmányait Körmenden és Szombathelyen foly-
tatta. 1948-ban jelentkezett a soproni alma materünk hallgatójának, ahol 1952-ben
végzett.

Az egyetem elvégzése után a padragi bányaüzemnél kezdett dolgozni. Bányamér-
nökként �mint generációjánakminden tagja � részesévé vált a szénbányászat államo-
sítás utáni teljes történetének, annak fényes és árnyékos oldalait is megtapasztalva.

Pályája szorgalma, kitartása, szervezõ és emberi kapcsolattartási képessége, tudá-
sa révén egyenesen ívelt felfelé. 1954-ben már a Dudari Bányánál volt aknavezetõ,
1958-tól üzemvezetõ fõmérnök. Részese volt az új Iker-akna üzembe helyezésének, az
elsõ magyar gyártmányú berendezéssel felszerelt szkip-akna beindításának, majd a
termelés felfutásának, irányítása alatt a bánya 1967-re elérte a 480 ezer tonna terme-
lési szintet. Bizony ez nem kis feladat volt, hiszen 1961. október 16-án karsztvíz-betö-
rés miatt csaknem az egész bánya víz alá került, és az elzárási munkák 1964 végéig el-
húzódtak, emellett az üzem évi 300 ezer tonna szenet termelt a legkedvezõtlenebb
idõszakban is. Vezetése alatt jelentõs mûszaki fejlesztéseket hajtottak végre. A bánya

áttért az acélszerkezetes TH vágatbiztosításra és a széles homlokú fejtési rendszerre, 1958-tól bevezették az acéltá-
mos frontfejtési biztosítást, a jövesztés �Dombasz� kombájnnal, majd Loebbe széngyaluval történt.

A sikeres és eredményes munka elismeréseként, 1968-ban a Közép-dunántúli Szénbányák igazgatósága Mû-
szaki Fejlesztési Csoportjának vezetõjévé nevezték ki. Ebben az idõszakban valósult meg a vállalat teljes területén
a THbiztosítású vágathajtás, az elõvájások gépesítése, a széles homlokú fejtések bevezetése, a gumihevederes szállí-
tási mód kiépítése, a diszpécser szolgálat kialakítása.

1977-ben a vállalatmûszaki vezérigazgató-helyettesének nevezték ki. Ebben a beosztásban tevékenykedett 1980
végéig, a Közép-dunántúli és Várpalotai Szénbányák összevonásáig. Ez volt a Közép-dunántúli Szénbányák fejlõdé-
sének legintenzívebb idõszaka. Az elért eredmények dicsérik NémethMihály tehetségét, vezetõi rátermettségét, aki
soha nem felejtette el, hogy azok nemcsak az Õ, hanem egy jól mûködõ üzemi és vállalati kollektíva eredményei is.
A két nagy szénbánya vállalat összevonása után 1981-ben az új Veszprémi Szénbányák Vállalat termelési igazgatója
lett. Ebben a beosztásban dolgozott 1983-ban történt nyugdíjazásáig.

Szakmaimunkáját számos kitüntetéssel ismerték el. Ötször kapottKiváló Dolgozó, kétszerKiváló Bányász kitün-
tetést, megkapta még a Kiváló Mûszaki Dolgozó, aMagyar Népköztársaság Minisztertanácsának kitüntetõ jelvényét és
a Munka Érdemrend bronz fokozatát. A bányászatban eltöltött aktív éveiért a Bányászati Szolgálati Érdemérem
bronz, ezüst és arany fokozatát kapta. 2003-ban az 50 éves Bányász Szakszervezet-i tagságát ismerték el, 1997-ben az
OMBKE 40 éves tagságáért Sóltz Vilmos emlékérmet kapott. 2003-ban aranyokleveles bányamérnök lett.

Németh Mihály tulajdonságai közül ki kell emelni, hogy szerény, csendes, mások érdemeit elismerõ, bizalmát
elnyerõ, közvetlen kapcsolatot teremtõ, soha senkit meg nem bántó, mégis határozott ember volt. Nyugdíjazása
után is részt vett a társadalmi életben, a szakszervezeti munkában, azOMBKEhelyi szervezetében, a bányász nyug-
díjas klub tevékenységében. Sajnáljuk, hogy nem lesz többé jelen közös rendezvényeinken.

A bányászhimnusz harangjátéka mellett 2007. január 11-én kísértük utolsó útjára a Veszprémi Magyarok Nagy-
asszonya Római Katolikus Templom altemplomába.

KedvesNémethMihály aranyokleveles bányamérnök kollégánk! Búcsúzunk Tõled a volt szénbánya vállalat dol-
gozói, bányász- és nyugdíjastársaid, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Helyi Szervezete, a Bá-
nya-, Energiaipari Dolgozók Szakszervezete, a Veszprémi Bányász Nyugdíjas Klub, az ismerõsök, barátok és évfo-
lyamtársaid nevében. Emlékedet megõrizzük!

Bolyky Zoltán

Németh Mihály
(1925�2006)
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Helyreigazítás

Cseh Béla okl. villamosmérnök oroszlányi tagtársunk halálhíre tévesen jelent meg 2006. évi 6. számunkban. A
hibánkat nemmenti, hogy azt egy névazonosság következtében követtük el. Elnézést kérünk valamennyi kedves
Olvasónktól és Cseh Béla tisztelt tagtársunktól, akinek ezúton is jó egészséget kívánunk!

Podányi Tibor felelõs szerkesztõ
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Õszinte fájdalommal búcsúzunk kollégánktól, barátunktól, a MEE oroszlányi szervezetének alapító tagjától és
elsõ titkárától, aki hosszantartó súlyos betegség után 2007. február 6-án elhunyt.

1940-ben Pécsett született, és középiskoláit ugyanitt, a Zipernowsky Gépipari Technikumban végezte. Majd
1964-ben Budapesten a mûszaki egyetem erõsáramú villamosmérnöki karán szerzett
diplomát.

Mint fiatal pályakezdõmérnök aVERTESZ vállalat dolgozójaként a pécsi erõmû-
ben dolgozott. 1966-ban az Oroszlányi Szénbányák XXI. és XXII. Bányaüzeménél a
VERTESZmegbízásából a külszíni és föld alatti fõelosztók szerelését vezette, irányí-
totta.

Még ebben az évben családjával együtt Pécsrõl Oroszlányra költözött, és azOrosz-
lányi Szénbányák Központi Gépjavító Üzem villamos részleg vezetõje lett. Nevéhez
fûzõdik a 35 kV-os külszíni légvezeték és transzformátor állomások korszerûsítése és
a központi vezérlések kialakítása. Szerepe volt még az SB-Rb robbanásbiztos beren-
dezések javítási és vizsgálati technológia bevezetésében.

Ambícióját és szakmai elkötelezettségét értékelve áthelyezték az Oroszlányi Szén-
bányák gépészeti osztályára, ahol a villamos részleg vezetõje lett. Feladata volt a kül-
színi és bányaüzemi villamos munkák felügyelete, a villamos erõátviteli hálózatok és

gépek, berendezések üzemvitelének koordinálása. Emellett szakmai tanfolyamokat is szervezett. Munkatársaival
tervezte és valósította meg a bányában a mai napig is használatos energiavonatot.

Munkáját mindvégig kimagasló színvonalon, vezetõi és kollégái megbecsülése mellett végezte. Szakmájának el-
ismert képviselõje volt, aki a közösségért is sokat tett, a Bányagépészet aMûszaki Fejlõdésért Alapítvány kuratóriu-
mának titkára volt egészen haláláig. A Bányászati Múzeum létesítésének gondolata is tõle származik. Elindítója és
szervezõje volt a város központi TV-antenna kábelhálózat kiépítésének és az Oroszlányi Városi Televízió létrehozá-
sának.

Munkáját mind a szakma, mindOroszlány város kitüntetésekkel is elismerte: Bányászati Szolgálati Érdemérem
bronz fokozata (1987), aMagyarElektrotechnikai Egyesület KandóDíja (1994),MTESZEmlékérem (1995), Hell-
Bláthy Díj (1995 és 1999), OMBKE Emlékplakett (1999), �Oroszlány Városért� Emlékplakett (1987), �Oroszlá-
nyért aranygyûrû� (1999).

1999-ben megbetegedett és hosszan tartó súlyos betegségben szenvedett egészen 2007-ben bekövetkezett halá-
láig. Személyében kitûnõ villamos szakembert, segítõ kollégát és szeretõ családapát veszítettünk. Emlékedet meg-
õrizzük!

Malomvölgyi Tibor

Hartmann István
(1940�2007)
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2006. június 10-én Székesfehérváron elhunyt Tóth János útépítõ technikus.
1921. január 17-én született a felvidéki Százdon (ma Szlovákia). Az általános isko-

la elvégzése után szülei néhány hold földjén és az építõiparban dolgozott. 1944-1948-
ig tartó hadifogsága után került aFejér megyei Bakonykutiba, ahova szülõfalujából idõ-
közben kitelepített édesapját és húgát követte.

A Várpalotai Városépítõ Vállalatnál helyezkedett el. 1953-tól Kincsesbányán a Fe-
jér megyei Bauxitbányánál ács, majd mûvezetõ, késõbb építésvezetõ volt. Közben to-
vábbtanult és 1965-ben elvégezte a Jáky József Útépítõ Technikumot. A bauxitbányá-
tól 1981-ben ment nyugdíjba.

A közéleti munkát szívesen végzõ, hívõ embernek tartotta magát. Falujában 1960-
tól tanácstag, vb-tag, elöljáró, majd már nyugdíjas éveiben, 1990-ben és 1994-ben is
polgármesterré választották.

Az OMBKE-nek 1976-tól volt tagja.
Tóth Zoltán

Tóth János
(1921�2006)
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Szomorú szívvel vettük tudomásul, hogy Szentágotai József bányamûvelõ technikus kollégánk, barátunk és volt
munkatársunk 2006. november 8-án, türelemmel viselt betegség után, Székesfehérváron elhunyt.

Budapesten született 1922. október 10-én. Elemi iskoláit és a középiskola alsó osztályait ugyanott, a felsõ osztá-
lyokat a székesfehérvári kereskedelmi középiskolában végezte, és itt is érettségizett. A
II. világháború eseményei õt is magukkal sodorták. Németország területén került ha-
difogságba, ahonnan 1945 év elején jöhetett haza, majd az akkor szokásos vizsgálati
fogság után szabadult.

1945 júniusától elsõsorban pénzügyi vonalon dolgozott 1951-ig. Nevezetesen: Egy-
házmegyei Takarékpénztár Rt.-nél � államosítása után Fejér megyei Takarékpénztár
�, majd a siófoki Állami Halászati Vállalatnál volt pénzügyi elõadó és fõkönyvelõ-he-
lyettes.

1947-ben a JózsefNádorMûszaki ésGazdaságtudományi Egyetem hallgatója volt,
de az akkori politikai viszonyok következtében tanulmányait nem folytathatta.

Abányászattal 1951-ben került közvetlen kapcsolatba, amikor saját kérésére aDu-
nántúli Ásványbánya Vállalathoz helyezték, ahol beruházási elõadó, majd áruforgal-
mi osztályvezetõ volt.

1960-ban a számviteli végzettsége mellé Tatabányán okleveles bányamûvelõ tech-
nikus képesítést szerzett. 1956-62 között Fehérvárcsurgón a tatárhegyi bánya üzemvezetõje, majd 1962-tõl, az elõ-
készítõmû üzembe helyezése után, a modern homoküzem üzemvezetõ-helyettese lett. Ezen beosztásából, ahol mû-
szaki tudása mellett a gazdasági és pénzügyi ismereteit is nagyon jól tudta hasznosítani, 31 éves bányászati szolgálat
után vonult nyugdíjba.

Mindig megbízható, pontos, korrekt volt hivatali és emberi kapcsolatában egyaránt, amiért felettesei és beosz-
tottai tisztelték és becsülték. Munkája elismerését jelzi Kiváló Bányász (1981) kitüntetése, és tulajdonosa a Bányász
Szolgálati Érdemérem mindhárom fokozatának. 1977-tõl OMBKE tag volt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2006. november 18-án volt a székesfehérvári �Csutora� temetõben, a római ka-
tolikus egyház szertartása szerint. Családtagok, rokonok, barátok, voltmunkatársak és ismerõsök kísérték utolsó út-
jára.

Nyugodjál békében! Búcsúzunk és mondunk utolsó Jó szerencsét!
Cserháti József

Szentágotai József
(1922�2006)
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2006. május 16-án Tatabányán elhunyt Baksai Vilmos bányatechnikus, a Tatabányai Szénbányák nyugdíjasa.
1932. július 27-én született Budapesten, Tatabányán végezte el az elemi iskolát, majd a Bányaipari Technikumot.

Elsõmunkahelye a Tatabányai Bányagépgyártó Vállalatnál volt, majd a Kóta-féle robbantástechnikai kutató in-
tézetben folytatta munkáját. 1956. január 1-jétõl a Tatabányai Szénbányák kísérleti
csoportjához került, ahol annak megszûntéig dolgozott. Ezután a szénbányák bizton-
ságtechnikai osztályán bízták meg különbözõ teendõkkel.

Rendkívül nagy szorgalommal és odaadással, odafigyeléssel végezte munkáját
minden munkahelyén 1984-ben bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig. Munkásságát
több kitüntetéssel ismerték el: 1975-ben Bányász Szolgálati Érdemérem bronz-, 1979-
ben ezüst-, 1984-ben arany fokozatait, 1981-ben eredményes és termékeny újítói tevé-
kenységéért a Kiváló Újító arany fokozatát nyerte el.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 40 éves egyesületi tagsá-
gáért a Sóltz Vilmos Emlékérmet adományozta számára.

2006. május 20-án családja, barátai és munkatársai kíséretében helyezték örök
nyugalomba a tatabányai VII. telepi temetõben. Emlékét megõrizzük, nyugodjon bé-
kében.

Utolsó jó szerencsét!
Hídvégi Ferenc

Baksai Vilmos
(1932�2006)
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Gyászjelentés
Magyar Béla üzemmérnök életének 62. évében, 2006. október 21-én, Oroszlányban elhunyt.

Nagy Mátyás bányatechnikus életének 86. évében, 2006. november 19-én, Gyöngyösön elhunyt.

Csepregi Mária okl. bányamérnök életének 77. évében, 2006. december 17-én, Esztergomban elhunyt.

Murányi Zoltán felsõfokú technikus életének 84. évében, 2007. január 2-án, Miskolcon elhunyt.

Móri Zoltán bányatechnikus 66 éves korában, 2007. március 19-én, Miskolcon elhunyt.

Dunai Ferenc okl. bányamérnök életének 86. évében, 2007. március 21-én, Dorogon elhunyt.

(Tagtársaink életútjáról késõbbi lapszámunkban fogunk megemlékezni.)

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy Kispál József bányatechnikus 2006. augusztus 6-án rövid, de súlyos
betegségben elhunyt. Halála elõtt hat héttel még az Erdélyben szervezett kirándulásról beszélgettünk, nagyon ké-
szült az útra. Két nap múlva a kórházba ment ellenõrzésre, a vizsgálat eredményei alapján ott fogták, és sajnos az

ötödik héten értesültünk, hogy meghalt. Nagyon váratlan volt halálhíre.
1933. április 24-én Istenmezején született. Édesapja acélgyári munkás volt, rövid

idõ múlva Salgótarjánba költöztek. Elemi iskoláit ott végezte, majd a négy polgári is-
kola végzése után 1950-ben a salgótarjáni Építõipari Vállalatnál kezdett dolgozni.

1951-ben került a Nógrádi Szénbányák kisterenyei igazgatóságára létszámnyilván-
tartónak. 1952-ben a Rónai Bányaüzem következett, itt már bérelszámolási csoport-
vezetõ volt a beosztása. 1960-ban képesített könyvelõi vizsgát tett, majd 1964-ben el-
végezte a bányaipari technikumot.

1970-ben a Nógrádi Szénbányák Igazgatósága mérnökségi osztályának dolgozója
lett. 1979-ben a Kányási Bányaüzemhez került, itt mérnökségvezetõként, az üzem be-
zárásáig végezte munkáját. 1988-ban innen ment nyugdíjba.

Szorgalmas, megbízható középvezetõként végezte munkáját, vezetõi teljes meg-
elégedésével. Az OMBKE-nek 1982-tõl volt tagja. Minden rendezvényen ott volt,
mindig számítani lehetett munkájára.

2006. augusztus 9-én családja, volt munkatársai, ismerõsei körében római katolikus szertartás szerint a Bányász-
himnusz dallamai mellett helyezték örök nyugalomba a salgótarjáni régi temetõben.

Kedves kollégánktól ezúton búcsúzunk és mondunk utolsó Jó szerencsét!
Vajda István

Kispál József
(1933�2006)

Õ·°?´ Ö-¦»º

Figyelem! E-mail címváltozás!

A BKL Bányászat e-mail címe a szolgáltató nevének megváltozása miatt 2004. július 1-jétõl
bkl.banyaszat@axelero.hu-ról bkl.banyaszat@t-online.hu-ra változott. Erre többször felhívtuk tisztelt
Olvasóink és Partnereink figyelmét. A szolgáltató továbbra is elfogadta a bkl.banyaszat@axelero.hu címzésû
leveleket � mint ahogy mi is a mai napig kapunk ilyeneket � (legfeljebb azok lassabban érkeztek a címzetthez).

A T-Online Magyarország tájékoztatója szerint 2007. május 31-ével megszüntetik a mail@axelero.hu
szervereket. Kérjük ezért tisztelt Olvasóinkat, Cikkíróinkat, Hírt-beküldõinket, valamennyi Partnerüket, hogy
címjegyzékeikben a BKL Bányászat e-mail címét (és értelemszerûen esetleges más axelero-s címeiket is) kijaví-
tani szíveskedjenek.

Szerkesztõség

mailto:bkl.banyaszat@axelero.hu
mailto:bkl.banyaszat@t-online.hu
mailto:bbraiselfogadtaabkl.banyaszat@axelero.huc
mailto:mail@axelero.hu
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A prv ibrami bányászat a tudományban és a technikában

A bányászat jelentõségét és feladatait tárgyalta Prvibram-
ban a 45. jubileumi szimpózium. A helyszín a jelenkori bányá-
szat megítélésének hozzáértõ megvitatását inspirálta, Prvibram
bányászváros Közép-Csehországban, 59 kilométerre Prágától.
A városban a 14. századtól az arany-, az ezüst- és az ólom-
bányászat valamint -feldolgozás nyújtott megélhetést a lako-
sok zömének, de a bányászat még korábbi korokba nyúlik
vissza. A kohászat elsõ írásos emléke 1311-bõl származik, a
késõbb létesült kohó 220 éves. Az építészeti emlékek a kora-
beli polgárság jólétét sugározzák. Lenyûgözõ a Szent Hegyen
a legrégibb cseh Mária kegyhely oltára, amely bizonyosan a
helyi bányák ezüstjébõl készült.

A prvibrami bányászat aranykora a 19. században volt, ami-
kor innen származott a csaknem egész Közép-Európát átöle-
lõ Osztrák-Magyar Monarchia ezüst- és ólomtermelésének
97,7%-a. 1849-ben Prvibramba települt Selmecrõl a Bányászati
Fõiskola, amely az 1945. évi Ostravába költözéséig képezett itt
bányászati szakembereket. II. Rudolf császár alatt a város
megkapta a szabad királyi város rangját. Késõbb a bányászat
visszaesett, és csak az 1960-as évektõl, az ólom-, a cink és az
uránbányászattal jött el az újabb fellendülés. A II. világhábo-
rút követõen az ezüst és ólom ércbõl való elõállítását kiegészí-
tette az elöregedett akkumulátorok feldolgozása. A kohászat
mûszaki fejlõdése folyamatos volt, és napjainkban innen szár-
mazik a világ ólomtermelésének 0,5%-a.

Prvibramban található Csehország legnagyobb bányászati
múzeuma, amely 3 részre tagolódik: a Brezove Hory bányá-
szati körzetre, az uránbányászati körzetre a Vojna büntetõlá-
gerrel, valamint a 15. századi Öregbányára Nový Knínben. A
múzeum az épségben fennmaradt régi bányászati létesítmé-
nyeket, az akkori világ élenjáró technikáját ismerteteti, a leg-
mélyebb aknája eléri az 1600métert. Megtekinthetõ a korabe-
li kerekes vízemelés, a Közép-Európában elõször használt
ércszállító gõzgépek. Ezek kiválóságáról szól, hogy mindkettõ
1978-ig, a bánya bezárásáig üzemben volt, és a körzet teljes vil-
lamosítása sem indokolta a gõzgépek kiváltását. I. Ferenc Jó-
zsef uralkodása alatt 1875-ben az itteni Vojtech bányában
haladták meg a világon elõször az 1000 m mûvelési mélységet.
A teljesítményt császári ünnepség követte, amelyen a bányá-
szok egyenruhát viseltek.

Az ezüst- és ólomérc bányászatot kiegészítette az uránbá-
nyászat. A geológusok régen tudtak az elõfordulásról, de ak-
kor még nem volt ismert az urán energiahordozóként való fel-
használásának lehetõsége, és textil- illetve porcelánfestésre,
valamint gyógyászati célokra volt használatos. Az elsõ energia
célú uránbányászati aknát 1948-ban helyezték üzembe és kö-
zel egy évszázad után újabb csúcs született, amikor 1975-ben
az egyik akna elérte az 1838 méter mélységet. Az uránércet
1991-ig termelték, mikorra a mûvelés a mélységével növekvõ
költségek és az uránárak csökkenése miatt gazdaságtalanná
vált. Manapság az árak jelentõs növekedése nyomán ismét
kezdenek ezüstöt, ólmot és uránt termelni.

A szimpóziumon Jirví Jez bányamérnök, vezérigazgató el-
nökölt, Ing. Ivan Fuksa polgármester és Ing. Jaromír Volný kép-
viselõmondott köszöntõt. A tanácskozáson a vezérigazgató úr
megtisztelõ meghívásának eleget téve dr. Szûcs István bánya-
mérnök kollégával vettünk részt és tartottunk két elõadást.

Három vitaindító elõadás hangzott el. Ing. Zby�ek Sochor
elõadásában elõbb 111 régi bányakörzet 6500 régi létesítmé-
nye ökológiai baleset nélküli szanálásának és felszámolásának
állami szervezési gyakorlatát ismertette, majd Európa energe-
tikai helyzetével foglalkozott. Rámutatott, hogy hosszú ideje

nõnek az Európai Unióba gyakran kockázatos országokból
behozott kõolaj- és földgázárak, miközben az EU-ban ener-
getikai nyersanyagszükségletének felét importálja, és 20 év
múlva az arány eléri a 70%-ot. Az EU-ban a fenntartható fej-
lõdés keretében döntõ a fosszilis tüzelõanyagok felhasználása.
A 2030-ig kidolgozott cseh állami energetikai koncepciót úgy
kell 2050-ig kiegészíteni, hogy a jövõben csökkenjen az im-
portfüggõség. A megoldást a barnaszéntermelés jelenti. Az is
elõrevetíthetõ, hogy az uránárak növekedésével a termelése
újra gazdaságossá válik.

Ing. Zdenek Kunický megemlékezett a 220 éves prvibrami
érckohászatról, és hangsúlyozta folyamatos mûszaki fejlõdé-
sének fontosságát a gazdaság történetében.

Ing. Bedrvich Michálek az energetikai urán termelésének és
árának világméretû növekedésére hívta fel a figyelmet, majd
történeti áttekintést adott az egész cseh és ezen belül a Rozná-
bányai termelésérõl, valamint az érc feldolgozásáról. Ismertette
a föld alatti vizekbõl történõ érckinyerésre irányuló kutatást.

A vitaindító elõadások lezárásaként az elnök kiemelte,
hogy az EU nyersanyagimport függõ, a termelés lassabban nõ,
mint a szükséglet. Nincsenek termelési kapacitások, és hiány
van képzett szakemberekben. Az ismeretek bõvítését segítheti
a Stráz-i oktatási központ, amely a Londoni World Nuclear
University védnöksége alatt mûködik.

A szekciókban elhangzott elõadások és viták jól segítették
az üzemek és intézetek tapasztalatának megismerését. Öröm-
mel nyugtáztuk, hogy a magyar elõadásokat érdeklõdés kísérte.

A szimpóziumot a hely hagyományainak megfelelõ szín-
vonalú szakestély koronázta.

Dr. Vojuczki Péter

Guineai bauxit

Guinea-ban a bauxit a legnagyobb mennyiségben termelt
ásvány, az ország biztosítja az USA és Kanada igényének a fe-
lét, valamint Európa timföldgyárainak is a legnagyobb szállí-
tója. Az ország éves termelése 16 Mt. Jelenleg három terüle-
ten � Sangaredi, Frigula és Kindia � mûködnek bauxitbányák,
melyekbõl az orosz nagyvállalat, a Rusal mûködtet kettõt. A
Boké bányaüzem (a világ legnagyobb exportálója) Észak-
Amerika és Európa, míg Frigula és Kindia Oroszország és
Ukrajna timföldgyáraiba szállít.

A guineai kormány saját timföldgyártó kapacitás kiépíté-
sét tervezi, ehhez tárgyalásokat kezdett a torontói Global
Alumina céggel.
Mining Magazine, 2006. november

Bogdán Kálmán

Külföldi hírek

Balekavatás a szakestélyen



Kanada: középpontban az uránbányászat

Kanada a világ uránium-termelésének felét adja. A bá-
nyák és az egyéb uránipari létesítmények az Athabasca me-
dencében, Saskatchewan tartományban vannak. Az új beru-
házásokat és fejlesztéseket a tartományi kormányzat segítsé-
gével indították el.

A Comeco Vállalatnak két bánya- és elõkészítõ üzeme
van: a McArthur River és a Rabbit Lake. Éves termelésük
5850 t ill. 2500 t uránoxid (U3O8). Folyamatban van további
két bányaüzem � Cigar Lake és Midwest � feltárása, melyek
közül az elsõ a világ jelenleg ismert legnagyobb (104 kt U3O8)
és a legjobb minõségû (19%) ércvagyonú föld alatti bányája.

Az Athabasca medencében üzemel még a McClean Lake
bányaüzem is, melynek éves termelése 2500 t U3O8 (minõsége
2,4%).
Mining Magazine, 2007. január

Bogdán Kálmán

Oroszország a globalizált alumíniumiparban

Az alumíniumiparban két dolog jelent nagy elõnyt, még-
pedig a jó minõségû bauxitvagyon és az olcsó villamos energia.
Oroszország a másodikkal rendelkezik, a közép-szibériai nagy
teljesítményû vízi erõmûvek adják ezt az energiabázist. A
nyersanyagot importból biztosítja magának Afrikából, Auszt-
ráliából és Dél-Amerikából, összesen 13 országból.

Oroszország saját timföldgyártó kapacitását (Achinsk és
Boksitogorsk) 3,9 Mt/év-re fejlesztette fel, ugyanakkor tulaj-
donjogot szerzett Guinea-ban egy 2,8 Mt/év kapacitású tim-
földgyárban és Ausztráliában a queensland-i üzem 20%-ára.
Legfrissebb szerzõdése, amelyet a guyana-i kormányzattal kö-
tött, 216 Mt jó minõségû bauxit kitermelésére jogosítja fel.

2006 októberében három nagy multinacionális cég � a
Sual, a Glencore és a Rusal � fuzionált, így még inkább meg-
határozói lettek a világban folyó kereskedelmi versenynek.
Mining Magazine, 2007. január

Bogdán Kálmán

Kazahsztán � a sztyeppék gazdagsága

Jól ismert, hogy Kazahsztánmérhetetlenül gazdag olajban,
földgázban és szénben. Kevésbé ismert viszont, hogy jelentõs
mennyiséggel rendelkezik számos más nyersanyagból is.

Vasérc: A megkutatott vagyon 17 Mrd t, az éves termelés
2006-ban meghaladta a 15 Mt-át. Ezen mennyiség felét
Oroszországba és Kínába exportálja. Külszíni fejtései vannak
Sarbai-, Sokolov-, Kurzhunkul- és Kachar-ban, földalatti bá-
nyája Sokolovskaya-ban üzemel.

Bauxit: Éves bauxittermelés 4,6Mt, timföldgyártás 1,5Mt.
A bauxitbányái Torgai-ban és Krasny-Oktyabr-ban vannak, a
timföld üzeme Pavlodar-ban. A termelés 87%-át exportálják.

Arany: Az aranykitermelés a bányászat nagyon fontos
szektora, a megkutatott ércvagyon 1,5 Mrd t, míg a remény-
beli további 1,8Mrd t. Éves tiszta termelése 14 t volt 2005-ben.
A legnagyobb telepek Bakyrchik-ban és Suzdalskoye-ban, va-
lamint a Zhambyl régióban vannak.

Ólom és cink: Amegkutatott cinkvagyon 35 Mt, 2005-ben
a termelés 365 E t volt. A kutatást, termelést, feldolgozást a
Kazzinc Vállalat irányítja, de a tulajdonjog 99%-a a svájci
Glencore International AG kezében van.

Réz: Az éves termelés 2005-ben 419 E t volt (ezzel a tize-
dik helyen áll a világon), a megkutatott vagyon 20 Mt. A bá-
nyák, az elõkészítõ üzemek és a finomítók a Kazakhmys válla-
latcsoporthoz tartoznak, az üzemek Zhezkazgan-ban,
Balkhash-ban és Karaganda-ban vannak.

Nikkel: A Kimpersaiskoye telep (Dél-Ural) megkutatott
ércvagyona 79 Mt, melynek fémtartalma 0,92%. A kutatást a
dél-afrikai Bateman cég végzi, és a tervek szerint 2007-ben
kezdik meg a termelést.

Urán:A világ uránkészletének 25%-a van Kazahsztánban.
Éves termelésük 2005-ben 4300 t volt, amit 2010-ig
15 000 t/évre akarnak felfejleszteni. A kutatást, a termelést, a
feldolgozást és a nukleáris erõmû üzemeltetését a Kaz Atom
Prom vállalat végzi. A bányák � a 6-os számú, a Stepnoye és a
Central � Dél-Kazahsztán-ban vannak az Ulba-ban lévõ elõ-
készítõ és feldolgozó üzemmel együtt. A vállalat készterméket
exportál az USA-ba, Japánba és Dél-Koreába. Együttmûkö-
dési szerzõdése van a Kanadai Cameco és az Urasia Energy
Vállalattal.

Króm: A világ krómérckészletének 26%-ával rendelkez-
nek, a fém termelésében pedig a harmadik helyen állnak. Az
éves termelése 2005-ben 3,6 Mt volt. A bányák, az elõkészítõ
üzemek és a kohók az Aktyubinsk régióban vannak.
Mining Magazine, 2007. január

Bogdán Kálmán

Új szelek az angol széniparban

APowerfuel vállalat Yorkshire-ben újranyit egy szénbányát,
melyhez a Joy Mining Machinery UK cégtõl 37 millió GBP
összegben rendelt egy komplett frontfejtési berendezést: 7 LS
típusú maróhengert, fronti és gyûjtõvágati láncos vonszolót,
700 t teherbírású gépesített biztosítást és minden más kiegé-
szítõ berendezést. A Hatfield bányában lévõ Barnsley telep
vastagsága 3 m, az éves széntermelés 2Mt lesz, melyet közvet-
len egy 1 GW teljesítményû ún. �tiszta szén� (clean coal) tüze-
lésû villamos erõmûbe szállítanak.
Mining Magazine 2006. szeptember

Bogdán Kálmán

Angol-orosz széntüzelésû villamos erõmû

Az angol Powerfuel vállalat partneri kapcsolatot kötött az
orosz szénóriással, a Kuzbassrazrezugol (KRU) konszernnel,
hogy közösen építsenek egy széntüzelésû villamos erõmûvet.

A költségek és a tulajdonjog 51%-a a Powerfuel-é. A
KRU külszíni fejtéseket is üzemeltet a Kuznetsky (Kuzbass)
szénmedencében (Délnyugat-Szibéria), és a megkutatott
szénvagyona 2,0 Mrd t.

A KRU-nak jelentõs a brit szénexportja is.
Mining Magazine 2006. szeptember

Bogdán Kálmán

A Joy cég évfordulója

2006 elején ünnepelte a JoyMining Machinery (USA) a 4
LS tipusú maróhengerének 20 éves évfordulóját abból az alka-
lomból, hogy a 200. jövesztõgépet küldték el Oroszországba a
Raspadskaya (Szibéria) szénbányába. Ezt a maróhengert
1986-ban kezdték el gyártani. A sorozatot 1975-ben az 1 LS
kezdte, és ma a 7 LS-nél tartanak, de 4 LS is gyártásban ma-
radt. A 4 LS 20-as típust kimondottan az európai és az ázsiai
piacra fejlesztették ki.

A gép vágási tartománya 2,8�4,3 m, a vontató vitla vonó-
ereje 61 t, hajtására egyenáramú vagy váltóáramú frekvencia-
váltós rendszert alkalmaznak.
Mining Magazine 2006. október

Bogdán Kálmán

Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 140. évfolyam, 2. szám 55



Orosz megrendelések a Metso-tól

AzUral Mining andMetallurgical Vállalat 40 millió EUR
értékben rendelt ásványelõkészítõ berendezéseket a Metso
cégnél az Orenburgi Régióban lévõ (D-Ural-i) rézbányák szá-
mára. A megrendelés 4 malmot és 17 db RCS flotáló cellát
tartalmaz. A Metso kötelessége az összeszerelés, a beüzeme-
lés és a szükséges szerviz biztosítása. Az elõkészítõ mûvet
2007-ben kell üzembe helyezni.

A megkutatott rézérc mennyisége 300 Mt, a három bánya-
üzem � Gaiskoe, Osennee és Letnee � éves termelése 8 Mt. Az
U.M.&MetallurgicalVállalat adja az orosz réztermelés 40%-át.
Mining Magazine 2006. szeptember

Bogdán Kálmán

Az elsõ maróhenger Lünen-bõl

A németDBT cég aRuhr-vidéki Lünenbe koncentrálta az
összes frontfejtési berendezés � pajzsok, láncos vonszolók,
hajtómûvek, széngyaluk, maróhengerek � gyártását. Éves szin-
ten 24 db EL 2000 típusú maróhenger gyártását tervezik,
melyhez 7 millió EUR beruházást hajtottak végre.

Ez az elsõmaróhenger 2006 júliusában készült el, a beren-
dezést az USA-ba a Bridger Coal bányába (Wyoming) szállí-
tották.
Mining Magazine 2006. szeptember

Bogdán Kálmán

CO2 visszasajtolásos szénerõmûvet terveznek
Norvégiában

Korábbi számunkban már beszámoltunk az RWE német-
országi kísérleti erõmû építésérõl, mellyel a kibocsátott CO2
megkötését és föld alá sajtolását kívánják elõkészíteni a �tisz-
ta villamos erõmû� érdekében.

Norvégiában az Eramet, az Alcan és a Norsk-Hydro közö-
sen kíván egy 400 MW-os szénerõmûvet építeni, melyben a
szén-dioxidot 95%-ban megkötik, és cseppfolyósítva az észa-
ki-tengeri gázmezõkbe visszasajtolják. Az erõmû a terv szerint
2010-re készül el. Az eljárás várhatóan kb. 25%-kal növeli a
termelt villamosenergia költségét.
Élet és Tudomány 2007/2

Károly Ferenc

Széncseppfolyósító üzem bõvítése Kínában

Kína a világ második legnagyobb olajfelhasználója, és ke-
resi a lehetõségeket az importfüggésének csökkentésére. Ez-
zel összhangban a legnagyobb kínai széntermelõ vállalat, a
Shenhua Group Co. Ltd. 2010-re a Belsõ-Mongóliában lévõ
széncseppfolyósító üzemének évi 6 millió tonnára való bõvíté-
sét tervezi. Az évi 3,2 Mt folyékony üzemanyagot termelõ elsõ
ütem munkálatait már 2007-ben megkezdik.
Reuters, 2007. január 28. Peking

Németh György

USA vállalatok beruházásai Kínában

A Caterpillar cég bejelentette, hogy a China�s National
Development andReformComission (NDRC) támogatásával
Shanghai-ban megnyitotta az elsõ központi javító és felújító
gyáregységét. Ennek mûködési területét tervezi kiterjeszteni
egész Kínára.

A WRCA cég együttmûködési szerzõdést kötött a kínai

Wuhan Vas- és Acélmûvekkel, hogy 49/51%-os tulajdonjoggal
egy drótgyárat építenek a kínai és az ázsiai piacra. Elsõ lépés-
ben az éves termelésük 50 000 t lesz, melyet 2010-re 100 000
t-ra fejlesztenek fel.
Engineering and Mining Journal 2006. október

Bogdán Kálmán

Elõkészítõmû szibériai gyémántbányához

A dél-afrikai DRA Mineral Project vállalat egy 2 millió
USD értékû megrendelést nyert el az É-szibériai Alrosa gyé-
mántbányától 3 db egyenként 50 t/ó kapacitású ásványelõké-
szítõ mû szállítására és üzembe helyezésére. A dolog érdekes-
sége, hogy Dél-Afrikából hajón szállítják Szentpétervárig, on-
nan vonaton Irkutszkig (6500 km)majd tovább a befagyott fo-
lyó jegén a bányaüzemig.

A berendezések alkatrészei (az acélszerkezetek, a görgõk,
a heveder, a csapágyak, az olajozás, a villamos kapcsolók stb.)
különleges anyagból készülnek az extrém körülmények miatt;
üzemelniük kell -40 °C-os hidegben is (a nyári hõmérséklet is
-10 °C!). Ha a hõmérséklet -40 °C alá esik, az üzem leáll, a ké-
nyesebb alkatrészeket leszerelik, és egy ún. �meleg raktárba�
helyezik.

Az DRA cégnek ez a harmadik hasonló vállalkozása eb-
ben a régióban, az elsõt 2004-ben Estok-nál, a másodikat
2005-ben Aykhal-nál helyezték üzembe.
Mining Magazine 2006. október

Bogdán Kálmán

Új szállítási módszer nehéz lánctalpas markolókhoz

A Terex O&K 2006. szeptemberben a Rheinkalk Csoport
Flandersbach mészkõbányájában, mely Európa legnagyobb
mészkõ külfejtése, üzembe helyezett egy RH 70 típusú exka-
vátort. A gép lánctalpas, 122 t tömegû, kanala 8 m3-es. Az ese-
mény egyik érdekessége a gép munkahelyre érkezése volt,
ugyanis egy Caterpillar 775 bányadömper vontatta oda, úgy
hogy az exkavátor kanalával a teherautó puttonyára támasz-
kodott, hátsó tengelyére pedig a finn ECM Tech cég újítása, a
�Sleipner utazó tengely� volt felszerelve, így a lánctalpai a leve-
gõben voltak (lásd fénykép).

A Sleipner név az északi mitológiából származik, így hívták
Odin fõisten lovát. A Sleipner tengelynek 230 t gépsúlyhoz al-
kalmas változatát is elkészítik a közeljövõben. A szabadalmaz-
tatott berendezés kizárólagos forgalmazója a Terex O&K.
Engineering and Mining Journal WME 2006. november
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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; Közvetlen faxszám: 06-37/540-035
Mobil: 06-20/3131-612

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

Felhívás!
A Miskolci Egyetem Mûszaki

Földtudományi Kar felhívást
intéz egykori hallgatóihoz, akik
Sopronban az alma materben, a
Bányamérnöki Karon vagy a
Földmérõmérnöki Karon 1937-
ben, 1942-ben, 1947-ben vagy

1957-ben (70, 65, 60, 50 éve) vették át diplomájukat.
Kérjük és várjuk jelentkezésüket, hogy részükre a
Miskolci EgyetemMûszaki Földtudományi Kara, jo-
gosultságuk alapján, a rubint-, a gyémánt-, a vas- vagy
az aranyoklevél kiállítása érdekében a szükséges in-
tézkedéseket meg tudja tenni.

Kérünk minden érintettet, hogy 2007. április 30-
ig jelentkezzen, adja meg nevét, elérhetõségét (lakcím,
telefonszám, e-mail cím), illetve az alábbi címre
küldje meg oklevelének fénymásolatát, szakmai önélet-
rajzát (maximum egy oldal), és kettõ darab igazol-
ványképet.

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

Baracza Krisztián irodavezetõ

FELHÍVÁS
A személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlására

Ezúton is megköszönjük mindazok támogatását, akik 2006-ban személyi jövedelemadójuk 1%-a kedvezmé-
nyezettjének az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet jelölték meg.

Kérjük tagjainkat, hogy 2007-ben is válasszák adófelajánlásuk kedvezményezettjének azOrszágosMagyarBá-
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:

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
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